


Ja, Zdzisław Paduszyński, lekarz weterynarii, urodziłem 
się w rodzinie chłopskiej na kieleckiej wsi Sobień, kolonia Łuby, 
gmina Białaczów, powiat Opoczno. Do szkoły podstawowej 
przez sześć lat chodziłem we wsi Sobień. Ostatni, siódmy rok 
ukończyłem w mieście Końskie, dokąd przeniosła mnie Mama 
słusznie uznając, że z miejskiej szkoły łatwiej będzie mi się 
dostać do liceum ogólnokształcącego, niż z małej wiejskiej 
szkółki. Do koneckiego, renomowanego, jak uważano, liceum 
dostałem się bez protekcji. Uczyłem się tam przez trzy lata i 
osiągałem wyniki od -3 do +3 w  pięciostopniowej skali. Uczyły 
się tam dzieci miejscowej elity, dzieci lekarzy, urzędników. 
Czułem przepaść pomiędzy nimi, a mną - wiejskim chłopcem. 
Ostatni, czwarty rok chodziłem już do liceum w Świdnicy 
Śląskiej. Ukończyłem tę szkołę z wynikami w przedziale od +4 
do 5. Uważam ten rok za jeden z piękniejszych w moim życiu. 
Zdobyłem tu wiarę w siebie i pewność działania. Pomyślnie 
zdałem egzaminy na studia w Wyższej Szkole Rolniczej we 
Wrocławiu  Wydział Weterynarii. Studia ukończyłem w 1970 
roku z wynikiem dobrym i bardzo dobrym. Za wyniki w nauce 
oraz pracę społeczną wraz z kilkoma kolegami po piątym roku 
otrzymaliśmy możliwość odbycia praktyki w holenderskim 
Utrechcie. U podstaw mojego sukcesu leżała wiara w siebie, 
olbrzymia determinacja i przekonanie o słuszności obranej 
drogi. Dużo zawdzięczam mądrości mojej Mamy Aurelii, która 
umiała pokierować losem swoich dzieci i stworzyć im warunki 
do zdobycia wykształcenia. Na własnym przykładzie mogę 
stwierdzić, że rzeczywiście człowiek jest kowalem własnego 
losu i zawsze osiągnie to, co zamierza, jeśli nie da się zepchnąć z 
obranej drogi na manowce. Ważne jest też, aby w chwilach 
słabości mieć oparcie w najbliższych, rodzinie. Po studiach bez 
przeszkód znalazłem pracę w Krośnie Odrzańskim.
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 W uzyskaniu pracy nie przeszkodziły mi długie włosy, 
jakie w tym czasie nosiłem. Wtedy długie włosy u mężczyzny to 
była duża prowokacja. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że 
praca lekarza weterynarii to naprawdę moje powołanie. W tym 
czasie nie zastanawiałem się nad takimi zagadnieniami. W latach 
siedemdziesiątych XX wieku nadawany był w telewizji serial 
angielski „Wszystkie zwierzęta duże i małe”. Już wtedy 
chciałem spisać moje przygody związane z uprawianym 
zawodem, ale przełożeni dopilnowali tego, aby głupoty 
wywietrzały mi z głowy. Na pierwszy rzut oka to przygody 
lekarza weterynarii z Anglii w latach dwudziestych XX wieku 
były tożsame z moimi pięćdziesiąt lat później. I tak to Szanowni 
Państwo, być może moi przyszli Czytelnicy otrzymacie ciąg 
dalszy przygód lekarza weterynarii nie w Anglii, ale w Polsce. 
Proszę o ciepłe i przychylne przyjęcie moich przygód 
związanych z zawodem. Przepraszam za styl i za szorstkie pióro. 
Przepraszam za wszystko to, co nie będzie wierną kopią zdarzeń, 
ale opisem po latach.
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Po studiach weterynaryjnych we Wrocławiu 
zdecydowałem się na pracę w Krośnie Odrzańskim. O wyborze 
tej miejscowości zadecydowała możliwość otrzymania 
mieszkania. Ponadto okolice bardzo przypominały mi rodzinne, 
czyli opoczyńskie strony. O Ziemi Lubuskiej mówiono wtedy: 
piaski, laski i lembaski (od Lembasa). Moje pierwsze wrażenie, 
jeszcze jako studenta, to dużo urokliwych jezior i rzeki. Na 
pierwszym spotkaniu z lekarzem powiatowym i kierownikiem  
lecznicy  zapytano  mnie  czy  piję alkohol. Odpowiedziałem, że 
nie piłem, bo mnie nie było stać, a w przyszłości pił nie będę, bo 
wolę zarobione pieniądze przeznaczyć na inne cele. Zdziwili się 
moją bezczelnością. Postanowili się naradzić beze mnie, 
czekałem na wynik rozmowy na podwórzu. Po kilkunastu 
minutach poproszono mnie do środka, usłyszałem, że mogę 
przyjeżdżać. Mieszkanie dostanę za rok, ale będę „zapieprzać" 
od świtu do nocy. W tym samym tonie odpowiedziałem, że pracy 
to ja się nie boję, ale muszę mieć za nią zapłacone. Zgodzili się, 
ale po zdaniu przeze mnie egzaminu stażowego. Do czasu 
otrzymania mieszkania miałem ulokować się w pokoiku przy 
biurze. Pokoik miał wymiary 2 na 3 metry, ja miałem „na stanie" 
żonę oraz psa rasy doberman. W tej sytuacji, pomimo 
przywiązania, postanowiłem zostawić psa w dobrych rękach we 
Wrocławiu.

Kiedy doczekałem się prawdziwego mieszkania, doktor 
T, który miał zwyczaj dodawać zwrot „człeku panie", zapytał 
mnie:, co ty tam zamierzasz robić, w tak dużym mieszkaniu? 
Odpowiedziałem: dzieci panie doktorze, dzieci. Odburknął: 
„gówno prowda". Okazał się prorokiem, bo tak dużo roboty mi 
zlecał, że na robienie dzieci nie było już ani czasu, ani siły, a 
szkoda. 
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Nie mówiłem jeszcze, że alkohol w czasach PRL-u był 
głównym gościem na spotkaniach towarzyskich, a nawet na 
naradach. Kto wie, może dzięki temu „znieczuleniu" udało nam 
się jakoś przetrwać tamte lata i nawet je z sentymentem 
wspominać? Doktor T zorganizował naradę kierowników 
placówek weterynaryjnych. Zamiast naszego kierownika 
wysłano mnie, bowiem nasz szef był niedysponowany. 
Wszyscy już siedzieliśmy, kiedy wszedł Powiatowy i rzucając 
srogim spojrzeniem po zebranych, zapytał:, czemu Krosno jest 
nieobecne? Chciałem się zgłosić, że oto jestem, ale natychmiast 
zostałem kopnięty i szeptem pouczony, żebym słuchał szefa. 
Szef drugi raz stanowczo stwierdził, że mnie nie ma, patrzył 
przy tym wymownie na nogi krzeseł. Spojrzałem i ja. Ze 
zdziwieniem skonstatowałem, że przy każdym krześle stoi pół 
litra żytniej. Tylko moje krzesło niechlubnie się wyróżnia. 
Zameldowałem, że zaraz wracam i wypadłem z biura jak z 
procy. Tuż za drzwiami stał pan Stasiu. Zorientowany w 
obyczajach poradził, abym kupił od razu cztery butelki, by kilka 
razy nie latać. Posłuchałem doświadczonego człowieka. 
Po naradzie zwolniony zostałem z przyjemności uczestniczenia 
w części mniej oficjalnej, miałem przecież całodzienny dyżur 
za kierownika. Na ryk Powiatowego donosiłem z domu kolejne 
butelki, przezornie zakupione za radą Pana Stasia. Nie czułem 
się pokrzywdzony, wolałem pracować i „donosić", niż pić i też 
donosić (dosłownie), co również niektórzy traktowali jak 
obowiązek. Ciekawe, co też będzie w teczkach podczas 
lustracji. Oj, ciężkie to były czasy  dla urzędników! 
Długo nie chciałem być kierownikiem, powodów mojej 
niechęci do pełnienia tej funkcji było sporo. Kierownicze 
stanowisko kojarzyło mi się z utratą godności, a także, że się 
jest zależnym od Komitetu. Awans na kierownicze stanowisko 
wiązał się także z uzależnieniem od alkoholu. 
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Mój wygląd w tamtych czasach drażnił urzędników. Może i było 
w tym trochę prowokacji z mojej strony, byłem chyba jedynym 
weterynarzem, który nosił zdecydowanie długie włosy. Podczas 
egzaminu stażowego najważniejszym pytaniem było to zadane 
przez Wojewódzkiego:, co zrobię z włosami, kiedy podczas 
porodu przyjdzie mi się położyć na gnoju. Spokojnie 
odpowiedziałem, że zwiążę gumką i zademonstrowałem 
wprawnym ruchem owo wiązanie. Machnął tylko ręką i 
zapowiedział, że będzie bacznie obserwował moją pracę. Słowa 
dotrzymał i długo czułem zimny dotyk jego niewidzialnych 
macek.
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Rzecz działa się na początku mojej kariery zawodowej, 
czyli w latach siedemdziesiątych XX wieku. Przypadek z 
koniem, a właściwie z klaczą, nie różniłby się prawdopodobnie 
od przypadku z dzisiejszych czasów, gdyby nie atmosfera 
tamtych lat. Może trudno w to uwierzyć, ale trzydzieści lat temu 
koń był niemal w każdym gospodarstwie. Ludzie też wobec 
siebie byli bardziej życzliwi. Zdarzało się, że gniewali się na 
siebie, nawet bywało, ręki sobie nie podawali, ale gdy usłyszeli, 
że dajmy na to u Kowalskiego, klacz się źrebi, zapominali o 
urazach i szli nie bacząc na porę dnia lub nocy.

Pewnego razu u jednego gospodarza w Wężyskach 
źrebiła się klacz. Było to zwierzę narowiste, które nawet 
właściciela ledwo tolerowało koło siebie, a co dopiero osoby 
postronne. Koń cierpi w milczeniu, chociaż bywa, jeśli jest 
związany z gospodarzem, że rży skarżąc mu się. Tak było i tym 
razem. Gospodarz czuwał przy swojej trochę szalonej, ale 
bardzo lubianej klaczy. Poszedł do domu napić się herbaty.  Była 
to herbata z rumem, a mężczyzna zmęczony to i zasnął. Obudziło 
go rżenie zwierzęcia. Klacz trzymana była, jak w wielu 
gospodarstwach, w oborze razem z innymi  zwierzętami. 
Zaniepokoił go brak objawów porodu, odczekał zatem jeszcze 
kilka minut i zadzwonił po weterynarza.

Zerwano mnie nad ranem, pora ta dla weterynarza nie jest 
wyjątkowa, gdyż zwierzęta z reguły rodzą swoje potomstwo, 
kiedy wszyscy śpią. Zaspany pomstowałem na swój los i na 
ludzi, którzy mnie skłonili do wybrania tego zawodu. Oberwało 
się przy okazji mojemu fizykowi z ostatniej klasy liceum w 
Świdnicy Śląskiej, który to nie zdołał zarazić mnie pasją do 
swojego przedmiotu i nie mogłem zdawać na studia medyczne. 
Wybrałem więc weterynarię, gdzie nie było fizyki na egzaminie 
wstępnym. 

Po drodze złość przeszła, trudny przypadek jest dla mnie 
zawsze wyzwaniem i mobilizuje do działania. Przebierając się 

8



w ubranie użyczone mi przez gospodarza, robiłem powtórkę z 
położnictwa. Na studiach zaliczyłem ten przedmiot na pięć, 
teoretycznie byłem przygotowany, ale praktyka to dopiero 
prawdziwe życie.
W oborze zobaczyłem rosłą klacz. Nosiła w sobie, tak 
pomyślałem, duże źrebię. Był też wystraszony gospodarz i 
gromada sąsiadów. Zebrani prześcigali się z dobrymi radami, 
czułem, że będą surowo oceniać moje umiejętności. Kobyłka 
patrzyła na mnie błagalnym wzrokiem. Gospodarz 
poinformował, że ona „strzela” tylnymi kopytami. Na dowód 
tego faktycznie wierzgnęła w moją stronę tak, że zakleiła mi 
twarz gnojem. Miednica z wodą była przygotowana, więc szybko 
doprowadziłem się do porządku. Niespodziewanie dla 
wszystkich doskoczyłem do klaczy i oburącz chwyciłem za jej 
ogon. Klacz stukała i biła kopytami, a ja dzielnie wisiałem u jej 
ogona. W końcu uspokoiła się, obejrzała do tyłu. Zrozumiałem, 
że czas działać. Włożyłem prawą rękę w jej drogi rodne, a ona 
potulnie czekała na pomoc. Stwierdziłem, że płód ma zawiniętą 
główkę i obie przednie kończyny. Ponieważ miałem kłopoty z 
dostępem do główki i nóżek, poprosiłem o podstawienie mi 
czegoś pod nogi. W międzyczasie zmieniłem rękę z prawej na 
lewą. Ktoś podstawił skrzynię i podsadzono mnie na nią. Na 
szczęście klacz spokojnie przyglądała się tym manewrom. Moje 
zabiegi nie przywróciły fizjologicznej pozycji płodu. 
Postanowiłem więc pchnąć płód do przodu tak, aby tylne nóżki 
znalazły się w zasięgu mojej ręki. Byłem młody i bardzo zależało 
mi na tym, by nie ośmieszyć się przed rolnikami. Poprosiłem 
najsilniejszego spośród obecnych o pchnięcie mnie za ramię i 
plecy żeby zadziałać większą siłą na płód. Mężczyzna był 
naprawdę silny, doskonale wywiązał się ze swego zadania. Już 
miałem nóżki źrebaka w dłoni, gdy poczułem jak moja twarz 
znalazła się w drogach rodnych klaczy. Zachłysnąłem się wodami 
płodowymi i czułem, że się duszę. Nie mogłem nawet krzyknąć, 
aby mnie puścił. Teraz ja potrzebowałem pomocy. Resztkami sił
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wyrwałem głowę i wrzasnąłem: „puść do jasnej cholery!”. Kiedy 
puścił wyplułem to, co dostało mi się do ust. Chwyciłem w 
ostatnim momencie tylną nóżkę, gdyż płód wracał do 
poprzedniej pozycji. Druga nóżka gdzieś się zawieruszyła. 
Zmieniłem rękę i zdołałem również ją złapać. Gdy obie nóżki 
były na wierzchu, założyłem sznury porodowe i kazałem ciągnąć 
płód. Wreszcie źrebak znalazł się na ściółce. Najpierw zajął się 
nim gospodarz, oczyścił go, rozmasował i przesunął w kierunku 
pyska matki, która zajęła się maleństwem troskliwie. Nie wiem 
dlaczego źrebak bronił się przed wyjściem na świat. Może nie 
chciał pracować na roli? Musiałem zająć się jeszcze jego matką 
korzystając z tego, że jest zajęta źrebakiem. Pamiętałem o jej 
upodobaniu do „strzelania” kopytami. Na pożegnanie spojrzała 
na mnie, tego jestem pewien, z wdzięcznością i zarżała. Było to 
najwspanialsze podziękowanie. 

W kuchni myłem się i żartowałem z gospodarzami. 
Wszyscy byliśmy zadowoleni. Byłem głodny, ale nawet nie 
musiałem prosić o śniadanie. Gospodyni już smażyła jajecznicę 
na boczku, była też kawa zbożowa z mlekiem i swojski chleb. 
Nawet teraz ślinka leci. 

Po latach opowiedziałem tę historię koledze po fachu i 
okazało się, że miał on podobną przygodę tylko zamiast klaczy 
była krowa, a pomagał mu drugi lekarz. Mój kolega to twardy 
góral, chociaż drobnej postury, zatem aby przemieścić płód, 
potrzebował stołka pod nogi. Okazało się to niewystarczające, 
poprosił więc drugiego lekarza, aby go podsadził. Trwało to 
widocznie zbyt długo, bo drugi weterynarz, chłop ważący około 
150 kilogramów stracił cierpliwość i rzekł „ jakbyś k.... nie miał 
głowy to bym cię całego wepchnął”. Dobrze, że ten pierwszy 
chwycił, co miał chwycić, bo taki go śmiech ogarnął, że nawet 
krowa się trzęsła. Krowa to pewnie ze strachu, bo do śmiechu to 
jej raczej nie było. 
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Był to rok 1970 i rozpocząłem właśnie staż świeżo po 
studiach. Jako młody lekarz, chętny o pracy, bo głupi, teraz 
takich nie produkują, zostałem wysłany do kolegi do Dąbia, 
aby nauczyć się trzebić, czyli kastrować ogiery. Wtedy to 
jeszcze byli rolnicy, którzy końmi zdążyli obrobić całą ziemię i 
jeszcze im się to opłaciło. Kastracja koni na wsiach ma swoją 
tradycję. Chłopi przygotowywali się do tej pracy niczym do 
postrzyżyn. Tym razem przygotowania trwały, jak do dożynek, 
a raczej „wyżynek”. Była to okazja do spotkania się, pogadania, 
wzajemnej pomocy, a potem wypicia za zdrowie 
podopiecznych. Mówiono, że rany niezdezynfekowane, źle się 
goją. Potwierdzam to z całą mocą, jakem doktor. Wieś, do 
której przyjechaliśmy nie była duża, ale w prawie każdej 
zagrodzie był ogier. 

Wszystko było przygotowane, pacjenci byli głodni i 
niecierpliwili się. Gospodarze chętni do współpracy Nasz 
przyjazd dał sygnał całej wsi do przydziału ról i zadań. Chłopi 
trzymali każdy swego ogiera, lekarz podawał zastrzyk 
uspokajający i środek nasenny do żołądka. Baby miały 
przygotować stajnię, a dzieciaki przyglądały się temu 
wszystkiemu zza płotów. Była to niewątpliwie dla nich wielka 
atrakcja. Najpierw posegregowaliśmy konie, później 
podaliśmy leki i wyznaczyliśmy pomagających. „Stołem 
operacyjnym” dla końskich wdzięków była wykoszona zielona 
trawa. Zabiegi trwały około 3 godzin. Później każdy gospodarz 
brał swego nieszczęśnika do stajni i następnie wracał na 
miejsce zbiórki. Żony dały już wałachom trochę wody i 
również przyszły na „jajowisko”. Rozpoczęły się pogaduszki 
związane z tematem. Przygadywano, któremu z chłopów te 
narządy są już niepotrzebne. Żona wymienianego albo brała go 
w obronę, albo nie. Wtedy dostawał zlecenie na zabieg. 
Wszyscy wybuchali śmiechem robiąc sobie żarty z „jaj”. 
Wreszcie najobrotniejsza gospodyni zawołała: „choćta chłopy,
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bośta głodne, a jak chłop głodny to babę bije”. Nikogo nie 
trzeba było namawiać. Tłok się zrobił przy kuchni, 
przepuszczono tylko nas, „dochtorów” - jak nas nazywano. 
Byliśmy bardzo głodni. Uraczono nas pieczystym. Było też 
wino ryżowo-żytnie z rodzynkami, zalane samogonem. Poza 
tym placki drożdżowe, wiejski chleb, sałatka jarzynowa i wiele 
smakołyków, których dawno nie jadłem. Myślę, że nawet na 
weselu u Boryny tak smakowicie się nie jadło. Po sześciu latach 
studenckiego stołówkowego żywienia w pełni doceniłem tę 
wiejską kuchnię. Gospodyni polała nam trunek według wieku i 
urzędu, później, zanim pokroiła wiejski chleb, zrobiła na nim 
nożem znak krzyża. Mój kolega, mężczyzna słusznej, bo około 
160 kilogramów wagi, nie czekał na te ceregiele i ułamawszy 
sobie kawał chleba wziął kielich i wzniósł stosowny toast: „no 
chłopy, oby waszym koniom dobrze się goiło, a was to nigdy nie 
spotkało”. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. Gospodyni 
usłyszała jak chłopy między sobą opowiadają jakąś historię 
związaną z moim kolegą, poprosiła ich, aby opowiedzieli 
wszystkim. Z początku bardzo się krygowali, wreszcie jeden 
zapytał, czy doktor pamięta jak w Szczawnie chodził uznawać 
rozpłodniki. Zapytawszy, czekał na potwierdzenie i 
przyzwolenie opowiedzenia. Doktor przyzwolił i chłop zaczął 
opowiadać.

Pewnego razu gmina wydelegowała go do uznawania 
rozpłodników. Był świadkiem jak obecny tu doktor zarzucił 
właścicielowi knura ważącego 300 kilogramów, że nie ma 
stanowiska do krycia i nie może puszczać takiego kolosa na 
małe, bo ważące 80 kilogramów, loszki. Wściekły gospodarz 
wykrzyczał lekarzowi w twarz: jak pan nie zrobi swojej babie 
krzywdy, to mój knur też da sobie radę. Wyjaśnić należy, że 
żona kolegi była drobniutka, miała 155 cm i ważyła tak na oko 
około 50 kilogramów. Doktor, jak już powiedziałem, ważył 160 
kilogramów i wzrostu też był słusznego  około 2 metry.
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Ponieważ wszyscy mieli dobry humor, więc nikt nie śmiał się z 
doktora tylko z sytuacji. Nie obraził się też doktor przyrównany 
do knura. Tak więc, jedząc i pijąc bawiliśmy się doskonale. 
Gospodyni przyniosła z piwnicy wiadro zsiadłego zimnego 
mleka, które dla naszych żołądków było jak balsam. Ktoś 
usiłował pójść do ubikacji, ale mu nie wyszło. Inny próbował 
pójść do domu, też mu się nie udało. Czas płynął, chętnie 
byśmy już opuścili towarzystwo, a tu wszyscy siedzą. Wreszcie 
gospodyni, widać zmęczona gośćmi, pyta się: „no chłopy, czy 
wieta cośta jedli?” Nikt nie próbował zgadywać. Kobieta 
kontynuowała: „Dziękuję panie doktorze, źeś pan te jaja rzucał 
w trawę, bo nawet nie trza było tyle czyścić”. I wtedy ruszyli 
wszyscy na raz. Nie mieli sił wybiec, bo nogi im jakby odjęło, 
więc trzymając dłonie przy ustach czołgali się po podłodze 
kierując się w stronę drzwi. My też wyszliśmy i ujrzeliśmy 
niesamowity widok: chłopi pełzali po trawie niczym ślimaki 
bez skorup, wyrzucali przy tym z siebie takie wspaniałe 
jedzenie. 

13



Najwięcej dramatycznych zdarzeń miałem na początku 
mojej kariery zawodowej. Wiązało się to z młodym wiekiem, 
nadgorliwością w wykonywaniu obowiązków i co tu ukrywać, 
z lekka narwanym temperamentem.

Wrócę jeszcze do zdarzenia ze wzdętą krową i mocno 
nadciętymi moimi palcami. Taksówką przyjechałem do 
szpitala w Krośnie Odrzańskim. Taksówkarz, który mnie 
przywiózł to człowiek odpowiedzialny, posadził mnie w 
poczekalni i sam poszedł szukać chirurga. Ten jeszcze mnie nie 
widział, a już usłyszałem jego stanowczy głos: no i dobrze, 
niech wie jak zwierzę cierpi, kiedy się nad nim pastwi. 
Ściskałem podcięte palce zawinięte chusteczką, a krew kapała 
na posadzkę. Nie czułem bólu, tylko innych pacjentów 
denerwowała opieszałość lekarza i głośno wyrażali swoje 
oburzenie. Teraz, kiedy to piszę, w 2001 roku, już po reformie 
służby zdrowia, widzę, że i tak miałem szczęście, bo czekałem 
na lekarza tylko 15 minut. Dziś bym pewnie czekał na wizytę u 
specjalisty parę dni, albo parę tygodni, o ile lekarz pierwszego 
kontaktu uznałby, że taka wizyta jest konieczna. Zapadłem 
jakby w drzemkę, z której wyrwał mnie ostry głos doktora 
Bednarka: co tak zapaprał ten nie ludzki doktor posadzkę, 
chodź, zobaczymy coś narobił. Ruchy miał powolne, szybko za 
to zajęły się mną pielęgniarki, umyły mi ręce, bo miałem je 
uświnione i to nie tylko krwią. Zdjęły ze mnie mój „biały" tylko 
z nazwy, bo noszący wyraźne ślady pobytu w oborze, fartuch. 
Tak przygotowany czekając na chirurga, zauważyłem jeszcze, 
że siostrzyczki są pierwsza klasa. Rzuciwszy okiem na moją 
rękę doktor stwierdził, iż mam szczęście, że jestem żonaty. Nóż 
uszkodził poważnie tylko jeden palec, resztę uchroniła 
obrączka. Moje wodzenie wzrokiem za ładnymi 
pielęgniarkami komentował: nie strzelaj oczami za babami, 
następnym razem możesz nie mieć tyle szczęścia.
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Doktor Bednarek, który znany był z braku zrozumienia dla 
cierpień pacjenta, kazał znieczulić miejsce zabiegu. Dodał przy 
tym: i tak będzie cię bolało, boja muszę wiedzieć, które ścięgna 
łapać do szycia. I dotrzymał słowa, bolało tak bardzo, że łzy 
kapały mi z oczu, kiedy on szukał mi ścięgna w połowie dłoni. 
Wreszcie znalazł to ścięgno i wtedy zaczął wyciągać je peseta 
tak, aby założyć szew. Wiłem się z bólu, ale ze zrozumiałych 
względów nie stawiałem czynnego oporu. Szycie ścięgna też 
odbywało się bez znieczulenia, zdaniem doktora, dlatego 
żebym wiedział, kiedy będę bawił się w chirurga ze 
zwierzętami, że one tak samo jak ja odczuwają ból. 
Zapamiętałem tę lekcję, od tego czasu wszelkie operacje 
robiłem ze znieczuleniem. Dostałem miesiąc zwolnienia. Na 
opatrunki chodziłem codziennie, robiłem to chętnie z powodów 
opisanych wyżej. Z personelem medycznym piłem kawę lub 
herbatę, czasem czymś zakropioną (w charakterze 
znieczulenia). Ścięgno oczywiście nie zrosło się i mały palec u 
prawej ręki mam sztywny do dziś. Przyzwyczaiłem się i nie 
przeszkadza mi to w wykonywaniu zawodu. Przez miesiąc 
odwiedzając gabinet doktora Bednarka słyszałem niezmienne 
pytanie: jak tam twój paluszek, sztywny? Odpowiedź też 
zawsze była ta sama: sztywny, szczególnie jak mam zmieniany 
opatrunek. Tak to między nami zrodziła się wieloletnia 
przyjaźń. 
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Doktor Bednarek po miesięcznym nadzorze nad moim 
przypadkiem (podcięte palce) najwidoczniej nabrał do mnie 
zaufania, gdyż postanowił powierzyć w moje ręce swego kota, 
cierpiącego na przepuklinę. Chciał abym go zoperował. 
Domyślam się, że długo musiał rozważać wybór lekarza dla 
swego ulubieńca. Poczułem się wyróżniony. Dostarczył mi go 
w sobotę późnym wieczorem. Kot zgodnie z zaleceniami był 
głodny, nad medycznym przygotowaniem do zabiegu 
pracowaliśmy obaj. Przygotowany był jak należy. 
Przywiązanego do stołu operacyjnego znieczuliłem miejscowo 
i zbadałem. Okazało się, że przypadek jest prosty, przepuklina 
jest luźna, nieuwięźnięta, wobec tego nie ma potrzeby dawać 
narkozy. Usłyszawszy to doktor Bednarek zaczął wrzeszczeć, 
nazwał mnie „konowałem”. Wydumał sobie, że w ten sposób 
mszczę się za swoje cierpienia związane z podciętymi palcami. 
Nie zważając na jego krzyki spokojnie przygotowywałem się 
do zabiegu. Kotek chrapał i czekał. Kiedy byłem już gotowy 
powiedziałem, że teraz nie będzie mi już potrzebny i musi 
wyjść. Nie ustąpił, uparł się, iż on będzie anestezjologiem i 
zabieg odbędzie się w pełnej narkozie. Wyjął z fartucha 
chloroform, nasączył gazę środkiem narkotycznym, przytknął 
kotu do nosa i kot zasnął. Wykonywałem zabieg nie zwracając 
uwagi na jego panikarskie zachowanie. Zakładałem szew 
kapciuchowy, ostatni, kot zaczął się budzić z narkozy. 
Znieczulenie miejscowe wciąż jednak działało. Anestezjolog 
krzyknął: skandal! Na żywca nie będziesz mi kota szył i 
przytknął ponownie kotu do nosa gazę z chloroformem. Nie 
pozwolił mi jej oderwać dopóki kot się jeszcze ruszał. Nie 
pomogły moje krzyki i groźby, że uśpi go na zawsze. I 
rzeczywiście kot usnął na zawsze. Do końca naszych 
kontaktów, czyli do śmierci doktora Bednarka, istniały dwie 
różne wersje tego zdarzenia: jego i moja. 
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Drugi przypadek, kiedy doktor Bednarek miał do mnie 
pretensje, dotyczył jego psa. Był to piękny, wspaniale 
umaszczony kundelek wielkości ratlerka. Spotkaliśmy się 
kiedyś na ulicy i doktor Bednarek zapytał mnie 
dyplomatycznie, co bym zrobił, gdyby mój pies miał chore 
gardło i kaszlał. Odpowiedziałem, że najpierw bym go zbadał, 
a później podał zastrzyki. Zaproponowałem pomoc. 
Autorytatywnie stwierdził, że sam potrafi wyleczyć swojego 
psa i nie odda go żadnemu konowałowi.

