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KRONIKA
Prof. dr hab. n. wet. Bohdan Rutkowiak (1933-2021)
– życie w służbie nauki i sztuki
TERESA ZANIEWSKA
Wydział Socjologii i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Profesor Bohdan Rutkowiak to w historii polskiej uczonego i artysty, spotkałam się ponownie po trzyweterynarii postać osobna i niezwykła. Pisanie o Jego dziestu siedmiu latach, które upłynęły od Jego drugiej
osobowości i dokonaniach nie jest rzeczą łatwą. Był ciechanowieckiej wystawy. Poszukując materiałów do
to człowiek twórczy, pełen energii oraz oryginalnych niniejszego artykułu, odnalazłam tę recenzję sprzed
pomysłów, charakteryzujący
lat… Profesora od roku nie
się niezależnością myślenia,
ma już z nami, ale pozostało
w nauce i sztuce chodzący
Jego niezwykłe dzieło, któwłasnymi drogami, w obyre zafascynuje z pewnością
dwóch dziedzinach odnosząkażdego, kto zechce poznać
cy sukcesy, które wydają się
bądź napisać biografię tego
czymś naturalnym, finalnym
uczonego, humanisty i artyetapem procesu twórczego.
sty, we wszelkich poczynaProfesora poznałam w lipniach twórczych kierującego
cu 1985 r. w Muzeum
się oryginalnością, będącą
Rolnictwa im. ks. Krzysznajwyższą wartością w sztutofa Kluka w Ciechanowcu
ce. Owocem twórczego
podczas otwarcia wystawy
życia Bohdana Rutkowiaka
Jego rysunków satyryczjest prawie 200 publikacji
nych, którą zorganizowało
naukowych, ponad 500 eksMuzeum Weterynarii oraz
librisów oraz mądrze pomySekcja Historyczna Polskieślana i pięknie napisana, do
go Towarzystwa Nauk Webólu szczera, autobiografia
terynaryjnych. Było to moje
Zwierzenia starego wetepierwsze i ostatnie z Nim
rynarza albo wspomnienia
spotkanie. Eksponowane na
pisane ekslibrisem2. Każdy,
kto tę książkę przeczyta, powystawie rysunki zachwycilubi jej autora, bez względu
ły mnie, gdyż każdy z nich
na to, czy znał Go osobiście,
mówił o wiele więcej niż
czy nie. Z autobiograficznej
można było zobaczyć, co
opowieści wyłania się porświadczyło o talencie oraz
tret człowieka dobrego, nie
inteligencji ich autora, donoszącego w sercu urazy,
brego psychologa, wnikliwe- Profesor Bohdan Rutkowiak
posiadającego wyobraźnię
go obserwatora środowiska
i czasów, w których żył. Piórkiem satyryka utrwalał niezbędną nie tylko w nauce i sztuce, ale także w żygorący czas epoki, żywo reagował na bieg codziennych ciu, często ważniejszą niż wiedza. Dobry człowiek
zdarzeń i wydarzeń zawodowych, społeczno-politycz- potrafi wyobrazić sobie, co czuje drugi, nigdy zatem
nych oraz świąteczno-okolicznościowych. W moich nie wyrządzi mu przykrości, bo sam nie chciałby jej
zbiorach zachowała się recenzja z tej wystawy, którą
Bohdan Rutkowiak, Zwierzenia starego weterynarza albo wspomnienia
wówczas napisałam, opublikowana na łamach jednego pisane ekslibrisem, ss. 316; brak daty wydania, brak miejsca wydania. Autor
wyznaje, iż książkę pisał wiele lat. Ukończył ją w październiku 2014 r. Recenzja
z dzienników1.
książki: zob. Jan Tropiło, Bohdan Rutkowiak: Zwierzenia starego weterynarza
Z Profesorem Bohdanem Rutkowiakiem, a pre- albo wspomnienia pisane ekslibrisem, „Życie Weterynaryjne” 2015, nr 90 (4),
Z treści recenzji Jana Tropiły wynika, iż książka ukazała się drukiem
cyzyjniej, z życiem i dziełem tego nieżyjącego już s.w 250.
grudniu 2014 r. Została sfinansowana i edytorsko opracowana przez rodzinę
2

1
Teresa Zaniewska, Piórem i piórkiem satyryka, „Gazeta Współczesna” 1985,
nr 190, s. 6.

– żonę Profesora Krystynę oraz córki – Katarzynę i Olgę. Jej nakład to zaledwie
100 egzemplarzy, które trafiły do rodziny oraz przyjaciół.
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doświadczyć. Jest to autobiografia nietypowa pod
wieloma względami. Jej autor, profesor nauk weterynaryjnych, wielki talent naukowy i artystyczny, erudyta
i humanista, bibliofil, człowiek tworzący polską kulturę
jest kimś niezwykle skromnym. Z pasją opowiada
o swoim zawodzie, niewiele o korzeniach rodziny
i życiu prywatnym. Gdy o nim już pisze, to zawsze
z czułością i wdzięcznością kierowaną do losu, że
obdarzył Go wspaniałą żoną – Krystyną (doktor nauk
przyrodniczych), wspierającą Jego poczynania na polu
naukowym i artystycznym oraz córkami Katarzyną
i Olgą, którym dedykuje tę książkę (nie zapomina
o Marcie, córce z pierwszego małżeństwa, chociaż
ona zapomniała o Nim…, co On uznaje za największą
życiową porażkę). Wzruszająco opowiada o swoich
mistrzach w zawodzie, o wieloletniej przyjaźni z nieżyjącym już także Profesorem Janem Tropiło, o ich
młodości i wieku dojrzałym, przede wszystkim zaś
z pasją i znawstwem o sztuce ekslibrisu, w której jako
nieprofesjonalista doszedł do perfekcji. Wykonując
znaki książkowe dla wielu osób związanych z Jego zawodem, zawarł w nich całą historię medycyny weterynaryjnej kilku ostatnich dziesiątków lat. Zaprezentował
się przy tym jako świetny znawca historii, począwszy
od starożytnej, literatury powszechnej oraz kultury
europejskiej, do której symboli w sztuce ekslibrisu
nieustannie się odwoływał. Poznajmy zatem życiowe
ścieżki tej fascynującej postaci.
