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KRONIKA
Prof. dr hab. n. wet. Tomasz Motyl
– uczony i artysta
TERESA ZANIEWSKA
Katedra Pedagogiki, Wydział Socjologii i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Nauka i sztuka to dwa skrzydła orła-Motyla, jak
napisał w wierszu dedykowanym Profesorowi jego
przyjaciel, ks. Adam Zelga. Profesor Tomasz Motyl,
uczony o międzynarodowej renomie, od lat znany jest
w środowisku weterynaryjnym
ze swojego hobby. W chwilach
wolnych od pracy maluje pastelami. Prezentował je na wielu
wystawach, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem zwiedzających, uzyskując pozytywne
recenzje. Jego prace znajdują się
w zbiorach prywatnych w kraju
i za granicą. Jedna z wystaw
została zorganizowana z okazji
80-lecia Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie (2007). Inne miały
miejsce w Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (2008), w Muzeum
Podlaskim w Tykocinie (2012),
w Jaroszowicach koło Wadowic (2014), w Ośrodku Kultury
Leśnej w Gołuchowie (2015),
w Muzeum SGGW w Warszawie, w Galerii „U Panien”
w Piotrkowie Trybunalskim,
w Galerii Elite Expeditions
w Warszawie. Profesor jest też
autorem albumów, zawierających reprodukcje jego prac:
Bliżej natury. Z pastelowego
pamiętnika Tomasza Motyla
(2007), Pastelowe barwy przyrody (2011), Pastelowe wspomnienia: mój makro- i mikroświat (2021) oraz Pastelowy
pamiętnik: z lasu i z pola (2022).
Ponadto, ma w swoim dorobku inne ciekawe i piękne
książki m.in.: Szept ciągnącej słonki (2006), Ze
strzelbą i kredką (2009), Wspomnienia myśliwskie
(2017), Polowanie w roku apokalipsy (2021) oraz

oryginalny album Łowy oczyma dawnych mistrzów
(2021), w którym znalazły się obrazy Juliana Fałata,
Juliusza, Wojciecha i Jerzego Kossaków oraz mniej
znanych malarzy: Ignacego Zygmuntowicza, Antoniego Włodzimierza Trzeszczkowskiego, Stanisława Gibińskiego i Witolda Wejcherta,
opatrzone komentarzami Profesora Tomasza Motyla. Album
ten uświadamia nam, iż historia
i tradycje polskiego łowiectwa
stanowią istotną część dziedzictwa kultury polskiej. W licznych
wspomnieniach odnotowano
słynne polowania u Radziwiłłów, Potockich i Sanguszków,
którzy nie tylko oddawali się
pasji łowiectwa, ale podczas
zjazdów rozważali sprawy polityczne i społeczne, gdyż, jak
mawiano przy strzelbie i winie,
dobra krew w Sarmatach płynie.
W Muzeum Rolnictwa im.
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, gdzie znajdują się
eksponaty, książki i publikacje
pozyskane dzięki współpracy
z Profesorem, 2 kwietnia 2022
roku, w dwóch salach wystawowych została otwarta kolejna
wystawa pasteli Tomasza Motyla
zatytułowana Pastelowe wspomnienia: mój makro- i mikroświat, na które to wydarzenie
artysta czekał długo i cierpliwie,
czego powodem stała się pandemia Covid-19. W tym dniu
wielobarwne pastele nabrały
szczególnego ciepła, gdyż hojnie
sypnęło śniegiem i zrobiło się
zimno. Aura nie przeszkodziła jednak najwierniejszym
wielbicielom talentu artysty, którzy licznie tego dnia
przybyli do Ciechanowca, serdecznie witani przez
mgr Dorotę Łapiak, dyrektora Muzeum Rolnictwa.
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Byli wśród nich m.in. Aleksandra Szczudło, poseł na
Sejm RP, prof. Marcin Bańbura, Dyrektor Instytutu
Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr hab. Magdalena
Chłopecka, Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny
Weterynaryjnej ds. Kształcenia, dr hab. Tomasz
Sadkowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny
Weterynaryjnej ds. Nauki, prof. Marian Binek z tegoż
Instytutu, prof. Czesław Waszkiewicz, Przewodniczący Rady Muzeum oraz Jerzy Leszczyński, radny
Sejmiku Województwa Podlaskiego. Nie zawiedli też
członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
PZŁ, przedstawiciele Koła Łowieckiego „Puszczyk”
w Warszawie, przyjaciele artysty oraz mieszkańcy
Ciechanowca.