W stosunku do ludzi doktor Bednarek delikatny nie był. 
Powiedziałem jeszcze, że lepiej by było, abym to ja dawał 
zastrzyki, bo jemu może drżeć ręka, kiedy będzie robił zastrzyk 
swojemu pupilkowi. Po zastanowieniu się powiedział jednak, 
abym nie uczył ojca dzieci robić, a lekarza robić zastrzyki. 
Odwrócił się i poszedł ze swoim ślicznym pieskiem na ręku. Za 
godzinę dzwoni doktor i z płaczem mówi, że pewnie go 
przekląłem, bo w trakcie podawania penicyliny prokainowej 
piesek umarł mu na rękach. Nie miałem serca wytknąć mu jego 
zachowania, wiedziałem przecież, jaką miłością darzył tego 
pieska zwłaszcza, że był samotny. Często ze smutkiem 
wspominał swego ulubieńca. Raz tylko stwierdził, że 
człowieka gubi rutyna lub miłość.
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Zasada, jaką wpoił mi mój Ojciec, aby z władzą nie 
zadzierać, chyba, że stoi na twojej nodze i udaje, że gasi 
papierosa, była dla mnie ważną wskazówką życiową. W 
czasach socjalistycznych taką władzą była Milicja 
Obywatelska. Jestem człowiekiem łagodnym, mój zawód 
również nastawia do mnie przychylnie nie tylko zwierzęta, ale 
przede wszystkim ludzi, toteż nie miałem konfliktów z prawem, 
wyłączając może prawo o ruchu drogowym.

Pewnego razu pan Cz. z drogówki (postrach kierowców 
nie tylko z Polski, ale i z Europy) zatrzymał mnie w 
miejscowości Osiecznica, kiedy wracałem od chorego 
zwierzęcia. Było sobotnie wiosenne popołudnie. Muszę dodać, 
że zmierzałem prosto do majstra zmienić opony w trabancie, 
gdyż były lekko łysawe. Pan Cz., bardzo zadowolony jak 
zawsze, gdy znalazł coś nie w porządku, powiada: „panie 
doktorze, bardzo mi przykro, będzie mandacik, bo oponki coś 
łysawe." Nie wierzyłem, że było mu naprawdę przykro. Nie 
pomogły tłumaczenia, że w bagażniku mam nowe opony, że 
zostałem wezwany do nagłego przypadku i jadę prosto do 
mechanika. Zapłaciłem w końcu pięćdziesiąt złotych, czyli 
przeciętny mandat w tamtych czasach.

W niedzielę rano wezwano mnie do nagłego przypadku. 
Gospodyni poinformowała, iż brat kupił pięćdziesiąt 
warchlaków, które chyba złapały obrzękówkę. Dzień wcześniej 
kolega dostarczył mi surowicę na tę chorobę. Lek był drogi. 
Sytuacja była poważna, więc spakowałem się szybko i 
pojechałem. Praca przy warchlakach była brudna, zatem już po 
chwili wyglądałem jak nie przymierzając te świnki. 
Wyrzuciłem wszystko z koryt, podałem leki do picia i zaleciłem 
ścisłą dietę. Umyłem się, przebrałem i chętnie przyjąłem 
zaproszenie na kawę z mlekiem oraz śniadanie. Spieszyłem się 
co prawda do kościoła, ale pomyślałem, ze Pan Bóg mi 
wybaczy, bo praca to też modlitwa.
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Wyjąłem już kajet, aby wypisać kwit za usługę, aż tu nagle 
wchodzi pan Cz. Dopiero wtedy dowiedziałem się, że 
warchlaki są właśnie jego. Pan Cz. jakby nigdy nic przywitał 
się i mówi, że ostatnio mamy szczęcie często się spotykać. 
Pomyślałem „Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy." 
Starannie wypełniłem kwit. Za same leki wyszło 550 złotych, 
robocizny nie policzyłem. Podałem kwit i obserwowałem 
reakcję właściciela świnek na tę i tak dużą kwotę. Był niemile 
zaskoczony. Zapytał czy muszę być takim służbistą. 
Odpowiedziałem, że służbistą to on był wczoraj, dzisiaj ja 
policzyłem tylko koszt leków, mojej pracy nie ująłem.

Od tego czasu odnosiliśmy się do siebie z pełnym 
szacunkiem, nie wadząc sobie. Zresztą, jak wspomniałem na 
wstępie, jestem niespotykanie spokojnym człowiekiem. Aby 
sprawić panu Cz. przyjemność pokazałem mu niemiecki folder 
gdzie przy haśle Krosno Odrzańskie napisano „Achtung! Volks 
Polizei C..."
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Drodzy przypadkowi (i nie tylko przypadkowi) 
Czytelnicy! Pisząc te wspomnienia wracam najczęściej 
myślami do czasów mojej młodości, robię to z dwóch 
powodów: pamięć dotycząca tamtych lat jest jakby lepsza, a i 
zdarzeń było też jakby więcej. 

Byłem młodym lekarzem weterynarii, tuż po stażu. 
Pojechałem z kolegą do Osiecznicy trzebić (kastrować) ogiera. 
Zakładaliśmy, że szybko uporamy się z tą pracą. Ludzie już na 
nas czekali, ogier również. Podałem leki, środki nasenne, a 
kolega założył pęta oraz przygotował brygadę. Powiedział, co 
każdy ma robić. Najbardziej odpowiedzialne zadanie dostał 
właściciel konia: w momencie, gdy pozostali rzucą konia na 
ziemię miał natychmiast położyć się na jego łbie i nie pozwolić 
mu podnieść tego łba. Gospodarz nie był potężnym mężczyzną, 
ale był za to zwinnym. Uważnie obserwowałem wszystkich i 
pomagałem technikowi w przeprowadzeniu operacji. Jak to 
bywa w takich sytuacjach po mobilizacji nastąpiło rozluźnienie 
i ludzie zaczęli nawet żartować. Kiedy kolega finalizował 
zabieg, gospodarz chcąc zobaczyć efekty, uniósł się lekko. Koń 
jakby tylko na to czekał, nie czując ciężaru spróbował unieść 
łeb. Widząc co się dzieje - krzyknąłem: „trzymać łeb”. 
Gospodarz rzucił się ponownie na łeb zwierzęcia, ale niechcący 
wsadził mu palec do pyska. Kiedy łeb opadał na trawę razem z 
jękiem ogiera usłyszeliśmy krzyk gospodarza „k.....  ugryzie” i 
zaraz potem „k..... ugryzł”. Zobaczyliśmy też wiszący 
ogryziony palec właściciela konia. Ledwo zapanowaliśmy nad 
sytuacją. Najpierw sam przygniotłem łeb konia. Kazałem 
wezwać pogotowie. Po rozwiązaniu konia padło hasło, iż trzeba 
zdezynfekować rany. W międzyczasie przyjechało pogotowie. 
Mężczyźni bywają okrutni: tu chłop palca nie ma a oni piją i 
śmieją się z niego. A co się potem jeszcze działo we wsi. 
Zamiast współczuć, sąsiedzi długo jeszcze śmiali się z
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pechowego gospodarza.
Następnego dnia badałem z tym samym technikiem 

krowy na gruźlicę. We wsi Lubogoszcz chodziliśmy od 
chałupy do chałupy pytając gospodarzy czy mają krowy lub 
jałówki. Doszliśmy wreszcie do jednej zagrody na skraju wsi. 
Weszliśmy na ganek i ja zastukałem do drzwi. Czekaliśmy 
dłuższą chwilę, okazało się, że było warto. Najpierw 
usłyszeliśmy dziewczęcy głosik: już, już idę. Następnie 
ukazała się nam niczym Afrodyta w morskiej pianie śliczna 
dziewczyna odziana tylko w lekki tiul. Poza nim była zupełnie 
naga jak ją Pan Bóg stworzył. Widać było nawet trójkąt jak na 
drzwiach eleganckiej toalety. Rozłożyła ręce i stała przed nami 
zupełnie osłupiała. Był to moment, ale zupełnie wystarczył, 
aby ocenić całe piękno doskonałego Boskiego dzieła, które 
„Pon Bucek” jak to mówią górale chyba przez przypadek 
stworzył, bo jakby chciał to by mu nie wyszło. Po chwili 
dziewczę skrzyżowało ręce i rzekło „oj to ktoś inny, to nie mój 
Jugolek” i zamknęło drzwi. Staliśmy jeszcze chwilę nic do 
siebie nie mówiąc, później poczłapaliśmy po piasku i pod górkę 
do kolejnej zagrody. Dzień był ciężki, ale spotkanie z 
dziewczyną było miłym przerywnikiem. Szkoda, że w tamtych 
czasach nie byłem Jugolem.
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Dla niewtajemniczonych w arkana sztuki lekarsko-
weterynaryjnej podaję, iż uniwersalny lekarz weterynarii 
winien robić wszystko i to dobrze. Jego działania zweryfikuje 
rynek. Są jednak zadania, które podlegają ścisłej kontroli, 
szczególnie te zlecone przez służbę państwową. Do dziedzin 
podlegających szczególnej kontroli należy badanie mięsa 
zwierząt. Na początku lat 70-tych wszystkie prace 
wykonywałem jako lekarz państwowy, gdyż tacy tylko byli. 

Pewnego razu zostałem zaproszony przez leśniczego ze 
Sórzyna. Na miejscu okazało się, że chodzi o badanie mięsa 
dzika w zakresie ogólnym i na włośnie. Żona leśniczego poszła 
do domu robić herbatę, a my wolno podążyliśmy do stodoły. Po 
drodze rozmawialiśmy na tematy ogólne i polityczne. Kiedy 
gospodarz otworzył wrota, na klepisku zauważyłem leżącego, 
dużego dzika. Zdaje się, że była to locha. Skóra zdarta do 
połowy rozpościerała się na klepisku, a odsłonięte mięso 
zalatywało specyficznym zapachem podchodzącym bardziej 
padlinożercom, niż ludziom. Zdziwiony zapytałem: „co ja 
mam tu robić?” -„Zbadaj pan na włośnie” - usłyszałem w 
odpowiedzi. Myślałem, że człowiek żartuje, ale nie żartował. 
Ponieważ przepis mówi wyraźnie, że każdą sztukę należy 
zbadać na włośnie, nawet tę niezdatną do spożycia, zabrałem 
się do pracy. Jestem odporny na zapachy, ale i tak musiałem 
jedną ręką zatykać sobie nos, a drugą wycinać próbki z wnętrza 
jamy brzusznej, konkretnie części przepony. Pobraną próbkę 
zbadałem w domu i nie stwierdziłem tam włośni. Wypiłem 
oczywiście herbatę i zjadłem pyszne ciasto drożdżowe. Potem 
była potrawka z zająca, pasztet również z zająca oraz wątróbka 
z dzika. Wypisałem kwit, a mięso zakwalifikowałem jako 
niezdatne do spożycia i opieczętowałem stosowną pieczątką. 
Leśniczy nie sprzeciwiał się temu. Pani leśniczyna miała 
wspaniałą nalewkę z owoców leśnych. Wszystko to sprawiło,
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że zapomnieliśmy o dziku.
W październiku badałem w tej miejscowości bydło na 

gruźlicę i skorzystałem z zaproszenia na herbatkę do 
leśniczówki. Herbatka była z nalewką na pędach z sosny. Pani 
leśniczyna poczęstowała mnie pyszną szynką z dzika, potem 
suchą kiełbasą również z dzika. Delektując się smacznym 
jadłem słuchałem ciekawych opowieści z życia lasu. Byłem już 
po pracy, upewniłem się tylko czy państwo Niemcowie, bo tak 
się nazywali sympatyczni gospodarze, też się nie mają ważnych 
zajęć. Nie spieszyłem się do domu, chociaż za nieprzewidziane 
spóźnienia obrywało mi się od żony. Taki stan trwa do dziś, a ja 
się niczego nie nauczyłem się w tej materii. Tak, więc siedząc i 
rozprawiając, poprosiłem w pewnym momencie o przepis na 
takie pyszne wyroby. Gospodarze spojrzeli po sobie, po chwili 
leśniczy podał następujący przepis. Najpierw trzeba ustrzelić 
dzika, potem ściągnąć skórę do grzbietu, wypatroszyć go i w 
pozycji grzbietowej pozostawić w suchym i przewiewnym 
miejscu (najlepiej w stodole na klepisku). Po zbadaniu przez 
lekarza weterynarii na włośnie i stwierdzeniu, że mięso jest 
zdrowe pozostawić na dwa tygodnie chroniąc przed psami i 
kotami. Po tym czasie rozbiera się mięso na kawałki, układa w 
pojemnikach z kamionki lub drewnianej beczce, posypuje solą i 
lekko pekluje z dodatkiem odpowiednich ziół. Po dwóch dniach 
zalewa się mięso solanką z dodatkiem ziół i przechowuje przez 
kolejne dwa tygodnie. Potem odlewa się płyn do naczyń, a 
mięso naciera ziołami i czosnkiem. Po wyschnięciu mięso 
wędzi się kilkakrotnie. Takie wyroby mogą wisieć na strychu 
nawet kilka lat! Zapytałem, co dzieje się z niemiłym zapachem. 
Pan leśniczy odpowiedział, że zapach zmienia się i staje się 
przyjemny. 

Od tego czasu, kiedy miałem ochotę na dobre wyroby, 
wiozłem je do leśniczego i po dwóch tygodniach odbierałem 
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gotowe. Oczywiście, nie nadużywałem jego grzeczności. Pan 
leśniczy był taktowny i nigdy mi nie powiedział, że ta 
wspaniała dziczyzna, którą u nich jadłem pochodziła od dzika, 
którego zakwalifikowałem jako niezdatnego do spożycia. 
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Była to późna wiosna 1975 roku. Po wyczerpującej 
pracy zawodowej, trwającej i po 18 godzin na dobę, 
wyjechaliśmy z przyjaciółmi na wczasy do Jugosławii. Podróż 
ta dostarczyła nam wiele emocji. Emocje wynikały również z 
tego, że jechaliśmy wprawdzie mercedesem, ale z niesprawną 
automatyczną skrzynią biegów. Trasę długości 1350 
kilometrów pokonaliśmy z prędkością 60 kilometrów na 
godzinę. Samochód dowiózł nas do Ylasenicy koło Tuzli. W 
niedzielę po południu mercedes zgasł i stanął na szczycie 
wzniesienia. Siłą rozpędu wjechaliśmy jeszcze do warsztatu 
Omara Hasenefendic. U niego to spędziliśmy prawie dwa 
tygodnie jedząc i pijąc. Robiliśmy też wycieczki po okolicy. 
Mogliśmy poznać kulturę i zwyczaje  mieszkańców  tych  
pięknych  górzystych   okolic. Przekonaliśmy się, że są bardzo 
gościnni, ale także dzicy i niebezpieczni. Są to tereny 
zamieszkałe przez wyznawców islamu. Panujące tam zwyczaje 
dalekie były od tych, które obowiązywały w Europie. Różnice 
dotyczyły przede wszystkim traktowania kobiet. Nasz 
gospodarz, Omeri, jak go nazywaliśmy, miał żonę. Według 
niego była już stara, bo miała 17 lat. Ożenił się z nią dwa lata 
wcześniej. W weekendy wyjeżdżał z braćmi i kolegami na 
dziewczyny. Żonie mówił, że i tak ma szczęście, mógłby 
przecież przyprowadzić do domu drugą żonę. Mimo wymówek, 
jakie czyniła mężowi, twierdziła, że jest szczęśliwa. Staraliśmy 
się nie razić miejscowych swoim zachowaniem, ale i tak 
zdarzały się nam gafy.

Poszliśmy pewnego razu z żoną i kolegą do miejscowej 
restauracji. Siedzimy już dłuższy czas i nikt do nas nie 
podchodzi, mimo że tłoku nie było. Przywołany kelner z 
wyraźną niechęcią przyjął zamówienie. Zamówiliśmy colę i 
czekaliśmy. Trudno w to dziś uwierzyć, ale dla nas cola była 
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wtedy atrakcją. Kelner przyniósł zamówienie i postawił koło 
mnie dwie szklanki i dwie butelki, a koło kolegi szklankę i 
butelkę. Nalał mężczyznom do szklanek, żonę ominął. 
Zapytany, dlaczego jej nie podał, odpowiedział, iż honor nie 
pozwala mu usługiwać kobiecie. Przeprosiłem kelnera za tę 
nieprzyjemność i powiedziałem żonie, że miała szczęście 
wychodząc za Polaka. Potrafimy być szarmanccy wobec kobiet 
bez obawy o swój honor. Odpowiedziała, aby wypić i wyjść 
stamtąd jak najprędzej. Było już późno, a tamtejsze kobiety nie 
przebywają po zmroku na ulicy. Po powrocie do domu naszego 
gospodarza czekała na nas niespodzianka: przyjęcie z 
regionalnymi potrawami przygotowane na powietrzu. Na stole 
zobaczyłem bukłaki z rakiją. Zapytałem się Omarjego jak to 
jest, wierzą w Allacha, a alkohol piją. Odpowiedział, że rakiją 
to nie alkohol. Różnicę widział w sposobie picia: alkohol pije 
się z kieliszków lub szklanek, natomiast rakiję pije się z 
bukłaków, a właściwie popija się nią tłuste potrawy. W 
kociołku gotowała się baranina, a konkretnie na pierwszym 
planie ujrzałem barani łeb. Jako honorowemu gościowi należał 
mi się najlepszy, według Omara, kąsek. Tym przysmakiem 
okazały się baranie oczy. Nie wiedziałem, od czego zacząć od 
oczu, czy od rakiji. Dla dodania sobie otuchy zacząłem od tej 
ostatniej. Dziwiło mnie, że oni tak dużo piją i nie są pijani. 
Zaobserwowałem jak maczają w rozgotowanym rosole z 
barana bułki podobne do bagietek. Jedząc popijają lodowatą 
wodą źródlaną. Chcąc uniknąć niezręczności postanowiłem 
postąpić podobnie. Namoczyłem pieczywo w rosole i wziąłem 
do ust, było doskonałe. Popiłem to zimną wodą i stało się coś, 
czego nie przewidziałem. Nie mogłem przełknąć kęsa, łój 
zastygł i z przełyku zrobiła się twarda rura. Widząc moją minę 
Omeri podał mi bukłak z rakiją, radząc przy tym, abym pił do 
woli. Rakiją rozpuści tłuszcz. Pociągnąłem parę łyków na 
próbę. Robiłem to ostrożnie, wiem przecież, że alkohol ten ma
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65%. Stwierdziłem, iż wcale nie czuję jego mocy. Gardło 
miałem już „odblokowane" i ponowiłem próbę jedzenia. 
Gospodarz widząc moje oswojenie się z sytuacją, wyciągnął 
oba baranie oczy z garnka i dał mi do ręki. Powiedział przy tym: 
„zdrawo gosti". Dzielnie wziąłem je do ust i zrobiłem minę 
świadczącą o tym, że mi smakuje. Wiedziałem, że wszyscy 
bacznie mnie obserwują. Patrzył też na mnie spod stołu pies. 
Był zaniedbany i ślepy na jedno oko. Odczekałem dłuższą 
chwilę i kiedy uczestnicy biesiady stracili zainteresowanie 
moją osobą, kaszląc wyjąłem dyskretnie owe nieszczęsne oczy 
i rzuciłem psu. Gospodarz podał mi w tym czasie rakiję i wodę. 
Tak pijąc, jedząc i tańcząc przy ognisku bawiliśmy się do 
późnej nocy.

Po jedenastu dniach samochód był naprawiony. 
Skrzynię automatyczną zamienioną nam przy okazji na ręczną, 
sprzęgło i docisk pasowały od "szkody". Ruszyliśmy do 
naszego docelowego miejsca - Rijeky. Znów naszą prędkość 
trudno byłoby nazwać zawrotną, w górach jechaliśmy 30 
kilometrów na godzinę. Wszystko musiało się dopasować i 
często trzeba się było zatrzymywać, bo dym ze sprzęgła robił 
takie wrażenie, jakby samochód za chwilę miał stanąć w 
płomieniach.

W powrotnej drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w 
Wiedniu, aby zwiedzić miasto, a także obejrzeć film 
pornograficzny. No cóż byliśmy młodzi, a w Polsce takie filmy 
nie były dostępne, była to więc dla nas atrakcja. Wróciliśmy z 
tych wojaży wypoczęci i pełni wrażeń.

Każdy taki wyjazd budził wśród kolegów i znajomych 
zazdrość. Skutki tej zazdrości odczułem wkrótce. 
Obsługiwałem rozległy teren. Jeździłem służbowo dużo i 
szybko. Mój zwierzchnik powiedział, że nie będzie brudził 
sobie rąk sprawdzaniem rozliczeń, poprosi NIK-
owców to mnie „przetrzepią". Tak też zrobił. Kontrolujący
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postanowił sprawdzić naocznie czy można w ciągu 45 nut 
dojechać do Chojnowa, zbadać 3 świnie i wrócić. Wsiedliśmy 
do trabanta, gdyż takim autem się wtedy poruszałem i 
ruszyliśmy „z kopyta". W tym czasie ulica Podgórna nie była 
jeszcze wyłączona z ruchu, tak więc z tej dość stromej ulicy 
wpadliśmy na most z prędkością 90 kilometrów na godzinę. Po 
tym przeżyciu, tuż za mostem kontrolujący powiedział, że już 
wierzy we wszystko, tylko żebym go wypuścił. Do lecznicy 
postanowił wrócić pieszo. W takich to okolicznościach, bez 
żadnej urazy rozstaliśmy się i nigdy już nie weszliśmy sobie w 
drogę.
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Rzadko zdarzało mi się mieć spokojne święta, nie 
zakłócone nagłymi wypadkami. Uprawiając ten zawód 
musiałem się z tym pogodzić, czasami czułem się jednak 
wykorzystywany. Uważam się za człowieka towarzyskiego i 
mam licznych bliższych i dalszych znajomych. Ponadto 
mieszkam nad lecznicą i fakt ten często utrudniał mi życie, 
ponieważ ci liczni znajomi uważali za oczywiste to, iż jestem 
zawsze gotowy do pracy. Taki nieustający dyżur. Ludzie, w 
większości właśnie znajomi, nie zgłaszali się do lekarza, który 
miał akurat dyżur, tylko walili jak w dym do mnie na górę. 
Tłumaczyłem im, że na dole jest kolega, który na nich czeka, 
ale nikt mnie nie słuchał, mówiąc, że jego nie znają, a mnie 
akurat tak. I tak tym, co zarobiłem wypadało się podzielić z 
kolegą, który za państwowe pieniądze spał sobie smacznie na 
dyżurze. Piszę tu o sytuacji, kiedy byłem na państwowej 
posadzie.

W czasie pewnych Świąt Bożego Narodzenia nad 
ranem obudził mnie niespodziewany telefon. Najczęściej 
powodem nocnych wezwań były porody, tak było i tym razem. 
Byłem jeszcze przed śniadaniem i przed pójściem do kościoła. 
Zły z tych między innymi powodów wziąłem torbę z lekami i 
pojechałem do PGR-u w Retnie. Na miejscu czekali na mnie 
oborowy i nowy kierownik. Był to człowiek sympatyczny, 
który zupełnie nie pasował do innych zatrudnionych tam ludzi. 
Przede wszystkim nie klął, innym wobec tego też nie wypadało 
używać wulgarnych słów, skoro szef ich nie używa. Mogę się 
tylko domyślać jak się biedni męczyli. Jak sobie 
uświadomiłem, że tam kolega na dyżurze jeszcze smacznie 
sobie śpi to „łacina" cisnęła mi się na usta, ale nie wypada, bo 
kierownik porządny i nadgorliwy tak samo jak ja. Właśnie 
wybierał się do kościoła, kiedy powiadomili go o porodzie. 
Zadzwonił oczywiście po mnie, bo się dobrze znaliśmy. 
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Zadzwonił oczywiście po mnie, bo się dobrze znaliśmy. 
Przebrałem się stosownie do sytuacji i przystąpiliśmy do 
rozwiązywania porodu. Kiedy uporałem się już z niesfornym 
cielakiem w macicy krowy matki, poodwijałem głowę i nogi, 
założyłem sznury porodowe. Dałem hasło żeby ciągnąć. 
Ponieważ ludzi nie było za dużo, sam postanowiłem też ciągnąć 
jedną ręką cielaka za nogi, drugą ręką w tym czasie 
kontrolowałem rozwarcie szyjki macicy i pochwy. Wszystko 
szło świetnie do momentu zaklinowania się głowy cielaka w 
pochwie. 

Krzyknąłem do kierownika, który do tej pory w odświętnym 
ubraniu i kożuszku tylko się przyglądał, aby nam pomógł. Był 
to człowiek odpowiedzialny i tak jak stał chwycił za sznury. 
Krowa rozumiejąc sytuację zaczęła mocno przeć, w pewnym 
momencie puściły zwieracze odbytu i fontanna zielonej mazi 
opryskała kierownikowi głowę i tułów. Był tak przejęty, że z 
początku nawet tego nie zauważył. Dopiero kiedy cielę 
wypadło na słomę, usiadł na snopku i spojrzał po sobie. 
Zadziwił nas wszystkich siarczystym jak na niego 
przekleństwem: „o cholera". Śmialiśmy się wszyscy długo 
leżąc na słomie. Kierownik dodał jeszcze: „dopiero co kożuch 
farbowałem". Gdyby był przewidujący to od razu wybrałby 
zielony kolor.
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Niektóre zdarzenia skłaniają mnie do zastanowienia się 
nad tym czy warto być szczerym. Czy mówić prawdę, jeśli tak, 
to komu i kiedy? Cokolwiek byśmy zrobili czy powiedzieli, 
zawsze poniesiemy konsekwencje naszych czynów i słów. W 
latach 90-tych nastąpił zauważalny dla wszystkich upadek 
rolnictwa. Upadek ten dotyczył rolnictwa państwowego, 
uspołecznionego, a nawet indywidualnego.

Pewnego razu szedłem ulicą mojego miasta i ukłoniłem 
się napotkanemu znajomemu rolnikowi. Pamiętałem go jako 
dobrego gospodarza. Zdziwiłem się, kiedy mężczyzna ten 
zamiast grzecznie odpowiedzieć mi, burknął coś gniewnie. Nie 
jestem przyzwyczajony do takiego zachowania, więc 
postanowiłem sprawę wyjaśnić. Początkowo nie mogłem 
niczego sensownego wyciągnąć od niego. Wreszcie 
opowiedział mi historię z facetem, psem i policjantem. 
Brzmiała ona następująco: „Idzie sobie facet ulicą, a za nim 
pies. Pies, jak to pies a to podniesie łapę i coś obsika, a to kogoś 
obszczeka. Za nimi idzie policjant i z zaciekawieniem to 
wszystko obserwuje. W końcu podchodzi do mężczyzny i 
mówi: panie, jak pan nie weźmiesz tego psa na smycz to dam 
panu mandat. Facet spojrzał na policjanta, wzruszył ramionami 
i poszedł dalej, za nim pies, a za nimi policjant. Kiedy pies 
zrobił coś konkretnego przed policjantem, ten już nie zdzierżył, 
dogonił mężczyznę i rzecze: to już bezczelność! Pies sika, 
szczeka, na dodatek załatwia się na ulicy, a pan sobie to 
lekceważy. Oprócz mandatu dostanie pan kolegium. 
Mężczyzna ze złością odpowiedział: Co się pan do mnie 
przyczepił? Zupełnie jak ten pies." Na zakończenie tej 
opowieści rolnik okrutnie szczerze dodał: „panie doktorze, 
nigdy pana nie lubiłem, ale udawałem gdyż był mi pan 
potrzebny. Teraz zdałem gospodarstwo za rentę i nic nie muszę 
udawać. Do widzenia!" Zostałem na ulicy z głupią miną. 
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Podszedł do mnie kolega, którego ja z kolei niezbyt lubiłem. 
Rozdrażniony już chciałem się podobnie zachować jak ten 
rolnik, ale pomyślałem sobie: po co? Ja nie zdałem 
gospodarstwa, a on może być mi jeszcze potrzebny. Ot, prosta 
chłopska filozofia, a ile w niej prawdy życiowej.