Profesor Bohdan Rutkowiak urodził się 29 marca
1933 r. w Gogolewie, wsi o bogatej historii, położonej
na terenie gminy Krobia (powiat gostyński) w ziemi
wielkopolskiej, gdzie osiadła rodzina. Pradziadek
Profesora, Szczepan Rutkowski-Rutkowiak brał
udział w powstaniu styczniowym 1863 r. i w obawie
przed carskimi represjami uciekł z Litwy, osiedlając
się w Wielkopolsce. Bohdan początkowo uczył się
w szkole powszechnej w Krobi. Jego rodzice, ojciec
Jan i matka Stanisława de domo Hawliczek, byli nauczycielami, podobnie jak wszystkie ciotki i wujkowie,
co okazało się istotne w czasie II wojny światowej,
kiedy okupant zlikwidował polskie szkoły. Wówczas
rodzice zorganizowali nauczanie domowe, zapewniając solidną edukację, w tym edukację patriotyczną,
trójce swoich dzieci – Bohdanowi oraz jego starszemu
rodzeństwu, bratu Lechosławowi i siostrze Barbarze:
W czasie okupacji rodzice nauczyli mnie czytać i pisać – wspomina – ojciec zabierał nas do ogrodu na
pogawędki przyrodnicze, geograficzne i historyczne. Często opowiadał nam o odradzaniu się Polski.
Czytał nam poematy Mickiewicza i Słowackiego, recytował utwory swego ukochanego Norwida. Trudno
było nam pojąć, że był świadkiem pierwszej wojny
światowej. Imponował nam, gdy wspominał o swojej
przynależności do Legionów. Z tamtego czasu, z lat
okupacji, pamiętam niektóre pieśni powstańcze i pieśni
Legionów Polskich, których nas ojciec wówczas uczył 3.
Wzorem osobowym, żywym w przekazie rodzinnym,
3

Bohdan Rutkowiak, Zwierzenia starego weterynarza…, s. 18.
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był również stryj, Wojciech Rutkowiak, bohaterski
obrońca Wybrzeża. Obdarzony talentem plastycznym
pięknie rysował. Przed wojną był nauczycielem rysunku w jednej z gdyńskich szkół, cenionym i lubianym
przez młodzież. Prowadził też zajęcia praktyczne. To
po nim Bohdan odziedziczył talent i zainteresowania
artystyczne. Rysować lubił od zawsze, różnego rodzaju
prace manualne nie sprawiały mu nigdy trudności. Jako
uczeń szkoły średniej sporo rysowałem, wspomina.
Z moich zeszytów z botaniki korzystała na studiach
przyrodniczych moja siostra Basia. Do dziś przechowuję swoje zeszyty z akademickiego przedmiotu „histologia”, w które wrysowałem dziesiątki preparatów
histologicznych, budząc duże zainteresowanie ze strony
prowadzących ćwiczenia4.
Po wojnie rodzina przeniosła się do Leszna, gdzie
Bohdan został uczniem gimnazjum. Maturę z wyróżnieniem uzyskał w 1951 r. w Poznaniu, co zapewniało
Mu, bez składania egzaminów wstępnych, studia na
Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej
we Wrocławiu, gdzie został przyjęty w poczet studentów pierwszego roku. Wybrał jednak studia za
granicą – Leningradzki Instytut Weterynaryjny5, który
ukończył z wyróżnieniem w 1956 r., uzyskując dyplom
lekarza weterynarii. Decyzja o wyborze takiego właśnie zawodu zapadła bardzo wcześnie, latem 1939 r.
Wszyscy moi bliscy – pisze we wspomnieniach – przyjęli tezę, że wczesne zainteresowania weterynarią,
wynikały z moich fascynacji przyrodniczych. Nigdy tej
tezy nie dyskontowałem, bo to prawda. Jest jednak pewien szczegół, o którym dotychczas nie mówiłem (…).
Otóż pamiętam dość dokładnie rozmowę, którą latem
1939 roku przeprowadziłem z naszą gosposią. W domu
dużo się wówczas mówiło o możliwości, a nawet o nieuchronności wybuchu wojny. Bardzo to przeżywałem,
bałem się, że mogę zostać zabity, że zginę, albo, że się
zgubię. Krótko mówiąc szukałem różnych sposobów,
abym w przyszłości nigdy nie był powołany do wojska.
Zapytałem więc Stasię o to, jakie zawody nie są na
Tamże, s. 155.
