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WŁODZIMIERZ ANDRZEJ GIBASIEWICZ,
O wolność Polski. Lekarze zwierząt, t. I, Wyd. Ridero
2021, ss. 924.
Najnowsza książka Włodzimierza Andrzeja Gibasiewicza O wolność Polski. Lekarze zwierząt to liczące prawie
tysiąc stron kompendium, które autor traktuje jako podsumowanie prowadzonych przez kilkanaście lat badań. Ich
owoc stanowi dwadzieścia pięć książek poświęconych
udziałowi lekarzy weterynarii w walkach o niepodległość Polski oraz – najczęściej tragicznym – ich losom. Włodzimierz Gibasiewicz jest człowiekiem
skromnym, skrzętnie ukrywającym
się za swoimi pracami, wyznającym
Norwidowską zasadę „Niech zginie
autor, a żyje dzieło”. Każdy czytelnik
tej książki przekona się, iż nie jest to
zwięzłe, jak to zazwyczaj bywa, podsumowanie, lecz summa, całościowa konstrukcja, przypominająca podręcznik,
mający obejmować cały obszar wiedzy
z danej dziedziny, ułożony tematycznie.
Epoką wielkich summ było średniowiecze, szczególnie zaś trzynaste stulecie. Obszerne dzieło Włodzimierza
Gibasiewicza wpisuje się symbolicznie
w klimat tamtej epoki, gdyż bez wątpienia cierpliwa i mrówcza praca autora,
drobiazgowo dokładna, przypomina
trud benedyktyńskiego kopisty oraz
iluminatora średniowiecznych rękopisów w klasztorach
benedyktyńskich, ówczesnych pracowniach uczonych.
Obszerna praca O wolność Polski. Lekarze zwierząt niczego nie zamyka. Otwiera natomiast nowe pole badawcze
dla następców autora, historyków medycyny weterynaryjnej, których zadaniem będzie weryfikacja i dopełnienie
ustaleń poczynionych przez Włodzimierza Gibasiewicza,
skromnego doktora nauk weterynaryjnych z wielkopolskiej
wsi, który nie jest zawodowym historykiem. Marzeniem
autora jest stworzenie w przyszłości słownika lekarzy
zwierząt, walczących o wolność Polski na różnych frontach
Europy na przestrzeni dziejów. Wymaga to zdecydowanie
pracy zespołowej i nakładów finansowych, o które nie
musiał martwić się żaden benedyktyn. Drogiego pergaminu i czasu w klasztorze mu nie brakowało, nie miał tylko
zdrowia. W mrocznej celi najczęściej tracił wzrok. Pewien
benedyktyn żalił się, iż „pisanie to straszliwa harówka:
zgina wam grzbiet, przyćmiewa wzrok, powoduje ból w żołądku i żebrach”, o czym wiedzą i współcześnie piszący…

Włodzimierz Gibasiewicz jest tytanem pracy, na zdrowie
nie narzeka, w krótkich chwilach wytchnienia marzy…
o profesjonalnym wydawcy (inteligentny system wydawniczy Ridero często rozmija się z reklamą), o redaktorze
z prawdziwego zdarzenia, o uważnym korektorze, o hojnym
mecenasie i sponsorze, gdyż dla większości wydanych dotychczas książek był nim dla siebie sam.
Omawianą pracę autor poprzedził mottem, którym jest
gryps napisany w 1942 roku przez więźnia Auschwitz Mieczysława Grzymałę-Grabowieckiego:
„Gdyby przyszło mi tu zginąć – to
zginę wśród dobrych i najlepszych Jej
synów. Z posiewu krwi, która tu płynie
tak obfitą strugą, wyrośnie nowe pokolenie, dla którego historia tego, co tu
się dzieje, będzie bodźcem do miłości
i pracy dla Odrodzonej Polski. I w ten
sposób nic w życiu nie pójdzie na marne – legenda o naszym życiu będzie
kiedyś przedłużeniem naszego życia”.
W odniesieniu do treści książki jest ono
bardzo trafne. Kryje się w nim nadzieja
i przekonanie o celowości naszego życia mimo wszystko oraz głęboka prawda o solidarności i ciągłości pokoleń.
