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KRONIKA

W 2021 r., 20 grudnia, minęło 100 lat od urodzin 
płk. prof. dr. hab. n. wet. Stefana Kossakowskiego, 
które miały miejsce w Stanisławowie, w wojewódz-
twie stanisławowskim (obecnie Ukraina), gdzie 
Jubilat uczęszczał do szkoły powszechnej im. Adama 
Mickiewicza, a następnie do klasycznego gimnazjum 
i liceum im. Romanowskiego. Po maturze w czerwcu 
1939 r. zdał egzamin i został przyjęty na medycynę woj-
skową – Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Wydziału      
Medycznego Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Wybuch II wojny 
światowej zniweczył ten plan.

Po zajęciu Stanisławowa przez 
ZSRR, Stefan Kossakowski praco-
wał jako magazynier w Zakładach 
Naprawczych Taboru Kolejowego, 
następnie jako robotnik w Miejskim 
Taborze Transportowym i kolejno 
jako robotnik techniczny w Za-
kładach Rektyfikacji Spirytusu. 
W 1943 r. rozpoczął studia na Le-
karsko Weterynaryjnych Kursach 
(Tierärztliche Veterinärmedizinische 
Fachkurse) we Lwowie (przed woj-
ną Akademia Weterynaryjna). Pod 
koniec okupacji niemieckiej wraz 
z rodziną przeniósł się do Jarosławia, 
a następnie do Krakowa. Rozpoczęte 
w czasie wojny studia kontynuował 
w Lublinie, w powołanym w 1944 r. 
Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej na Wydziale Weterynaryj-  
nym, które ukończył w kwietniu 1948 r., uzyskując dy-
plom lekarza weterynarii. Pod koniec studiów pracował 
przez rok jako młodszy, a następnie starszy asystent 
w Katedrze Histologii i Embriologii Wydziału Wete-
rynaryjnego UMCS.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Rzeźni 
Miejskiej w Katowicach, skąd powołany został na 
kurs przeszkolenia lekarzy weterynarii w Wojskowym 
Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych 
(WCWiBWet.) w Puławach, po którym wszystkich 
kursantów powołano do zawodowej służby wojskowej 
w korpusie oficerów Służby Wojskowej i tak rozpoczęła 
się kariera wojskowa lek. wet. S. Kossakowskiego. 
W 1949 r. jubilat zawarł związek małżeński z koleżanką 
ze studiów lek. wet. Amelią Mitarnowską, pracującą 
w Zakładach  Mięsnych w Katowicach i kolejno, jako 
adiunkt po dysertacji doktorskiej, w Zakładzie Higieny 

Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Małżonka 
zmarła w lutym 2010 r., przeżywszy 90 lat. W 1952 
i w 1955 r. urodziły im się dzieci: córka Anna Antonina 
i syn Andrzej Stefan, obydwoje ukończyli studia me-
dyczne i posiadają tytuły dr n. med. w swoich specjal-
nościach.

Po nominacji na stopień porucznika S. Kossakowski 
został skierowany na stanowisko Szefa Służby Wetery-
naryjnej w 7. Łużyckiej Dywizji Piechoty w Bytomiu, 

na etacie której było kilkaset koni. 
W 1951 r. został przeniesiony do 
WCWiBWet. w Puławach, gdzie był 
wykładowcą i kierownikiem Szkoły 
Podoficerów Weterynarii i kolejno 
kierownikiem oficerskiej Szkoły Fel-
czerów Weterynarii. Po zlikwidowa-
niu działu szkolenia, w międzyczasie 
awansowany do stopnia kapitana 
S. Kossakowski został powołany na 
kierownika kliniki doświadczalnej 
wchodzącej w skład Oddziału Ba-
dań. W 1961 r. Rada Wojskowego 
Szkolnictwa Wyższego zatwierdziła 
powstanie w miejsce istniejących 
struktur Wojskowego Ośrodka Na-
ukowo-Badawczego Służby Wete-
rynaryjnej z Radą Naukową, której 
przewodniczącym został prof. dr 
Abdon Stryszak, członek Polskiej 
Akademii Nauk. W Ośrodku tym 
ówczesny major S. Kossakowski 

został kierownikiem Zakładu Toksykologii z Ochro-
ną Radiologiczną, a od 1977 r. zastępcą komendanta 
Ośrodka ds. naukowych. W okresie tym awansował na 
kolejne stopnie wojskowe. W maju 1989 r. przeszedł 
na emeryturę.

Stopnie naukowe prof. Stefan Kossakowski zdobywał 
w Wyższej Szkole Rolniczej, Wydziale Weterynaryjnym 
w Lublinie. Stopień doktora weterynarii otrzymał na 
podstawie rozprawy pt. „Ocena sprawności pociągowej 
koni taborowych w maskach gazowych” w 1961 r., na-
tomiast doktora habilitowanego na podstawie rozprawy 
pt.: „Wpływ skojarzonego działania subletalnych dawek 
promieniowania jonizującego i związku fosforoorga-
nicznego na organizm zwierzęcy” w 1971 r.