Na wystawie wyeksponowano sto prac artysty
(pastele), o bogatej tematyce przyrodniczej. Wszystkie
zachwycają barwą, lekkością i finezją. Są tu pejzaże
w szacie wiosennej, jesiennej i zimowej, kwiaty
łąkowe i ogrodowe, zwierzęta oraz sceny związane
z myślistwem. Wystawa połączona została z promocją
albumu Tomasza Motyla Pastelowe wspomnienia: mój
makro- i mikroświat (Wydawnictwo SGGW, Warszawa
2021). I to był dobry pomysł, ponieważ poprzez syntezę obrazu i słowa artysta mógł w sposób pełniejszy
dotrzeć do publiczności, która okazała również zainteresowanie książką, a autor niestrudzenie pisał dedykacje i składał autografy. Komentarze, którymi Tomasz
Motyl opatrzył umieszczone w albumie pastele, to
najczystsza liryka osobista, nastrojowe miniatury
poetyckie, opowiadające o tym, o czym opowiedzieć
jest sztuką – o promieniu słońca, przedzierającym się
przez jesienną mgłę, o kropelce rosy zawieszonej na
nici pajęczej, o chłodnym fiolecie wieczornego nieba,
o tajemniczym cieple matczynej dłoni, chociaż matka
spogląda już z drugiej strony rzeczywistości, gdzie
od dawna trwa wieczność. Wciąż jednak spaceruje
w wiecznie żywym ogrodzie pamięci… Sztuka to czynienie niemożliwego możliwym. Refleksje odautorskie
traktować należy jako integralną część twórczości
artysty, jako słowne dopełnienie obrazu. Promowany
album to piękna książka, w której wyobraźnia poety
spotyka się z wyobraźnią malarza w zachwycie nad
dziwnością i urodą świata. Każdy z tych komentarzy
mógłby być tematem obszernego eseju filozoficznego.
Jest w nich metafizyka i głęboka prawda o nieuchronności losu człowieka, z którym zmaga się każdego dnia
niczym te monstrualnie powyginane konary. Sękate
pnie drzew uświadamiają nam krótkotrwałość naszego
istnienia. W obrazie i słowie duch natury przeistacza
się w ducha dziejów. Każde drzewo, każdy kamień,
każde miejsce przemawiają jakąś mową tajemniczą
i mają swoją historię, która nie może być zapomniana.
Stara studnia? To przecież materialny dowód czyjegoś
istnienia. Tylko tyle? Aż tyle! Każdy obraz, każdy detal
uwieczniony przez artystę ma swój głęboko ukryty
metafizyczny sens. To wielka siła i zaleta twórczości
Tomasza Motyla, który poprzez obraz i słowo mówi
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do nas z głębi przeszłości, głosem pamięci, której
królestwem jest skrawek Mazowsza, gdzie siłą dębu
trwa dom spowity welonem mgły, to własne miejsce
na ziemi. Dom, który nie tylko osobliwie istnieje, ale
także osobliwie znaczy. Jego utrata wiąże się zawsze
z utratą wartości, co tak boleśnie pokazał wiek dwudziesty, a czego doświadczyli również rodzice artysty.
Dom rodzinny Tomasza Motyla istnieje do dziś
w Sobieniach Jeziorach (województwo mazowieckie, dawniej powiat garwoliński, obecnie otwocki;
północno-wschodnia część gminy znajduje się
w granicach Mazowieckiego Parku Narodowego),
gdzie przyszedł na świat 4 marca 1950 r. W połowie
lat pięćdziesiątych przy ulicy Polnej 6 wybudował
go ojciec Profesora, Henryk Motyl (1909-2000),
pochodzący z Tarczyna. Po ukończeniu gimnazjum
w Grójcu, rozpoczął studia na nowo utworzonym
Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego
Józefa Piłsudskiego. Był pierwszym obywatelem
Tarczyna, który uzyskał wyższe wykształcenie. Po
studiach odbył służbę wojskową we Włodzimierzu
Wołyńskim, po czym rozpoczął pracę w Równem na
Wołyniu, gdzie był kierownikiem miejscowej lecznicy
dla zwierząt. W sierpniu 1939 r. został powołany do
wojska, gdzie otrzymał przydział do 2. Dywizjonu
Artylerii Konnej, wchodzącego w skład Wołyńskiej
Brygady Kawalerii stacjonującej we Włodzimierzu
Wołyńskim. Po rozbiciu oddziału nad Pilicą dostał
się do niewoli niemieckiej i został osadzony w obozie
jenieckim (oflag VII A Murnau w Bawarii). Ciężko
chory doczekał jednak wyzwolenia obozu 29 kwietnia
1945 r. przez oddziały 12. Dywizji Pancernej, podporządkowanej czasowo 3. Armii generała George’a
Pattona. Po wojnie powrócił do kraju. Objął nadzór
weterynaryjny nad rozległym terenem gminy Sobienie
Jeziory i sąsiednimi gminami. Tu pozostał na stałe.