Leningradzki Instytut Weterynaryjny to uczelnia o bogatej historii, licząca
ponad dwieście lat. Początek wyższego szkolnictwa weterynaryjnego w Rosji
zapoczątkowało utworzenie 17 lipca 1808 r. w murach Cesarskiej Akademii
Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu Wydziału Weterynaryjnego. Pierwszy
program szkolenia lekarzy weterynarii opracował prof. I. D. Knegin. Wydział
ten był nie tylko instytucją edukacyjną, ale stał się także ośrodkiem rozwoju
badań naukowych nad chorobami zwierząt. Ze względu na swą renomę w 1873 r.
Wydział Weterynaryjny został przekształcony w Instytut Weterynaryjny przy
Cesarskiej Akademii Medycznej i Chirurgicznej. 22 stycznia 1898 r. otwarto
tu także Petersburskie Laboratorium Weterynaryjne. W 1919 r., po zamknięciu
Instytutu Weterynaryjnego, utworzono Petersburski Instytut Weterynaryjny
i Zootechniczny. W drodze jego reorganizacji w 1923 r. zlikwidowano Wydział
Zootechniczny i placówka stała się uczelnią jednoprofilową – weterynaryjną.
Od 1924 r. przyjęła nazwę Leningradzki Instytut Weterynaryjny. Rozwój Instytutu wiąże się z nazwiskami wielu naukowców, wśród których odnotowuje
się nazwiska trzech wybitnych radiologów – B. A. Baszkirowa, W. S. Złobina
oraz A. L. Chochłowa, profesora bardzo cenionego przez Bohdana Rutkowiaka
jako świetnego fachowca i człowieka o bogatej duchowości, autora m.in. prac:
Diagnostyka i leczenie niedrożności przełyku u bydła (Moskwa; Leningrad 1958)
i Diagnostyka i leczenie niedrożności przełyku u zwierząt (Leningrad 1971).
W 1994 r. Leningradzki Instytut Weterynaryjny przemianowano na Petersburską
Państwową Akademię Medycyny Weterynaryjnej. Zob. А. А. Стекольников,
К 210-летию ветеринарного образования, „Сельскохозяйственные вести:
журнал для специялистов агропромышленного комплекса” 2018, nr 4.
4
5
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wojnie przydatne, a ona bez namysłu odpowiedziała,
że do wojska na pewno nie biorą lekarzy zwierząt. Tak
oto, już w wieku sześciu lat odkryłem, że na pewno
zostanę lekarzem weterynarii!6
W leningradzkiej uczelni spotkał swojego mistrza,
profesora Anatolija Leontiewicza Chochłowa, najwspanialszego nauczyciela akademickiego, o którym
pisał z czułością: Jemu zawdzięczam umiłowanie
chirurgii i szacunek dla wykonywanego zawodu. On
miał w znacznej mierze zadecydować o moim zawodowym „ego”. Podziwiałem go za jego erudycję
i wielką wrażliwość. Jednym cięciem otwierał jamę
brzuszną krowy przy rumenotomii, godzinami ratował
szczenięta urodzone z cięcia cesarskiego. W czasie
przedłużających się niekiedy zajęć dzielił się ze studentami chlebem i herbatą. Wzruszył się do łez przy
naszym pożegnaniu. Był chirurgiem i rentgenologiem
(…). Na zdjęciu RTG, które sobie sam wykonał, rozpoznał, że jest nieuleczalnie chory. Nie przyznał się do
tego: zdjęcie znaleziono w szufladzie biurka po jego
śmierci7. Po powrocie do Polski Bohdan Rutkowiak
spotkał także mistrza, profesora Stanisława Cąkałę
(1920-1997)8, który przyjął Go do pracy bez uprzedzeń
(Bohdan był przecież absolwentem radzieckiej uczelni,
co nie wszystkim odpowiadało9), zaufał Mu i pozwolił
rozwijać działalność zawodową. Wpłynął również na
wybór zainteresowań badawczych.
Profesor Bohdan Rutkowiak od początku swojej
drogi zawodowej związany był z Gdańskiem10, gdzie
trafił z nakazu pracy. 1 września 1956 r., dzięki pomocy dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii,
Maksymiliana Krajewskiego, którego poznał, odbywając praktykę w Lęborku, został zatrudniony
w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt
w Gdańsku. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych lecznica gdańska należała do czołowych w kraTamże, s. 14-15.
Bohdan Rutkowiak, Exlibris dla profesorów weterynarii, Gdańsk 1996,
s. 54.
8
Stanisław Cąkała (1920-1997) – prof. n. wet.; specjalista chorób bydła
i owiec (m.in. zjawisko leukergii i rzadkich powikłań przy zołzach u koni; rozpoznanie pierwszych w kraju przypadków nosówki u lisów i norek oraz choroby
maedi u owiec). Absolwent UMCS w Lublinie; dr n. wet. 1951; dr hab. 1966; prof.
nadzw. 1973, prof. zw. 1980. UMCS w Lublinie, Wydz. Wet. (1948-1950); Wojsk.
Centrum Wyszkolenia i Badań Wet., Puławy: chirurg w Poliklinice 1951-1954,
kier. Oddz. Badań 1954-1955; Gdańsk: kier. Lecznicy dla Zwierząt 1956-1959;
Inst. Wet., Puławy: kier. Pracowni Fizjopatologii Przeżuwaczy 1961-1966, doc.
1966, kier. Zakładu Badania Chorób Bydła i Owiec 1969-1990 i zastępca ds.
nauk.-bad. 1972-1990. Członek m.in. Komit. Nauk Wet., 1975-1993; Pol. Tow.