Książka Włodzimierza Gibasiewicza
daje świadectwo istnienia, pracy zawodowej, walki o wolność ojczyzny,
cierpienia, a przeważnie i śmierci stu
trzydziestu lekarzy weterynarii, którzy bez wahania stawali na posterunku
„ku chwale ojczyzny”. Wywołuje po imieniu z kart historii
i mroków niepamięci bohaterskich lekarzy zwierząt, biorących udział w walkach o niepodległą ojczyznę, od powstań
listopadowego i styczniowego po czasy II wojny światowej,
w tym w wysiłku zbrojnym na wielu frontach wojennych
zmagań, w różnych formacjach wojskowych. Nie unika
tematów kontrowersyjnych, pisząc o lekarzach weterynarii
w WiN oraz Brygadzie Świętokrzyskiej. Omawiana publikacja autorstwa Włodzimierza Gibasiewicza, podobnie jak
i prace wcześniejsze, posiada nie tylko walory poznawcze
i edukacyjne, ale także moralne, wskazuje wzory osobowe
i szlachetne postawy jego poprzedników w zawodzie. Byli
wśród nich i tacy, którzy dzięki ustaleniom autora odzyskali tożsamość, jak chociażby Marian Franciszek Fajfer
(1908-1983), „Pogończyk”, który przez wiele lat w różnego
rodzaju dokumentach i kompendiach figurował jako NN.
Podobnych przykładów jest więcej, ważnych nie tylko dla
nauki, ale przede wszystkim dla rodzin lekarzy zwierząt,
które po latach, kiedy już straciły wszelką nadzieję, dowia-
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dują się o losach swoich bliskich. Najpiękniejsze ludzkie
czyny nie zawsze wymagają rozgłosu. Raczej skromność
i cisza bywa ich udziałem.
Książka Włodzimierza Gibasiewicza O wolność Polski.
Lekarze zwierząt jest czymś znacznie więcej niż prezentacją
biografii i wojennych losów lekarzy weterynarii, ich uzupełnień wciąż nadsyłanych przez rodziny oraz czytelników.
Jest publikacją, w której za sprawą autora opowiadają nam
swoje życie. Są wśród nich przedstawiciele innych narodowości, którzy przypominają o historii wielonarodowej
Rzeczypospolitej, ojczyźnie ludzi wielu kultur, żyjących ze
sobą w przyjaźni i zgodzie. Na kartach tej obszernej księgi
autor uwiecznił też losy lekarzy weterynarii narodowości
żydowskiej (m.in. trzej bracia Józef, Leon i Jakub Bickelsowie) oraz polskich lekarzy zwierząt uhonorowanych
medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata (nieżyjąca
prof. dr hab. SGGW Janina Oyrzanowska-Poplewska, Remigiusz Węgrzynowicz, Antoni Żal, Kazimierz Bomba).
Co było głównym motywem ich działania? Co dodawało
sił w podtrzymywaniu przekonania o słuszności podjętej
tak ryzykownej decyzji? Jaka siła wewnętrzna zdolna była
zwalczyć obojętność i wzmocnić czujność serca? Refleksja
odautorska sugeruje, iż było to bez wątpienia wewnętrzne
przekonanie o konieczności niesienia pomocy innym i niezłomna wiara, że ocalenie ich życia się uda. Przywołuje
również pamięć 438 oficerów wyznania mojżeszowego,
którzy zostali zamordowani w Katyniu. Wśród nich znajdowali się także lekarze weterynarii (m.in. Feliks (Fajfel)
Dzik-Dzikowski, Dawid Press). Wywołuje po imieniu zamordowanych w Charkowie (Albert Goldberg, Wilhelm
Hellman, Maksymilian Łabędź, Adolf Waltenberg, Bernard
Wolman). Na wschodniej ścianie synagogi w Tykocinie
(koło Białegostoku) widnieje napis w języku hebrajskim
„Boskim nakazem jest pamięć i zachowanie. Strzeż i pamiętaj”. Włodzimierz Gibasiewicz, za sprawą swoich książek,
wypełnił ten nakaz, stając się strażnikiem pamięci nie tylko
lekarzy weterynarii pochodzenia żydowskiego.
Omawiana tu obszerna praca wielkopolskiego niestrudzonego lekarza zwierząt, odtwarza historie indywidualne
i zbiorowe, jest opowieścią o pamięci, o czymś, co trwa
nadal, co nadal wpływa na nasze życie i wciąż je kształtuje. Im bardziej jest żywa, tym pełniejszym życiem kwitną
narody, społeczeństwa i jednostki. Pamięć to drugie życie,
długie trwanie, nie tylko tych, co odeszli, ale także tych,
którzy ich pamiętają. Wspólnie zyskują dodatkową przestrzeń, w której żyją dzięki pamięci. Praca Włodzimierza
Gibasiewicza przywraca życie setkom lekarzy weterynarii.
Jest książką ważną i potrzebną nie tylko lekarzom zwierząt,
studentom tej dyscypliny czy historykom medycyny weterynaryjnej. Ze względu na głęboko humanistyczne przesłanie
jest książką dla każdego wrażliwego czytelnika.
