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KRONIKA
Jubileusz 70-lecia Profesora Zygmunta Pejsaka
Po ostatniej 23. Międzynarodowej Konferencji świń. Po szczególnie uroczystym przywitaniu ProNaukowej nazwanej od nazwiska głównego organiza- fesora Zygmunta Pejsaka z małżonką Bożeną oraz
tora „Pejsakówką” w związku z 70. rocznicą urodzin synem Bartłomiejem, przedstawiona została kariera
oraz zakończeniem pracy naukowej przez prof. dr. zawodowa i naukowa Jubilata.
hab. dr. h.c. multi Zygmunta Pejsaka w Państwowym
Profesor Zygmunt Pejsak studia weterynaryjne
Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie ukończył we wrocławskiej Akademii Rolniczej i rozBadawczym w Puławach, w Sali Balowej Pałacu począł pracę zawodową i naukową w fermie świń
Czartoryskich odbyła się uroczystość jubileuszowa. w Rokitkach pod Legnicą. Bardzo szybko – już po
Na czele komitetu organizacyjnego stanął były rektor 5 latach pracy terenowej uzyskał stopień doktora nauk
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. weterynaryjnych. Od 1980 r. pracował w Państwowym
dr hab. Roman Kołacz, który zorientowawszy się, że Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, gdzie od
profesorowie instytutów badawczych nie są honoro- 1982 r. przez 36 lat kierował Zakładem Chorób Świń.
wani uroczystym jubileuszem z okazji zakończenia pracy lub okrągłej rocznicy urodzin, jak
to jest w tradycji uniwersytetów, postanowił, że
profesor Zygmunt Pejsak doktor honoris causa
dwóch uniwersytetów, w tym Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, któremu osobiście wręczał tę najwyższą godność akademicką,
a zatem członek społeczności akademickiej tego
Uniwersytetu, nie może zakończyć pracy naukowej bez uroczystego jubileuszu. Profesorowi
Romanowi Kołaczowi nie było łatwo przekonać
do tego pomysłu Jubilata i Jego Rodzinę, ale
gdy to się udało, szybko zawiązał się komitet
organizacyjny, w skład którego weszli panowie
Hieronim Burchardt, Tomislav Dumanovsky,
Mirosław Grzęda, Krzysztof Haliniarz, Paweł
Kwarciany, Bogusław Monczak, Krzysztof Wzruszony jubilat profesor Zygmunt Pejsak dziękuje uczestnikom
Niemczuk, Maciej Nowak, Wiesław Oleszek, benefisu za gratulacje i życzenia
Marian Porowski, Rafał Szczytowski i Grzegorz W 1984 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk
Świerczyński.
weterynaryjnych, a po 6 latach w 1990 r. – tytuł proUroczysty benefis w Sali Balowej Pałacu Czarto- fesora. W 1998 r. został członkiem korespondentem
ryskich w Puławach, który miał miejsce wieczorem Polskiej Akademii Nauk, a dwa lata później członkiem
27 czerwca 2018 r., rozpoczął się nietypowo, gdyż rzeczywistym PAN. Profesor Zygmunt Pejsak podczas
na powitanie z zespołem muzycznym „Sygit Band” 38 lat pracy naukowej w Instytucie Weterynaryjnym
w roli wokalisty wystąpił profesor Jan Miodek z Uni- w Puławach opracował ponad 900 publikacji, których
wersytetu Wrocławskiego, znany i ceniony przede oceną może być liczba cytowań wynosząca ponad
wszystkim za wykłady i gawędy o języku polskim. 1300, a także liczne wdrożenia wyników badań w poProfesor Jan Miodek od kilku lat występuje z tym staci nowych metod i testów diagnostycznych oraz
zespołem jako piosenkarz, uczestnicząc w różnych technologii produkcji biopreparatów i szczepionek
akcjach charytatywnych, a jego ciepły głos i świetny stosowanych w medycynie weterynaryjnej. Profesor
występ w Puławach wywołał owację i burzę braw. jest autorem i współautorem 12 podręczników, proNastępnie prowadzący uroczystość profesor Roman motorem 10 doktoratów, wykształcił 400 specjalistów
Kołacz przywitał in gremio wszystkich gości, w tym chorób świń, kierował 12 międzynarodowymi projekrektorów i prorektorów, dziekanów i prodziekanów, tami badawczymi UE, a w środowisku hodowców i leprofesorów uczelni weterynaryjnych oraz instytutów karzy weterynarii zasłynął jako inicjator i organizator
naukowych, prezydenta Puław, przedstawicieli wszyst- międzynarodowych hyopatologicznych konferencji
kich szczebli Inspekcji Weterynaryjnej, prezesów firm naukowych nazwanych od Jego nazwiska „Pejsafarmaceutycznych i hodowlanych, współpracowników kówkami”, które corocznie, od 23 lat przyciągały do
Jubilata oraz lekarzy weterynarii specjalistów chorób Puław ponad 1000 uczestników. Ponadto był przez
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3 lata wiceprzewodniczącym, a przez 9 lat przewodniczącym Rady Naukowej PIW-PIB w Puławach, od
1991 r. jest ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia
Zwierząt OIE, przez 2 kadencje był przewodniczącym
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, a od 1997 r. jest z wyboru członkiem
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
Profesor Zygmunt Pejsak był członkiem Rady Nauki
przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
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3 nagród Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN,
nagrody I stopnia Ministra Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, nagrody II stopnia Prezesa
Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne.