Nauk Wet. (od 1962). Autor 101 prac oryg.; promotor 10 prac doktorskich. Zob.
Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. I A-G, red. Marek Halawa,
Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa, b.r.w., s. 203-204.
9
Po ukończeniu studiów marzeniem Bohdana Rutkowiaka było dostanie się na
asystenturę do prof. Józefa Kulczyckiego, który zaprosił kandydata na rozmowę
i przyjął bardzo życzliwie. Zdziwił się jednak, że ten nie uczęszczał na prowadzone przez niego zajęcia. Gdy dowiedział się, że Bohdan ukończył Leningradzki
Instytut Weterynaryjny, poinformował go uprzejmie, iż nie ma etatów. Zobacz:
przytoczona we wspomnieniach rozmowa: Bohdan Rutkowiak, Zwierzenia starego weterynarza…, s. 44. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Bohdanowi
Rutkowiakowi proponowano objęcie kilku klinik. Była wśród nich także Klinika
Chirurgiczna im Józefa Kulczyckiego. Propozycja przyszła o trzydzieści lat za
późno.
10
Bohdan Rutkowiak osiadł w Gdańsku na stałe. Mieszkał w Gdańsku Świbnie,
na Wyspie Sobieszewskiej.
6
7
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ju. Bohdan Rutkowiak z pasją rozwijał lecznictwo
psów i kotów, stając się jednym z najwybitniejszych
klinicystów weterynaryjnych w Polsce. Pracował
również w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii.
W następnych latach kierował Ambulatorium
dla Małych Zwierząt w Gdańsku-Oliwie, był zatrudniony w Pracowni Konsultacyjno-Klinicznej
Zakładu Higieny Weterynaryjnej, od 1975 r. w jedynym w Polsce Oddziale Weterynaryjnej Ochrony
Produkcji Zwierzęcej Zakładu Higieny Weterynaryjnej
w Gdańsku, gdzie zajął się diagnostyką chorób,
profilaktyką i lecznictwem stad bydła mlecznego11.
W okresie rozkwitu Oddziału wyniki kompleksowych
badań dotyczyły 380 stad bydła. Wykonywano tysiące
badań hematologicznych, biochemicznych krwi oraz
kompleksowych badań wskaźników zootechnicznych12. W styczniu 1989 r. podjął pracę w Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża, zachowując jednocześnie – do 1990 r. – połowę etatu w ZHW13. Po
zreformowanej służbie weterynaryjnej (21 grudnia
1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował
Ustawę o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych) w 1993 r. otworzył prywatny
gabinet weterynaryjny.
Profesor Bohdan Rutkowiak pracę naukowo-badawczą rozpoczął w 1959 r. O jej profilu zdecydowało
Jego doświadczenie lekarza praktyka. Nie był związany etatowo z żadną uczelnią weterynaryjną, a dzięki
talentowi i pracowitości, dla własnej satysfakcji,
uzyskał wszystkie stopnie naukowe i tytuł profesora.
W 1964 r. zakończył przygotowywanie dysertacji
doktorskiej Śródoperacyjna rentgenografia okolicy
dna czepca u bydła i jej zastosowanie w przypadkach
urazowego zapalenia czepca i otrzewnej, którą obronił w 1965 r. na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej
Szkoły Rolniczej w Lublinie. Jej promotorem był prof.
dr hab. Mieczysław Lewandowski14, recenzentami zaś
11
Zob. Jan Tropiło, Grzegorz Jakubik, Bohdan Rutkowiak – ekslibrisy i nie
tylko, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Ciechanowiec 2016, s. 4.
12
Bohdan Rutkowiak – 50 lat pracy w zawodzie lekarza weterynarii, Gdańskie
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 2006, s. 7; Jan Tropiło, W 80. rocznicę
urodzin…, s. 95.
13
Zob. Jan Tropiło, W 80. rocznicę urodzin prof. dr. hab. Bohdana Rutkowiaka,
„Biuletyn Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej” 2013, nr 2, s. 94.
14
Mieczysław Lewandowski (1914-1980); prof. dr hab. n. wet.; ukończył
Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie; w 1934 r. rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom lekarza weterynarii
otrzymał w 1945 r. na Wydziale Weterynaryjnym UMCS w Lublinie. W czasie
okupacji pracował jako lekarz weterynarii w Kraśniku, prowadząc działalność
niepodległościową. Po wojnie związał się z tworzącym się lubelskim ośrodkiem
akademickim; rozpoczął pracę w Zakładzie Anatomii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego UMCS, a następnie AR, gdzie wykonał pierwsze prace badawcze,
w tym rozprawę doktorską. W 1953 r. przeniósł się do Katedry Chirurgii, której
kierownictwo objął w 1962 r., pełniąc kolejno funkcje docenta, prof. nadzwyczajnego i prof. zwyczajnego. Głównym kierunkiem jego zainteresowań był szeroko
pojmowany przedmiot chirurgii, a w szczególności etiologia i mechanizmy powstawania niektórych schorzeń ortopedycznych zwierząt domowych. Pod jego
kierunkiem powstały pierwsze po wojnie prace doktorskie i habilitacyjne. Brał
aktywny udział w działalności lubelskiego środowiska naukowego. Członek m.in.
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zob. Edmund
K. Prost, Wybitni polscy lekarze weterynarii w XX wieku w nauce i zawodzie,
Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, s. 223-224.
