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Dr hab. n. wet. Witold Scheuring (1934-2017)
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 2017 r., po
wyczerpującej chorobie, zmarł dr hab. Witold Scheuring.
Dr hab. Witold Scheuring urodził się 27 sierpnia 1934 r.
w Toruniu, w rodzinie prawniczej. Szkołę powszechną
ukończył w Krakowie, gdzie rozpoczął też naukę w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego. Egzaminy maturalne
zdał w 1951 r. w Międzyrzeczu Wlkp.
W tym samym roku podjął studia na
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,
wówczas Uniwersytetu i Politechniki
we Wrocławiu, które ukończył jako absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej we
Wrocławiu w 1957 r., uzyskując dyplom
lekarza weterynarii.
Pracę zawodową jako lekarz weterynarii rozpoczął w 1957 r. w Państwowym
Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt
w Międzyrzeczu Wlkp., początkowo na
stanowisku pełniącego obowiązki kierownika zakładu, a następnie, od 1958 r., na
stanowisku ordynatora. W 1960 r. przeniósł się do Zbąszynka (w powiecie międzyrzeckim), gdzie
pełnił obowiązki kierownika PZLZ do czasu reorganizacji
służby weterynaryjnej (1990 r.). W dalszych latach, do
2009 r., prowadził praktykę prywatną. Niezależnie od tego,
w okresie od 1992 do 1999 r., pracował w Wojewódzkim
Zakładzie Weterynarii w Zielonej Górze na stanowisku
specjalisty ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (do
1996 r.), a później ds. higieny produktów pochodzenia
zwierzęcego (do 1999 r.).
W 1997 r. dr hab. Witold Scheuring uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chorób zwierząt futerkowych (dziedziną
szczególnych zainteresowań dr. hab. W. Scheuringa były
choroby nutrii, zwierząt powszechnie hodowanych w Zbąszynku i województwie wielkopolskim) oraz specjalisty
w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej.
Od początku swojej kariery zawodowej, mimo licznych
obowiązków lekarza weterynarii, w zakresie praktyki
lekarskiej czy służby administracyjnej, dr hab. Witold
Scheuring realizował się również naukowo w dziedzinie
nauk weterynaryjnych. W 1971 r. na podstawie pracy
doktorskiej pn. „Badania nad białaczką bydła w powiecie
Międzyrzecz Wlkp.” uzyskał stopień naukowy doktora
nauk weterynaryjnych (WSR we Wrocławiu), a w roku
1989 na podstawie pracy pn. „Badania parazytofauny
jelit nutrii (Myocastor coypus) z hodowli zamkniętych ze
szczególnym uwzględnieniem kokcidiów” stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych (AR
we Wrocławiu). Dr hab. Witold Scheuring jest autorem
lub współautorem 87 publikacji naukowych i popularnonaukowych, autorem podręcznika pn. „Choroby nutrii”

(PWRiL, Warszawa 1979), który doczekał się kolejnych
wydań (1984, 1989) i został wyróżniony przez Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
(PTNW) nagrodą II stopnia (1980) oraz autorem rozdziału na temat chorób nutrii w pracy zbiorowej pn. „Chów
i hodowla nutrii” (wyd. OW Hoża, Warszawa 2000). Do
znaczących osiągnięć zawodowych dr.
hab. Witolda Scheuringa zaliczyć należy
między innymi rozpoznanie i opis licznych przypadków kokcydiozy u nutrii,
pierwszego w kraju przypadku klinicznego włosogłówczycy u psa (Medycyna
Weterynaryjna 1972, 28, 34-35) oraz
rozpoznanie, wspólnie z prof. dr hab.
Jerzym Górskim z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, szczepu
parwowirozy psiej, nazwanego „Zbąszynek” i wykorzystanego w formie komponentu krajowej szczepionki przeciw
tej chorobie.
Dr hab. Witold Scheuring był znanym
społecznikiem, służącym swoją działalnością rozwojowi
i popularyzacji nauk weterynaryjnych oraz szeroko pojmowanemu dobru zawodu lekarza weterynarii. Był członkiem
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych od 1957 r.,
w latach 1981-1982, 1985-1986 oraz 1992-1994 pełnił
funkcję wiceprzewodniczącego Lubuskiego Oddziału
PTNW, a w okresie 1983-1984, 1987-1988 przewodniczącego Oddziału. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego. Pełnił także funkcję sekretarza, wiceprezesa oraz dwukrotnie prezesa Lubuskiego Oddziału
Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii.
Za swoją działalność oraz zasługi dla kraju i zawodu
lekarza weterynarii został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (1971), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1964),
szeregiem odznaczeń państwowych i resortowych, również
wyróżnieniami wielu organizacji, wśród nich odznaczeniem MERITUS – Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego (2011), odznaką honorową „Merito pro
Societate” Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
(2003) i odznaką Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
„Centaur Lubuski” (2005).
Dr hab. Witold Scheuring był człowiekiem o wyjątkowym znaczeniu zarówno dla nauki, jak i środowiska
lekarzy weterynarii województwa lubuskiego, skromnym
i koleżeńskim. Spoczywa na cmentarzu przy ul. PCK
w Zbąszynku (woj. lubuskie).
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