Kiedyś znajome małżeństwo poprosiło mnie, aby ich 
mieszanemu sznaucerowi olbrzymowi „obciąć uszy." Życzyli 
sobie przy tym, aby były krótkie. Obciąłem więc według 
życzenia i ani pomyślałem jak moja praca zostanie oceniona 
przez kolegę po fachu. Za parę dni wpada owa koleżanka z 
psem, aby mi podziękować za dobrze wykonaną pracę. W tym 
czasie wszedł do mojego gabinetu mój zwierzchnik i 
jednocześnie fachowiec od uszu. Już od progu, nie bacząc na 
moją obecność pyta kobietę: co za głupek tak „spieprzył uszy" 
jej psu. Kobieta zaniemówiła, ja również. Poczułem się jak po 
usłyszeniu prawdy od rolnika. Prawdy, której sam się 
dopominałem. Wybawiłem kobietę z tej kłopotliwej sytuacji 
mówiąc krótko, że to ja. Kolega zamilkł i wyszedł bez słowa.
Przekonałem się, iż ludzie są mili, gdy masz kłopoty, 
szczególnie mili są wtedy, gdy wiedzie ci się gorzej, niż im.

Pewnego razu koledzy przyszli do mnie z życzeniami, 
chyba imieninowymi. Postanowiłem być szczery w tej 
nieodpowiedniej (jak teraz to oceniam) sytuacji. Jednemu z 
kolegów, którego nie podejrzewam o życzliwość wobec mnie, 
powiedziałem, że jeżeli te życzenia nie są szczere jak 
przypuszczam, to lepiej niech ich nie składa. Muszę stwierdzić, 
że rzadko stać mnie na taką szczerość.

Te trzy opisane przeze mnie sytuacje skłaniają do 
refleksji, że lepiej powiedzieć prawdę w oczy, iż wbijać nóż w 
plecy. Z perspektywy czasu wolę to, chyba, że powiedzenie 
prawdy jest zbyt okrutne dla słuchającego.
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Opisywane przeze mnie zdarzenia mają charakter 
przypadkowy. Zresztą, jak mówią niektórzy, życie to same 
przypadki. Każdy opisywany przypadek nosi ślady przeżyć 
minionego dnia. Moje życie i moja praca polega na 
rozwiązywaniu ludzkich, a także zwierzęcych problemów. 
Najgorzej jednak bywa z rozwiązywaniem własnych 
problemów. 

Moja praca polega między innymi na stosowaniu 
urzędowych poleceń. Dzień dzisiejszy to pełna mobilizacja w 
celu niedopuszczenia do tego, aby w naszym kraju pojawiła się 
pryszczyca.

Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX 
wieku to szczytowy okres rozwoju hodowli. Na farmie w 
Raduszcu Starym należącej do SKR-u Krosno Odrzańskie było 
wtedy około 400 krów, tyleż cieląt i młodzieży bydlęcej. Takie 
zagęszczenie  zwierząt  zawsze s twarza  większe  
prawdopodobieństwo zarażenia chorobami. Na zachorowanie 
na choroby odzwierzęce narażeni są również weterynarze. Na 
farmie tej zastosowałem u wszystkich 400 krów szczepionkę 
przeciwko brucelozie. Było to postępowanie rutynowe, które 
jednak nie dało spodziewanych efektów. Uznając przypadek za 
trudny poprosiłem o konsultację i pomoc w sposobie leczenia 
kolegę z Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii. Był on 
specjalistą od rozrodu. Umówiliśmy się na określony dzień. 
Jakież było moje zdumienie, kiedy okazało się, że ów doktor 
potraktował moją prośbę jako powód do kontroli dokumentów. 
Na moją propozycję udania się do obory, skrzywił się z 
niechęcią. Wziąłem jednak odpowiedni strój dla siebie i 
inspektora i pojechaliśmy obejrzeć zwierzęta. Na stoliku 
rozłożyłem ubranie robocze i ochronne, potrzebne leki i 
pierwszy zabrałem się do pracy. Było to badanie rektalne (przez 
odbyt) narządów rodnych krowy. Był przy mnie 
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zootechnik, który notował moje uwagi. Kiedy byliśmy w 
połowie obory, po zbadaniu 40 sztuk, towarzyszący mi 
zootechnik zawrócił aby spisać zalecenia inspektora. 
Kontynuowałem badanie z innym pracownikiem 
gospodarstwa. Wreszcie skończyłem badanie wszystkich 
krów. Ręce, w gumowych rękawicach miałem umazane 
odpowiednimi wydzielinami. Badając takie ilości zwierząt 
musiałem pracować obiema rękoma. Zaniepokoiła mnie cisza 
panująca w oborze. Zacząłem rozglądać się za „moim” 
inspektorem. Byłem ciekaw jego opinii odnośnie stawianych 
przeze mnie diagnoz i sposobów leczenia. Gdzieś się 
zawieruszył. Idąc do biura zauważyłem go wsiadającego do 
samochodu. Kiedy zagadnąłem inspektora co sądzi o mojej 
pracy, najpierw upewnił się, czy naprawdę chcę wiedzieć, a 
później wygarnął: „ po pierwsze nie lubię stachanowców, po 
drugie nie będę sobie rujnował zdrowia, a po trzecie to głupich 
nigdy nie żałowałem. Radź sobie sam.” Jak powiedział, tak 
zrobił. Wsiadł do samochodu, trzasnął drzwiami i ruszył w 
kierunku Krosna i dalej do Zielonej Góry.

Później, przez jakiś czas, nie odpowiadał na moje 
powitania. Wiem, że przeprowadził się piętro niżej w 
biurowcu Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii. Widocznie 
znalazł tam jeszcze lżejszą pracę. Ja niestety pozostałem ze 
„swoimi”, bo państwowymi krowami. Przecież ja też byłem na 
państwowej posadzie. Wykonywałem swoją pracę, tak to 
oceniam, za 10% jej faktycznej wartości. Po dwudziestu latach 
muszę przyznać, że to kolega inspektor miał rację. Pracował 
tak, jak mu płacono. Ja natomiast pracowałem jak kapitalista, a 
zarabiałem jak „przodownik pracy socjalistycznej.”

W tym samym czasie miałem zdarzenie, które trwale 
zapisało się w mojej pamięci. Wspomniałem na początku, iż 
duże zagęszczenie zwierząt powodowało częstsze kłopoty 
zdrowotne tych zwierząt. Poproszono nas, weterynarzy, 
abyśmy poprawili zdrowotność zwierząt w opisanej wyżej 
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farmie w Raduszcu Starym. Pojechaliśmy tam z kolegą, który 
był moim zwierzchnikiem. Zrobiliśmy wywiad i ustaliliśmy, że 
zdrowotność cieląt i młodzieży poprawi podawanie polfamiksu 
C. Z receptury wynikało, iż należy podawać go w proporcji 1 
łyżeczka 2 razy dziennie na 1 sztukę. Lek należy podawać 
razem z karmą, czyli śrutą zbożową. Dyrektor SKR-u zebrał 
ludzi i pokazał im jak mają to robić. Wyznaczył też 
zootechnika, który miał nadzorować zadawania środka. W 
sobotni ranek powiadomiono mnie, iż w Raduszcu wszystkie 
cielęta leżą wzdęte i zdychają. Powiadomiłem kierownika, 
zabrałem potrzebne leki i szybko pojechałem na farmę. Widok 
dużej ilości chorych zwierząt był wstrząsający. Zająłem się 
najcięższymi przypadkami prosząc obsługę o wezwanie 
posiłków. Po przyjeździe kierownika i kolegów wspólnie 
ustaliliśmy sposób postępowania. Na prośbę dyrektora SKR-u 
dobiliśmy jedną sztukę, aby ustalić przyczynę tej tragedii. 
Okazało się, że w żołądku były duże ilości polfamiksu. 
Pracowaliśmy bardzo ciężko przez pół dnia. Stosowaliśmy 
kroplówki, sondy przeciwko wzdęciu i do żołądka wlewy 
neutralizujące. Tylko dwie dobite sztuki zawieziono do rzeźni, 
resztę udało się wyprowadzić. Prywatne śledztwo dyrektora i 
kierownika Państwowej Weterynarii wyjaśniło, iż przyczyną 
choroby był brak nadzoru ze strony zootechnika nad 
zadawaniem leku. Pracownicy brali worki z polfamiksem i 
sypali lek do koryt tak, jakby to była pasza. Cielęta po zjedzeniu 
padały wzdęte i porażone.
Zootechnikowi krzywda 
się nie stała: odszedł na 
inne ważne stanowisko, 
które to pełni do dzisiaj 
na „bazie” i na fali. 
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Do roku 1990 lekarze weterynarii ukierunkowani byli 
na pracę w rolnictwie. Rolnicy chętnie współpracowali z 
weterynarzem, który lubił wypić, gdyż wtedy przy liczeniu za 
usługę można było się potargować. Każdy poważniejszy 
przypadek, każdy poród czy zabieg chirurgiczny kończył się 
poczęstunkiem z dużą ilością alkoholu. W latach 
siedemdziesiątych młody lekarz prowadzący samochód, 
niepijący i w dodatku z długimi włosami, postrzegany był jako 
dziwak, z którym nic się nie da załatwić. Ponieważ ja nie 
hołdowałem starym obyczajom, w dodatku byłem młody i 
„kudłaty”, traktowany byłem z rezerwą. Mówiono, że taki, co 
nie pije, to „albo kapuś, albo ormowiec”. Takie stwierdzenie ma 
swoje uzasadnienie, gdyż pracownicy bezpieki często zbierali 
informacje podczas wspólnych libacji. Zbierający informacje, z 
konieczności, musiał pić mniej. W poprzednich czasach 
„bezpieka” stawiała i piła za pieniądze podatników, oczywiście 
bez ich zgody.

Pewnego letniego niedzielnego poranka zapukał do 
moich drzwi rolnik, jak się później dowiedziałem, z Rybaków. 
Ujrzawszy mnie nie mógł ukryć zdziwienia i zakłopotany 
zaczął się wycofywać.
Nagabywany przeze mnie burknął tylko niechętnie, że krowa 
mu się cieli i pilnie jest potrzebny weterynarz. Z trudem 
wyciągnąłem od niego adres. Kiedy odchodził spod moich 
drzwi zauważyłem, jak spluwał na boki.  Usłyszałem jego 
mamrotanie pod nosem: "tfu, co to się porobiło, ni to chłop, ni 
baba i to ma być lekarz.” Nawet nie jedząc śniadania szybko 
wsiadłem do samochodu. Byłem przygotowany na takie 
sytuacje i miałem w aucie potrzebne mi przybory. Po drodze 
minąłem owego rolnika jadącego motocyklem. Kiedy dojechał, 
ja już szczęśliwie dla krówki i dla gospodarzy, rozwiązałem 
poród. Myłem się i przebierałem, a gospodyni w tym czasie 
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szykowała śniadanie. Zasiadłem do stołu bez gospodarza, gdyż 
ten siedział w pokoju i burczał. Gospodyni poszła po niego, a za 
chwilę usłyszałem jak przemawia mężowi do rozumu. 
Wreszcie mężczyzna dołączył do mnie w momencie, gdy 
zabierałem się do pysznego ciasta drożdżowego z kakao. 
Byłem w świetnym humorze z powodu dobrze wykonanej 
pracy no i doskonałego jedzenia. Zapytałem rolnika o powód 
jego naburmuszenia, bo przecież wszystko dobrze poszło. Po 
dłuższej przerwie powiedział, że nie może pojąć jak taki młody, 
dobry lekarz może robić z siebie babę. Nie zrozumiałem go, 
więc dodatkowo wyjaśnił. To, że nosisz pan długie włosy, to pal 
sześć, ale po co u licha kręcisz sobie na głowie papiloty? Może 
pan jesteś jakiś nijaki, co? Po tym dwuznacznym pytaniu aż 
mnie na moment zapowietrzyło. Po chwili przypomniałem 
sobie, że w sobotę żona na umyte włosy rzeczywiście zakręciła 
mi papiloty, aby włosy, które i tak się kręcą były krótsze i lepiej 
się układały. Rano, zapomniawszy o włosach, otworzyłem 
drzwi interesantowi, który zobaczył mnie w dodatku w 
damskim szlafroku. Dlaczego w damskim? Swojego nie 
posiadałem, a żony był pod ręką. Od gospodyni zebrałem za to 
same komplementy, a mąż usłyszał, że się mnie czepia i 
powinien przyjrzeć się swojemu wyglądowi.

Bywały nieporozumienia mniej komiczne. Pewnego 
razu zostałem wezwany do konia w miejscowości Chlebowo. 
Poświęciłem około dwóch godzin na wyprowadzenie 
zwierzęcia z tzw. kolki, czyli zaburzeń jelita cienkiego. Kiedy 
objawy minęły i jelita zaczęły normalnie pracować gospodarz, 
sołtys zresztą, zapytał: jak tam panie doktorze? Nieświadom 
odpowiedziałem: gra jak gruźlikowi w płucach. Urażony 
gospodarz odwrócił się i poszedł do domu. Głośno 
zastanawiałem się, czym mogłem go obrazić. Moje 
stwierdzenie miało w dosadny sposób oddać powrót do 
zdrowia zwierzęcia. Obecni sąsiedzi spojrzeli po sobie i 
wskazali na żonę sołtysa. Kobieta wzruszyła ramionami i 
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Dzisiaj mówi się o promocji i 
rabacie na usługi.
W poprzednim systemie ta 
gospodyni, która umiała robić 
smaczne pierogi, miała u mnie 
usługę tańszą nawet o 100%. 

A pierogi mogły być z jagodami, innymi owocami, z kapustą i 
grzybami, serem oraz ruskie. Niektóre gospodynie znały tę 
moją „pierogową” słabość. 

Pewnego razu przyjechałem do Chojny i u gospodyni 
trafiłem na ruskie pierogi. Jedna miednica przysmaku była już 
gotowa, a druga w przygotowaniu. Wyleczyłem, pamiętam 
krowę, konia i świnię, aby z czystym sumieniem zasiąść do 
pierogów. Wkrótce zniknęły te z pierwszej miednicy, garnek 
zsiadłego mleka również zniknął. Chwaliłem umiejętności 
gospodyni, ona chwaliła mój apetyt. Twierdziła nawet, że nikt 
nie sprawił jej większej przyjemności ode mnie. A przecież ja 
tylko zjadłem miskę „ruskich”, bo innych rzeczy nie pamiętam. 
Wyszedłem, zanim druga miednica pierogów była gotowa. 
Miałem wzgląd na innych domowników. Zanim wsiadłem do 
samochodu poszedłem jeszcze na godzinkę do lasu nazbierać 
grzybów. W domu żona mogła zrobić mi z nimi pierogi. 
Wsiadłem szybko do samochodu, aby nie ulec pokusie i 
ponownie nie zajść do gospodyni w wiadomym celu.    

machnęła ręką. Mimo wszystko, zadowolony z efektów 
leczenia, przystąpiłem do wypisywania kwitu za usługę. 
Podczas czynności biurowych, w domu u sołtysa, usłyszałem 
bardzo charakterystyczny kaszel. Spojrzałem pytająco na 
gospodynię, która niby od niechcenia powiedziała: a wie pan 
mąż jest gruźlikiem i nie chce się leczyć. Leczą go, ale na siłę. 
W tym momencie uświadomiłem sobie swój błąd i żałowałem, 
że mam taki niewyparzony język. Przypomniał mi się mój 
kolega Włodek I. ze swoim powiedzeniem: "aleś chlapnął, jak 
krowa o beton".
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W czasach największej, jak oceniam, prosperity 
rolnictwa w latach 70-tych, w każdym PGR-rze tętniło życie. 
Mój zawód związany jest z rolnictwem, więc człowiek spędzał 
w pracy cały dzień od rana do wieczora. Oczywiście pod 
warunkiem, że nic szczególnego się nie działo, po prostu 
zwierzęta zwyczajnie sobie chorowały. Mobilizacja służby 
weterynaryjnej następowała w przypadku zagrożenia 
c h o r o b a m i  z a k a ź n y m i  t a k i m i  j a k  p r y s z c z y c a  
parzystokopytnych czy pomór świń. Zdarzały się też sytuacje 
awaryjne wynikające ze złej pracy urządzeń technicznych lub 
też z niekompetencji obsługujących te urządzenia ludzi. 

W PGR-rze w Bytnicy było 160 krów i tyleż młodzieży 
bydlęcej. Bydło było karmione dobrze, bo sianem, słomą, 
burakami, śrutą i wywarem gorzelnianym. Byłem młodym 
lekarzem, gdy pewnego dnia wezwany zostałem do 
szczególnego przypadku. Oborowy telefonicznie poinformował 
mnie, że krowy zachowują się bardzo dziwnie: ciągle ryczą, 
przestępują z nogi na nogę, ślinią się, a spuszczone z uwięzi 
chwieją się i przewracają. Część z nich leży na grzbiecie i 
charczy. Zdesperowany opiekun krów krzyczał do słuchawki, 
abym wziął, co trzeba i natychmiast przyjechał. Na miejscu 
zdziwiłem się jeszcze bardziej. W oborze było jak w ulu. Każda 
krowa ryczy w innej tonacji. Niektóre leżą na boku i chrapią, 
inne oparły łby o żłoby i stękają. Najdziwniej wyglądały te, 
które leżąc na grzbiecie machały nogami. Zaskoczył i prawdę 
mówiąc przestraszył mnie ten widok. Powiadomiłem 
powiatowego lekarza weterynarii o podejrzeniu choroby i 
poprosiłem kolegów pomoc. Kiedy wróciłem od telefonu, który 
był w biurze w pewnym oddaleniu od obory, zauważyłem 
dziwną zbieżność w zachowaniu oborowego, a właściwie całej 
obsługi, z zachowaniem się zwierząt. Doznałem olśnienia: jedni 
i drudzy wykazywali objawy upojenia alkoholowego. Drogą 
wywiadu ustaliłem, że upojenie alkoholowe obsługi nie
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udzieliło się krowom, ale ze stojącej obok gorzelni pracownik 
puścił wywar z dodatkiem alkoholu. Krowy jak nigdy duszkiem 
wypiły smakowity wywar i z żalem patrzyły na puste koryta. 
Oborowy trzymał się za głowę nie wiadomo tylko czy z bólu, czy 
też z troski o swoje jutro. Chociaż roboty to on raczej nie straci, 
bo chętnych do tej pracy raczej nie było. Na szczęście dla krów 
wszystko skończyło się pomyślnie, nie wiem tylko jak z kacem 
okrutnikiem. 

Na drugi dzień ujrzałem taką scenę: oborowy siedział na 
żłobie, co i rusz odkręcał wodę, aby się napić. Krowy 
obserwowały to z zawiścią i cierpliwie czekały, aż reszta 
popłynie dla nich. Piły do woli przez cały dzień i co ciekawe 
mleka dały podwójną ilość. Nadrobiły w ten sposób straty 
spowodowane podaniem dużych ilości dawek witaminy „C” i 
glukozy. W trakcie leczenia podawaliśmy również leki na 
wzdęcie, zwłaszcza u tych krów, które leżały w upojeniu 
alkoholowym. Część leków na wzdęcie zniknęła w tajemniczy 
sposób, jak się domyślam, było to antidotum na kaca dla obsługi. 

Kolega, z którym kończyłem weterynarię we Wrocławiu 
opowiadał o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce na 
wschodzie Polski. Kolega ów pracował w aptece jako 
praktykant. Pewnego dnia do apteki przyszedł mężczyzna 
wyglądający na rolnika i poprosił lekarstwo na „mendy” oraz 
„plajster”. Zapytany czy wie jak to stosować, odpowiedział, że 
wie. Poinformowany został tylko, że należy je stosować raz 
dziennie. Po dwóch tygodniach ten sam mężczyzna przyszedł 
ponownie i poprosił o „siarą maść”, bo po tym „plajstrze” to do 
dziś go zgaga piecze…
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Każdy z PGR-ów miał swoją historię zakończoną na 
początku lat 90-tych. Tak jak socjalizm niszczył duże 
posiadłości ziemian, tak w latach późniejszych bez 
odpowiedzialności za tę działalność zniszczono Państwowe 
Gospodarstwa Rolne w majestacie bezprawia, dla samej 
zasady. Po kilku latach, na początku trzeciego tysiąclecia, w 
miejsce osiedli robotników rolnych powstały osiedla 
bezrobotnych. Za czasów socjalizmu robotnicy korzystali z 
PGR-ów, a za czasów kapitalizmu potomstwo byłych PGR- 
owców dziedziczy biedę ojców. PGR- y, pomimo krytyki 
działalności niektórych z nich, rozwijały się i zwiększało się 
również pogłowie zwierząt w tych gospodarstwach.

Zdarzenie, które chcę opisać miało miejsce w 
szczytowym okresie zwalczania u bydła chorób odzwierzęcych 
takich jak: gruźlica, bruceloza, w późniejszym okresie 
białaczka. W latach 70-tych kierownikiem PGR-u w Retnie był 
pan S. Był to mężczyzna potężny, ważący jak sądzę około 160 
kg. Przypominał mi bohatera sienkiewiczowskiej powieści- 
Zagłobę. Jeździł dwukołową bryczką zaprzężoną w parę koni. 
Pod jego ciężarem powóz wyraźnie się obniżał. W PGR- rze 
było dużo zwierząt: 250 krów, 200 cieląt i 400 opasów. Nic 
dziwnego, że weterynarz był tam prawie codziennie. Bywało, 
że aby zakończyć rozpoczętą pracę, należało pracować do 18-
tej, a nawet 20-tej. Było to uciążliwe dla lekarzy, a także dla 
personelu pomocniczego. Ludzie ci musieli przytrzymać każdą 
sztukę, często ją poskramiać tak, byśmy my lekarze mogli 
pobrać krew do badań. Czytający ten tekst dzisiaj nawet nie 
zdają sobie sprawy jak ciężko pracowali ci skromni 
pracownicy PGR-ów. I tak wspólnie „budowaliśmy socjalizm". 
Kiedy prace przeciągały się należało pomyśleć o dodatkowej 
motywacji dla ludzi. Słynne J-21 zakupywano w sąsiedniej 
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wiosce. Jedna butelka na osobę starczała na godzinę. Przy 
takim turbodoładowaniu praca wartko posuwała się do przodu. 
Atmosfera również była przyjemna. W życiu nie nasłuchałem 
się tylu kawałów, co wtedy. Największy kłopot jak rozpisać 
nadgodziny miał kierownik i jego córka Aldona zatrudniona 
jako zootechniczka. Kierownik siadał zafrasowany na 
krzesełku, z powodu tuszy kolanem opierał się o podłogę. 
Spodnie nie wytrzymywały takiego naprężenia,
Więc pękły a przyrodzenie uwalniając się z więzów cywilizacji 
swobodnie się wietrzyło, co córkę wprawiło w zakłopotanie.
Wczesną jesienią badaliśmy „młodzież" na pastwisku. Od pana 
kierownika dostaliśmy dwóch ludzi do trzymania i tyleż samo 
do zaganiania bydła. Byłem pod wrażeniem obserwując ich 
zręczność. Kowboje przy nich to partacze. Lassem rzucali 
lepiej niż na rodeo. W ciągu paru godzin złapali prawie 80 
sztuk, przytrzymali i wypędzili na pastwisko. W pewnym 
momencie siły ich opuściły, a nam żal było nie dokończonej 
pracy. Zostało tylko parę sztuk do zbadania. Zorientowałem się 
o co chodzi. Podjechałem do GS-u i kupiłem „dopalacze". 
Doping okazał się skuteczny. Nie nadążyłem biegać po 
probówki na krew, tak praca szła.

Pamiętam w stanie wojennym wezwano mnie do Retna 
do paru przypadków. Pan Jasiu, jeden z byłych kowbojów, 
czekał w domu. Po przyjeździe do obory przebrałem się, a Jasiu 
poszedł się napić, bo tak go suszyło. Jak poszedł tak zginął. 
Słyszałem tylko lejącą się wodę i głośne chrapanie. 
Wystraszony pobiegłem zobaczyć, co się dzieje. Zaskoczony 
zobaczyłem opartego o ścianę Jasia. Spał na siedząco, a woda 
lała się na niego. Żal mi się go zrobiło, pomyślałem, że zakręcę 
tylko wodę, niech sobie chłopisko pośpi. Może w nocy 
pilnował krów, które miały się cielić? Ponieważ krowy chore 
były zaznaczone zacząłem sam je badać i leczyć. Po pewnym 
czasie usłyszałem głos Jasia: „ panie doktorze czemu pan mnie 
nie wołał?”. Odpowiedziałem, że tak smacznie spał i żal mi
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było go budzić. Opowiedział 
mi  zas łyszaną  w  rad iu  
informację jakoby alkohol 
wchłaniał się z żołądka czy jelit 
wtedy, gdy jest rozcieńczony. 
Gdy jest stężony nic się nie 
dzieje. Dlatego Jasiu zamiast 
pić po kielichu przez cały dzień 
wypijał ćwiartkę bimbru i jeśli 
chciał być pijany popijał sobie 
wody i od razu zasypiał. Patrzył 
przy tym na mnie jakby 
oczekiwał potwierdzenia 
s w y c h  i n f o r m a c j i .  
Powiedziałem, że jest tego 
żywym przykładem tylko nie 
wiem jak długo. Pan Jasiu do 

dziś jest jeszcze dobrym fachowcem w łapaniu ryb na Odrze. 
Sam widziałem nie tylko jak usnął na zawołanie, ale jak 
przyniósł 25-cio kilogramowego karpia.
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Młodość ma swoje prawa i normalnym jest, że chce się 
człowiekowi do człowieka. W latach 70-tych do Krosna 
Odrzańskiego przybyło sporo młodych wykształconych ludzi, 
w tym lekarzy. Młodzi ludzie chętnie spotykali się na gruncie 
towarzyskim. Wystarczyło rzucić hasło i już byli chętni do 
wypitki i wymiany myśli. Była wśród nas atrakcyjna około 25-
letnia kobieta po studiach medycznych. Ta sympatyczna 
kobieta była moją sąsiadką. Doktor Henryk  mężczyzna stanu 
wolnego, skierował swoje zainteresowanie w jej kierunku. Od 
pewnego towarzyskiego spotkania moja sąsiadka zaczęła się 
leczyć, a właściwie składać wizyty doktorowi Henrykowi.

 Siedziałem sobie pewnego razu na balkonie i 
zauważyłem wracającą wzburzoną koleżankę. Ukradkiem 
ocierała łzy. Widać było, że płacze ze złości, a nie z rozpaczy. 
Nie chciałem wchodzić z butami w jej życie i nie dociekałem 
przyczyny jej wzburzenia. Dopiero wieczorem, kiedy 
siedzieliśmy na wspólnym balkonie, odważyłem się zagadnąć 
ją o powód płaczu. Początkowo słyszałem tylko: „to cham, taki 
wstyd, jak on śmiał, już nigdy się do niego nie odezwę, ja mu 
jeszcze narobię wstydu w pracy.” Nie ponaglałem jej, 
czekałem cierpliwie aż się uspokoi. Zaczęła wreszcie 
opowiadać. Opowieść przerywała co jakiś czas pełnym 
oburzenia pytaniem: „jak on mógł mnie tak ośmieszyć, jak 
mógł mi zrobić takie świństwo?” Sąsiadka dostała od doktora 
Henryka receptę. Nawet na nią nie spojrzała sądząc, że jest to 
kontynuacja leczenia. Na szczęście była sama w aptece, kiedy 
podała pani B receptę. Pani magister roześmiała się dyskretnie i 
zapytała ją czy wie co jest na recepcie. Nieświadoma żartu 
kobieta odpowiedziała, że wie. Jeszcze raz upewniła się czy 
pani doktor nie pomyliła recept. Biedaczka nadal trwała przy 
swoim. Pani magister stwierdziła, że ona nie wie co ma wydać, 
gdyż leku w tej postaci nie ma w aptece. Tylko lekarz, który 
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wypisał lek może go osobiście zaordynować. Młoda kobieta 
poprosiła o receptę i czytając ją najchętniej zapadłaby się pod 
ziemię. Czuła jak robi się pąsowa niczym róża. Obróciła się na 
pięcie i wyszła. Nie pamięta jak doszła do domu. Sam 
poprosiłem o tę receptę, ale żachnęła się tylko i poszła do siebie 
rzucając po drodze na „przyjaciela” najcięższe gromy.