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doc. dr Wiktor Stefaniak (SGGW, Warszawa) oraz doc.
dr Ryszard Badura (WSR, Wrocław). Dyplom opatrzyli
podpisami profesorowie: Edmund Prost15, dziekan
Wydziału Weterynaryjnego oraz Stefan Ziemnicki16,
rektor WSR w Lublinie. Przed przejściem do pracy
w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej opracował rozprawę habilitacyjną Obraz radiologiczny niedrożności mechanicznej jelit u psów17, na podstawie której
w 1973 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego
na Wydziale Weterynaryjnym Akademii RolniczoTechnicznej w Olsztynie. Ukoronowaniem pracy
naukowej był tytuł profesora nadzwyczajnego, który
otrzymał w 1988 r.
W prowadzonych badaniach Bohdan Rutkowiak
wykorzystywał własne metody diagnostyczne i operacyjne: śródoperacyjną rentgenografię okolicy dna
czepca u bydła (prowentrykulografia); algorytmiczny
program rozpoznawania przyczyn zaburzeń zdrowia,
rozrodczości i wydajności w stadach krów mlecznych;
opis szczegółowych objawów RTG niedrożności jelit
u psów; kompleksowe badania nad hipomagnezemią
i hipoglikemią u bydła. Wynikiem prowadzonych
badań są liczne publikacje naukowe, które dotyczą
problemów wielkiego stada, zwłaszcza zaburzeń
trawiennych i metabolicznych bydła oraz wdrożenia
własnego algorytmicznego programu diagnostycznego
(55 prac), tematyki rentgenowskiej (21 prac), zagadnień zdrowia i pielęgnacji psów i kotów (19 prac),
chorób zwierząt nieudomowionych, pracy i etyki
funkcjonowania lecznictwa zwierząt oraz ikonografii
ekslibrisów weterynaryjnych. Wieloletnie badania
posłużyły Profesorowi do opracowania podręcznika
Zaburzenia trawienne i metaboliczne w stadach krów
mlecznych18.
15
Edmund Kazimierz Prost (1921-2008); prof. zw. dr hab. n. wet.; specjalista
higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Kierownik
Katedry Higieny Żywności Akademii Rolniczej w Lublinie; w latach 1962-1966
dziekan Wydziału Weterynaryjnego; od 1981 do 1987 rektor AR w Lublinie; od
1991 do 2008 prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Doktor honoris
causa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (1990) oraz Akademii Rolniczej
w Lublinie (1999); prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (19601997 z przerwami); w latach 1970-1983 redaktor naczelny „Polskiego Archiwum
Weterynaryjnego”, a od 1967 r. „Medycyny Weterynaryjnej”, czasopisma, któremu poświęcił 41 lat swojego życia i które wprowadził na międzynarodowe listy
rankingowe.
16
Stefan Ziemnicki (1911-1979); prof. dr inż.; absolwent Wydziału Inżynierii
Wodnej Politechniki Warszawskiej (1936); dr n. tech. Politechniki Wrocławskiej
(1949); docent UMCS (1954), prof. nadzw. (1957), prof. zw. (1964); kierownik
Katedry Melioracji i Budownictwa Rolniczego (1957-1979) WSR i AR w Lublinie; prodziekan i dziekan Wydziału Rolniczego UMCS (1953-1956); prorektor
(1956-1959); rektor WSR (1959-1965). Twórca tzw. lubelskiej szkoły erozyjnej;
pierwszy w kraju opracował i zrealizował wiele projektów ochrony gleby przed
erozją.
17
Bohdan Rutkowiak, Obraz radiologiczny niedrożności mechanicznej jelit
u psów, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie” 1973,
115, Weterynaria, 1.
18
Bohdan Rutkowiak, Zaburzenia trawienne i metaboliczne w stadach krów
mlecznych, PWRiL, Warszawa 1987. Inne ważniejsze publikacje profesora
Bohdana Rutkowiaka to: Die Röntgenographie des Netzmagenbereiches beim
Rind und ihre Anwendung bei Reticuloperitonitis Traumatica, „Mhf. Vet.-Med.”
1967, 20; Obraz radiologiczny niedrożności mechanicznych jelit u psów, „Zeszyty
Naukowe ART w Olsztynie” 1973, 115, Weterynaria, 1; Zastosowanie galaktografii do kontroli zespalania przenikających ran strzyków u krów, „Medycyna
Weterynaryjna” 1975, 31; Rozpoznawanie zaburzeń metabolicznych w stadach
krów mlecznych (współaut.), cz. I-IV, „Medycyna Weterynaryjna” 1979, 35. Zob.
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Oddział Weterynaryjnej Ochrony Produkcji
Zwierzęcej ZHW, którego był kierownikiem, wiele zadań badawczych realizował na zlecenie lub we współpracy m.in. z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym
w Puławach, Wydziałem Zootechniki SGGW
w Warszawie oraz Akademii Rolniczej w Lublinie,
Instytutem Mleczarstwa w Warszawie, Instytutem
Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
a także z Instytutem Zootechniki w Krakowie. Prace
wykonane w Oddziale posłużyły do przygotowania
trzech prac magisterskich, sześciu doktorskich i dwóch
rozpraw habilitacyjnych19.
Bohdan Rutkowiak brał aktywny udział w promowaniu kadry naukowej. Jest promotorem trzech prac
doktorskich, recenzentem czterech doktoratów, trzech
rozpraw habilitacyjnych, dwóch wniosków o nadanie
tytułu profesora, a także autorem około siedemdziesięciu ekspertyz20.
