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Ex funebri charta

W dniu 4 stycznia 2022 r. zmarł dr n. wet. Jan 
Siembieda.

Urodził się 21 lipca 1947 r. w Paczkowie. Po ukoń-
czeniu Technikum Weterynaryjnego w Nysie rozpo-
czął studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej 
Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczy). Po ich ukończeniu w 1972 r. został 
zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze 
i Klinice Chirurgii, a po uzyskaniu tytułu doktora 
– objął stanowisko adiunkta. Od 1980 r. kierował 
pracownią radiologiczną Katedry i Kliniki Chirurgii. 
Znacząco przyczynił się do jej rozwoju, także w kie-
runku radiografii cyfrowej, ultrasonografii i tomografii 
komputerowej, dzięki czemu ośrodek wrocławski 
stał się pionierskim i ważnym ośrodkiem radiologii 
weterynaryjnej w Polsce. Był ikoną radiologii i diagno-
styki obrazowej oraz wybitnym lekarzem weterynarii. 
Od 2011 r. prowadził Szkolenie Specjalizacyjne na 
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z ob-
szaru radiologii weterynaryjnej. Pełnił także funkcję 
Kierownika Specjalizacji Weterynaryjna Diagnostyka 
Obrazowa. Był członkiem Rady Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Rady Dolnośląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W pracy zawsze 
obowiązkowy, perfekcyjny, pełen pasji, koleżeński 
i etyczny. Poza pracą – za młodu piłkarz, potem siat-
karz i narciarz-amator. Zapalony, zachwycony świa-
tem podróżnik – zwiedził wszystkie kontynenty. Dla 
najbliższych – ukochany mąż, tato, dziadek.

Był doskonałym nauczycielem, autorytetem. 
Wykształcił kilkadziesiąt roczników lekarzy wete-
rynarii i specjalistów-radiologów. Po jego niespo-
dziewanym odejściu wielu wspominało go bardzo 
osobiście w postach i komentarzach zamieszczanych 
w serwisach społecznościowych: „Niesamowity 
Człowiek, wybitny radiolog i wspaniały nauczyciel”, 
„Wspaniały człowiek. Miałam to szczęście, że mnie 
uczył. Ogromna strata”, „Profesjonalista w każdym 
calu. Wspaniały dydaktyk. Zarażał pasją i naturalnym 
luzem. Smutny dzień dla wrocławskiej weterynarii”, 
„Wielki człowiek, szacunek, dziękuję za cudowne na-
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uki podczas specjalizacji z diagnostyki obrazowej, za 
pierwsze kroki w USG”, „Nasz autorytet, nauczyciel, 
starszy kolega. Ojciec wrocławskiej radiologii wete-
rynaryjnej, współpracownik, zawsze uśmiechnięty, 
pełen pasji, służący radą i dobrym słowem. To ogromna 
strata dla nas jako zespołu, dla weterynarii jako nauki 
i radiologii jako specjalizacji”.

Odszedł wspaniały człowiek, wybitny lekarz, spe-
cjalista. Będziemy Go pamiętać jako zawsze uśmiech-
niętego, pełnego pasji, profesjonalizmu, a jednocześnie 
pokory. W naszej pamięci pozostanie na zawsze.
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