Profesor Zygmunt Pejsak jest odznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Pro Scientia Veterinaria Polona, Medalem
Honorowym Bene de Veterinaria Meritum Krajowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, statuetką Sapere Auso
przyznawaną przez Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu absolwentom, którzy osiągnęli
najwyższe zaszczyty zawodowe i wspierają
działalność uczelni rozsławiając swoją Alma
Mater, medalem im. Michała Oczapowskiego
– najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez
Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
honorową nagrodą Złotego Chirona za wybitne
propagowanie osiągnięć medycyny weterynaryjnej przyznawaną przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, a przede wszystkim jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie i Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu.
W dalszej części benefisu prowadzący profesor
Roman Kołacz przytoczył opinie i wypowiedzi
Profesorowie Jan Miodek i Zygmunt Pejsak z częścią zespołu „Sygit kolegów i przyjaciół Jubilata, które opisywaBand” podczas tradycyjnego „Sto lat”
ły profesora Zygmunta Pejsaka jako młodego
w obszarze Nauk Biologicznych, jest członkiem Kra- naukowca otwartego na nowe wyzwania, świetnego
jowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii wykładowcę i człowieka o wielkiej życzliwości i seri krajowym kierownikiem specjalizacji z zakresu deczności, wnikliwego obserwatora, a także człowieka
chorób świń. Był członkiem Konwentu Uniwersytetu niezwykłej pracowitości i o dużym poczuciu humoru,
Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2014 r. jest
przewodniczącym Rady Sanitarno-Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii, a od
2016 r. członkiem Rady Naukowej Instytutu
Genetyki i Rozrodu Zwierząt PAN w Jastrzębcu.
Profesor był i jest w dalszym ciągu członkiem
rad naukowych i redakcyjnych wielu czasopism
naukowych, Komitetu Nauk Weterynaryjnych
PAN, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
oraz Komisji Rolnictwa Polskiej Akademii
Umiejętności. Jest jednym z siedmiu założycieli
Europejskiej Szkoły Hyopatologów (European
College of Pig Health Management – ECPHM).
Profesor Zygmunt Pejsak w czasie swojej pracy
wielokrotnie przybywał na krótko- i długoterminowych stażach naukowych (łącznie 19 miesięcy) Komitet Organizacyjny Jubileuszu z przewodniczącym profesorem
w 10 krajach świata, w tym najdłużej w USA, Romanem Kołaczem w czasie składania życzeń Jubilatowi
a liczba służbowych wyjazdów zagranicznych na
różnego rodzaju spotkania, konferencje i misje tylko wymagającego nie tylko od swoich współpracoww ostatnich 10 latach wynosi 78, począwszy od Ukra- ników, ale przede wszystkim od siebie, człowieka
iny i Białorusi, a skończywszy na Chinach, Japonii o wielkiej skromności należącego do najwybitnieji Kanadzie. Profesor Zygmunt Pejsak jest laureatem szych przedstawicieli nauk weterynaryjnych w Polsce
wielu nagród i odznaczeń, w tym 10 nagród I stopnia i na świecie.