Dokonania naukowe Profesora i jego pracowitość
były doceniane i spotykały się z uznaniem. Był kilkakrotnym laureatem dorocznych nagród naukowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (1965,
1976, 1983). Wśród odznaczeń, które otrzymał, są
m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
(1996), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1987), Odznaka Honorowa za Zasługi dla Gdańska
(1968), Odznaka Honorowa ART w Olsztynie (1979),
Złota Odznaka Zrzeszenia Lekarzy i Techników
Weterynarii (1981), Odznaka Honorowa PTNW Merito
pro Societate (1981) oraz Medal Honorowy Krajowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Bene de Veterinaria
Meritus.
Profesor Bohdan Rutkowiak posiadał bogate zainteresowania pozazawodowe. Kilka lat po studiach rzeźbił
w drewnie (lipa), wykonywał drobne przedmioty użytkowe (m.in. bogato rzeźbiony stolik okolicznościowy,
kołyska dla córek – Kasi i Olgi, z kaszubskim ornamentem), pasjonował się tkactwem (wiele kilimków
rozdał przyjaciołom i znajomym), uprawiał turystykę,
odbywał bliższe i dalsze (egzotyczne) podróże, które
wyzwalały wyobraźnię oraz inspirowały do nowych
oryginalnych poszukiwań artystycznych (m.in. ekslibrisy i okolicznościowe pocztówki z odciskami liści
paproci, kwiatów np. sasanki i liści drzew, np. klonu
palmowego). Ekslibrisy zaczął wykonywać w latach
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Nie potrafił określić, skąd wzięły się impulsy skłaniające go do tego
rodzaju sztuki. Zaczynał od skromnych początków,
nie znając techniki graficznej znaków książkowych.
Los mu jednak sprzyjał i w istocie zaczął swoje
spotkanie z ekslibrisem od „górnego c”. Jan Tropiło
zorganizował wystawę, na której Bohdan Rutkowiak
Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, red. Marek Halawa, t. III, M-R,
Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2000, s. 711.
19
Zob. Jan Tropiło, W 80. rocznicę…, dz. cyt., s. 96.
20
Współcześni uczeni polscy…, t. III, s. 711; Bohdan Rutkowiak, 50 lat pracy w zawodzie lekarza weterynarii, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki,
Gdańsk 2006, s. 5-44; Jan Tropiło, W 80. rocznicę urodzin prof. dr. hab. Bohdana
Rutkowiaka…, dz. cyt., s. 95.
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zaprezentował kilka ekslibrisów. Obejrzał je Klemens
Raczak, grafik i kolekcjoner. Dostrzegł talent i zachęcił
Bohdana Rutkowiaka do udziału w konkursie ogłoszonym w pięknym włoskim mieście Cortona w regionie
Toskanii (prowincja Arezzo), założonym jeszcze przez
Etrusków. Bohdan wykonał ekslibris, w którym wykazał się inwencją, talentem, erudycją oraz doskonałą
znajomością kultury etruskiej. Zachwycił organizatora
konkursu, Mario De Filippisa, który posiada największy na świecie zbiór ekslibrisów (trafił z nim do księgi
rekordów Guinnessa)21, wzbogacony o znaki książkowe wykonane przez Bohdana Rutkowiaka. I tak to się
zaczęło… Moja przygoda z ekslibrisem trwa od ponad
czterdziestu lat – pisze. Ze szczególnym upodobaniem
zbieram i umieszczam w swej skromnej kolekcji te znaki, które ukazują cechy osobowe, umiłowanie, atrybuty
zawodowe i inne przymioty właścicieli, albo odnoszą
się do konkretnych księgozbiorów. Lubię zwłaszcza,
gdy znak książkowy zawiera w sobie alegoryczną
symbolikę, zawoalowany żart i groteskę, skłaniającą
ku refleksjom i dobrym myślom. Sam również starłem
się takie znaki wykonywać. Największą radość sprawiają mi te ekslibrisy, w których udało mi się zawrzeć
szczegóły graficzne lub inskrypcje odnoszące się do
moich dobrych znajomych i przyjaciół. Jest wśród nich
wielu lekarzy weterynarii – stąd w moich ekslibrisach
znalazło się wiele symboli tego zawodu. Moim ulubionym symbolem jest centaur Chiron – mityczny protoplasta wszystkich lekarzy świata, nauczycieli muzyki
i ziołolecznictwa, wychowawca Eskulapa i przyjaciel
największych herosów22.
Drugą ważną postacią w ekslibrisowym życiorysie
Bohdana Rutkowiaka jest lekarz weterynarii, Ottmar
Premstaller z Austrii, twórca i kolekcjoner, właściciel
największego zbioru ekslibrisów weterynaryjnych na
świecie, wybitny międzynarodowy znawca przedmiotu. Od Bohdana Rutkowiaka otrzymał dwa ekslibrisy
21
22

Zob. Bohdan Rutkowiak, Zwierzenia starego weterynarza…, s. 157.
Tamże.
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– jeden z centaurem Chironem, opatrzony sentencją
łacińską: Ars veterinaria ars difficilis est (Sztuka weterynaryjna jest sztuką trudną).