Na zlecenie Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki opracował program szkolenia z Ochro-
ny Radiologicznej na Wydziałach Weterynaryjnych oraz 
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prowadził w latach 1966-1969 wykłady i ćwiczenia 
z tego przedmiotu na Wydziale Weterynaryjnym Aka-
demii Rolniczej W Lublinie. W 1969 r. zorganizował 
na tym Wydziale w ramach Instytutu Nauk Fizjolo-
gicznych Samodzielną Pracownię Toksykologii, którą 
kierował do 1972 r. Następnie przeszedł do Instytutu 
Weterynarii w Puławach na stanowisko kierownika 
(½ etatu) Pracowni Ochrony Radiologicznej i Badań 
Izotopowych. W Instytucie w 1975 r. został nominowa-
ny na stanowisko docenta. W 1978 r. na wniosek Rady 

Naukowej Instytutu Weterynarii Rada Państwa nadała 
mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk 
weterynaryjnych, a w 1988 r. profesora zwyczajnego. 
W 1991 r. przeszedł na emeryturę.

Od 1957 r. prof. Stefan Kossakowski był członkiem 
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W la-
tach 1968-1969 był przewodniczącym oddziału PTNW 
w Puławach, sekretarzem naukowym w Zarządzie 
Głównym PTNW, wiceprezesem w latach 1979-1980 
i 1983-1984 oraz przez 3 kadencje (1981-1982 i 1985- 
-1988) prezesem Zarządu Głównego PTNW. W 1987 r. 
został członkiem honorowym PTNW. Jest członkiem 
zwyczajnym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz 
członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 
(od czasu jego powstania w 1978 r.). Był członkiem 
Komitetu Weterynaryjnego PAN (1975-1990) i człon-
kiem Komitetu Nauk Zootechnicznych (1977-1990). 
W 1984 r. został honorowym członkiem towarzystwa 
Naukowego Medycyny Weterynaryjnej Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. W maju 1995 r. został po-
wołany na aktywnego członka Nowojorskiej Akademii 
Nauk. Nie należał do partii politycznych.

Prof. S. Kossakowski był opiekunem 1 pracy ha-
bilitacyjnej i promotorem 7 doktorów w dziedzinie 
toksykologii doświadczalnej i ochrony radiologicznej, 
szczególnie deficytowych dyscyplinach w naukach 

weterynaryjnych. Był recenzentem dorobku naukowego 
1 zagranicznego kandydata na tytuł doktora honoris 
causa Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we 
Wrocławiu, dorobku naukowego 4 kandydatów na tytuł 
profesora, recenzentem 8 prac habilitacyjnych, 17 prac 
doktorskich oraz autorem wielu recenzji, zlecanych 
przez redakcje czasopism naukowych.

Prof. S. Kossakowski jest autorem i współautorem 
10 pozycji podręcznikowych i skryptowych, 212 publi-
kacji, w tym 121 prac oryginalnych i niejednokrotnie 

unikatowych opubliko-
wanych w czasopismach 
naukowych krajowych 
i zagranicznych, 22 refe-
ratów na konferencjach 
naukowych, 55 doniesień 
naukowych na kongresach 
i zjazdach krajowych i za-
granicznych.

Za działalność naukową 
był wielokrotnie nagra-
dzany, w tym: dwukrotnie 
nagrodą naukową II stop-
nia Zarządu Głównego 
PTNW, dwukrotnie wy-
różnieniem naukowym 
Ministra Obrony Naro-
dowej, nagrodą nauko-
wą Ministra Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki, nagrodą na-
ukową Wydziału Nauk 

Rolniczych i Leśnych PAN. W 1996 r. otrzymał za 
całokształt dorobku naukowego wyróżnienie honorowe 
PTNW Pro Scientia Veterinaria Polonia. Odznaczenia  
za działalność społeczną i zawodową to: Krzyż Oficer-
ski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2002), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia 
Restituta (1976), Złoty Krzyż Zasługi (1971), medale 
brązowy, srebrny i złoty Za Zasługi dla Obronności 
Kraju (1968), medale brązowy i srebrny za Zasługi dla 
Obrony Cywilnej (1985). Został także wpisany do Ho-
norowej Księgi Czynów Żołnierskich (1987). Ponadto 
wyróżniony został licznymi medalami pamiątkowymi 
i za zasługi od instytucji i organizacji centralnych, re-
gionalnych i lokalnych.

Na swój wspaniały jubileusz stulecia urodzin, płk 
prof. dr hab. Stefan Kossakowski otrzymał list gra-
tulacyjny od prezesa Rady Ministrów RP Mateusza 
Morawieckiego oraz pismo z życzeniami, okoliczno-
ściowy album i piękną wiązankę kwiatów od prezydenta 
miasta Puławy Pawła Maja. Gratulacje oraz życzenia 
zdrowia i pomyślności złożyli także Jubilatowi, rodzina, 
współpracownicy i przyjaciele.

Ad multos annos Profesorze.
Prof. dr hab. Bolesław Wojtoń

Tekst opracowano na podstawie: „Rys bibliograficzny i działalność naukowo- 
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