Ministra Rolnictwa, 19 nagród za najlepszą publikaNastępnym punktem programu tego wieczoru były
cję Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, wystąpienia okolicznościowe, z uwagi na ograniczenia
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czasowe tylko kilku najważniejszych z zaproszonych
osób, chociaż chęć wystąpienia zgłaszała znacznie
większa liczba znamienitych gości. Jako pierwszy głos
zabrał były wieloletni dyrektor Instytutu prof. dr. hab.
dr h.c. multi Marian Truszczyński, który przed wielu
laty przyjmował młodego dr. Zygmunta Pejsaka do
pracy, a następnie życzenia i gratulacje Jubilatowi złożył prezydent Puław pan Janusz Grobelny. W imieniu
byłych i obecnych rektorów uczelni rolniczo-przyrodniczych wystąpił prof. Włodzimierz Kluciński,
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z okazałym koszem kwiatów, a profesor Roman Kołacz
złożył Jubilatowi gratulacje i wyrazy najwyższego
szacunku z okazji jubileuszu i jednocześnie podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę
naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz nauki
polskiej oraz nauk weterynaryjnych, za stworzenie polskiej szkoły hyopatologii, za wiedzę i doświadczenie
przekazywane wielu pokoleniom lekarzy weterynarii,
studentom i młodym pracownikom nauki oraz hodowcom, za koleżeńskość i przyjaźń, udział w licznych
konferencjach i kongresach oraz wspólne biesiadowanie. Podkreślił także zasłużone uznanie
i szacunek współpracowników, lekarzy weterynarii i instytucji współpracujących oraz podziw za
osiągnięcia naukowe. Kończąc, złożył Jubilatowi
w imieniu wszystkich gości życzenia wszelkiej
pomyślności na przyszłe lata życia wśród najbliższych, a życzenia i toast zakończyło głośne
„Plurimos annos Panie Profesorze” z towarzyszeniem zespołu muzycznego.
W dalszej części wieczoru profesor Zygmunt
Pejsak odbierał indywidualne gratulacje i życzenia od zaproszonych osób, które na pamiątkę
Jubileuszu zostały obdarowane okolicznościowym albumem o bardzo wysokim poziomie
edytorskim, gdzie zamieszczono wspomnienia
Profesor Zygmunt Pejsak z małżonką Bożeną w czasie toastu „Plu- Jubilata ze zdjęciami sprzed lat, etapy pracy zarimos annos”
wodowej i naukowej, opinie kolegów i przyjaciół
w imieniu dziekanów wydziałów medycyny wetery- oraz dorobek naukowy przedstawiający publikacje,
naryjnej prof. Andrzej Wernicki, w imieniu Inspekcji doktorantów, osiągnięcia i nagrody. Rozmowy w miWeterynaryjnej były Główny Lekarz Weterynarii łej i uroczystej atmosferze przy wykwintnej kolacji
Janusz Związek, w imieniu Krajowej Izby Lekarsko- w zabytkowej sali pałacu trwały do północy. Profesor
Weterynaryjnej prezes dr Jacek Łukaszewicz i prezes Zygmunt Pejsak swoim działaniem, pracowitością
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr i wielkimi osiągnięciami, a także swoją serdecznością
Maciej Gogulski, w imieniu lekarzy weterynarii spe- i życzliwością oraz postawą jako człowiek, naukowiec,
cjalistów chorób świń dr n. wet. Marian Porowski i na kolega i przyjaciel w pełni zasłużył na tak uroczyste
zakończenie w imieniu wydawców Karol Bujoczek i piękne podsumowanie pewnego etapu życia i pracy.
Należy wyrazić także słowa uznania i podziękowaredaktor naczelny czasopisma „top agrar Polska”. Po
tych wystąpieniach pełnych podziękowań, gratulacji nia za pomysł, trud organizacyjny i wspaniałą realizację
i najlepszych życzeń na przyszłe lata odbył się kon- panu profesorowi Romanowi Kołaczowi i komitecert, który w programie uroczystości był zatytuło- towi organizacyjnemu, a panu profesorowi Janowi
wany „Profesor – Profesorowi, Kolega – Koledze”. Miodkowi z zespołem za niezapomniany koncert.
Wystąpił ponownie profesor Jan Miodek z zespodr n. wet. Piotr Kneblewski
łem w kilkunastu szlagierach polskiej i światowej
muzyki rozrywkowej, a zaskoczeni, pełni podziwu
i rozbawieni słuchacze nagrodzili występ owacją
na stojąco.
Po koncercie głos zabrał profesor Zygmunt Pejsak,
który, wyraźnie wzruszony, przedstawił w krótkich
słowach swoje dzieciństwo i młodość w Tarnowskich
Górach, dom rodzinny, znajomość i przyjaźń z Janem
Miodkiem, kolegą ze szkoły podstawowej, liceum
i z okresu studiów we Wrocławiu, a potem drogę zawodową i naukową, podkreślając wielką rolę najbliższej
rodziny i Opatrzności w swoim życiu.
Następnie przed Jubilatem stanęli członkowie komitetu organizacyjnego przygotowujący tę uroczystość