Znakami książkowymi obdarował wielu uczonych
weterynarzy. Są wśród nich m.in. profesorowie: Marian Królak, Stanisław Cąkała, Jan Tropiło, Matthaeus
Stöber, Jerzy Kita, Wiesław Barej, Stanisław Pytel,
Marian Grundboeck, Edmund Prost, Paweł Sysa,
Abdon Stryszak, Anatolij Leontiewicz Chochłow,
Włodzimierz Kluciński, Jan Zwierzchowski, Janusz
Gill, Krystyna Suchorska-Tropiło, Franciszek Kobryńczuk (Bohdan Rutkowiak opracował graficznie
zbiór wierszy Franciszka Kobryńczuka Przydrożnym
brzozom przygotowany przez Jana Tropiłę)23. Znaki
książkowe dedykowane lekarzom weterynarii są wykonane z wielką dbałością o piękno rysunku, obrazują
osobowość i zainteresowania osób obdarowanych
ekslibrisem. Niemal każdy z nich opatrzony został
odautorskim komentarzem. I tak np. profesor Edmund
Prost otrzymał ekslibris przedstawiający igraszki
lubelskiego herbowego kozła z wężem Eskulapa,
wplątanym w krzew winnej latorośli, o którym to
znaku jego twórca pisze: Pan Profesor jest wybitnym
przedstawicielem nauk weterynaryjnych, który od
czterdziestu lat niezmiennie życzliwie odnosi się do
moich poczynań. (…) Ekslibris nawiązuje do herbu
Lublina, z którym Pan Profesor jest bardzo związany.
Wśród elementów heraldycznych dostrzec można symbol medycyny (także weterynaryjnej), jakim jest wąż
i laska Asklepiosa, mitycznego praprzodka wszystkich
lekarzy i zarazem ucznia centaura Chirona – tego, którego Profesor od wielu, wielu lat pieczołowicie strzeże
na okładce „Medycyny Weterynaryjnej”24. Znaki
książkowe często w sposób żartobliwy obrazują pracę
lekarza weterynarii oraz problemy zawodu, który sam
23
Franciszek Kobryńczuk, Przydrożnym brzozom, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 1996.
24
Bohdan Rutkowiak, Ekslibris dla profesorów weterynarii, Gdańsk 1996,
s. 44.
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reprezentuje. Artysta swoimi ekslibrisami
spopularyzował historię weterynarii25.
Miniaturowe arcydzieła prezentował
na wielu wystawach indywidualnych
w Ciechanowcu, Gdańsku, Sanoku, Krakowie i Warszawie, a także na wystawie
indywidualnej za granicą, w Danii. Jedną
z bardziej oryginalnych była wystawa
w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, zorganizowana w 2002 r. przez nieżyjącą już
dziś Janinę Saffarini, Ekslibrisy Bohdana
Rutkowiaka z Gdańska – od projektu do
realizacji, dokumentującą poszczególne
etapy procesu twórczego. Organizatorka
tak rekomendowała to niecodzienne wydarzenie artystyczne: Miniatury graficzne
Rutkowiaka to perełki sztuki ekslibrisowej.
Przemyślana kompozycja, staranność rysunku, dbałość o szczegóły, humorystyczne, pełne symboliki ujęcie tematu i wreszcie dobrze
opanowany warsztat techniczny decydują o wysokim
poziomie artystycznym i merytorycznym prac graficznych Bohdana Rutkowiaka. Ale artysta nie ogranicza
się wyłącznie do tworzenia znaków książkowych. Prowadzi urozmaiconą działalność popularyzującą ekslibrisy: wydaje katalogi, organizuje sympozja i wystawy
prac graficznych, tworzy wokół ekslibrisu klimat, który
podnosi go do wyżyn artystycznej wymowy i kształtuje
w ludziach potrzebę posiadania własnego księgoznaku.
Taką potrzebę profesor Rutkowiak wyzwolił w swoim
środowisku zawodowym. Dzięki niemu kilkudziesięciu
lekarzy weterynarii, profesorów nauk weterynaryjnych
oraz liczne instytucje posiadają swoje ekslibrisy26.
Bohdan Rutkowiak uczestniczył też w licznych
wystawach zbiorowych: we Francji, Włoszech, Belgii,
Danii, Hiszpanii, Estonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz w Argentynie. W 1996 r. był inicjatorem
i głównym organizatorem konkursu o zasięgu międzynarodowym na ekslibris weterynaryjny pod hasłem Sanitas animalium pro salute homini, na który
wpłynęło 376 prac wykonanych przez 184 twórców
z 33 krajów. Rozstrzygnięcie konkursu połączone było
z konferencją Nauki weterynaryjne oraz zawód lekarza
weterynarii w ekslibrisie, zorganizowaną pod patronatem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN i Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Gdańsku. W ramach
działalności społecznej zaprojektował sztandary dla
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej27.
Znaki książkowe wykonał także dla kilku instytucji
i stowarzyszeń, m.in. dla Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Koła Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym w Malborku. O wszystkich wykoJan Tropiło, W 80. rocznicę urodzin…, s. 96.
Janina Saffarini, Wstęp, [w:] Ekslibrisy Bohdana Rutkowiaka z Gdańska – od
projektu do realizacji, Warszawa 2002, s. 4.
27
Tamże, s. 97.
25
26
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nanych ekslibrisach opowiada ciekawie w oryginalnej
autobiografii Zwierzenia starego weterynarza albo
wspomnienia pisane ekslibrisem, zawierającej także
wykaz oraz szczegółowy opis wszystkich wykonanych
znaków książkowych. Ekslibrisy opowiadają o ich
właścicielach, ale opowiadają też o artyście, który
je wykonał… Bohdan Rutkowiak aktem darowizny
przekazał do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu 461 znaków książkowych,
później zaś – także aktem darowizny – 14 katalogów
i broszur związanych z ekslibrisami.