Monumentalna praca O wolność Polski. Lekarze zwierząt scala materiały i dokumenty najróżniejsze, ponieważ
każdy najdrobniejszy fakt może wzbogacić daną biografię,
pomóc rozwiązać zagadkę, przybliżyć do prawdy. Bogaty
materiał źródłowy pochodzi z wielu archiwów (m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Polski i Muzeum im. gen.
Sikorskiego w Londynie, Instytut Pamięci Męczenników
i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie, Archiwum w Bad Arolsen, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum na Majdanku, Archiwum
Uniwersytetu Warszawskiego). Wiele niezwykle cennych
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dokumentów i fotografii pochodzi z prywatnych archiwów
rodzinnych, które zostały pozyskane w drodze licznej korespondencji prowadzonej wytrwale przez autora. W książce
znalazło się wiele archiwalnych fotografii (wszystkie z podaniem źródła), z których większość publikowana jest po
raz pierwszy. Są też zamieszczone fotokopie dokumentów,
listów, pamiętników i notatek sporządzanych przez niektórych lekarzy zwierząt, więzionych i osadzonych w obozach,
dokumentów odnalezionych czasem w niezwykłych okolicznościach (vide historia Juliana Mieczysława Budzyna).
Książka jest niesłychanie bogata faktograficznie, nie
posiada jednak struktury zwartej, charakteryzującej się uporządkowaną narracją, co ułatwiałoby jej lekturę. Świadomy
tego autor we wprowadzeniu podkreśla: „Dla Czytelnika
bez bliższego zaangażowania emocjonalnego praca ta może
wydać się nużąca i niezbyt interesująca, dlatego chcąc zachęcić Państwa do podjęcia się tej trudnej lektury, autor
we Wprowadzeniu umieścił artykuły opowiadające szerzej
losy trzech lekarzy weterynarii: Anastazego Kensika, Juliana Budzyna i Stanisława Kolanusa – ściśle powiązane
z niniejszą publikacją, które ukazały się w miesięczniku
»Odkrywca« w bardziej interesującej, bo w beletrystycznej postaci” (s. 7). Ta „beletrystyczna postać” to po prostu
solidna redakcja, która byłaby profesjonalna w profesjonalnych wydawnictwach, które – jak wiadomo – oczekują
pokrycia przynajmniej połowy kosztów produkcji książki.
Signum temporis…
Książkę O wolność Polski. Lekarze zwierząt zamykają
bibliografia, wykaz źródeł, z których pochodzą fotografie
oraz – co bardzo ważne – indeks osobowy, ułatwiający
znacznie korzystanie z tak obszernej i bogatej w setki nazwisk publikacji. Na uwagę zasługuje staranne i solidne wydanie książki od strony technicznej. Z jej treścią koresponduje okładka, zaprojektowana przez Marcina J. Sobiecha,
przedstawiająca mapę, na której pomysłowo zaznaczono
zmiany granic Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków.
Mapa została umieszczona na poprzecznym białym pasku,
który skojarzyć można z banderolą otaczającą książkę. Odczytuję to jako symbol scalenia biografii lekarzy zwierząt,
pozostających w służbie Rzeczypospolitej, którym bliskie
były takie wartości, jak miłość ojczyzny, godność i honor.
W zakończeniu omawianej publikacji Włodzimierz
Gibasiewicz napisał: „Przystępując do poszukiwań poległych, zamordowanych, zaginionych, wiedziałem (…),
że w latach II wojny światowej życie oddało 440 lekarzy
weterynarii. Dzisiaj, kończąc te poszukiwania i weryfikując
wcześniejsze badania, można i nawet należy podkreślać, że
w licznych walkach o wolność Polski życie oddało ponad
550 lekarzy zwierząt” (s. 850). Autor już wcześniej sygnalizował zakończenie badań. Sądzę jednak, że do ostatniego
słowa jeszcze daleko, gdyż rekomendowana tu czytelnikom
publikacja to przecież tom pierwszy. W zapowiedziach
wydawniczych znajduje się tom drugi. A ponadto znowu
napłyną listy od czytelników, nowe materiały od rodzin,
maile z kraju i zagranicy; na rozdrożu nocy i dnia zamajaczą
sylwetki „braci w zawodzie”, którzy spacerują tam, „gdzie
od dawna trwa wieczność”. Ich obecność na pograniczu
jawy i snu przypomni autorowi, że to właśnie Jego wybrali,
aby dał świadectwo…
Jeśli zaś zamknięcie badań miałoby stać się faktem, to
pora wystawić Włodzimierzowi Gibasiewiczowi dyplom.
Oczywiście Summa cum laude. Z najwyższą pochwałą!