Był cenionym przez miejscową społeczność lekarzem
weterynarii, oddanym swojej pracy. Często wyjeżdżał
w nocy – wspomina Tomasz Motyl – do ciężkich
przypadków urazów, morzysk, udławień czy porodów
zwierząt. Prowadził także sanitarny nadzór nad mięsem
i produktami pochodzenia zwierzęcego. Uczestniczył
w szeroko zakrojonych akcjach szczepień zwierząt
przeciwko groźnym chorobom zakaźnym. Był ważnym
osobowym wzorem dla syna, który także wybrał weterynarię. Odziedziczył po ojcu nie tylko zamiłowanie
do zawodu i zainteresowania przyrodnicze, ale również fenomenalną pamięć oraz uzdolnienia literackie.
(W pamięci Profesora Tomasza Motyla pozostała jego
pierwsza praca o charakterze naukowym, o której prof.
Gustaw Kulasek powiedział, że jest napisana zbyt
kwiecistym językiem, jakiego nie stosuje się w tego
typu opracowaniach.) Na szczęście ten język przez lata
nie zubożał, o czym świadczy styl zamieszczanych
w albumach komentarzy. Polszczyzna wszystkich
książek Tomasza Motyla jest zachwycająca. Pisze tak,
jakby malował słowem, które okazało się fascynujące
dla samego artysty, zajmując coraz więcej miejsca
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w wydawanych pastelowych pamiętnikach. Niezwykła
wrażliwość, pamięć wręcz fotograficzna oraz rozległa wiedza humanistyczna, pozostają w służbie jego
języka, przydając słowom skrzydeł i lekkości.
Matka Profesora Tomasza Motyla, Barbara Jadwiga
Świętochowska-Motyl (1917-2002) doświadczyła
również ćwiczeń z utraty. Urodziła się w Warszawie
w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Z tym miastem
pozostała związana do czasów II wojny światowej.
Wraz z rodzicami (Zofia i Jan Świętochowscy; Jan był
spokrewniony ze znanym pozytywistycznym pisarzem
i publicystą Aleksandrem Świętochowskim) miesz-

kała we własnej kamienicy w Warszawie przy ulicy
Malczewskiego. W czasie powstania warszawskiego,
2 września 1944 r., w wyniku bombardowania domu
zginęła prawie cała jej rodzina: matka, trzy starsze
siostry i dwuletnia Jowita Barańska, córka Barbary
z pierwszego małżeństwa. Ocalał ojciec, który,
podobnie jak ona, przebywał poza domem. W walkach powstańczych zginął także Tadeusz Barański, jej
pierwszy mąż. Po klęsce powstania, wypędzona przez
Niemców ze stolicy trafiła do Raszyna, a po zakończeniu wojny do Tarczyna, gdzie poznała drugiego męża,
Henryka Motyla, lekarza weterynarii, który powrócił
właśnie po pięcioletnim pobycie w obozie jenieckim
w Murnau. Wkrótce zamieszkali w Sobieniach Jeziorach w wynajętym domu z marzeniami o własnym:
Będziemy znowu mieszkać w swoim domu/Będziemy
stąpać po swych własnych schodach/Nikt jeszcze
o tym nie mówi nikomu/Lecz wiatr już o tym szepce
po ogrodach (Leopold Staff, Pierwsza przechadzka).
Marzenia wkrótce stały się rzeczywistością. W 1956 r.
przy ulicy Polnej 6 stanął dom z pięknym ogrodem,
miejsce własne Tomasza Motyla i jego siostry Joanny
(obecnie lekarza medycyny). Barbara Motyl, matka
Profesora, z zawodu lekarz stomatolog, we wspo-
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mnieniach społeczności lokalnej kobieta o wielkiej
kulturze, pracowita i elegancka, kochała kwiaty. Stąd
całe ich bogactwo zobrazowane w pastelach Tomasza
Motyla, dla którego są pierwszą i nieustanną inspiracją, później także inne, spoza ogrodu mamy – z pól,
łąk i lasów.