Profesor Bohdan Rutkowiak, dla bliskich oraz przyjaciół – Danek. Uczony, artysta, człowiek wrażliwy na
krzywdę innego, zawsze skłonny do pomocy – sercem
i konkretnym działaniem. Wielki talent, w którego
osobowości spotkały się dwa żywioły odziedziczone
po przodkach (ze strony ojca – z Kresów, ze strony
matki – z Małopolski), dwa pierwiastki – orientalny
i okcydentalny, wschodnia wrażliwość z racjonalnością
Zachodu. Człowiek obdarzony wieloma talentami,
skłonny do myślenia mitycznego, przywiązany do
historii, pełen szacunku dla tradycji, myślący i postępujący według wartości. Za najwyższe dobro uważał
dom i rodzinę. O niej – zawsze z czułością: Krychna,
Kasia, Olgunia… Rodzina to było źródło siły, zawodowych i artystycznych sukcesów. Pracę organizował tak,
by mieć zawsze czas dla bliskich. Dom osobliwie dla
Niego istniał i osobliwie znaczył. Nie bez przyczyny
w zakończeniu pierwszej części autobiografii Zapiski
starego weterynarza przytacza słowa, wypowiedziane w dniu Jego jubileuszu, przez Jana Tropiłę: „We
wszystkich Jego poczynaniach zawodowych i pozazawodowych wspiera Go żona Krystyna, doktor nauk
przyrodniczych. Dom Państwa Krystyny i Bohdana
Rutkowiaków jest pełen ciepła, otwarty dla Przyjaciół.
Ogród – duma Gospodarzy, zachwyca pięknem kwiatów, drzew, krzewów oraz śpiewem ptaków. To Dom,
w którym nie tylko można wesoło pobiesiadować,
ale również podyskutować o sprawach nam bliskich
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i odpocząć przy rozpalonym kominku. To Polski Dom,
gdzie tradycja przeplata się ze współczesnością…”.
To dom, który ma Duszę…
Za uwzględnienie w moich poczynaniach roli
Krychny, a zwłaszcza za nazwanie naszego domu
Polskim Domem otwartym dla Przyjaciół, pozostanę Janowi wdzięczny do końca moich dni28 – pisze
Bohdan Rutkowiak. Obydwóch profesorów łączyła
wieloletnia przyjaźń, sięgająca końca lat pięćdziesiątych, kiedy młody asystent Jan Tropiło przyjeżdżał
do Gdańska na praktyki wakacyjne ze studentami
Wydziału Weterynaryjnego SGGW. Studenci byli kwaterowani w budynku Państwowej Szkoły Technicznej
Laborantów Weterynaryjnych (ul. Kartuska 249).
Wówczas poznał Bohdana, który pracował w lecznicy
dla zwierząt znajdującej się obok szkoły. To była przyjaźń wieczna – prawie w tym samym czasie odeszli
też do wieczności29.
Nauka i sztuka to dwa skrzydła, które pozwalały
Bohdanowi Rutkowiakowi szybować przez kilkadziesiąt lat ku wartościom najwyższym. Ten lot przerwały
postępująca choroba i śmierć. Profesor zmarł 16 września 2021 r. w Gdańsku. Uroczystości pogrzebowe
rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Wojciecha
w Świbnie 23 września 2021 r. Urna z prochami spoczęła w Kolumbarium Cmentarza Garnizonowego
w Gdańsku przy ulicy Dąbrowskiego 2. Bohdan
Rutkowiak dziś hołubi zwierzęta Pana na niebieskiej
łące i wycina ekslibrisy aniołom i świętym. Nam
pozostaje życzliwa pamięć o Nim i refleksja, że i my
wraz z ruchem wskazówek zegara, dzień po dniu,
rozpędzamy się w wieczność, gdzie wszystko zmienia
swój wymiar i prześwietlone niewidzialnym światłem
zatraca ostrość konturów i granic.
Okładkę folderu30 ostatniej ciechanowieckiej wystawy ekslibrisów Bohdana Rutkowiaka z 2016 r. zdobią zielone gałązki wawrzynu, które mają znaczenie
symboliczne. Uczonemu i artyście należą się laury, ja
dodałabym jeszcze liście akantu, grecko-rzymskiego
symbolu pomyślnego przejścia prób życiowych i wzorowego wykonania powierzonego zadania, w czasie
danym człowiekowi w ziemskim wymiarze:
– Myślałeś:
– powiem słowo, a świat się otworzy,
Bohdan Rutkowiak, Zwierzenia starego weterynarza…, s. 94.
Jan Tropiło zmarł 18 czerwca 2021 r. w Warszawie, Bohdan Rutkowiak
16 września 2021 r. w Gdańsku.
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zaklęty słowem jak sezam dziecinny,
a kiedy ujmę w dłonie żywioł płynny,
to przyjmie kształty dłoni, co go stworzy.
I ponazywam świat i jego rzeczy,
słów się nauczę wszelkich, jakie są.
To będzie moja walka – i mój trud człowieczy –
i moje zwycięstwo nad mgłą31.
Pani dr Krystynie Rutkowiak, żonie Profesora,
dziękuję za cenne informacje. Pani mgr Małgorzacie
Makarskiej za pomoc w zgromadzeniu materiałów.
(t.z.)
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