Będąc przy okazji u zaprzyjaźnionego doktora 
Henryka zapytałem go, jakie to 
recepty wypisuje, po których 
dziewczyny płaczą i przeklinają go. 
Odpowiedział, iż chciał tylko 
sprawdzić czy znajoma przychodzi 
d o  n i e g o  c z y  d o  l e k a r z a .  
Odpowiedziałem, że po tym 
sp rawdz ian ie  chyba  s t r ac i ł  
p a c j e n t k ę ,  a  m o ż e  n a w e t  
d z i e w c z y n ę .  P e w n y  s w e g o  
odpowiedział: „jak kocha to jej 
przejdzie.”

I  r z e c z y w i ś c i e  
przeszło, ale na innego 
doktora, z którym wkrótce 
wyjechała do innego miasta. 
Byłbym zapomniał wyjawić 
bulwersującą receptę doktora: 
Rp. Penis masculi guatum 

o 
satis N X. Myślę, że zalecenie 
j es t  ak tua lne  do  dz i ś ,  
zwłaszcza dla młodych i 
samotnych kobiet.
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Każdy zawód ma swoje dobre i złe strony. Po jakimś 
czasie człowiek do złego się przyzwyczaja, a dobrego nie 
zauważa. Jako młody lekarz na robotę byłem zawzięty. 
Pewnego razu zostałem wezwany do porodu. Przypadek jak 
każdy inny, gdyby nie to, że byłem akurat na imieninach u 
kolegi. Byli tam również ludzcy lekarze w tym ginekolog. 
Przeprosiłem towarzystwo, wziąłem co trzeba i wyruszyłem do 
pracy. No cóż, służba nie drużba. Lekarz ginekolog postanowił 
mi towarzyszyć, tak z ciekawości, aby zobaczyć jak to jest z 
tymi porodami u krów. Nie bez znaczenia był fakt, iż kolega 
można powiedzieć po fachu był lekko „wcięty”, w dodatku 
jechaliśmy do miejscowości, która była w rejonie jego 
działania jako lekarza wiejskiego. Ja oczywiście byłem 
trzeźwy. Dodam jeszcze, że była to zima i to śnieżna. 
Gospodarz w podeszłym już wieku czekał z niecierpliwością, 
gdyż krowa była jedyną żywicielką rodziny. Jak zawsze idąc do 
izby wydałem polecenie, aby posprzątać w oborze i dobrze 
pościelić. Przebrałem się w czyste ubranie gospodarza, 
widocznie przeczuwałem kłopoty.  W tym stroju wyglądałem 
jak strach na wróble. Okryłem się kożuchem i pobiegłem do 
obory. Gospodarz przyniósł za mną ciepłą wodę z mydłem. 
Podwinąłem rękawy fartucha, włożyłem rękę i stwierdziłem 
zawinięte nóżki i lekki skręt główki. Nie zauważyłem, że jasna 
ściółka była tylko poprószona po wierzchu, a nie została 
pościelona, jak przykazałem. 

Nieświadoma tego krowa położyła się zmuszając mnie 
również do położenia się w gnoju. Nakrzyczałem na 
gospodarza i kazałem porządnie pościelić. Usłyszałem, że ma 
on jeszcze kilka snopków, ale do jedzenia dla krowy, a nie na 
podściółkę. Byłem umazany po uszy w gnoju. Na szczęście 
udało mi się poprawić przyrodę i cielę prawie samo wyszło. 
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Gospodarz lekko pociągał, a ja leżąc w gnoju 
podtrzymywałem cielaka, aby jego pierwszy kontakt z ziemią 
nie rokował mu takiego gównianego życia. Kolega ginekolog 
obserwując moją pracę stwierdził, że wybrałem sobie 
gówniany zawód. On woli już sto bab w szpitalnych 
warunkach, niż jedną krowę w oborze. Na szczęście nie 
wystąpił z propozycją rewanżu i nie zaproponował abym 
przyjrzał się jego pracy. Nie byłem więc przy żadnym 
„babskim” porodzie i nie mam skali porównawczej. 

Przyroda jednak wie, co robi i brud jej nie przeszkadza 
przy poczęciu istot żywych. Czasami tzw. naturalne warunki 
sprzyjają tak poczęciu jak i rozwiązaniu. Jak to w życiu. 
Kontynuując wątek przytoczę przypadek koleżanki, która nie 
mogąc zajść w ciążę wybrała się do ginekologa. Lekarz 
prowadząc wywiad ustalił, że pacjentka w nadgorliwy sposób 
przestrzega higieny osobistej, szczególnie przed. Zalecił jej,
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aby poczęcie miało charakter bardziej naturalny, gdyż stan jej 
zdrowia nie budzi zastrzeżeń. Jak polecił doktor tak uczyniła, a 
„owoc” starań daje jej radość do dnia dzisiejszego. 

Inny kolega zatrudniony został w komisji lekarskiej 
badających poborowych. Tam się dopiero napatrzył i 
nasłuchał. Opowiedział nam o młodym człowieku świetnie 
symulującym niedowidzenie. Lekarz podejrzewając oszustwo 
wpadł na odważny pomysł. Poprosił młodą protokolantkę 
pracującą w pokoju obok, aby na chwilę rozebrała się do naga. 
Po pertraktacjach dziewczyna zgodziła się. Rozebrała się i 
stanęła w odpowiedniej pozie. Pomysłodawca skorzystał z 
przywileju i pierwszy rzucił okiem sprawdzając czy wszystko 
jest jak trzeba. Lekarz poprosił poborowego, aby zdjął 
spodenki i spojrzał przez dziurkę od klucza do sąsiedniego 
pokoju. Okazało się, że wzrok miał znakomity, gdyż w ułamku 
sekundy „semafor” uniósł się dając wolny przejazd do wojska.

Innym razem poborowy licząc na poczucie humoru 
komisji stwierdził, że jest obojnakiem i prosi o dokładne 
zbadanie. Lekarz poświęcił trochę czasu na badanie, aby 
stwierdzić stan faktyczny. Myślał, że uspokoi pacjenta 
informując, iż na jego gust jest 100% mężczyzną, a I i II 
rzędowe cechy ma prawidłowo rozwinięte. Poborowy 
odpowiedział, że wszystkie cechy to on może ma rozwinięte, 
ale w głowie to tylko pi..a, pi..a, i pi..a. Usłyszawszy to 
członkowie komisji postanowili wcielić poborowego do 
jednostki, gdzie odbywało się wojskowe przeszkolenie 
pielęgniarek.
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Było to w czasie stanu wojennego w grudniu 1981 
roku. Dyżur w lecznicy pełniło dwóch fachowców: lekarz i 
technik weterynarii. Często ktoś tam jeszcze przyszedł, aby 
pogadać, bo w domach telefony albo głuche, albo na 
podsłuchu. Aby poruszać się w godzinach nocnych należało 
mieć przepustki. Myśmy takowe mieli, więc życie 
towarzyskie kwitło. Każdy nagły przypadek należało zgłosić 
na milicję i weterynarza wiózł patrol, bo na początku nie 
dawano zezwolenia na poruszanie się prywatnym 
samochodem. Pierwsze dni dyżurów były wyjątkowo nudne. 
Kiedy wszystko było już przeczytane, program w telewizji 
monotematyczny, wiec oglądać nie było co, ktoś 
zdesperowany rzucił propozycję gry w pokera. Przyjęto ją 
entuzjastycznie. Rżnęliśmy w karty aż do pustych kieszeni. 
Największe szczęście miał kolega Władek. Wieść o 
wygranych rozniosła się wśród patroli. Zaczęli pojawiać się 
chłopcy w mundurach, oczywiście w przerwach miedzy 
zmianami. Trochę przy tym wypiliśmy, ale zapasy wkrótce 
wyczerpały się. Ktoś znał odpowiednie miejsce, ale i tam nie 
było. Zaczęliśmy zastanawiać się skąd by tu wziąć alkohol. 

I znaleźliśmy sposób. Jako kierownik lecznicy 
dysponowałem kluczem od apteki. Udaliśmy się tam i 
zaczęliśmy wąchać wszystko, co było zrobione na spirytusie, 
poza denaturatem oczywiście. Był lek na wzdęcie, ale nie 
mieliśmy takiej potrzeby. Był na przeczyszczenie, ale 
niektórych i tak czyściło, zwłaszcza tych, którzy przegrali. 
Zatrzymaliśmy się przy dużych zapasach jodyny. W tamtych 
czasach jak zamawiało się leki, to często była tzw. sprzedaż 
wiązana, bo pani Zosia zawsze coś niechodliwego dorzuciła. 
Tak wiec nazbierało się tej jodyny. Uznaliśmy, że to 
przeznaczenie. W Łagowie chorowały cielęta na wirusowe
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zapalenie płuc, aby zwiększyć ich odporność zaaplikowaliśmy 
im w zastrzykach witaminę C. Pani Zosi zalegały ampułki z tą 
witaminą, dała więc jej znacznie więcej niż cielęta 
potrzebowały, dołożyła jeszcze jodynę. Dodała znacząco, aby 
ten zestaw należycie wykorzystać. 

Po prawie roku przypomniałem sobie te fakty. Znana 
nam babcia meliniara miała syna. Był on wprawdzie 
nauczycielem, ale dostał od nas zadanie, aby  skonsultował się 
z chemikiem kolegą z grona. Po pewnym czasie wpada pan J. i 
zachwycony oznajmia, że wymyślili. Podjęliśmy działania 
zgodnie z recepturą przyniesioną przez pana J. Wszyscy 
byliśmy zgodni, że pierwszy kieliszek należy się właśnie jemu. 
Kiedy po paru godzinach wynalazca żył, postanowiliśmy pójść 
w jego ślady. Zapasy komponentów kurczyły się, no i należało 
je jeszcze jakoś rozpisać. Na szczęście dla nas zaczęły 
chorować cielęta w innych PGR-ach, więc problem sam się 
rozwiązał.  

Pewnego sobotniego wieczora wpada na dyżur nasz 
wynalazca i już od progu woła: dajcie mi coś do picia, bo umrę. 
Nie muszę dodawać, że nie chodziło mu o herbatę. 
Przystąpiliśmy do sporządzania mikstury. Trochę to trwało, 
więc zrobiliśmy ze dwa "pokerki". Tak byliśmy zajęci grą, że 
nie zauważyliśmy, iż ten spragniony zaczął popijać nie 
czekając na zakończenie reakcji. Z trudem udało nam się 
oderwać go od naczynia. Przyszedł do mnie do domu w 
niedzielę rano, był cały opuchnięty, błony śluzowe 
przekrwione, oczy prawie niewidoczne. Wystraszony prosił, 
aby go ratować. Chwyciłem za telefon chcąc wezwać 
pogotowie, zrezygnowany powiedział jednak, że już dzwonił i 
polecili mu kurować się tym, od czego zachorował. Widocznie 
znali go już w tej placówce. Napędził mi strachu co niemiara, 
czułem się też trochę winny. Przystąpiłem niezwłocznie do 
leczenia. Najpierw wypił cztery ampułki witaminy C, później
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szklankę wody z cukrem, wreszcie dostał dawkę wapna. Po 
piętnastu minutach zaobserwowałem z ulgą poprawę stanu 
zdrowia kolegi J. Od tej pory z opinią „narwańca” został on 
odcięty od źródła. Zresztą było ono na wyczerpaniu. Ponadto 
dostaliśmy pozwolenia na używanie własnych samochodów. 
Zaczęliśmy jeździć i picie się skończyło. Stan ten trwa do dnia 
dzisiejszego.

51



Historia, którą chcę opisać zdarzyła się w latach 70-tych 
XX wieku. W owym czasie rolnictwo indywidualne kwitło, 
rolnicy pracowali ciężko, ale widzieli wymierny sens swojej 
pracy. Stać ich też było na kształcenie swoich dzieci. Dzisiaj 
okazało się, że najgorzej wybrali ci, którzy pozostali na 
gospodarstwach swoich rodziców. Na wsi panuje bieda i nie 
widać możliwości wyjścia z niej. Ale wracam do lepszych 
czasów.

W gminie Maszewo jest mała wioska Skórzyn. Liczyła 
ona wtedy i dziś niewiele domów, ale wszędzie gospodarowali 
dobrzy rolnicy. Nie miałem jakoś szczęścia do zwierząt w 
gospodarstwie pani L. Przyjęło się, że jest to jej gospodarstwo, 
mimo że był tam też gospodarz. Wiadomo było, iż prym w 
zagrodzie wiedzie kobieta. Zostałem wezwany do maciory 
należącej do pani L. Zabrałem stosowną walizkę, zresztą 
samochody weterynarzy w owych czasach były wyposażone w 
leki niczym punkt apteczny. Prowadząc wywiad przebierałem 
się w fartuch i białe gumowe buty. I tak „prawie biały" 
wszedłem do chlewni, z której wchodziło się do 
obmurowanego kojca. Z początku obserwowałem świnię przez 
otwór w obmurówce. Otwór ten był niewielkich rozmiarów i 
służył do doglądania prosiąt bez konieczności wchodzenia do 
kojca. Zwierzę ważyło około 300-tu kilogramów. Po porodzie 
zaniemogło. Moja pacjentka leżała w kojcu i stękała jakby 
miała dopiero co rodzić. Prosięta kręciły się wokół niej, ale ona 
nie była nimi zainteresowana. W kojcu panował półmrok 
pomimo zapalonego pod okienkiem światła. Ale okienko było 
pokryte „patyną czasu" oraz pajęczyną, więc niewiele światła 
przez nie wpadało. Do kojca weszła najpierw pani L., musiała 
się przy tym głęboko pochylić, gdyż otwór wejściowy był niski. 
Świnia znała gospodynię, więc na jej głos uniosła łeb,
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chrumknęła groźnie czując kogoś obcego, ale nic jej nie 
zrobiła tylko położyła się na grzbiecie. Wyglądała jak 
hipopotam. Po takim skojarzeniu przypomniałem sobie 
opowieści o tym jak groźny potrafi być hipopotam. Wiem, że 
maciory też bywają niebezpieczne, zacząłem więc wypytywać 
o tę świnkę. Pani L. odpowiedziała, że maciora tylko tak 
straszy. Przygotowałem na stołku obok drzwi od kojca leki i 
strzykawki. Naciągnąłem odpowiednie leki do trzech 
strzykawek i poprosiłem gospodynię, aby mi je podała w 
stosownej chwili. Uzbrojony w strzykawkę z pierwszym 
lekiem, pochyliwszy się, wszedłem do kojca wprost na 
dyszące cielsko pacjentki. Maciora otworzyła jedno oko i 
kiedy zobaczyła białego potwora ze strzykawką w ręku, 
rozdarła pysk jakby ją kto żywcem ze skóry obdzierał. 
Gospodyni zamknęła mi drogę ucieczki zatrzaskując 
drzwiczki od kojca. Krzyknęła tylko: „nie bój się pan, ona 
jeszcze nikogo nie zagryzła," Stanąłem obok wielkiego łba i 
zacząłem przemawiać do zwierzęcia najłagodniej jak 
potrafiłem. Głos mi się wyraźnie łamał. W pewnym 
momencie, gdy już chciałem podać lekarstwo, na moje 
nieszczęście wybiegło prosię. Maciora z rykiem zwróciła łeb 
w moją stronę i niechcący przygniotła prosię. Młode zaczęło 
przeraźliwie kwiczeć. I dopiero wtedy się zaczęło! Maciora 
rzuciła się w moim kierunku, a jej zamiary na pewno nie były 
pokojowe. Byłem szybszy i skoczyłem jej na kark niczym 
świński kowboj. Mój fartuch przysłonił maciorze ślepia, co 
jeszcze bardziej ją rozjuszyło. Rozpoczęliśmy galop po kojcu. 
Czułem jak obijam się o ściany pomieszczenia. Zacząłem 
wrzeszczeć, aby otworzyć drzwi kojca. Stała za nimi jak 
sparaliżowana gospodyni modląc się (jak przypuszczam), w 
intencji maciory. Ściskała w ręku strzykawki. Na mój wrzask 
jacyś mężczyźni wbiegli do chlewni, ale w niczym nie 
zmieniło to mojej sytuacji. W desperacji postanowiłem 
ewakuować się przez otwór w ścianie. Czasu miałem niewiele,
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więc kiedy przez moment znalazłem się przed otworem 
odbiłem się nogami od ziemi i rzuciłem w otwór w ścianie. Jak 
wspomniałem otwór był niewielki, a moje gabaryty słuszne, 
utknąłem więc między chlewnią a kojcem. Zacząłem krzyczeć 
do stojących chłopów, aby mnie wyciągnęli. Cały czas starałem 
się unieść nogi jak najwyżej mając ma uwadze szalejącego 
potwora, który nie spoczął na laurach i jednym kłapnięciem 
zdarł mi gumiaka z nogi. W tym stresie nie czułem czy mam 
nogę, czy nie. Kiedy zwierzę zajęło się gumiakiem ludzie, 
którzy zdążyli już ochłonąć i ocenić sytuację, wciągnęli mnie 
przez otwór do chlewni. Usłyszałem, bo nie poczułem, jak 
uderzyłem o beton. Przede wszystkim spojrzałem na nogi i z 
ulgą stwierdziłem, że obie są całe. Kiedy już wstałem o 
własnych siłach zajrzałem przez znajomy mi otwór do kojca. 
Maciora kończyła rozszarpywanie kalosza. 

Wszyscy doszliśmy do wniosku, że maciora jest 
zdrowa. Zostawiłem tylko leki, które należało dodać do karmy. 
Umyłem się i przebrałem, zostawiłem drugiego kalosza oraz 
poszarpany fartuch, który przestał być biały. Do tej pory nikomu 
nie opowiadałem o tej przygodzie. Nawet żona nic nie 
wiedziała. Dłuższy czas odczuwałem skutki upadku na beton.
Jak już wspomniałem na początku, nie miałem szczęścia do 
zwierząt w zagrodzie pani L. Badając bydło w tej wsi na 
gruźlicę, pod koniec dnia pracy, zaszedłem do dobrze znanej mi 
zagrody. Miałem zbadać dwie krówki pani L. Z pierwszą nie 
było kłopotów, zresztą po latach praktyki doszedłem do 
perfekcji w tego typu zadaniach. Druga stała w rogu obory. 
Kiedy podszedłem, jakby diabeł w nią wstąpił: zaczęła skakać 
niczym ogier na padoku, to przód to tył zwierzęcia był w górze. 
Wreszcie na moment stanęła i wtedy wbiłem igłę z tuberkuliną 
w oznaczone wcześniej miejsce na szyi. I znów się zaczęło! 
Krowa skoczyła jak oparzona, stanęła na tylnych nogach, a 
przednimi oparła się o ścianę. Chciałem się dyskretnie 
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wycofać, ale niestety. Krówka jakby z wyrachowaniem zeszła 
ze ściany i z całą siłą skoczyła przednimi nogami na moje obie 
stopy. Miałem wrażenie, że chce je zmiażdżyć, gdyż 
wykonywała jeszcze półobroty na moich biednych stopach. W 
końcu udało mi się od niej uwolnić. Stopa była obolała, ale po 
kilku krokach ból minął i ruszyliśmy dalej. Było nas troje, 
chcieliśmy skończyć badania we wsi, a ja nie chciałem 
opóźniać pracy. Po pewnym czasie poczułem ciepło i 
chlupanie w bucie, domyślałem się, że to krew. Dopiero w 
domu najpierw wylałem krew z gumiaka, później sam 
opatrzyłem nogę. Najbardziej ucierpiały dwa małe palce w 
prawej nodze. Zaprzyjaźniony chirurg stwierdził, że nie ma się 
co z tym bawić, tylko paluszki obciąć. Szybko się z nim 
pożegnałem, nie miałem zamiaru skorzystać z jego usług. Sam 
zająłem się leczeniem stopy. Uratowałem palce, honor 
medycyny też.

Pacjenci weterynarza są nieprzewidywalni, ludzie 
zresztą także.
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W drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy zostałem 
telefonicznie wezwany do chorych świnek. Było to w latach 70-
tych, w czasach intensywnego rozwoju hodowli i ogólnie 
rolnictwa. Dodać należy, iż przy rolnictwie sektora 
państwowego i spółdzielczego kwitło rolnictwo indywidualne. 
Prawie każdy rolnik, jeśli miał tylko chęć do pracy i głowę na 
karku kooperował z PGR-ami, SKR-ami oraz Spółdzielniami 
Produkcyjnymi. W każdej zagrodzie było pełno „świństwa”, 
oczywiście w sensie pozytywnym.  

Po przyjeździe do zagrody pana M w Raduszcu Starym 
zastałem chore stado 10 tuczników, każdy ważący około 60 
kilogramów. Wszystkie te zwierzęta cierpiały z powodu 
rozwolnienia. W święta, jak każdy, chciałem odpoczywać, a nie 
pracować, wyznając jednak zasadę: najpierw obowiązek, a 
później przyjemność, przystąpiłem do wywiadu. Miał on na 
celu ustalenie przyczyny schorzenia. Jak już wspomniałem, był 
to okres świąteczny. Ubrany odświętnie jakoś przez 
przeoczenie nie zabrałem ze sobą odzieży ochronnej, miałem 
tylko biały fartuch i buty gumowe. Poszliśmy do chlewika. Po 
otwarciu drzwi, buchnęło na nas niesamowitym odorem. Nawet 
ja, choć zaprawiony w boju, cofnąłem się na moment. Jednak 
szybko się zreflektowałem i dzielnie wszedłem do środka. 
Zmierzyłem temperaturę najbardziej chorej sztuce. 
Przystąpiłem do robienia zastrzyków, tę sztukę zostawiając na 
koniec. Pomagał mi przy tym gospodarz z dwoma synami. Ich 
pomoc polegała na przytrzymywaniu świń za uszy. Na koniec 
przystąpiliśmy do tej najbardziej chorej. Poprosiłem, aby 
pomocnicy podnieśli pacjentkę za pachwiny i uszy do góry, 
chciałem się jej dokładniej przyjrzeć, a właściwie chciałem 
obejrzeć, jaki kał oddaje. I ta dociekliwość mnie zgubiła, bo 
odwrócona tyłem świnka nie tylko, że zaczęła potwornie 
kwiczeć to jeszcze puściła, chyba specjalnie celując we mnie, 
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fontannę rzadkiego kału. Jeżeli do tej pory jeszcze jakoś 
wyglądałem, to w tej chwili byłem wysmarowany świńskimi 
odchodami od stóp do głów. Nie znalazłem współczucia u 
gospodarzy, bo ci uznali mój wypadek za wyjątkowo zabawny. 
Puścili świnię i siedząc w tym, czym byłem ubrudzony, śmiali 
się do rozpuki. Wyglądaliśmy wszyscy podobnie. Nie 
poddałem się, otarłem twarz fartuchem (sięgnąłem jego tylną 
część) wziąłem strzykawkę leżącą na murku i z całą satysfakcją 
wbiłem ją w mięśnie szyi świni. W asyście gospodarza i jej 
synów wróciłem do domu. Aby nie psuć domownikom apetytu 
przebrałem się w sieni w ubranie, które użyczył mi gospodarz. 
Umyłem się na tyle, na ile to było możliwe i dałem się zaprosić 
na drugie śniadanie. Ponieważ wywodzę się ze wsi to lubię 
wiejskie posiłki, na których podaje się własne wyroby 
wędliniarskie i własne wypieki. Głównym tematem była 
oczywiście moja przygoda. Syn gospodarzy zdawał w tym roku 
maturę i z zainteresowaniem wypytywał mnie o studia 
weterynaryjne oraz pracę tym zawodzie. Domownicy 
skomentowali jego zainteresowanie uwagą: ”czyżbyś ty Heniu 
chciał się z gównem bić”. Śmiechu było dużo, a i nalewka 
znakomita, ja jednak spieszyłem się, bo czekała mnie jeszcze 
jedna niespodziewana wizyta. 
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Wścieklizna jest chorobą odzwierzęcą wciąż groźną 
mimo rygorów administracyjnych. Nie wszyscy lekarze mieli 
bezpośredni kontakt z tą chorobą. Osobiście wiele razy 
zetknąłem się z wścieklizną u lisów, psów, krów, owiec, saren a 
nawet wiewiórek. Dawniej szczepionki były bardzo bolesne, 
dlatego psy poddawane tym szczepieniom bały się 
weterynarza. Zastrzyków tych bali się też ludzie mający 
kontakt z chorym zwierzęciem. Pamiętam przypadek 
wściekłego byka w leśniczówce. Pani leśniczyna poddała się 
serii bolesnych zastrzyków, leśniczy jednak nie zgodził się na 
szczepienie. Po kilku latach leśniczy zmarł w niewyjaśnionych 
okolicznościach.

Z powodu rutyny, a szczerze mówiąc głupoty, ja 
również musiałem się zaszczepić. Wezwano mnie do owieczki 
w Czarnowie mającej objawy wzdęcia. Z relacji gospodarza 
wynikało, że owca zadławiła się. Przystąpiłem więc do 
usuwania ciała obcego z przełyku. Przełyk okazał się jednak 
drożny, a owca nadal przeciągle beczała, śliniła się i uderzała 
głową o mur. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie grożące mi 
niebezpieczeństwo. Odizolowałem owcę od stada, 
zdezynfekowałem sondę i przeprowadziłem wywiad. 
Wynikało z niego, iż parę miesięcy wcześniej wokół owiec na 
pastwisku kręcił się lis. Próbowano go bezskutecznie odgonić, 
w końcu pozostawiono z owcami na pastwisku.

Jako weterynarz poniosłem karę administracyjną za 
pewne zaniedbania w zwalczaniu chorób zakaźnych, ale nie to 
okazało się najgorsze. Czekały mnie mianowicie wielokrotne 
szczepienia. Nie były one tak bolesne jak opowiadano, bowiem 
medycyna poszła naprzód i zmieniły się szczepionki. Po serii 
szczepień pojawiły się objawy uboczne: przygryzałem sobie 
język, miałem trudności przy przełykaniu, dławiłem się przy 
jedzeniu, zacząłem niewyraźnie mówić. Samopoczucie było 
fatalne, nie mogłem spać, jeść ani pracować. Wyobraźnia 
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podsuwała najgorsze scenariusze zwłaszcza, gdy dowiedziałem 
się, iż starszy kolega z jednej z mjejscowości zmarł na 
wściekliznę. Na szczęście dolegliwości zaczęły stopniowo 
ustępować, choć nie do końca. Pewne „felery” już pozostaną i 
będą mi przypominać o tej groźnej chorobie. Żona w chwilach 
szczerości mówi, że „ta wścieklizna to coś u ciebie za długo 
trwa.” Myślę, że inne żony mówią podobnie, więc tą diagnozą 
się nie przejmuję.

Dzisiaj wścieklizna jest na tyle opanowana, że nie 
stanowi już takiego zagrożenia dla ludzi jak dawniej. 
Zagrożeniem są przypadki tej choroby u psów i kotów w 
miastach. Należy więc szczepić zwierzęta domowe zgodnie z 
zaleceniami lekarza weterynarii. W kwestii szczepienia samych 
lekarzy lub ich żon, niech się wypowiedzą lekarze specjaliści 
chorób odzwierzęcych.

Z powodu upałów, odwodnienia zwierzęcia lub jego 
bicia zdarzają się przypadki agresywnego zachowania psa 
mylone ze wścieklizną. Zdarzenie takie miało miejsce w 
Lubogoszczy. Młody owczarek alzacki wychowywał się razem 
z małym dzieckiem od urodzenia się malucha. Pewnego 
upalnego czerwcowego dnia rzucił się na dziecko zupełnie bez 
przyczyny. Opiekunka wyrwała psu maleństwo i kiedy je tuliła, 
ten jeszcze skakał i usiłował gryźć. Dziecko było dotkliwie 
pokąsane, szczególnie w okolicy oczu i skroni. Zostało 
odwiezione do szpitala i przez kilka godzin operowane. Pies 
natomiast został poddany obserwacji. Nie wykazywał już 
objawów agresji. Mimo to właściciel nie zdecydował się go 
zatrzymać i zwierzę uśpiono.