Z rodzinnego, szczęśliwego domu w Sobieniach
Jeziorach wiodły drogi Tomasza Motyla do wielkiego
świata. W latach 1963-1967 uczył się w Liceum
Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. Do dziś wspomina matematyka, pana Wierzbickiego oraz wspaniałego polonistę
Stanisława Litwina, poetę i rysownika. Był szczególnie
wymagający – mówi po latach – ale nauczył mnie
pisać. Przydała mi się ta umiejętność. Po uzyskaniu matury w 1967 r. rozpoczął studia na Wydziale
Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, po ukończeniu których
prof. Wiesław Barej zaproponował mu asystenturę.
1 czerwca 1973 r. Tomasz Motyl rozpoczął pracę na
Wydziale Weterynaryjnym SGGW. Pracę doktorską na
temat mechanizmów detoksykacji amoniaku u zwierząt przeżuwających (na modelu owczym) obronił
w 1978 r., uzyskując stopień naukowy doktora. Natomiast habilitacja, którą uzyskał w 1988 r., dotyczyła
kwasu orotowego u zwierząt. Wkrótce awansował na
stanowisko docenta i utworzył własny zespół, który
skupił się na badaniu biosyntezy poliamin oraz roli
poliamin w komórkach szybko proliferujących. Tytuł
profesora uzyskał w 1995 r., a stanowisko profesora
zwyczajnego w 1998 r. Od 1996 r. kierował Zakładem
Fizjologii Zwierząt, a w 2000 r. został kierownikiem
Katedry Nauk Fizjologicznych, która pod względem
osiągnięć naukowo-badawczych należała do najlepszych wśród wydziałów weterynaryjnych w kraju.
Profesor Tomasz Motyl jest uznanym autorytetem
w skali międzynarodowej w zakresie fizjologii zwierząt,
cytofizjologii i funkcjonalnej genomiki. Jest również
pionierem transkryptomiki weterynaryjnej w Polsce.
Prowadził badania dotyczące genomicznych uwarunkowań wzrostu i rozwoju organizmów zwierzęcych
oraz onkogenomiki. W bazie Web of Science odnotowano 149 publikacji Tomasza Motyla (za lata 19772020); indeks Hirscha – 26, liczba cytowań – 6969,
liczba cytowań bez autocytowań – 6866. Największe
zainteresowanie wzbudziło 50 publikacji Profesora
(najczęściej cytowanych) dotyczących wykrywania
cech morfologicznych i molekularnych mechanizmów
apoptozy i autofagii. Prace te zostały opublikowane
w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, m.in. w: „Apoptosis”, „Autophagy”,
„European Journal of Cell Biology”, „Anti-Carcer
Drugs”, „Annals of Hematology”, „Amino Acids”,
„Comparative Biochemistry and Physiology” oraz
„Journal of Physiology and Pharmacology”. Profesor
Tomasz Motyl specjalizował się w badaniach apoptozy
i autofagii w gruczole sutkowym oraz raku sutka, których wyniki prezentował na konferencjach w kraju i za
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granicą. Do jego najważniejszych osiągnięć w zakresie
badania apoptozy i autofagii należą:
– wykazanie kluczowej roli apoptozy i autofagii
w przebudowie gruczołu sutkowego u zwierząt oraz
odkrycie regulacji i molekularnych mechanizmów tych
procesów;
– przeżyciowe zobrazowanie minutowej kinetyki
białek regulujących apoptozę z zastosowaniem homeostatycznej mikroskopii konfokalnej;
– opisanie molekularnych współzależności pomiędzy apoptozą i autofagią w komórkach raka gruczołu
sutkowego poddanych oddziaływaniu chemioterapeutyków.
Profesor Motyl reprezentował Polskę w Management Committee akcji COST 825 „Biology of mammary gland” i COST B20 „Mammary gland development function and cancer”. Był również głównym
organizatorem konferencji COST B20 w Warszawie
„Physiology and pathology of mammary cel proliferation and death” z udziałem czołowych reprezentantów
tej specjalności w Europie. Należy do odkrywców
apoptozy i molekularnych podstaw tego procesu
w gruczole sutkowym u różnych gatunków zwierząt
gospodarskich. Wśród 24 wypromowanych przez
Profesora Tomasza Motyla doktorów aż 11 prowadziło
badania w zakresie apoptozy i autofagii oraz molekularnych podstaw tych procesów. Profesor był przez
wiele lat kierownikiem stacjonarnych studiów doktoranckich. Prowadził też wykłady z fizjologii zwierząt
dla polskich i zagranicznych studentów na kierunku
weterynaria. Dla studentów i miłośników fizjologii
zwierząt napisał dwie książki popularnonaukowe:
Ciekawostki z fizjologii zwierząt (2018) i Mysterious
animal physiology (2020).