Wobec zwierząt zawsze należy zachować daleko idącą 
rezerwę. W szczególności nie należy zbliżać swojej twarzy do 
psiego pyska. Uśmiechnięta twarz kojarzy się psu z 
wyszczerzonymi zębami i groźbą ugryzienia, dlatego jest on 
gotów  bronić się i może ugryźć. Psy nie lubią też alkoholu, ale 
to już temat na inne opowiadanie.
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Działo się to w latach osiemdziesiątych. Był to początek 
przemian i wyraźnie czuło się powiew wiatru z Zachodu. W 
ludziach ujawniały się wtedy inicjatywy, które do tej pory były 
uśpione. Najbardziej operatywni byli ludzie, których 
nazwalibyśmy cwaniakami, kombinatorami lub podobnie. 
Jeden z przedsiębiorczych znajomych wszedł w posiadanie 
pewnego SKR-u. Uratował go od ruiny, zburzył to, co było 
stare, podreperował, co było możliwe. Używał do tych działań 
zaprzyjaźnionych sołdatów. Do dobrego tonu należało kupić 
sobie konia, najlepiej ogiera. Ogier powinien być pełnej krwi, 
dzieci właściciela będą na nim jeździć dla zdrowia i dla szpanu.

Był to lipiec, koń chodził sobie luzem po dużym 
podwórzu, miał przy tym swobodny dostęp do stajni i stodoły. 
Właściciel poprzedniego dnia ześrutował zboże i worek 
mieszanki zbożowej wstawił do stodoły. Ani mu do głowy nie 
przyszło, że koń worek znajdzie, rozerwie go i zje paszę. 
Wziąłem akurat urlop. Odwiedziła mnie rodzina i 
planowaliśmy na tydzień wyskoczyć nad morze. Byliśmy już 
spakowani i rano w niedzielę mieliśmy wyruszyć moim 
samochodem. Tymczasem nad ranem zadzwonił telefon. 
Dzwonił nowobogacki właściciel ogiera. Usłyszałem, że koń 
ma kolkę, jest wzdęty i muszę natychmiast przyjechać. Na nic 
zdały się moje tłumaczenia, że właściwie to jestem na urlopie i 
powinien dzwonić do innych fachowców. Zaczął „rzucać 
mięsem”, wzywać Boga, wreszcie odwoływać się do naszej 
przyjaźni. W końcu ustąpiłem. Wziąłem ze sobą szwagra, bo 
jakby już doszło do śniadania, to nie będę musiał po szwagra 
lecieć, jak w tym kawale o poznaniaku. Zresztą szwagier, mimo 
że nie rodzina, to na jego pomoc zawsze można liczyć. Na 
miejscu zastaliśmy okropny widok: koń wzdęty, tętno prawie 
niewyczuwalne. Szybko podałem środek nasercowy i 
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przystąpiłem do zakładania sondy do żołądka. W trakcie tych 
czynności próbowałem ustalić, co koń jadł. Wyciągnąłem tylko 
tyle, że chyba śrutę zbożową. Na pytanie ile, usłyszałem od 
właściciela, że chyba worek, bo wczoraj ześrutowałem około 30 
kilogramów mieszanki i worka nie mogę nigdzie znaleźć. 
Zapytałem jeszcze czy worek też zjadł, chyba tak, bo nigdzie go 
nie ma. Zacząłem płukanie żołądka. Wyleciało tego śrutu chyba 
więcej niż go zjadł, do tego mnóstwo całego zboża i innego 
świństwa. Pod koniec tego płukania, jak to się zdarza, koń 
poczęstował właściciela śrutą z odbytu. I tak lało się z niego 
przodem i tyłem…Wzmocniłem konia glukozą i wapnem w 
kroplówce. Do żołądka wlałem środek neutralizujący gazy oraz 
siemię lniane. Na koniec powiedziałem: niech koń odpoczywa 
od jedzenia, a my odpoczniemy przy jedzeniu. W trakcie 
śniadania, jak to było w zwyczaju, rozmawialiśmy o rokowaniu 
konia i o planach na przyszłość. Gospodarz, jak w kawale o 
bagnie i świecy, przysięgał, że jeżeli koń przeżyje to on tego 
kabana, co gania po podwórzu, zabije i przerobi dla mnie i dla 
szwagra. Nie przypuszczałem, że przez cały urlop będę musiał 
jeździć do tego ogiera, aby wstrzymać rozwolnienie i 
przywrócić prawidłowe funkcje życiowe. 
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Z każdym dniem koń czuł się coraz lepiej. I coraz trudniej było 
do niego przystąpić, aby cokolwiek mu podać. Byłem młodym i 
pełnym zapału weterynarzem i jak się często okazywało, 
naiwnym. Pod koniec tygodnia, po podliczeniu samych leków, 
okazało się, iż znajomy tylko za te leki musiałby zapłacić, bez 
mała, równowartość konia. Na szczęście były jeszcze PGR-y. 
Za moją fatygę, czas i zmarnowany urlop miałem dostać świnię 
„przerobioną na przetwory i wyroby”. W kawale, kiedy kowal 
wydostał się z bagna, zamiast świecy jak dyszel zrobił Panu 
Bogu świecę jak orczyk. Jak koń wyzdrowiał to zamiast zapłaty 
i obiecanej świni dostałem zaparzoną kawę i to bez cukru oraz 
kilogram kiełbasy. Aha, jeszcze była prośba abym go 
wykastrował  ogiera oczywiście. Po dwóch miesiącach, we 
wrześniu, wziąłem przybory, kolegę do pomocy i pojechaliśmy 
do konia. Albo koń przeczuwał, albo miał mnie dość z 
poprzednich wizyt, w każdym razie narkozę w zastrzyku 
dawałem mu wisząc głową w dół nad moim pacjentem na pasie 
strażackim przeciągniętym  przez wielokrążek. Kiedy koń na 
moment przestał wierzgać i gryźć udało mi się podać mu 
zastrzyk. Po tych wszystkich przejściach znajomy, mimo iż był 
znawcą koni, sprzedał swojego podopiecznego i zajął się inną 
profesją, w której sprawdził się lepiej. Po jakimś czasie mój 
znajomy zerwał ze mną wszelke kontakty, a nawet odwracał 
głowę na mój widok, ku mojemu zadowoleniu zresztą. 
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Przedstawione przeze mnie zdarzenia nie zawsze 
dotyczą pracy zawodowej, chociaż często z niej wynikają. 
Praca zawodowa jest dla mnie wszystkim, ponieważ jest 
jedynym źródłem utrzymania mojej rodziny, wrotami do 
działalności społecznej, a także wymusza na mnie pewien 
rodzaj działalności politycznej związanej z rolnictwem, wsią i 
małymi miasteczkami. Poprzez pracę zawodową realizuję 
potrzebę niesienia pomocy innym. Jest także źródłem mojej 
siły, coś w rodzaju sprężyny zegara. Realizując się w pracy nie 
czuję utraty energii, wręcz przeciwnie, czuję jej przypływ. Od 
lat obracam się w zasadzie w kręgu tych samych ludzi. 
Zmieniają się oni wraz z upływem lat, następuje też naturalna 
wymiana pokoleń. Na miejsce jednych przychodzą, nie zawsze 
lepsi, inni. Wychowany zostałem w duchu chrześcijańskim i 
powinienem pogodzić się z faktem przemijania, ale przyznaję, 
przychodzi mi to z trudem. Najtrudniej pogodzić się z 
odejściem bliskich. Stykając się ciągle z tymi samymi ludźmi, 
odczuwam czasem potrzebę kontaktu z innymi. Szukam ludzi 
lepszych, mądrzejszych ode mnie. Poprzez te kontakty 
zaspokajam potrzebę rozwoju duchowego i intelektualnego. 
Otwarcie Polski na świat po roku 1989 jakby stworzyło nowe 
możliwości rozwoju indywidualnego, ale jednocześnie 
oddaliło cel. Praca społeczna i polityczna unaoczniły mi jak 
bardzo jesteśmy mamieni wizją czegoś lepszego, która to wizja 
w rzeczywistości wiedzie nas do zguby. Po tym wstępie 
wracam do moich wspomnień. 

Było to w roku 1977. Po ośmioletnim okresie 
„feudalnym” i odrabianiu „pańszczyzny” odszedł weterynarz 
powiatowy, a na jego miejsce przyszedł kolega inspektor z 
Zielonej Góry. Doktor Jerzy P. ze swoją kulturą osobistą, 
taktem, uprzejmym stosunkiem do innych ludzi był tak
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odmienny od swojego poprzednika, że początkowo nie 

mogliśmy w naszej małej społeczności weterynaryjnej 

uwierzyć w ten „wersal”. Miałem wrażenie, że wszyscy 

staliśmy się lepsi. Poprzednio „opieprzanie” przez szefa nie 

robiło na nas specjalnego wrażenia, teraz wytknięcie komuś 

błędu w pracy lub uchybień etycznych, było przykrością 

znacznie dotkliwszą. Czas tej przemiany trwał krótko, bo rok. 

Później odszedł nasz kulturalny szef do dużego miasta, 

ponadto zamienił pracę w administracji na pracę „w terenie”, 

czyli faktyczną praktykę weterynaryjną. W takiej działalności 

ja czułem się jak ryba w wodzie, natomiast dla niego była to 

tragedia. Żal mi było z nim się rozstawać. Jesienią 1978 roku 

cała nasza 50-cio osobowa załoga urządziła mu pożegnanie. 

Mnie wydelegowano do wygłoszenia w imieniu wszystkich 

pożegnalnych słów. Zawsze było u mnie tak, że co w sercu, to 

na języku. Skłonność ta wiele razy przysporzyła mi kłopotów, 

zwłaszcza u przełożonych. Tak też było i w tym przypadku. 

Kiedy wstałem, żeby wygłosić dłuższą kwestię, słowa 

ugrzęzły mi w gardle, a łzy jakoś same popłynęły. Zaciąłem się 

zupełnie jak sztubak. Wreszcie wyrzuciłem z siebie głośno i 

dobitnie: „Panie doktorze! Dziękujemy panu za wszystko, ale 

najbardziej za to, że był pan człowiekiem”. Wyrażając myśl 

wszystkich podwładnych nie spodziewałem się takiej reakcji, 

myślałem do tej pory, że tylko ja jestem taki egzaltowany. 

Wszyscy zaczęli szlochać jak na pogrzebie. Wyszedłem z 

moimi technikami do mego mieszkania gdzie były nasze żony. 

Tam też płakaliśmy jak te bobry. Kobiety patrzyły na nas w 

osłupieniu, a później ogarnęła je niestosowna, jak nam się 

wydawało, wesołość. Prawdopodobnie wygląd nasz i sytuacja 

były tak żałosne, że aż śmieszne. Wreszcie moja żona 

skwitowała, no to żeś podpadł nowemu szefowi, a 
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wojewódzkiemu to na zawsze. Nie wiem czy z tego powodu 

żywot mój nie był, nie jest i nie będzie lekki. Nikt nie lubi 

słuchać prawdy ani w „feudalizmie”, ani w kapitalizmie. W 

kapitalizmie za gadanie ponosi się konsekwencja gospodarcze, a 

nie moralne, jak za komuny.  
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Jak w każdej grupie zawodowej podczas spotkań 
towarzyskich, my weterynarze przekazujemy sobie przeżycia 
własne bardziej lub mniej śmieszne, czasami nawet tragiczne. 
Nigdy nie interesowały mnie samochwalcze opowieści 
kolegów, raczej zawsze byłem ciekaw opowieści 
niecodziennych lub też dramatycznych. Zawsze znajdzie się 
ktoś, kto umie interesująco rozprawiać. W naszej społeczności 
był kolega, który szczególnie przy alkoholu, zabawiał nas 
opowieściami, przy czym opowieści te często były dość 
rubaszne. Jedna z jego historii mówi o dokonaniach wręcz 
niewiarygodnych.

Instytucja związana z rolnictwem skupywała 
„młodzież” bydlęcą do PGR-ów i Spółdzielni Produkcyjnych. 
Każde z tych zwierząt musiało być zbadane przez lekarza 
weterynarii (nie weterynarza) na gruźlicę. Dla przykładu 
podam, że lekarz musiał zbadać 100-300 sztuk i to 
rozrzuconych po 30 wsiach na obszarze 2-3 gmin. Do każdej 
wsi trzeba było dojechać, odszukać gospodarza, który to 
„bydlę” musiał złapać (często na pastwisku), uwiązać i jeszcze 
poskromić tak, aby stało nieruchomo. Średnio w ciągu 12 
godzin wypadało do zbadania 144 sztuki. Zaznaczyć jeszcze 
należy, iż lekarz w takim dniu miał inne bieżące czynności: 
przede wszystkim musiał leczyć i to dobrze. Badania należało 
przeprowadzić na trzy dni przed spędem, aby podczas spędu 
właśnie odczytać wynik badania i wypisać świadectwo. 
Komuś, kto się tym nie zajmował, trudno będzie zrozumieć 
sens mojej historii. Kontrolę nad tymi czynnościami 
sprawowali inspektorzy NIK-u. Kolega bardzo chciał dobrze 
wywiązać się z tej pracy. Całe popołudnie i całą noc spędził w 
terenie, często znosił obelgi rolników. Robił swoje: to znaczy 
przed zastrzykiem tuberkuliny strzygł miejsce iniekcji, mierzył 
grubość fałdu skóry, robił zastrzyk i wypisywał świadectwo. 
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Wszystkie te czynności zapisywał w protokole badania. 
Rano, o godzinie 9 kolega zajechał na plac spędowy. 

Zauważył inspektora NIK-u. Zauważył nawet jego złośliwy 
uśmiech, (że teraz go wreszcie przyłapie). Niezrażony zajechał 
z kawaleryjską fantazją pod samą rampę. Wyszedł, „rzucił 
mięsem”, jak zwykle przywitał się z inspektorami 
reprezentującymi instytucję skupiającą bydło, przywitał się 
także z nie lubianym inspektorem NIK-u. Obszedł wszystkie 
zwierzęta, wpisał wynik do arkusza, dalej poprosił rolników do 
okienka i wydawał im zaświadczenia. Wiadomy inspektor 
patrzył na to i własnym oczom nie wierzył, przecież miał 
informację, że nic nie jest przygotowane i będzie wielka 
improwizacja. Po zakończeniu spędu inspektor, jak przyjaciel 
zapytał kolegę, jak on to robi, że u niego doba trwa 28 godzin, 
tyle bowiem czasu potrzebował na zbadanie 350 sztuk bydła. 
Kolega z nieukrywaną satysfakcją odpowiedział: bo ja 
wcześnie wstaję. 

Są tacy szczęśliwcy, którym zdarzają się propozycje 
niczym z romansów typu Harlequin. Jeden z kolegów, a było to 
dość dawno temu, został wezwany na wizytę do pieska do 
domu Pani oficerowej. Był to piesek pokojowy, nastawiony do 
ludzi też pokojowo (o tym jednak kolega nie wiedział). 
Atrakcyjna gospodyni przyjęła go w stroju dość skąpym jak na 
wizytę dotyczącą psa. Nawiązując rozmowę zapytał o psa. Pani 
powiedziała, że teraz śpi na poduszce w sypialni, a jego 
zaprasza w międzyczasie na herbatkę i przy tej herbatce opowie 
co i jak z pieskiem. Nie czynił sprzeciwów zwłaszcza, że 
atmosfera była miła. W trakcie rozmowy dowiedział się 
między innymi, że mąż oficer wyjechał właśnie na poligon i 
wróci za dwa tygodnie. Przewidywany czas leczenia psa miał 
trwać również dwa tygodnie. Sytuacja robiła się coraz bardziej 
ekscytująca, kolegę niepokoił tylko fakt, że mąż wyjechał 
właśnie w dniu jego wizyty. Kiedy tak rozmawiali i pili 
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herbatę, a pani jakby z niecierpliwością zakładała  nogę na 
nogę, ktoś zapukał do drzwi. Koledze serce podskoczyło do 
gardła, chwycił torbę z lekami i wszedł do sypialni. Próbując 
zrzucić psa z poduszki przygniótł go niechcący. Pies wyskoczył 
jak z procy, kolega zdążył mu jeszcze przyłożyć po to, aby się 
zbytnio nie spoufalał. Zaczęli ganić się po pokoju hałasując 
przy tym. Na te odgłosy wszedł właściciel psa w mundurze 
oficerskim i z pistoletem u pasa. Weterynarz nie tracąc rezonu 
wykrzyknął: „oj, jak to dobrze, że pan przyszedł, bo chciałem 
dać mu zastrzyk, ale nie daje się złapać, tak się wystraszył”. Pan 
schwycił psa, lekarz odmierzył lek taki, który mu nie zaszkodzi 
i podziękował za pomoc. Nie pamięta nawet czy wziął za 
wizytę .  Szybko opuści ł  dom, roztrzęsiony tym 
nieoczekiwanym powrotem nawet się nie pożegnał z niedoszłą 
kochanką. Na długi czas wywietrzały mu amory z głowy, 
szczególnie z żonami oficerów. 
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W 1996 nowym dzierżawcą gospodarstwa Własności 
Rolnej Skarbu Państwa o powierzchni ponad 1000 hektarów 
został jeden z nowobogackich, sympatyczny zresztą człowiek. 
Nie będę tu przytaczał jego wywodów, dlaczego to właśnie w 
gospodarstwie wielkotowarowym musiał ulokować pieniądze z 
przemysłu i rzemiosła. Dla mnie istotne jest tylko to, co dotyczy 
naszych wzajemnych kontaktów zawodowych. Nie pamiętam, 
w jakich okolicznościach los nas złączył. Pewnie on 
potrzebował pomocy, a ja się pojawiłem w odpowiednim 
miejscu i czasie. Jestem wyznawcą teorii o zamierzonym 
przypadku. Przypadliśmy sobie do gustu, gdyż ja darzę 
sympatią ludzi niekonwencjonalnych, zwariowanych 
entuzjastów, a nawet awanturników. Takim człowiekiem, w 
mojej ocenie, był pan Ś. Jako człowiek o podobnym charakterze 
i nowatorskich pomysłach w dziedzinie przedsięwzięć 
gospodarczych, choć na mniejszą skalę, zaproponowałem mu 
współpracę. Współpraca miała dotyczyć koni, które obaj 
kochaliśmy. Miałem niewykorzystaną stajnię, ustaliliśmy, że on 
kupi dwie klacze i wstawi do mojej stajni. Razem z innym 
kolegą, trenerem koni sportowych, przygotujemy mu te klacze 
pod siodło i do sportu. Dowiedzieliśmy się o dwóch klaczach w 
Pankowie koło Świdnicy. Pojechaliśmy tam razem obejrzeć te 
konie i ewentualnie kupić. Sprzedający znał się na koniach i ich 
sprzedaży. Mój kolega mniej i zaproponował kupującemu 
wyższą cenę, niż ten spodziewał się uzyskać. Z groszem to on 
się nie liczył. Nie było już co zbijać. Spisaliśmy umowę, 
wzięliśmy konie i ruszyliśmy do domu. Po drodze 
zatrzymaliśmy się na obiad. Tym razem, o dziwo, kolega był 
bardzo oszczędny i obiad był skromny. Raz się ma gest, drugi 
raz liczy się skrupulatnie pieniądze. Scementowawszy w ten 
sposób naszą przyjaźń postanowiliśmy pojechać na I Zjazd 
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Hodowców Strusi. Po co? Jak się łaskawy czytelnik domyśla, 
kolega postanowił hodować strusie. Ten zamożny człowiek 
postanowił na strusiach zarobić jeszcze większe pieniądze. Jak 
powiedział, tak zrobił. W drogę powrotną zabrał ze sobą 
hodowcę spod Gdańska, pokazał mu tereny i zamówił 50 
piskląt strusia afrykańskiego. Pisklęta miały 3 miesiące. W 
międzyczasie kupił też w Niemczech do swojego 
gospodarstwa 5 strusi. W tej sytuacji stałem się w krótkim 
czasie specjalistą w leczeniu strusi, i to na całą zachodnią 
Polskę. Wiadomo, żeby leczyć zwierzęta, trzeba najpierw 
pokonać strach i zbliżyć się do pacjenta. Uczono mnie w 
starych dobrych komunistycznych czasach, że choćbyś miał 
gacie pełne strachu, w oczach ma być odwaga i zdecydowanie. 
Na owym pierwszym zjeździe nabyłem książkę lekarza 
weterynarii z Afryki Południowej. Książka była po angielsku, 
przetłumaczyłem ją więc na własne potrzeby. Poza tym, jak to 
mawiali starożytni Chińczycy, gram praktyki jest więcej wart, 
niż tona teorii. Wyposażony w tę wiedzę wzbudziłem podziw 
przypadkowych opiekunów strusi. Zdarzało się, że oni 
uciekając przed strusiami skakali przez 2 metrowe płoty, ja 
tymczasem, uzbrojony w żerdkę, niczym rycerz w pikę, 
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stawiałem opór, szczególnie samcom. Uderzony nią w szyję 
struś padał z nóg i wcale nie myślał o chowaniu głowy w piasek, 
tylko o ucieczce. 

Wczesną wiosną przywieziono najpierw 16 
półrocznych strusi, później 30 strusi 3miesięcznych. 
Usadowiono je w dobrze przygotowanych pomieszczeniach. Z 
pierwszego transportu uciekł jeden struś. Po dwóch godzinach 
uciekinier został schwytany przez policję i doprowadzony na 
miejsce. Policjanci opowiadali o swoim zaskoczeniu na widok 
strusia, alkoholu tego dnia nie pili, więc przez moment 
wydawało im się, że są w Afryce. Druga partia okazała się 
pechowa, ptaki najadły się słomy z kukurydzą i tak zapchały 
sobie żołądki trawienne, że trzy padły. Te, które padły, miały 
10-ciokrotnie powiększone żołądki. Praktyki to ja jeszcze nie 
miałem, intuicyjnie zaleciłem podawanie do woli zaparzonego 
siemienia lnianego. Efekty były nadspodziewanie dobre. Ptaki 
dzień i noc piły to siemię siedząc wokół beczki. Po trzech 
dniach oddały kał, fakt ten stał się powodem wielkiej radości 
opiekunów i właściciela. Opieka najwidoczniej była dobra, bo 
około 36 sztuk doczekało się wieku, kiedy to samce zaczęły 
walczyć o pozycję w stadzie i o samice, a te ostatnie zaczęły 
znosić jaja. 

Często musiałem leczyć rany zadane podczas walk i 
strusich zalotów. Byłem przez ptaki tolerowany do momentu, 
kiedy nie wkroczyłem między dwa największe, walczące ze 
sobą samce. Pewnego razu wszedłem pewnym krokiem do 
zagrody z ptakami. Na swej drodze spotkałem dwa samce w 
męskiej postawie. Prawdopodobnie gdybym je spokojnie 
ominął, nawet by mnie nie zauważyły. Mnie jednak zachciało 
się pogadać z ptakami. Zatrzymałem się i powiedziałem 
ironicznie: wy głupole, zajmijcie się lepiej samicami, bo siedzą 
na trawie, a wy tu energię marnujecie. Poczuły się najwyraźniej 
obrażone, przestały walczyć i zwróciły się do mnie. 
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Widocznie potraktowały mnie jak konkurenta. Strach zajrzał 
mi w oczy szczególnie, kiedy na wysokości mojej twarzy 
zobaczyłem pazury i jednocześnie usłyszałem świst. Wielka 
łapa spadła mi tuż przy stopie. Odruchowo zacząłem machać 
przed sobą plastikową torbą, w której miałem leki. Robiąc hałas 
wycofywałem się w stronę furtki. Kiedy potłukłem już 
wszystkie leki, struś dał dwa susy i znów był przy mnie. Na 
szczęście przy furtce stała żerdź do obrony, do tej pory 
nieużywana. Zdążyłem chwycić ją i zadać cios strusiowi w 
część ciała zwaną mostkiem. Struś zrobił unik i żerdź 
ześlizgnęła się z niego. Wyglądaliśmy jak dwaj walczący 
rycerze, z tym, że to struś bronił swego terytorium. Znowu 
ujrzałem przed sobą oczy ptaka i jego wielkie pazury. Znajomy 
świst i struś zadał mi cios w brzuch i zaraz w udo. Był 
skuteczny, bo upadłem na ziemię. Leżałem koło furtki, ale za to 
ptak stracił mnie z oczu. Wyczołgałem się przez furtkę, udało 
mi się ją nawet zamknąć za sobą. Z przerażeniem patrzyłem jak 
rozjuszony ptak atakuje furtkę i płot. Ja też nie dałem za 
wygraną, poczułem w sobie bojowego ducha. Chwyciłem 
ponownie żerdź, otworzyłem furtkę w momencie, kiedy samiec 
się odwrócił i stanąłem do walki. Struś ponownie zaatakował, 
byłem jednak szybszy i otrzymał cios w szyję. Czułem jak 
okręca mi się wokół drąga. Ptak usiadł. Wtedy niczym 
człowiek pierwotny wrzeszczałem i tłukłem go po grzbiecie. 
Po kilku ciosach samiec odszedł i stanął kilka kroków przede 
mną. Nastroszył pióra. Kiedy już myślałem, że mnie zaatakuje, 
wydał z siebie okrzyk i zaatakował swego rywala. Później 
opowiadała mi sparaliżowana strachem opiekunka strusi, iż ten 
drugi stał z boku i przyglądał się naszej walce przekrzywiając 
głowę to w jedną, to w drugą stronę. Chcąc ostatecznie upewnić 
strusie, że to ja jestem przewodnikiem stada i „głównym 
samcem”, który pokonał rywala w uczciwej walce, rzuciłem się 
z wrzaskiem zaopatrzony w żerdź pomiędzy „potykające się”
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 strusie. Kiedy ptaki zaczęły uciekać, potwierdziło się moje 
przekonanie o wyższości weterynarza nad swoim pacjentem. 
Obserwująca to wszystko opiekunka strusi przywitała mnie nie 
jak bohatera, ale wymówkami, że nie zawsze jest tak jak w 
przysłowiu: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, zdarza 
się, że obrywa. Przyznałem kobiecie rację i przystąpiliśmy do 
leczenia innych strusi poszkodowanych w innych walkach.

Okres jednego roku, kiedy miałem pod opieką około 50 
strusi, obfitował w wiele przypadków chorobowych, w tym 
chirurgicznych. Po tych doświadczeniach sam mógłbym 
napisać książkę instruktażową dotyczącą zabiegów 
chirurgicznych. Strusie koniecznie muszą mieć dużą przestrzeń 
do pokonywania. Wystarczy jedno „wąskie gardło”, jakiś 
zaułek i nieszczęście gotowe. Urazy dotyczyły głównie 
kończyn, które miały tendencję do składania się na boki. Często 
też pękały stawy kolanowe. Kilka przypadków udało mi się 
doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Na urazy narażona 
była też głowa, a szczególnie oczy. Zaobserwowałem, że jeżeli 
któryś był chory, szczególnie samiec, to inne ptaki starały się go 
wyeliminować. Zdarzyło się tak, iż struś ze złamaną nogą został 
przez konkurenta dosłownie wdeptany w ziemię. Ten zdrowy 
tak długo pastwił się nad rannym, że w końcu go zamęczył. 
Stwierdziliśmy później, ze większość kości miał połamanych. 

Pomimo tych okrutnych zdarzeń muszę stwierdzić, iż 
jest to piękny ptak, zwłaszcza w okresie godowym. Ich tańce to 
wspaniały widok, najlepszy choreograf nie byłby w stanie 
oddać gracji i lekkości godowego tańca strusia. Mówiąc o tańcu 
mam na myśli samca, bo samica zachowuje się skromniej. U 
samicy zaloty to ucieczka, przysiad, czasami potrzepie taka 
piórami, albo też rzęsami. A przyznać trzeba, że ma czym 
trzepać. Wchodząc do zagrody ze strusiami w okresie 
godowym, co krok spotykałem przysiadającą samiczkę. 
Kręciła przy tym główką w rytm muzyki, której przecież nie
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było, wpół przymknięte oczy opatrzone były długimi rzęsami. 
Idąc, musiałem uważać, aby nie nadepnąć jakiej ptaszyny, 
uważać też należało na wojownicze samce. Taniec tego 
ostatniego porównać można do tańca wodza indiańskiego i to z 
czasów  przed Kolumbem, a więc nieskażonego cywilizacją. 

Przebywanie pośród na pół dzikiej natury dla lekarza 
weterynarii jest dużą przyjemnością, pod warunkiem jednak, 
że policja nie będzie strzelać do zwierząt, trafiając w 
weterynarza. 

Nadszedł wreszcie czas przemieszczenia odchowanych 
i dorosłych strusi do przygotowanych odpowiednio 
pomieszczeń i wybiegów. Tymczasem właściciel stał się jakby 
innym człowiekiem. Umówiliśmy się, że przygotuje on 
transport strusi. Należało przygotować przyczepy z 
odpowiednio wysokimi burtami oraz rampę, po której 
zwierzęta będą wchodziły. Przygotować też trzeba było długie 
nogawki z otworami, aby zabezpieczyć głowę strusia. Moim 
zadaniem było przygotowanie farmakologiczne zwierząt tak, 
aby w miarę możliwości odbyły tę podróż bez stresu. 
Umówionego dnia zjawiłem się odpowiednio wcześnie i 
zacząwszy od „płci brzydkiej” podawałem ptakom 
odpowiednie zastrzyki. Tak przygotowane ptaki czekały na 
transport. Niecierpliwiły się, jakby coś przeczuwały. Wreszcie 
zjawił się właściciel i oznajmił, że zaraz będą pakować ptaki. 
Przeraziłem się jak zobaczyłem ten transport i sprzeciwiłem się 
mu stanowczo. Usłyszałem wtedy, że po pierwsze: to nie ja 
jestem ich właścicielem, po drugie: zrobiłem, co do mnie 
należało i nie będę nikogo pouczał. Właściciel twierdził, że 
wie, co robi. Tak potraktowany powiedziałem, że ja do tego już 
ręki nie przyłożę. Wróciłem do domu i nie mogłem zasnąć 
przez całą noc. Wyobrażałem sobie sceny z tego transportu. 
Rano dowiedziałem się, że właściciel miał wylew i leży w 
szpitalu, nieszczęsne strusie albo popadały, albo mają 
połamane kończyny. Te, które z pozoru nie ucierpiały siedzą i
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 nie ruszają się. Natychmiast pojechałem na miejsce. 
Pomieszczenie, które miało tętnić życiem, przedstawiało 
smutny widok. Ludzie skubali i patroszyli padłe ptaki. 
Poczułem gorycz bezsilności, kiedy patrzyłem na moich rywali 
w walce sprzed kilku tygodni. Miałem żal do człowieka, 
którego uważałem za swojego przyjaciela o to, że spowodował 
tę tragedię. Uważał się za nowatora w dziedzinie hodowli mało 
znanych w Polsce ptaków, a tu taki smutny koniec. Żal mi było 
mojej pracy wykonywanej z wielkim zaangażowaniem. Od tej 
pory nigdy nie rozmawiałem z nim na ten temat. Nie 
opowiadałem szczegółów tego zdarzenia zainteresowanym np. 
dziennikarzom. Myślę, że odpowiedzialny za to człowiek 
zrozumiał swój błąd, zwłaszcza, że poniósł konsekwencje 
finansowe swoich decyzji.
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Po dłuższej przerwie poczułem, że wena twórcza 
wróciła. Ociągała się niczym zwierzę prowadzone pod nóż, ale 
w końcu wróciła, w przeciwieństwie do bociana zwanego przez 
nas Wojtkiem. W Morsku koło Krosna Odrzańskiego jest 
bocianie gniazdo. Od lat jest ono zasiedlane przez tych samych, 
jak sądzimy, bocianów. Miało się już ku wiośnie. 
Obserwowałem przylot żurawi. Zaraz za nimi powinny zjawić 
się bociany, a tuż za bocianami  wiosna. Zastanowiłem się czy 
w tym roku tj. 2002 przylecą te same, co w ubiegłych latach. 
Pożyjemy  zobaczymy jak powiedział papież Polak, kiedy 
zapytano go czy przyjedzie ponownie do Krakowa. 

Oczekując na bociany przypomniałem sobie ciekawy, 
obfitujący w nienaturalne zachowania zwierząt, rok 1999. Nasz 
Wojtek przyleciał wtedy chyba z tą samą żoną. Zachowywał się 
jednak jak leniwy mężczyzna. Złośliwi po kątach twierdzili, że 
upodobnił się do właściciela bocianiego gniazda, czyli do mnie. 
Po przylocie na początku kwietnia najpierw okrążył 
kilkakrotnie gniazdo wreszcie siadł na dachu pobliskiej 
stodoły. Po chwili przyleciała jego „kobieta” i również usiadła 
na dachu stodoły. Para zamiast brać się za porządki w gnieździe 
zaczęła zawzięcie klekotać. Wyglądało to tak, jakby prawili 
sobie komplementy. Wojtek, od którego ptak też został 
Wojtkiem, mój kolega zresztą i bociani sąsiad z dołu, zaczął 
podejrzewać, że może to druga żona i stąd taka adoracja, a może 
nie mieli w drodze czasu na amory. Dziwiło nas zachowanie 
pary gdyż w poprzednich latach po powrocie zaraz brały się one 
za wielkie sprzątanie gniazda. Robienie porządku polegało na 
wyrzuceniu z gniazda pozostałości z poprzedniego sezonu. 
Ptaki tak pracowicie grzebały nogami, że nieczystości leciały 
pod drzewo, prosto na nas. Tak było w poprzednich sezonach. 
Tym razem bociany przez kilka dni siedziały zgodnie na stodole 
i klekotały aż uszy puchły. Zwołaliśmy konsylium, na które
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zaprosiliśmy wielkiego miłośnika przyrody Walka. W wyniku 
długiej i burzliwej dyskusji ustaliliśmy, iż nasz przyjaciel 
Waldek wykorzystując zawodowe możliwości oczyści 
bocianowi gniazdo w imię męskiej solidarności. Podczas naszej 
narady bociany jakby rozumiejąc, iż ważą się losy ich gniazda, 
siedziały cicho. Dopiero usłyszawszy pomyślny dla siebie 
werdykt, spokojne o swoją przyszłość, odleciały na pobliską 
łąkę zbierać żaby. Myśleliśmy, że chcą poprawić swoją kondycję 
przed trudami macierzyństwa, myliliśmy się jednak. Boćki 
wróciły na dach stodoły. Z wielkim zdziwieniem przyjęły 
przyjazd dźwigu. Z zainteresowaniem obserwowały nasze 
zabiegi. Kiedy zaczęliśmy wybierać „guano” Wojtek skrzyknął 
swoją połowice i para zaczęła  krążyć nad nami. Sprawdziwszy 
postęp prac ptaki ponownie usiadły na dachu. Kiedy samochód z 
dźwigiem odjeżdżał, zaklekotały mu na pożegnanie. Boćkowa 
pierwsza doceniła starania męża, który tak sprawnie 
zorganizował ekipę porządkową i pierwsza usiadła na gnieździe. 
Zrobiła to z prawdziwą gracją. Uniosła dziób do góry i 
delikatnym klekotem przywoływała swego męża. Wojtek 
udawał, że niby niczego nie dostrzega. Siedział sobie na dachu 
stodoły, czyścił pióra na skrzydłach i na ogonie. Od niechcenia 
odklekotał coś małżonce. W pełni kontrolował jednak sytuację. 
Zauważył, że jego partnerka lekko przysiadając położyła dziób 
na grzbiecie a rozpostarty ogon uniosła do góry, zaczęła klekotać 
coraz bardziej niecierpliwie. Zachęcony tymi sygnałami Wojtek 
nie ociągał się już dłużej, poderwał się z dachu stodoły okrążył 
gniazdo i jak piorun runął na gniazdo. W ostatniej chwili 
wyhamował, dlatego pewnie, aby „chałupa” się nie rozleciała. 
Patrzeliśmy zdumieni jak ten duży ptak z wdziękiem wywija 
hołubce stojąc to na jednej, to na drugiej nodze. Kręcił przy tym 
głowa i tułowiem niczym zawodowy tancerz w „Tańcu z 
szablami”. Pozy bociana zachwyciły nie tylko nas widzów, ale 
przede wszystkim jego partnerkę, bo przecież to dla niej tak się
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starał. Stała oniemiała z zachwytu, a cała jej postawa wyrażała 
pełne oddanie. Widząc to Wojtek przeszedł do kolejnego etapu. 
Gniazdo trzeszczało i kołysało się energią dawania życia, a na 
dół spadały spróchniałe resztki gałęzi. Obserwowaliśmy to z 
dołu i byliśmy pełni uznania dla kondycji naszego lokatora. Po 
kilku dniach prób wytrzymałościowych gniazdo stało na 
miejscu, bocianowa siedziała w nim tak, że nie było jej widać. 
Na dole urosła spora kupa śmieci. Wojtek siedział sobie 
spokojnie i czyścił pióra. Od czasu do czasu przestępował z 
nogi na nogę. Gdzie siedział? Na dach stodoły oczywiście. 
Ożywiał się tylko wtedy, gdy nadlatywał inny bocian. 
Wykazywał szczególne zainteresowanie, gdy ten obcy 
próbował zbliżyć się do gniazda. Zaniepokojona bocianowa 
wstawała wtedy i klekotała. Po paru takich zalotach 
zniecierpliwiony mąż wzbijał się w powietrze i pikując niczym 
jastrząb płoszył konkurenta. Bywało, że sypały się pióra…Aby 
zademonstrować swoje prawa bociek sfrunął do gniazda i „dał 
babie popalić”, na koniec dziobnął ją w głowę parę razy tak, aby 
skutecznie wybić jej amory z innym z głowy. 

   K i e d y  t a k  
obserwowałem przyrodę 
pomyślałem sobie, że warto 
było pomóc Wojtkowi, bo i 
towarzystwo miłe nad głową, 
i człowiek się może czegoś 
n a u c z y ć .  W p r a w d z i e  
b o c i a n i a  m o w a  j e s t  
niezrozumiała, ale gesty

 bywają bardzo wymowne i cieszą oko. Żałowałem, że nie mam 
kamery, aby to wszystko sfilmować. Muszę stwierdzić, że 
wiosną przyroda jest najpiękniejsza, a budzące się życie 
nastraja człowieka optymistycznie.  
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W 1998 roku nowy właściciel Gospodarstwa Rolnego 
w Wężyskach nabył nowego psa i to przeszkolonego, bo z 
policyjną przeszłością. Piesek służył w policji 5 lat. Nowy 
właściciel znał podstawowe komendy, nie znał jednak reakcji 
psa na te komendy. Oprócz psów właściciel ów miał jeszcze 
stado strusi, konie a nawet trzodę chlewną. Jest takie 
powiedzenie: człowiek cieszy się dwa razy: kiedy coś kupuje i 
kiedy to coś sprzedaje. Ten pan na włościach był na razie 
zadowolony i lubił chwalić się swoim gospodarstwem. 
Zadzwonił do mnie pewnego razu i poprosił abym zajął się tym 
nowym nabytkiem w sposób kompleksowy. Wziąłem, co trzeba 
i pojechałem do Wężysk. Czekał na mnie wraz z zarządcą. 
Poprosiłem, aby przyprowadzili psy, szczególnie tego nowego, 
ja w tym czasie przygotuję się do szczepień. Kątem oka 
obserwowałem ich poczynania. Jakoś im to nie wychodziło, 
pomylili komendy. W końcu pies sam przyszedł, usiadł między 
dwoma mężczyznami i z zainteresowaniem przyglądał się 
temu, co ja robię. Minę miał nietęgą, jednak, gdy właściciel 
mówił do niego „spokój”, to się uspokajał, na chwilę zresztą. 
Szczepionki trzymałem w dwóch strzykawkach. Psa trzymał 
zarządca, widać było jednak, że boi się bardziej niż ten pacjent i 
gotów jest odskoczyć w każdej chwili. Pierwszy zastrzyk pies 
wytrzymał spokojnie, tylko sierść mu się zjeżyła na grzbiecie, 
za chwilę jednak opadła. Kiedy zbliżałem się z drugim 
zastrzykiem, pies uniósł wargi odsłaniając z jednej strony brak 
troski właściciela o jego uzębienie z drugiej strony wzbudził 
respekt u swoich oprawców. Zdecydowałem się jednak podać 
lek, przecież go nie zmarnuję, zrobiłem to błyskawicznie i pies 
nawet nie zdążył zareagować. Rozochocony właściciel 
zadecydował, żeby podać lek na pasożyty. Należało wetrzeć 
preparat w skórę zwierzęcia między jego łopatkami. Pies 
bacznie mnie obserwował, odszedł od gospodarzy, 
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siadł przede mną i wyraźnie czekał. Odkręciłem lek i dałem mu 
powąchać, aby się zaznajomił z lekiem i ze mną. Stanąłem 
wreszcie obok psa w celu zadania leku, pies odsunął się i stanął 
naprzeciw. Kiedy cofnąłem się, przesunął się w moim kierunku. 
Nie był przyjaźnie usposobiony. Zauważyłem, że właściciel i 
zarządca wycofują się do biura. Zacząłem z psem rozmawiać, 
wydawał się udobruchany, ponowiłem próbę zadania leku. 
Pozwolił się dotknąć, jednak w momencie kiedy poczuł na 
skórze lek, rzucił mi się do szyi. Zasłoniłem się ręką, uderzyłem 
go w pysk. Pies nie w ciemię bity, szkolony przecież, kąsał mnie 
to po rękach, to po nogach. Nie pozostawałem mu dłużny i 
oberwał parę kopniaków. Wrzeszczałem przy tym okrutnie, 
pomagał mi w tym właściciel, ale z bezpiecznej odległości. 
Próbowałem cofać się do budynku, pies atakował coraz zajadlej. 
Walka toczyła się,  nie przesadzam, na śmierć i życie. Nie wiem 
jak by się to dla mnie skończyło, gdyby nie pewien pomysł. 
Kiedy rzucił mi się kolejny raz do szyi, wykonałem obrót i 
stanąłem obok niego. Łeb psa chwyciłem mocno pod pachę i 
przygniotłem go rzucając się na ziemię. Lewą ręką trzymałem 
psa za szyję (niech mi to miłośnicy zwierząt wybaczą) i 
przygniatałem do ziemi. Nawet nie czułem, że pies kąsa mnie po 
ręce i piersi. Kiedy tak leżeliśmy zwarci w śmiertelnym uścisku 
poczułem na mojej ręce, że szczęki przeciwnika rozluźniły się. 
Popuściłem również trochę mój uścisk. Pies z miejsca ożył. 
Wyrwaną z psiego pyska ręką chwyciłem i przydusiłem go tak, 
jak w powiedzeniu górali „czy go zabił, czy nie zabił, ale trochę 
go osłabił”. Teraz pies wyraźnie osłabł, przestał atakować. 
Chwyciłem go za uszy i zawlokłem do kojca. Przedtem zadałem 
lek zgodnie ze sztuk lekarską. Osłabiony pies dochodził do 
siebie w kojcu, ja „lizałem rany” w biurze. Właściciel psa blady 
ze strachu stwierdził: „gdyby to mnie spotkało, byłoby po 
mnie”. Dodał jeszcze z uznaniem: „nie przypuszczałem, że taki 
grubas potrafi tak walczyć”. Sam nie wiem skąd we mnie tyle 
siły i determinacji. Może stąd, że pomimo studiów zawsze 
ciężko fizycznie pracowałem?
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Zdarzenia niżej opisane miały miejsce pod koniec XX 
wieku, drugiego tysiąclecia. Byłem wtedy właścicielem stajni 
z czterema końmi. Niektóre z nich nabyłem w 
nieprawdopodobny sposób, choć typowy dla ówczesnego 
ustroju Polski. W roku 1995 wraz z kolegą nabyliśmy dwa 
ogiery ze stajni w Posadowię. Oba miały trafić do rzeźni, a 
więc uratowaliśmy im życie. Jako prawie roczniaki kupione 
za przystępną cenę trafiły do Morska. Tu po odrobaczeniu (a 
było z czego odrobaczać) zaczęły dochodzić do siebie. Żyło 
się im wspaniale, dostały dobrego opiekuna, a i młodzi ludzie 
chętnie się nimi zajmowali. „Kosmyk", bo tak nazywał się 
nasz ogier (mój i mojego wspólnika), bardzo lubił bawić się z 
jeźdźcem w berka. Najwięcej czasu poświęcał mu Paweł, 
najpierw go ujeżdżał, a później zrobił z niego konia 
sportowego. Zabawa w berka polegała na tym, że Paweł klepał 
Kosmyka po zadzie i uciekał, był to sygnał dla Kosmyka, 
który zaczynał gonitwę za Pawłem próbując dotknąć go 
pyskiem lub kopytami. Robił to delikatnie bez odrobiny 
złośliwości. Póki Kosmyk był mały zabawa ta była 
bezpieczna. Z czasem ogier mężniał i trudno było od niego 
uciec, i jeszcze trudniej było go dogonić. Był to rozumny koń i 
co jakiś czas zatrzymywał się dając szansę Pawłowi, aby mógł 
klepnąć go po zadzie. Nie miałem pojęcia o tych zabawach. 
Razu pewnego podszedłem do mojego Kosmyczka i 
pieszczotliwie klepnąłem go w zadek. Konisko zarżało i 
rozpoczęło galop wokół padoku. Wreszcie zatrzymał się 
około pół metra przede mną i zaczął wymachiwać kopytami. 
Skuliłem się i zacząłem się wycofywać. Koń przyparł mnie do 
ogrodzenia, pyskiem a właściwie wargami chwycił moje 
ucho, zarżał i w nogi. Odbiegł jakieś 20 metrów i rżąc czekał 
aż zacznę go gonić.  Któreś z przyglądających się dzieci
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podpowiedziało mi, że Kosmyk czeka żeby go dogonić i 
klepnąć. Ruszyłem w stronę Kosmyczka bez wiary w to, że 
mogę go dogonić. O dziwo koń czekał na mnie. Po moim 
klapnięciu nie ruszył jak oczekiwałem tylko patrzył na mnie, 
kiwał głową w górę i w dół jakby zachęcał mnie do ucieczki. 
Zacząłem więc uciekać. Koń wyraźnie dawał mi fory, bo 
ruszył dopiero, gdy byłem daleko. Ruszył z takim rozpędem, 
że skulony czekałem na to, co zrobi. Obiegł padok ze trzy razy 
i zatrzymał się na dwóch nogach przede mną. Dotknął 
pyskiem mojej głowy i czekał, aż ruszę. Pobiegłem 
oczywiście do stajni po Pawła, aby ten kontynuował zabawę.

Był to koń, który lubił mnie szczególnie, kiedy byłem 
pod wpływem alkoholu. Byłem wtedy wylewnie czuły i hojny 
w częstowaniu go łakociami. Bardzo lubił jak tuliłem się do 
jego pyska i częstowałem marchwią i jabłkami. Zżyliśmy się 
ze sobą bardzo. Z czasem okazało się, że dzieciństwo bez 
matki źle wpłynęło na jego rozwój, a zwłaszcza na budowę 
stawów. Zaobserwowałem, że jest wrażliwy na zmianę 
pogody: puchły mu wtedy nogi i szybko się męczył. Jego 
kariera jako konia sportowego stanęła pod znakiem zapytania. 
Jako rozpłodnik stanowił zagrożenie dla innych ogierów. 
Zadecydowałem, że należy go wykastrować. Poprosiłem o 
przysługę kolegę Cezarego, gdyż nie chciałem, aby mój 
pupilek miał ze mnę złe skojarzenia. Cezary zrobił to w 
sposób bezbolesny. Wychowany praktycznie w Morsku koń 
ten żył w pełnej harmonii z ludźmi i z przyrodą. Jakież było 
moje przerażenie, gdy w Wigilię 1998 roku mieszkająca w 
Morsku Iza zadzwoniła abym zabrał ze sobą środki i 
przyjechał uśpić Kosmyka. Niczego nie wyjaśniając odłożyła 
słuchawkę. Pojechałem natychmiast do stadniny nie 
zabierając jednak tych medykamentów. Podjechałem prosto 
pod ogrodzenie, za którym stał mój ulubieniec. Okazało się,
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że próbował przeskoczyć płot. Poślizgnął się na ściętej 
mrozem ziemi, zahaczył tylnymi koniczynami o żerdzie, i 
uderzył barkiem w grudę ziemi. Ten niefortunny skok 
zakończył się wybiciem kości ramieniowej ze stawu 
barkowego. Szybko oceniwszy sytuację, krzyknąłem do 
konia: „ Kosmyk ty ofermo! Coś ty narobił! Chodź tu do 
mnie." Obserwowałem jak koń z ogromnym wysiłkiem stanął 
na wybitej nodze i okręcił się wokół osi. Usłyszałem odgłos 
wskakującej główki kości ramieniowej do stawu barkowego. 
Żeby go zachęcić krzyknąłem jeszcze: „ No dawaj druhu, 
chodź do mnie." I rzeczywiście, wprawdzie kulejąc, ale 
przyszedł. Położył łeb na moim ramieniu i zarżał opryskując 
mnie przy tym. Leczenie ulubionego konia trwało długo, ale 
zakończyło się sukcesem. Uraz dawał znać o sobie po 
intensywnym treningu i po skokach. Brak matki w 
dzieciństwie odbijał się na sportowych osiągnięciach 
Kosmyka. Chociaż miał olbrzymie możliwości fizyczne 
trudno było osiągnąć szczytową formę.

Na początku 1999 roku koleżanka zaproponowała mi 
udział w kursie koncentracji I stopnia. Zdecydowałem się od 
razu, mimo że nie miałem ani czasu, ani pieniędzy, ani 
zdrowia. Dodam, że kurs był drogi. Przedtem słyszałem coś o 
koncentracji w audycji radiowej. Są w życiu człowieka takie 
chwile, że nie widzi się wyjścia nie tylko z jednego problemu, 
ale z kilku i wtedy wybiera się to co podpowiada głos z 
„wnętrza". W pewnym okresie mojego życia poczułem się 
bezradny wobec natłoku niekorzystnych zdarzeń. Sięgnąłem 
wtedy po pozytywną energię. Brzmi to skomplikowanie, choć 
w gruncie rzeczy jest bardzo proste. W trzecim i ostatnim dniu 
kursu każdy z uczestników miał skoncentrować się i przesłać 
pozytywną energię do wcześniej umówionego odbiorcy. 
Ponieważ ja z nikim się nie umówiłem, zapytałem 
prowadzącą czy można przekazywać energię zwierzętom. 
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Usłyszałem, że oczywiście, tylko czy jestem przygotowany 
na taką sytuację, jaka mnie czeka. Nie zrozumiałem 
ostatniego stwierdzenia. Kiedy wszyscy koncentrowali się na 
bliźnich, moje myśli i moja energia biegły w kierunku 
Kosmyczka. Widziałem go w wyobraźni zdrowego, 
hasającego po padoku w Morsku, pokonującego 2,5 metrowe 
przeszkody. W tym czasie kolega przebywający w stajni 
zadzwonił do domu i przekazał żonie, że Kosmyk jest w 
ciężkim stanie. Koń wygląda jak słoń, gdyż nogi miał bardzo 
obrzęknięte. Z trudem się na nich utrzymuje. Spuchnięty był 
też staw barkowy. W tej sytuacji powinienem podjęć decyzję 
co do dalszego losu mojego pupilka. Z wiadomych powodów 
ta informacja do mnie nie dotarła. Po zakończeniu kursu 
pojechałem prosto do Morska zobaczyć efekty mojego 
przekazu. Przed stajnią kolega bez ogródek informuje mnie, 
że konia trzeba oddać na rzeź, bo nic z niego nie będzie, więc 
szkoda jego starań. Poszliśmy razem do boksu Kosmyka. 
Koń na mój widok zarżał i ruszył do przodu, chciał 
koniecznie wyjść na wybieg. Kolega patrzył jak urzeczony to 
na Kosmyka, to na mnie nic nie rozumiejąc. Przecież trzy 
godziny temu koń nie mógł się ruszyć nie mówiąc już o 
jedzeniu, a teraz wszelkie objawy choroby znikły. 
Wypuszczony konik hasał prawe godzinę. Później dosiadła 
go Iza i po krótkim treningu przeskoczyła kilka przeszkód. 
Koń ani nie kulał, ani nie miał spuchniętych kończyn. Staw 
barkowy też wyglądał normalnie. Kiedy wprowadzono go do 
stajni zjadł z apetytem posiłek. Próbowałem mówić coś o 
energii, ale patrzono na mnie dziwnie, więc zamilkłem. Co 
będę kłapał dziobem po próżnicy, szczególnie, że nad nami 
było bocianie gniazdo. Kłapanie dziobem przystoi ptakom, 
naśladować ich nie należy.
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Nigdy więcej nie udało mi się osiągnąć tak 
spektakularnego uzdrowienia. Do dziś w życiu i w praktyce 
zawodowej, szczególnie w nagłych przypadkach, korzystam z 
energii. Robię to dla swojego dobra i dobra innych, bez szkody 
dla kogokolwiek. Kiedy w 1997 władzę przejęła UW i AWS- 
sytuację wsi i rolników pogorszyła się tak, że zmuszony byłem 
sprzedać konie, gdyż musiałem dokonać wyboru: czy dać jeść 
moje rodzinie, czy moim koniom? Nie będę objadał koni 
pomyślałem i sprzedałem je za 1/8 ceny zakupu sprzed trzech 
lat.

85



W życiu każdej społeczności istotną rolę odgrywają 
ludzie o zdecydowanym charakterze, oni to właśnie jako 
indywidualności w dużej mierze kreują opinię o swoim 
środowisku. Nie zawsze są to osoby o kryształowym 
charakterze i nie zawsze najlepsi fachowcy w swej dziedzinie. 
Przez ludzi postronnych lub właścicieli czworonożnych 
pacjentów ludzie ci często oceniani są jednak bardzo wysoko.

O sobie samym trudno jest wydać obiektywną opinię. 
Taka samoocena zawsze musi być subiektywna. Uważam, iż 
charakter człowieka kształtuje się przez całe życie i jest to 
proces bardzo złożony. Nie ma ludzi wyłącznie dobrych lub 
wyłącznie złych. W człowieku zawsze można znaleźć dobre 
cechy, wystarczy chcieć.

W czasach komunistycznych wszyscy byli równani do 
ustalonej średniej. Była to może siermiężna kwota, ale wszyscy 
mieli środki do życia i nie byli postawieni w sytuacji „pieniądze 
lub życie". Początek XXI wieku w Polsce przypomina epokę 
przejściową między feudalizmem a kapitalizmem. Uczciwi lub 
tchórzliwi szukają jedzenia po śmietnikach, a odważni i 
bezczelni okradają tych, którzy zdołali coś zgromadzić. Bogaci 
radzą sobie gdyż są w epoce późnego kapitalizmu z garściami 
pełnymi socjalizmu. Elity polityczne siedzące na stołkach, 
będące u władzy przeciwnikom lub koalicjantom zarzucają 
pazerność i wyścig do stołków tak, jakby sami czymś się od 
nich różnili. Nawet tak silne osobowości jak np. Wojciech J. z 
trudem wytrzymują ataki „hien". Każdy przypadek śmierci jest 
tragedią zwłaszcza dla najbliższych. Ale gdzie szukać 
odpowiedzialnych ludzi, którzy dzisiaj doprowadzają do 
samobójczej śmierci. W dzisiejszych czasach śmierć z powodu 
braku środków do życia, to dosyć częste i tragiczne zjawisko. 
Upraszczając można stwierdzić, że twórcy totalitaryzmu 
doprowadzili do śmierci głodowej tysiące ludzi powołując 
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się na szczytne hasła ratowania od głodu innych tysięcy ludzi. 
Pewien mądry, cieszący się autorytetem mieszkańców dużej 
wsi sołtys powiedział mi, że nikt jeszcze nie wymyślił 
głupszego sposobu na życie jak komuniści. Aby zniszczyć 
wroga należy zburzyć jego majątek, a na jego gruzach 
zbudować własne struktury. Tą samą metodą posłużyli się ich 
uczniowie, którzy niszczyli majątki wybudowane po wojnie 
(mam na myśli PGR-y, Spółdzielnie. SKR-y i inne), aby na ich 
gruzach budować od podstaw polską biedę. Zdarzają się 
przypadki przekazywania „ziem niczyich" kapitałowi 
zachodniemu, aby po wejściu do Unii ci obcokrajowcy mogli 
wziąć pieniądze unijne jako unijni nabywcy. Na naszych 
terenach niewielu jest polskich właścicieli ziemskich, są za to 
drobni dożywający swych lat rolnicy - wyrobnicy. 