Profesora Tomasza Motyla zapraszały do wygłaszania wykładów instytuty oraz towarzystwa naukowe
m.in.: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Wydział
Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Polskie
Towarzystwo Fizjologiczne, Polskie Towarzystwo
Biochemiczne, Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
W historii kongresów Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego zapisał się jako organizator i przewodniczący pierwszej sesji naukowej poświęconej genomice
„Genomic and proteomic approach in cell growth,
differentiation and neoplasia” (2008). Wybrane prace
z tej konferencji ukazały się w specjalnym wydaniu
„Journal of Physiology and Pharmacology”, opracowanym przez Profesora Tomasza Motyla, zaproszonego
jako redaktora.
Był kierownikiem i wykonawcą wielu projektów badawczych finansowanych początkowo przez
Komitet Badań Naukowych, później przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Za osiągnięcia w badaniach
apoptozy i autofagii Profesor Tomasz Motyl został
uhonorowany najwyższymi odznaczeniami w dziedzi-
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nie fizjologii w Polsce: Medalem Pionierów Fizjologii
oraz Medalem Napoleona Cybulskiego, przyznanymi
w 2008 r. przez Polskie Towarzystwo Fizjologiczne.
Prowadził współpracę naukową z wieloma instytucjami krajowymi (m.in. z Instytutem Genetyki
i Hodowli PAN w Jastrzębcu, z Narodowym Instytutem
Leków, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym)
oraz zagranicznymi (Michigan State University, USA,
Veterinary Faculty, Utrecht i Uppsala University).
W latach 2011-2014 jako członek Rady Narodowego
Centrum Nauki uczestniczył w organizacji konkursów
na projekty badawcze w Polsce.
Profesor Tomasz Motyl za wieloletnią działalność
naukową otrzymał wiele odznaczeń: Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (2014), Złoty Krzyż Zasługi
(1993), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002),
Odznakę Honorową Za Zasługi dla SGGW (2005).
Jest także laureatem licznych nagród ministerialnych
(dwukrotnie) i rektorskich (dziesięciokrotnie). Czterokrotnie przyznało mu swoją nagrodę Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

Profesor Tomasz Motyl jest prezesem Koła Łowieckiego „Puszczyk” w Warszawie oraz członkiem Klubu
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Poza pracą
zawodową aktywnie działa na rzecz restytucji zwierzyny drobnej w Polsce. Łącząc wiedzę i doświadczenie zawodowe, wniósł w tej dziedzinie nieocenione
zasługi w zachowaniu bioróżnorodności środowiska.
Przewodniczy Komisji Biologii i Hodowli Zwierząt
Łownych Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej.
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Był autorem programu reintrodukcji bażanta i kuropatwy na terenie Warszawskiego Okręgu Łowieckiego.
W ramach tego programu na Mazowszu wsiedlonych
zostało 50 000 tych ptaków. Organizował szkolenia
i konferencje z cyklu „Nauka łowiectwu”, adresowane do myśliwych, biologów, leśników, hodowców
zwierzyny i lekarzy weterynarii. Materiały z sesji
zredagowane przez Profesora ukazały się drukiem:
Kryzys zwierzyny drobnej i sposoby przeciwdziałania
(2007), Zającowi na ratunek (2007), Drapieżnictwo
na zwierzynie drobnej (2008), Środowiskowe uwarunkowania kryzysu zwierzyny drobnej (2009), Hodowla
i wsiedlanie zwierząt łownych (2011), Choroby
zakaźne dzikich zwierząt zagrożeniem nie tylko dla
myśliwych (2012), Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie mazowieckim (2012).
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Za działalność na rzecz hodowli zwierzyny oraz
kultury łowieckiej został odznaczony najwyższym
odznaczeniem łowieckim - Złomem (2017), Srebrnym
(1998) i Złotym (2007) Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Świętego Huberta (2008), Odznaką
Zasłużony dla Łowiectwa Warszawskiego (2008) oraz
odznaką Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2017).
Profesor Tomasz Motyl jest człowiekiem twórczym,
szanowanym uczonym, artystą wszechstronnie uzdolnionym – prawdziwym arystokratą ducha. Czuję się
zaszczycona, że dwukrotnie mogłam gościć Profesora
w ramach prowadzonych przeze mnie od 2006 r.
w SGGW ogólnouczelnianych spotkań dyskusyjnych
„Bliscy, znani i… nieznani” oraz „Osobowości na
XXI wiek”.