Jest to efekt doradztwa unijnych ekspertów, za unijne 
pieniądze, polskim politykom. Polska może stać się wyłącznie 
eksporterem ślimaków winniczków. Na początku 2001 roku w 
Polsce 90% majątku narodowego było w rękach obcego 
kapitału. Majątek ten sprzedano za 10% jego wartości. W tym 
samym czasie 70% banków również znalazło się w obcych 
rękach. Zrozumiałym jest, że prowadząc rozmowy o 
przystąpieniu Polski do Unii niewiele możemy wygrać stojąc 
na wcześniej przegranej, a właściwie sprzedanej pozycji.

Uważam, że nie ma sytuacji bez wyjścia i należy 
postawić na tych ludzi, którzy dzierżą w rękach te 10% majątku 
narodowego i 30%  udziałów w bankach. Większości 
obywateli nie odpowiada przykład człowieka ciężko 
pracującego, produkującego żywność. Większość wstydzi się 
swoich korzeni. Wszyscy moi znajomi mieli albo ojca albo 
dziadka rolnika. Wolą jednak głosować na „księdza" lub 
„robotnika" jakby w środku nie było nikogo oprócz liberałów 
czy odszczepieńców.
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Wracając do przeszłości muszę przypomnieć, iż w czasach 
powojennych brak kadry lekarskiej dawał szansę każdemu, kto 
nie bał się ryzyka - i potrafił wyjść ludziom naprzeciw. W latach 
60-tych XX wieku powiatowy lekarz opierał się na kadrze jemu 
podległej i uległej. Za cenę tej uległości podlegli weterynarze 
mogli swobodnie działać na niwie weterynaryjnej. 
Umiejętność współżycia z rolnikami dawała olbrzymie 
możliwości zarobkowania. Jeżeli nie popadło się w alkoholizm 
można było dorobić się majątku. Często stosowano rzymską 
maksymę dziel i rządź.

Lekarz weterynarii jadąc do przypadku miał do pomocy 
sanitariusza. Praca była podzielona, lekarz stawiał diagnozę a 
pomocnik leczył i kasował pieniądze. Pieniądze te następnie 
dzielił na trzy części: dla państwa, lekarza i oczywiście dla 
siebie. Kiedy lekarz zaczął pełnić funkcje urzędowe, 
sanitariusz pracował na własny rachunek, dopóki nie pojawili 
się nowi lekarze. Były to złote czasy dla lekarzy weterynarii. 
Pierwszy powiatowy lekarz weterynarii był nie tylko w mojej 
ocenie wybitną indywidualnością. Posiadł umiejętność 
współpracy z aparatem bezpieczeństwa, urzędnikami 
gminnymi i powiatowymi, podległym personelem, a w końcu z 
rolnikami. Był człowiekiem inteligentnym, oczytanym i 
bezpośrednim w kontaktach ludźmi. Miał jeszcze jedną ważną 
cechę: umiał i wiedział, z kim pić tak, aby wszystko załatwić ku 
zadowoleniu każdej ze stron. Obserwując jego pracę myślałem 
o tym żeby mu dorównać, a w przyszłości zastąpić na tym 
stanowisku. Teraz uważam, iż aby pełnić funkcje 
administracyjne trzeba mieć pewne predyspozycje. Ponadto 
ktoś, kto zaznał swobody działania niełatwo da się okiełznać i 
zaprząc w kierat głupoty, służalczości i respektowania często 
nieżyciowych przepisów. Obserwuję, że obowiązującą na 
początku XXI wieku stała się zasada „kto pierwszy wstanie, ten 
rządzi". Gdyby ludzie odpowiadali za to, co robią nie byłoby
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tylu absurdów. Najwyższą cenę za okres przemian ponieśli 
rolnicy i wieś gdyż ich kosztem bogacili się co cztery lata 
kolejni politycy. Wszystkie opcje grabiły rolnictwo i rolników. 
Konsekwencje polityczne poniosło PSL. Było ono raz w 
koalicji, a raz w opozycji, ale zawsze utożsamiane było z 
niepowodzeniami w rolnictwie.

Na lata od 50 do 80 XX wieku przypada okres 
największego rozwoju rolnictwa. Okres ten charakteryzował 
się dużą produkcją żywności dla całego obozu 
socjalistycznego. Koniec XX i początek XXI wieku to spadek 
produkcji, a wzrost importu dotowanej żywności z Zachodu. 
Rozpoczęła się grabież majątku narodowego przez tych, co 
wyzwolili nas spod jarzma sowietów. W dodatku wmawia się 
nam, że to dla naszego dobra. Naród jak ćmy leciał do tego 
blichtru pozostawiając prawdziwe wartości pod nogami. 
Dawniej nasza inteligencja wyjeżdżała na zachód za 
wolnością, teraz wyjeżdża za chlebem. Przed wejściem Polski 
do Unii nie ma ani jednego przedsiębiorcy, który na stałe 
funkcjonuje na zachodzie (oprócz kontraktowych firm), a w 
Polsce są tysiące firm zachodnich, które nabyły polski majątek, 
banki, i polską ziemię. Produkują wyroby głównie na polski 
rynek. Zyski z ich działalności nie zostają w kraju. Polska jest 
grabiona, a polski robotnik we własnej ojczyźnie sprowadzony 
do roli marnie opłacanego parobka.
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Gdyby „za komuny” wynagradzano lekarza weterynarii 
adekwatnie do włożonego wysiłku w wykonywaną pracę, to nie 
musiałbym na stare lata grać roli „dziada” i bankruta, w dodatku 
kaleki z perspektywą renty rolniczej. Na szczęście kupiłem tyle 
ziemi, że mogę płacić ubezpieczenie w KRUS-e, a nie w ZUS-
e, który jest bardziej pazerny. 

Pewnego razu otrzymałem wezwanie z PGR-u do 
krowy, u której nie odeszło łożysko po porodzie. Było to w 
czasach prosperity PGR-ów. Nikt nie pamiętał czy krowa 
wycieliła się dwa, czy pięć dni temu. Nadmienić należy, że był 
to upalny lipiec. Temperatura w cieniu dochodziła do 45şC, a w 
oborze pot lał się ciurkiem, nawet wtedy, gdy nic się nie robiło. 
Przebrałem się w odpowiedni strój i poprosiłem dwóch 
pracowników, aby pomogli mi przytrzymać i tak ledwo stojącą 
krowinę. Gdyby nawet nikogo z obsługi nie było w oborze to i  
tak trafiłbym do tej krasuli biduli, taki bił od niej odór. Jeden z 
pracowników, nim zdążył chwycić ją za ogon, zrobił się blady i 
z pełnymi ustami biegł ku wyjściu gubiąc po drodze śniadanie. 
Temu, który stał przy łbie krowy poleciłem, aby głęboko 
oddychał ustami. Starał się chłop wytrzymać i może by mu się 
udało, gdyby nie moja ingerencja w drogi rodne krowy. 
Łożysko krowy w półpłynnej postaci opuszczając macicę siało 
takie „zapachy”, że nawet krowy sąsiadki wstrzymywały 
oddech. Drugi z pomocników w końcu nie zdzierżył, oddał 
śniadanie, zaklął i dodał: „głupi to ja nie jestem, rób se pan 
sam.” I zostałem sam, to znaczy z krową. Nie wiem jak to długo 
trwało, gdyż od tego smrodu straciłem poczucie czasu. Z nosem 
u samego „źródła” chwytałem powietrze jak Breżniew na 
trybunie 1-majowej. Kiedy ostatnia resztka upadła na ściółkę, 
wybiegłem na powietrze. Byłem prawie siny, zęby mocno 
zaciskałem. Czekało mnie jeszcze włożenie tabletek do macicy. 
Przygotowałem w garści tabletki, wpadłem biegiem do 
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obory, wsadziłem rękę i szybko pozbyłem się tabletek. Na 
szczęście krowa stała cierpliwie. To, co działo się później, jest 
nie do opisania. Nie pamiętam takich cierpień po najbardziej 
zakrapianych libacjach. Było to dokładne płukanie jelit z ich 
wynicowaniem. Po dojściu do siebie całe ubranie 
zdecydowałem się wyrzucić, a właściwie zakopać. Pojechałem 
szybko nad jezioro zażyć kąpieli. Nigdy nie czułem większej 
przyjemności podczas pływania. Po powrocie do domu żona 
kręcąc nosem powiedziała: „co tak śmierdzi?! Natychmiast idź 
się wykąpać!” Nie pomogły moje tłumaczenia, że właśnie 
wyszedłem z kąpieli. Wydawało mi się, że długo jeszcze 
czułem nosem ten przypadek z krową. Kiedy po paru dniach 
spotkaliśmy się przy innej okazji w tym PGR-rze i zostałem 
zagadnięty, ile za tę śmierdzącą robotę wziąłem, wykręciłem 
się od odpowiedzi. Głupio było się przyznać, że było to tylko 
trzy złote, to znaczy jedno piwo. Dodam jeszcze, że krowa 
przeżyła. 
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Z perspektywy czasu ocena ludzkich zachowań jest 
inna i chyba bardziej obiektywna. W historii 30 letniej pracy 
spotkałem się z wieloma ludźmi, ich losy i zachowania 
zamieniały się zależnie od koniunktury gospodarczej. Mam 
wrażenie, iż dzisiaj ta zależność jest jeszcze bardziej 
widoczna. W nowym tysiącleciu, na początku XXI wieku nie 
liczy się człowiek tylko to, co on ma i na ile się go ocenia. W 
latach siedemdziesiątych XX wieku na lekarza weterynarii 
patrzono jak na człowieka, który już dzięki studiom osiągnął 
pewien poziom. Do poziomu tego można było równać, ale 
tylko nieliczni go osiągali. Lekarz weterynarii cieszył się 
szacunkiem zwłaszcza, jeżeli w parze z wykształceniem szła 
fachowość i zrozumienie dla innych, którzy nie mieli tyle 
szczęścia. W tamtych czasach im człowiek pochodził z 
biedniejszej rodziny, tym miał większe szanse coś osiągnąć. 
Pod warunkiem wszakże, że będzie nad sobą pracował. 
Państwo stwarzało możliwości wyrównywania dysproporcji 
w poziomie wykształcenia dzieci biednych i dzieci z np. rodzin 
inteligenckich. Te pierwsze miały preferencje przy ubieganiu 
się do szkół i wyższych uczelni. Piszę o tym dlatego, że w 
kolejnych moich przeżyciach przedstawię moją drogę do 
obecnego statusu. 

Staż odbywałem w Krośnie Odrzańskim. Tutaj właśnie 
los zetknął mnie między innymi z kierowcą jeżdżącym 
służbową warszawą  garbusem. Czułem się trochę jak „wół do 
roboty” gdyż inni mieli samochody prywatne i zarabiali na 
dojazdach, ja zaś z panem Stasiem wykonywałem najgorsze 
oraz najcięższe prace. No cóż, taki jest los młodego… Nie 
narzekałem zresztą, bo jednocześnie miałem doskonałą okazję 
do nauki „na żywym organizmie”. Moimi doradcami w 
trudnych sytuacjach zawodowych była wiedza teoretyczna,
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intuicja oraz bystre oko pana Stasia i jego doświadczenie jako 
osoby towarzyszącej przez wiele lat lekarzom weterynarii. 
Był on istną kopalnią wiedzy zwyczajowej, niepisanej. 
Wprowadzał mnie w życie, oczywiście po nabraniu zaufania 
do mojej osoby. 

Jechaliśmy pewnego dnia do Maszewa. W połowie 
drogi, za mostkiem pan Stasiu mówi: „panie, teraz pan nie 
mów nic, bo możesz zęby stracić, tak będzie trzęsło.” I 
rzeczywiście było. Z drogi asfaltowej równej jak stół 
wjechaliśmy na drogę również asfaltową, ale jakby na 
pracach ręcznych robionej. Na pytanie skąd taka różnica, pan 
Stasiu odpowiedział pytaniem: czy wiem, co to jest szewski 
poniedziałek? Do tej pory nie wiedziałem, więc pan Stasiu dla 
ilustracji opowiedział historię swojej poprzedniej roboty. 
Pracował w latach sześćdziesiątych jako kierowca wywrotki 
w przedsiębiorstwie drogowym. Pewnego poniedziałku 
przywiózł asfalt i wysypał na drogę. Jeździł po niej walec, 
który ugniatał ten asfalt. Tego poniedziałku maszynę 
prowadził kompletnie pijany kierowca. Jeździł on po drodze 
dziwnymi skokami, stąd droga wyszła jak ręczna pralka. 
Kierownik, który nadzorował tę pracę, też był pijany, 
podobnie jak i rozrzucający asfalt robotnicy. Tylko dyżurni 
kierowcy wywrotek mieli być w danym dniu trzeźwi, bo tak 
było uzgodnione z milicjantami z drogówki. Wszyscy w ten 
sposób wykonywali plan. Milicjanci przeprowadzili dwie 
kontrole, wylano na drogę kilkanaście ton asfaltu, w GS-ie w 
Maszewie sprzedano dwie skrzynki wódki. Przez 30 lat 
równano tę drogę i nie udało się jej przywrócić do stanu 
porównywalnego z tą kładzioną np. w piątek. Wszystko przez 
te weekendy! Teraz zaczynają się w piątek, a kończą w 
niedzielę. Przedtem zaczynały się pijaństwem w sobotę, a 
kończyły też pijaństwem w poniedziałek. Prawdą jest, że 
wódka wtedy bardziej smakowała niż teraz, trzydzieści lat
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później. Była nasza polska, legalna. Nie tak jak teraz na 
spirytusie Royal z importu, a właściwie z przemytu. 

Co do wódki, to moje pierwsze imieniny w pracy 
obchodziłem zwyczajowo! To znaczy stawiało się tyle wódki, 
aż się wszyscy upili i legli pod stołem. Trzeźwy był tylko pan 
Stasiu i solenizant, czyli ja. Pan Stasiu nie pił, bo trzeba było 
porozwozić towarzystwo do domów, a ja , bo ktoś musiał 
pracować.  Wieczorem, gdy zostaliśmy sami, pan Stasiu rzekł: 
„panie, mi też cuś się należy, no nie? Ja to oczywiście 
rozumiem i zapraszam go do domu na coś ekstra. Pan Stasiu 
poczłapał do mnie ochoczo. Usiedliśmy sobie wygodnie w 
fotelach i wyjąłem nalewkę na trojance litewskiej. 
Otrzymałem ją od kierowniczki apteki pani B.  wspaniałej 
farmaceutki. Żona przygotowała zakąskę: wędlina, grzybki i 
ogórki. Dodać należy, że były to czasy, kiedy o zakąskę nie 
było trudno. Kiedy jeździliśmy z panem Stasiem po wsiach 
badać mięso na włośnie (a ludzie kiedyś byli bardziej 
świadomi niż teraz), to on właśnie dbał o to, aby były próbki 
jedna do badania, druga dla pana doktora. Wracam do moich 
imienin. Siedzimy sobie wygodnie w fotelach. Nalałem po 
kielichu. Pan Stasiu wypił do dna, stwierdził: pycha, palce 
lizać. Zakąski jeszcze nie spróbował. Umoczyłem tylko usta, 
bo przecież pana Stasia też trzeba będzie odwieźć. Mój gość 
zapytał grzecznie ile może wypić. Usłyszawszy, że całą 
butelkę stwierdził, iż szkoda czasu marnować, polej pan po 
głębszym i do domu. Po dwóch głębszych pan Stasiu otarł usta 
i patrząc na puste dno butelki wziął zakąskę w jedną rękę, 
ogórka w drugą i rzekł: „komu w drogę, temu czas”. Jak 
przystało na gospodarza odwiozłem gościa do domu, a 
samochód służbowy wprowadziłem na posesję koło domu 
pana Stasia. Musiałem podtrzymywać mojego gościa w 
drodze do domu. Wyraźnie było widać, że zaniemógł. 
Zaproponowałem mu, że wejdziemy do mieszkania przez: 
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Kuchnię tak, aby sąsiedzi nie widzieli. Oburzyło to pana 
Stasia, głośno, właśnie tak, aby go sąsiedzi słyszeli 
powiedział: „ panie doktorze, u nas to taka kultura, że jak 
doktor pijany to kierowca winien o niego dbać, a jak kierowca 
wypije, to dobry doktor do domu go przyprowadzi, bo jest 
dobrze wychowany”. Pomyślałem sobie, ucz się chłopie, bo 
każda istota swój rozum ma. Po tym zdarzeniu zyskałem 
dozgonną sympatię pana Stasia i szacunek u jego sąsiadów. 
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Czasy komunistyczne kojarzą mi się najczęściej z 
pijaństwem w pracy przy okazji imienin, ślubów czy też 
narodzin potomka. Patrząc na tamte lata z perspektywy czasu 
dochodzę do wniosku, że piło się dlatego, aby dowiedzieć się, 
co szefowie o nas myślą lub powiedzieć szefowi coś, czego w 
normalnych warunkach nie mieli byśmy odwagi powiedzieć. 
Ludzie wylewali żale przy kieliszku i odprężeni, ale z kacem 
„okrutnikiem" rozpoczynali nowy dzień najczęściej 
poniedziałek. W większości zakładów pracowało się od 
imienin do imienin, od libacji do libacji i tak czas leciał. Sądzę, 
że tylko dzięki takiemu wentylowi bezpieczeństwa ludzie żyli 
ze sobą w zgodzie.

Po jednej z takich uroczystości kolega uparł się, że 
pojedzie do domu samochodem, a do domu miał 100 metrów. 
Nie potrafiliśmy odwieść go od tego pomysłu. Za to na drugi 
dzień dostało nam się od jego żony, kiedy spotkaliśmy się aby 
powspominać imprezę. Kierownik, patrząc na swój samochód, 
zauważył zadrapania i lekkie wgniecenie. Nie przerywając 
rozmowy zwrócił się do stojącego obok kolegi mówiąc bez 
żadnej złej intencji „zobacz Władziu, jakiś h... mnie stuknął." 
Uderzył w stół i nożyce się odezwały. To nie żaden h..., to ja 
panie doktorze, jednym tchem wyrzucił z siebie kolega 
Władek. Kierownik nie był pamiętliwy i nie wracał do 
zdarzenia, a stłuczkę jakoś się załatało.

Po kolejnych imieninach, kiedy rozchodziliśmy się, 
kolega prawie nieprzytomny artystycznie zahaftował mój 
samochód marki mercedes. Ponieważ wiedziałem, iż na drugi 
dzień będzie udawał, że nic nie pamięta, postanowiłem go 
przechytrzyć. Powiedziałem głośno, tak aby słyszał jeżeli 
zahaftuje mi auto, to mu mordę wytrę w jego kwiatki i ciekawe, 
czy będzie udawał, że nie pamięta". Przestroga okazała się 
skuteczna, bo będący w drodze strumień imieninowy został 

96



skierowany obok mojego samochodu. Przy pożegnaniu 
okazało się, że kolega zniknął jak kamfora. Zawsze w takiej 
sytuacji odprowadzaliśmy go do domu robiąc tyle hałasu, co 
wystraszone ratlerki. A tu nie ma kogo odprowadzać. Sprawa 
wyjaśniła się wkrótce. Tym razem nie było opowieści kolegi, że 
nic nie pamięta, były natomiast „ciche dni" i zapowiedź 
kolejnej kontroli. Mobilizował się wtedy człowiek i tak życie 
mijało od kontroli do kontroli, od urlopu do urlopu. Przez 
ostatnie 11 lat pracy po przejściu na „prywatkę", nie wiem, co to 
jest urlop.

Zawsze byłem ciekaw ile z tego, co mówiłem po 
pijanemu, jest zapisane w aktach i kto to przekazywał? Nawet 
nie chcę tego sprawdzać. Wszak co bym zrobił, gdyby się 
okazało, że ludzie, którym ufałem, zawiedli mnie.
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Szanowni Czytelnicy! Opisywane przeze mnie 
sytuacje są prawdziwe, chociaż imiona bohaterów moich 
opowiadań są fikcyjne. Robię tak, ponieważ chcę oszczędzić 
sobie kłopotów. Nie znam prawa prasowego, nie znam też 
kodeksu honorowego świata literackiego. Szkoda mi życia na 
zapoznawanie się z paragrafami, których nikt nie przestrzega. 
Mam kontakty ze środowiskiem „profesorskim" z małego 
miasteczka i mogę stwierdzić, że nie różni się ono niczym od 
innych małych zamkniętych społeczności zawodowych 
choćby lekarskich czy prawniczych.

Przypominam sobie kilka zdarzeń związanych z osobą 
pewnej polonistki. Opowiedziała mi ona historię pewnego 
ucznia pochodzącego z Wielkopolski. Chłopiec wrócił po 
lekcjach do domu i na rutynowe pytanie mamy: jak poszło? 
Odpowiedział, iż dostał dwóję z polskiego. Trzeba wiedzieć, 
że w tym czasie była to ocena niedostateczna. Ambitna mama 
chciała wiedzieć za co była ta ocena. Synek opowiedział jak to 
na lekcji zaczął zdanie od słów: „ Jo żym buł doma." Matka na 
to: „No pewnie żeś dostał dwóje. Przecież tyle razy 
tłumaczyłam ci, że nie mówi się „ Jo żem buł" tylko „Ja żym 
buł", bo to jest czysto po polskiemu.

Innym razem ta  sama polonis tka  będąc  
wychowawczynią w liceum miała ucznia, który notorycznie 
uciekał z lekcji matematyki i fizyki. Poprosiła mnie (tak 
naprawdę było to polecenie) abym odnalazł chłopca i wyjaśnił 
przyczyny jego ucieczek z lekcji. Gdy pojawił się w szkole 
przeprowadziła z nim rozmowę. W wyniku tej rozmowy 
otrzymałem kolejne zadanie: nauczyć go fizyki i matematyki. 
Miałem na to trzy dni. Na nic zdały się moje tłumaczenia, że 
nie poszedłem na medycynę, ale na weterynarię właśnie, 
dlatego że te przedmioty nie były moimi ulubionymi
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Usłyszałem od niej, iż w praktyce mogę wykazać się 
pozytywnym myśleniem, na które często się powołuję. Po 
drugie podobno nikt nie zrobi tego lepiej ode mnie, bo muszę 
najpierw sam się nauczyć, a potem zrozumiałym językiem 
wytłumaczyć mądrzejszemu od siebie. Miała rację moja 
koleżanka, potwierdziła się też mądrość ludowa „ Uczył 
Marcin Marcina, a sam mógł powiedzieć, że na maturze 
chłopak dostał z tych przedmiotów czwórki.
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Pewnego letniego niedzielnego popołudnia 
odpoczywaliśmy z gronem przyjaciół nad jeziorem 
nazywanym przez wszystkich „Niemką". Jest to jedno z tych 
uroczych leśnych jeziorek w naszym województwie. 
Mężczyźni grali w karty, a żona jednego z kolegów, doskonała 
pływaczka, zdecydowała się popłynąć na drugą stronę jeziora. 
Osobiście nie uważam się za pływaka tylko za „gruntowca", 
tzn. pływam tylko tam, gdzie czuję grunt pod nogami. 
Pływałem sobie spokojnie wzdłuż brzegu, aż w pewnym 
momencie zauważyłem, iż kobieta wykonuje dziwne 
nieskoordynowane ruchy i rzuca się nerwowo w wodzie. 
Pomyślałem, że potrzebuje pomocy. Zacząłem wołać do 
grających, ale oni mnie zlekceważyli. Kiedy sama zaczęła 
wzywać pomocy, jeden z wczasowiczów, który przyjechał tam 
z przyczepą kempingową, szybko rozebrał się i skoczył do 
wody. Jakoś dali sobie radę. Do dziś mam przed oczyma widok 
tego odważnego, który wychodzi z wody i z dumnie wypiętą 
piersią zbliża się do naszego towarzystwa. Wyraźnie czekał na 
podziękowanie. A tu jak grom z jasnego nieba naskoczył na 
niego mąż „topielicy". Krzyczał: Coś ty k... najlepszego zrobił, 
kto cię prosił. Miałem taką okazję pozbyć się baby, a tyś się 
napatoczył. Jak cię kopnę w d... to od razu znikniesz. 

Wszyscy byliśmy skonsternowani, nawet jego żona, 
chociaż zapewne niejedno już słyszała. Po dłuższej ciszy ktoś 
zaśmiał się, aby rozładować sytuację. Podchwyciła to reszta 
towarzystwa obracając incydent w żart. Za chwile 
zauważyliśmy kurz po odjeżdżającym samochodzie bohatera, 
którego nikt nie docenił.

Nawet uratowana nie zdążyła mu podziękować, bo teraz 
ona szczerze i głośno mówiła mężowi, co myśli o jego 
„niewyparzonym pysku”- upił się jak świnia, jak to określiła. 
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Fatalne przypadki zdarzają się lekarzom nawet 
ludzkim. Dzieje się to szczególnie wtedy, gdy mają leczyć 
swoich bliskich. Są dwa przekleństwa w życiu, o których  
mówią przysłowia: „obyś cudze dzieci uczył” i „obyś swoich 
bliskich leczył”. Ten drugi przypadek mnie się zdarzył. W 
mojej stajni miałem trzy konie własne i trzy konie kolegi. U 
ogiera kolegi od paru tygodni pojawiały się przypadki lekkiej 
kolki, czyli bóle żołądka lub jelit. Bóle te przechodziły po 
podaniu zastrzyku. Kolega, nieroztropnie jak się okazało, 
zakupił niezbyt oczyszczony owies, bo z domieszkami innych 
zbóż. Ponadto złożył go w garażu, który to garaż tylko z pozoru 
był przewiewny. Był to początek czerwca, chyba 1998 roku. 
Wiedząc o tej kolce właściciel zlecił oporządzającej konie 
młodzieży, aby podawała czysty obrok. Był on może czysty, ale 
lekko stęchły. Zaznaczyć należy, że kolega to pasjonat koni, 
wspaniały hodowca w dodatku świetnie znający końską 
psychikę. Na koniach to on się zna, ale na ludziach nie bardzo. 

Pewnego sobotniego poranka zostałem wezwany przez 
właściciela po raz kolejny do tego ogiera. Tym razem sprawa 
była poważna. Kolega patrzył mi na ręce, czego nie lubię, i 
uległem wreszcie jego sugestiom, że może by tak najpierw dać 
mniejszą dawkę środka przeczyszczającego i  poczekać na 
rozwój wypadków. Ustąpiłem, ale dla czystego sumienia 
postanowiłem czuwać przy pacjencie najbliższą noc. Ta 
mniejsza dawka zemściła się na wszystkich zainteresowanych. 
Gdybym wtedy zamiast 2/3 dawki dał półtorej dawki soli 
glauberskiej przy jednoczesnym wzmocnieniu serca i 
prawidłowemu nawodnieniu, to koniowi najwyżej „dupę by 
rozerwało”, a właściciel popłakałby sobie i trochę popsioczył 
na mnie. Czego to my nie stosowaliśmy, aby wreszcie nad 
ranem jelita konia  ruszyły. Biedny koń, zachęcany przez 
swego pana, chodził całą noc po placu. Zmieniali się tylko 
prowadzący  ludzie. 
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Wszystkich w ten sposób wykończył, a niezmordowany pan 
zachęcał go: „no kochany, zrób sobie jeszcze jedno kółeczko”. I 
tak do 5 rano. W niedzielę nastąpiło pogorszenie stanu konia. 
Powtórnie zatrzymanie i wzdęcie jelit, ponadto doszło do 
zakwaszenia mięśni i z trudem wypchnęliśmy go na wybieg. Do 
godziny 10 stał w cieniu drzew przed stajnią. Później słońce 
zaczęło niemiłosiernie prażyć, więc przykryliśmy go kocami i 
schładzaliśmy wodą. Masowaliśmy też jamę brzuszną, 
robiliśmy lewatywę. Dostawał także kroplówkę i siemię lniane. 
Zaczopowane stęchłą karmą jelito biodrowe lekko puściło i 
wieczorem koń, że tak powiem, „wysrał się”. Widać było 
poprawę jego stanu. Sam wszedł do stajni, napił się wody, 
schwycił trochę siana i zjadł obrok. Jednak silna intoksykacja z 
jelit spowodowała w efekcie obrzęk płuc i rano koń popełnił 
samobójstwo. Wypuszczony z boksu skoczył do góry, uderzył 
głową o beton i padł martwy. Byliśmy przygnębieni tą porażką, 
jednak nikt nikogo nie obwiniał. Miałem żal do siebie, że od 
razu nie zadziałałem drastycznie. 

W następnym tygodniu miałem podobny przypadek u 
konia, który pracował w lesie. Po przyjeździe do pana K. i 
zbadaniu konia dałem mu taką dawkę środka, że dłuższy czas, 
kto wszedł do stajni, od razu stawał się zielonym „ufoludkiem”. 
Przy następnej wizycie bez większych problemów udało mi się 
wstrzymać biegunkę. Przy okazji przypomniał mi się dowcip o 
Kowalskim, który od razu „sprzedałem”. Pan Kowalski 
przedstawia się sąsiadowi i mówi: „Kowalski jestem”, a sąsiad 
w odpowiedzi: „moje nazwisko Sraczka”. Kowalski na to: „Oj 
rzadkie ma pan nazwisko, rzadkie”. Mój Pan K., kiedy mu to 
opowiedziałem, śmiał się tak szczerze, że wreszcie pognał do 
chałupy w wiadomym celu. Po jakimś czasie wrócił, ale w 
innych spodniach. Za Panem K. szła jego żona zapytać, co to za 
lekarstwo dał pan doktor koniowi, że aż jej chłopa pogoniło. W 
dobrych nastrojach siedliśmy na dworze i popijaliśmy piwo z 
„rzadką” w ten upalny dzień przyjemnością. 
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Pewnego dnia jechałem z kolegą samochodem i 
wysłuchałem opowieści o życiu osobistym jego syna. Syn ten 
miał porządną dziewczynę, a mimo to związał się z inną, której 
przeszłość budzi wieli zastrzeżeń. Wcześniej ja zwierzałem mu 
się z moich problemów z dzieckiem. Jego opowieść miała 
pokazać, iż każdy ma problemy z dziećmi, bo takie jest prawo 
przemiany pokoleń. Jego opowieść przypomniała mi 
wydarzenie z 1968 roku. Byłem wtedy studentem i wyjechałem 
na praktykę do Utrechtu w Holandii. Zamieszkałem u 
holenderskiego studenta trzeciego roku weterynarii, Petera.

Pewnego dnia wybraliśmy się do dzielnicy marynarzy, 
aby popatrzeć na inne kobiety, a nie tylko na koleżanki ze 
studiów. Na ulicy spotkaliśmy jego kolegę szkolnego, obecnie 
marynarza, który zaprosił nas na ostrygi do swego domu za 
miastem. Podjechaliśmy pod rezydencję niczym z bajki, 
zwłaszcza w tamtych czasach. Brama otwarta została przy 
pomocy pilota. Droga od bramy do rezydencji obsadzona była 
roślinami i kwiatami, jakich nawet we wrocławskim ogrodzie 
botanicznym nie widziałem. Z domu wyszedł kolorowy lokaj w 
liberii, otworzył drzwi samochodu i zaprosił do domu. 
Weszliśmy do salonu urządzonego w orientalnym stylu. 
Zasiedliśmy w fotelach i zostaliśmy poczęstowani whisky z 
lodem. Niebawem wniesiono ostrygi. Gospodarz opuścił nas i 
po chwili wrócił w towarzystwie pięknej dziewczyny o 
wschodniej urodzie. Muszę dodać, iż marynarz był potężnej 
postury a jego towarzyszka drobna i delikatna. Poczułem się 
jakbym był na kartach baśni z tysiąca i jednej nocy. Ponieważ 
mój angielski dla początkujących i czteroletni niemiecki w 
szkole średniej nie były najlepsze, dlatego raczej słuchałem niż 
mówiłem. Byłem tak zafascynowany panią domu, że wodziłem 
za nią wzrokiem, aż od Petera dyskretnie dostałem szturchańca. 
W przełamaniu bariery językowej pomógł alkohol i nawet nie 
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zauważyłem, kiedy przeszliśmy na rosyjski gdyż okazało się, 
że obaj moi Holendrzy uczyli się rosyjskiego. Marynarz miał w 
dodatku praktykę w portach całego świata. W rezydencji 
spędziliśmy miłe chwile: zwiedziliśmy oranżerię, mini zoo, 
spacerowaliśmy po ogrodach i zagraliśmy w golfa. W drodze 
powrotnej czekałem na wyjaśnienia Petera odnośnie jego 
kolegi. Nie spieszył się z wyjaśnieniami tylko dyskretnie 
spoglądał na mnie jakby czekał na moje pytania. Zaczęliśmy 
mówić prawie jednocześnie, po czym ja przestałem, a on 
kontynuował. A oto jego opowieść. Mój kolega - Kurt całe życie 
chciał być marynarzem. Jak zapewne zauważyłeś ten potężny 
mężczyzna z rudymi kędzierzawymi włosami wygląda na 
Niemca lub Szweda, a właściwie  najbardziej przypomina 
wikinga. Jak każdy ( no może prawie każdy) marynarz po 
zawinięciu do portu pierwsze kroki kierował do dzielnicy 
„powracających marynarzy.” Tam po raz pierwszy ujrzał 
śliczną filigranową dziewczynę. Parę razy przeszedł koło 
lokalu, właściwie wystawy, gdzie dziewczyna pracowała. 
Wszedł wreszcie i nie wyszedł stamtąd dopóki nie stracił 
ostatnich pieniędzy. Wrócił na statek tylko po to aby zarobić 
pieniądze na kolejną wizytę u pięknej dziewczyny. Żył tylko 
myślą o kolejnym spotkaniu, starał się też zarobić jak najwięcej 
pieniędzy. Tak minęły długie dwa lata. Nie tylko on pracował 
dniami i nocami, ona również. Dziewczyna przyjechała do 
Holandii pięć lat temu. Miała wtedy czternaście lat. Jej uroda 
rozkwitła, była coraz piękniejsza i tym samym bogatsza. Po 
kolejnym rejsie kolega skierował pierwsze kroki do ukochanej. 
W pracy jej nie zastał, przekazano mu, że czeka na niego w 
restauracji. Zobaczył ją i wydała mu się jeszcze piękniejsza niż 
zwykle. Rzucił na podłogę swój worek marynarski, ukląkł 
przed dziewczyną i poprosił o rękę. Była zupełnie oszołomiona, 
musiał powtórzyć oświadczyny. Po dłuższej przerwie 
odpowiedziała: tak, jeśli jej wybaczy i przyjmie pewne
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warunki. Przez chwilę pomyślał z przerażeniem, że 
dziewczyna zechce wrócić do pracy. Jak trwoga to do Boga. 
Przypomniał sobie z dzieciństwa jakieś modlitwy. Po chwili 
milczenia usłyszał: wyjdę za ciebie jeżeli:
Przyjmiesz stan obecny jako stan wyjściowy,
Przyjmiesz mnie z tym co mam i  niczego nie będziesz mi 
wypominał,
Zapomnisz o mojej przeszłości,
Będziesz mnie kochał aż do śmierci,
Nie będziesz rasistą,
Nie będziesz mnie wykopywał z łóżka jak zaśniesz.
Chociaż Kurt uważał się za bezbożnika, dziękował w duchu 
Bogu za wysłuchanie jego próśb. 

Młodzi już następnego dnia załatwili formalności 
związane ze ślubem a po kolejnych kilku zamieszkali jako 
małżeństwo w wynajmowanym przez Kurta mieszkaniu. 
Wkrótce żona zaprosiła szczęśliwego (nawet nie podejrzewał 
jak bardzo) małżonka do „Raju.” Wjechali przez tę samą 
bramę, przez którą my również wjechaliśmy. Nie mógł 
uwierzyć, że to wszystko należy do niej. Kurt przyznaje, że to 
nie bogactwo trzyma go przy pięknej żonie, ale gorące uczucie.
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Jest niedzielny, wiosenny poranek. Prima aprilis 
upoważnia mnie do pisania o sprawach, które każdy może 
zinterpretować na swój sposób. Początek nowego wieku i 
nowego tysiąclecia nastraja człowieka górnolotnie, choć 
ciężary życia codziennego przytłaczają go. Mój zawód, 
uprawiany z powołania, należy do zawodów szlachetnych, ale 
ogranicza mnie do pewnej grupy społecznej. Grupa ta od 
tysiącleci jest wykorzystywana, na grzbiecie jej przemijały 
epoki, mocarstwa, zmieniały się systemy. Chłop 
pańszczyźniany, rolnik, pracownik PGR-u to kategorie ludzi, 
którzy byli siłą napędową gospodarki, byli kolebką wiary i 
tradycji. Zazwyczaj ludzi z nizin społecznych oraz ze wsi, 
którzy wyrwą się ze swego środowiska wstydzą się swojego 
pochodzenia, mało tego pogardzają swoimi bliźnimi. Dla 
przykładu weźmy nasz parlament z lat 1993-1997. Było w nim 
90% posłów i senatorów, którzy w pierwszym pokoleniu 
wywodzili się ze wsi. Kiedy jednak rozstrzygano losy ich braci i 
ojców ze wsi, głosowali w większości przeciw zmianom na 
lepsze dla wsi. Znakomicie zadbali natomiast o osobiste 
interesy.

Zmieniła się również moja sytuacja zawodowa. Można 
powiedzieć, iż „zszedłem na psy", czyli zająłem się leczeniem 
psów, bo innych zwierząt ostało się niewiele. Mogę 
zaobserwować zmianę społeczeństwa wobec tych 
czworonogów różnych ras, gatunków i odmian. To 
zainteresowanie zwierzętami domowymi zmieniło także mój 
profil zawodowy: z dużych na małe zwierzęta. Poziom kultury 
społeczeństwa można mierzyć jego stosunkiem do zwierząt. 
Zdarza się, że zwierzęta w domu są lepiej traktowane, niż w 
innych rodzinach ludzie. Aby nie zamknąć się tylko w jednej 
grupie zawodowej oraz wsi zrodziła się we mnie potrzeba pracy 
społecznej na rzecz środowiska lokalnego. Zaobserwowałem 
przy tym, że inni czerpali korzyści materialne z podobnej
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działalności. Ja natomiast dokładałem do swego 
społecznikostwa. Odbywało się to kosztem domu i rodziny. 
Tam gdzie rodziły się inicjatywy, ja byłem pierwszy. Kiedy 
nawiązywano kontakty partnerskie z Holendrami, też tam 
byłem. Nie narzekam, gdyż miałem okazję podszlifować swój 
angielski. Zyskałem też przyjaźń burmistrza partnerskiej 
gminy Krosna Odrzańskiego - Berta Sz. Był to człowiek bardzo 
sympatyczny i kontaktowy. Ponadto lubił pić z Polakami i za 
nasze pieniądze. Po latach okazało się, że powiedzenie, iż 
Holendrów wygnano ze Szkocji za skąpstwo - jest prawdziwe. 
W Holandii gościli się i nas za pieniądze Unii przyznawane na 
nawiązywanie kontaktów partnerskich. Polacy natomiast, a 
szczególnie autor tych wspomnień, postępowali zgodnie ze 
staropolskim zwyczajem „zastaw się, a postaw się."

Podczas pierwszej wizyty w Holandii atmosfera był 
sztywna. Zarówno goście jak i gospodarze zachowywali się 
oficjalnie. Do zbratania się Słowian z Niderlandczykami doszło 
w czasie towarzyskiej kolacji w restauracji. Skosztowaliśmy 
najpierw ichniej wódki, która jakoś nam nie szła. Postawiliśmy 
więc nasze „Krakusy" na stół. Atmosfera była drętwa, więc 
wstałem, wziąłem kielich do ręki i donośnie rzekłem: „Ladyyys 
and Gentelmen, zum beispil, na zdrowie!" Zapanowała cisza, a 
mnie przyszła na myśl strofa z „Pana Tadeusza" „I wszystkim 
się zdawało, że Wojski gra jeszcze, a to echo grało." Wszyscy 
oczekiwali na ciąg dalszy, a mnie jak na złość zatkało i nie 
mogąc wydobyć słowa siadłem tak szybko jak wstałem. Cisza 
trwała jeszcze przez moment, po czym wstał burmistrz Sz. i 
zawołał „brawo Zdzisław, zaczynamy po polsku." Bardzo nas 
wszystkich zaskoczył. Tak rozpoczęły się rozmowy polsko-
holenderskie na przyjaznej ziemi w gminie Emsmond. 
Oczywiście za pieniądze Unii Europejskiej. Kontakty trwały 
gdzieś do roku 1997, kiedy to zaprzyjaźniony już z nami 
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burmistrz zrezygnował ze swojej funkcji przechodząc do 
biznesu holendersko- polsko-rosyjskiego. Pożegnanie 
burmistrza odbyło się bardzo uroczyście. Byłem zdziwiony, że 
aż tak bardzo. Znalazłem się w delegacji, która miała żegnać go 
w imieniu władz Krosna Odrzańskiego. Po raz pierwszy w 
Holandii widziałem tak długą kolejkę. Była to kolejka ludzi do 
lokalu, w którym burmistrz urządził pożegnanie. Jako delegacja 
z zagranicy byliśmy na czele tej kolejki. W lokalu byliśmy od 
14-stej do 21-szej i przez cały ten czas przewijali się mieszkańcy 
chcący pożegnać swojego burmistrza. Było mnóstwo kwiatów i 
prezentów, zajęły one dwa duże pokoje. Kiedy po kolacji 
wychodziliśmy z lokalu kolejka chętnych do pożegnania 
burmistrza niewiele się zmniejszyła. Nie wiem co 
zaprzyjaźniony Holender zrobił z tymi prezentami, bowiem 
biednych tam nie było widać, a Polska już go nie interesowała. 
Od tego czasu nigdy go już nie widziałem, ani o nim nie 
słyszałem. Zastanawia mnie ta ogromna sympatia, jaką cieszył 
się ten urzędnik wśród swoich obywateli. Może miał jakąś złotą 
receptę na sprawowanie władzy. Ciekawe, czy nasz burmistrz 
też ją ma? Po latach wydedukowałem sobie, że była to 
umiejętność zagospodarowania nadwyżek królowej dla swoich 
obywateli. Mając taką królową też bym krzyczał: „Wiwat król, 
wiwat sejm, wiwat wszystkie stany.”
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W moim zawodzie jeszcze dziesięć lat temu ważną rolę 
spełniali technicy weterynarii. W gospodarstwach 
indywidualnych, PGR-ach, różnych Spółdzielniach Rolniczych 
hodowano dużo zwierząt. Jako pomoc fachowa technicy 
wspierali pracę lekarzy weterynarii. W rzeczywistości lekarze 
robili różne akcje profilaktyczne, a technicy jeździli leczyć 
zwierzęta.
Na placówce w gminie M. był mój kolega W. Jako kierownik 
Lecznicy Specjalistycznej w Krośnie Odrzańskim 
sprawowałem nadzór merytoryczny nad jego pracą. W praktyce 
wyglądało to tak, że on leczył, a ja badałem bydło w akcjach 
masowych. Spotykaliśmy się więc przy różnych okazjach, 
również towarzyskich.

W 1981 roku odkryłem w sobie zdolności radiestezyjne. 
Zostały one w rok później potwierdzone w czasie spotkań ze 
słynnym doktorem P. z Międzyrzecza. Moje zdolności wysoko 
ocenił także doktor J. z Poznania. W czasie wizyty u W. 
opowiedziałem mu o moich zainteresowaniach. Bardzo go one 
zaintrygowały. Zapytał czy przy pomocy różdżki i wahadełka 
można wykryć zakopane złoto. Kiedy potwierdziłem 
zaprowadził mnie do swojej piwnicy i rzekł „czyń swoją 
powinność". Wziąłem wahadełko, skoncentrowałem się i 
przyrząd wskazał miejsce ukrycia złota. Okruch złota z 
wahadełka wsadziłem do różdżki, która również wskazała to 
samo miejsce. Mocno podekscytowani przystąpiliśmy do 
kopania. Na głębokości około siedemdziesięciu centymetrów 
natknęliśmy się na wielki kamień. Był płaski, gruby na około 
pięć centymetrów, średnica jego miała z osiemdziesiąt 
centymetrów. Kamień pobudził naszą wyobraźnię, wyjęliśmy 
go i kopaliśmy z większym zapałem. Do głębokości jednego 
metra ziemia była miękka tak, jakby ktoś już tu wcześniej kopał. 
Następne pół metra pokonaliśmy z najwyższym trudem.
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Daliśmy za wygraną na głębokości półtora metra. Zlani potem 
usiedliśmy w rogu piwnicy. Było czerwcowe upalne 
popołudnie. Czułem, że W. patrzy na mnie z wyrzutem. Jeszcze 
raz wziąłem wahadełko, potwierdziło pierwotną lokalizację. 
Wróciłem do samochodu po książkę o posługiwaniu się 
różdżką i wahadełkiem przy poszukiwaniu kruszców. Na końcu 
rozdziału w jednym zdaniu napisano, aby wykluczyć pomyłkę 
należy na ziemi położyć kartkę białego papieru formatu A-3. 
Robi się to, ponieważ miejsce, gdzie było złoto, zachowuje w 
postaci energii pamięć o kruszcu. Tak więc nieuctwo albo 
niecierpliwość, albo wreszcie chciwość sprawiły, że 
dotleniliśmy nasze organizmy, wzmocniliśmy mięśnie zgodnie 
ze zmodyfikowanym powiedzeniem „Kto nie ma w głowie, 
tego bolą mięśnie."

W. nie zwątpił w moje umiejętności i zaprowadził mnie 
teraz do studni. Była ona zasypana, ale nadal głęboka. 
Znajdowała się poza obejściem i jak głosiła plotka Niemcy 
zakopali tam złoto. Znowu skoncentrowałem się i przyrządy 
wskazały złoto. Badania przeprowadziłem z arkuszem papieru i 
bez arkusza. Wynik był za każdym razem pozytywny. 
Zastanawialiśmy się co robić, wreszcie W. poprosił, abym 
zbadał, czy jest tam żelazo. Wahadełko potwierdziło jego 
przypuszczenia. Dodał, iż Niemcy na złoto rzucili granaty, aby 
nikt go nie zabrał. Po takiej informacji nie miałem zamiaru 
sięgać po złoto, szczególnie nie moje. Mój kolega zapewne też 
nie, bo żyje skromnie z niewielkiej renty.

Wracając do złota w piwnicy, było ono tam z pewnością, 
bo odwiedzający dom Niemcy bardzo się piwnicą interesowali. 
Przed W. dom ten zajmował lekarz weterynarii, który „za 
kołnierz nie wylewał". Dziwiło niektórych skąd miał pieniądze 
na wódkę i dostatnie życie, skoro do pracy się nie garnął. 
Człowiek ten zmarł w wyniku przedawkowania alkoholu.
Jadąc z Krosna Odrzańskiego do M. spoglądam zawsze na 
krzyż przy drodze. Znam historię z nim związaną. 
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Mój kolega jechał szosą i ujrzał rozbity motocykl. Zatrzymał 
się i usłyszał, że ktoś wzywa pomocy. Przy drzewie leżał młody 
człowiek i szczęśliwy, że się ktoś pojawił, poprosił, aby go 
przytulić, gdyż jest mu zimno. W taki oto sposób, na jego 
kolanach, zmarł młody chłopak z rozbitą czaszką. Kiedy mi 
opowiadał o tym tragicznym wydarzeniu łzy spływały mu po 
policzkach. Na mnie również ta opowieść zrobiła 
przygnębiające wrażenie i na zawsze zapadła w pamięć.
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Było to wczesną wiosną, nie pamiętam dokładnie 
którego roku, na pewno jednak przed 1975. Często wspominam 
tamte czasy i swoją nadgorliwość w pracy, którą dziś oceniam 
jako głupotę. Był to okres ciągłych wędrówek weterynarzy po 
wsiach. Mówiono nawet, że nie ma to jak być weterynarzem: 
nic nie robi tylko łazi. I rzeczywiście, a to szczepiliśmy świnie, 
później te świnie należało odrobaczyć, a to zwalczaliśmy 
motylicę u bydła, były też masowe badania bydła w kierunku 
gruźlicy itd., itd. Wszystko miało odbywać się planowo. Z 
realizacją tych planów bywało różnie, bo albo brakowało 
szczepionki, albo spóźniała się dostawa leku na motylicę. 
Szczepieniem trzody, odrobaczaniem świń zajmowali się 
technicy weterynarii, czyli personel pomocniczy lekarzy 
weterynarii.

Tak się złożyło tej wiosny, iż technicy w jednym czasie 
mieli szczepić przeciwko różycy, walczyć z motylicą u bydła i 
trzody, a ponadto jeszcze dokonać przeglądu obór. Kolega 
Władek, człowiek spokojny, wychowany w dyscyplinie, na 
wieść o nałożeniu się kilku obowiązków, aby wyrazić swoją 
dezaprobatę posłużył się przypowieścią o nadgorliwym 
stachanowcu. A oto jego opowieść. Czapajew był w kołchozie 
przodownikiem pracy socjalistycznej. Wziął sobie do pomocy 
najpracowitszą kołchoźnicę Tanie, która miała za nim nadążyć 
w jego przodowniczym koszeniu zboża. Pod wieczór 
brygadzista podziwiając ich pracę postanowił, iż Czapajew 
kosząc będzie ciągnął za sobą grabie. W ten sposób nie 
zmarnuje się żaden kłos. Czapajew nic nie powiedział, ale 
pomysł oburzył Tanie, która powiedziała do niego: chodź 
Wania, bo jutro oprócz grabienia każą ci h... zboże młócić. 
Czapajew wziął Tanie i poszukali sobie innego kołchozu.

Przytoczony przez naszego kolegę przykład 
poskutkował, bo najpierw długo śmialiśmy się, później zaś
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została rozplanowana na trzech. Wykonano ją sprawnie i z 
zadowoleniem.

W czasie badania bydła na gruźlicę towarzyszyli nam 
urzędnicy z Wydziału Rolnictwa. Były to przeważnie młode 
dziewczyny zupełnie nie przygotowane do pracy w terenie. 
Miały one prowadzić dokumentację naszych działań. Jak 
wspomniałem, miałem ogromny zapał do pracy, ponadto byłem 
młody i zdrowy toteż przemieszczałem się szybko z zagrody do 
zagrody. Dziewczyny tylko opóźniały moją pracę. Zdarzało się, 
że ja już kończyłem a panie urzędniczki przychodziły z dużym 
opóźnieniem (wcale nie ze złej woli) i korzystały z moich 
notatek pozostawionych w zagrodach. Papierkowa robota 
wykonywana była podwójnie.

W gminie Maszewo do pomocy przy tuberculinizacji 
przydzielono mi zootechnika kolegę Stanisława. Był to jeden z 
tych poniedziałków po imieninach. Kolega nie wyglądał 
najlepiej, bo gdzieś w trzeciej zagrodzie babcia patrząc na niego 
zapytała czy nie napiłby się mleka. Stasiu wyraźnie ożył na tę 
propozycję. Babcia pokuśtykała w stronę piwniczki. Wskazała 
nam emaliowane, do dziś pamiętam niebieskie, 15 litrowe 
wiadro. Pełne było zimnego sztywnego zsiadłego mleka jeszcze 
ze śmietanką. Pobiegłem do kuchni po garnuszki, Stasiu 
tymczasem targał to wiadro do ławki przy płocie. I tak na tej 
ławce spokojnie garnuszek po garnuszku ciągnęliśmy sobie to 
mleczko. Przy upalnej pogodzie była to prawdziwa uczta. Co 
parę garnuszków babcia pytała się kolegi: i co, lepiej ci?. Nie 
odzywał się tylko kiwał głowę ukontentowany. W pewnym 
momencie stało się nieszczęście. Stasiu zrobił się czerwony, 
oczy wydawało się, że wyjdą mu z orbit, łapał powietrze jakby 
się dusił. Wstał, oparł głowę na słupku ogrodzeniowym i 
kierując ją w stronę grządki warzywnej rozpoczął proces 
nawożenia. Babcia widząc to zaczęła powtarzać: taka strata, 
taka strata, żeby choć kury tu były to by sobie pojadły, a tak to się
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się zmarnuje. „Nawożenie" bywa zaraźliwe, dołożyłem jednak 
wszelkich starań, aby nie pójść w ślady kolegi. Odwróciłem się 
w drugą stronę, zatkałem sobie uszy i tłumaczyłem, że przecież 
ja poprzedniego dnia tyle nie wypiłem, więc nie muszę sobie 
płukać żołądka. A mleko naprawdę było wyśmienite.
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Dla postronnych obserwatorów zależność ludzi 
wykonujących wolne zawody od polityki winna być 
minimalna. Najlepsze lata mojego życia, nie tylko 
zawodowego, przypadły na czasy tzw. komuny.
Żyło mi się dość dobrze. Patrząc z perspektywy lat mogę 
porównać moje życie do życia ptaka w klatce, który ma 
wszystkiego do syta, wszystkiego prócz wolności. Prowadząc 
pracowite życie mogłem sobie pozwolić również na wyjazdy 
zagraniczne, chociaż z pewnymi ograniczeniami. Po zmianach 
„na lepsze” mogłem jeździć wszędzie, ale nigdzie nie 
jeździłem, bo nie było mnie stać. Wolałem przeznaczyć 
pieniądze na inne cele. Teraz świadomość, że mogę jechać 
wszędzie sprawia, iż zagraniczne wojaże stały się mniejszą 
atrakcją. 

Jako lekarz weterynarii, zarówno zawodowo jak i z 
pochodzenia byłem, związany ze wsią. Interesowałem się 
polityką i w 1982 roku dałem się wciągnąć w szeregi ruchu 
ludowego. W tym czasie ruch ten reprezentowało ZSL. 
Wcześniej zaproponowano mi zresztą „czerwoną książeczkę” 
wraz z lepszą pracą. W mojej ocenie praca ta była akurat 
gorszą. Zostałem zmuszony do wyboru mniejszego zła. 
Kolejne wybory dróg życiowych nie zawsze okazywały się dla 
mnie korzystne, chociaż patrząc z pewnego oddalenia może nie 
najgorsze. Jedno jest pewne, nigdy nie dane mi było być w 
większości. Kiedy nastały czasy „Solidarności” dostałem 
propozycję aby się zapisać, gdyż dobrze wiedzieć co oni tam 
knują. Nigdy nie byłem człowiekiem o dwóch twarzach, 
chociaż chciałbym być Światowidem o czterech obliczach. Jak 
on widziałbym wszystko i może wtedy dokonywałbym 
właściwych wyborów? Obawiając się uwikłania w nieczystą 
grę nie zjawiłem się na zebraniu, jak mi proponowano i 
automatycznie skazałem siebie na miano przeciwnika reform. 
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Nikomu niczego nie tłumacząc wstąpiłem do OPZZ. Uznałem, 
że wystarczy mi jedna Partia. Po stanie wojennym, jak wszyscy 
zdelegalizowani działacze, leczyłem rany psychiczne i czułem 
się zewsząd „kopany”. Rzuciłem się w wir pracy zawodowej i 
była to moja emigracja wewnętrzna. Rozmyślałem też jak 
zostać rolnikiem, a może hodowcą drobiu. Oba te zamierzenia 
zrealizowałem po 1988 roku. Po roku 1997 moja działalność 
gospodarcza stała się zupełnie nieopłacalna. Poniosłem 
ogromne straty. Dotyczy to nie tylko mnie, ale całego 
rolnictwa. To rolnicy ponoszą główne koszty tzw. 
transformacji. Do roku 1987 byliśmy między młotem a 
sierpem, a po roku 1997 młot wzięli panowie z AWS a sierp 
panowie z UW. Jedni i drudzy niszczą polskie rolnictwo licząc 
na pochwałę Unii Europejskiej. Jeżeli bierze się cudze 
pieniądze to albo trzeba je oddać, albo jest się wykonawcą 
cudzych poleceń. Ten nasz polski przypadek opisuje 
Kazimierz Poznański w książce pt. Wielki Przekręt  klęska 
polskich reform z roku 2000. Radzę się z nią zapoznać, bo 
może być na indeksie.

Chce się krzyczeć: „Cudze chwalicie swego nie znacie, 
sami nie wiecie, co posiadacie”. Nie cenimy tego, co polskie. 
Wydaje się nam, Polakom, że ci z Zachodu muszą być od nas 
lepsi. Ściągamy z Unii Europejskiej, przynajmniej w 
rolnictwie, wzorce, których nigdy byśmy sami nie wymyślili, 
bo są tak złe. Wybieramy tych parlamentarzystów, radnych, 
którzy pięknie potrafią mówić, są uczeni, ale jednocześnie są 
obcy. Wolimy wierzyć, że za tym liderem jest to, czego 
oczekujemy. Nie lubimy wybierać ludzi, których znamy, bo 
przecież są tacy sami jak my: tacy źli i dobrzy, tacy głupi i 
mądrzy. Sądzimy, że ten, na którego oddajemy głos jest 
mądrzejszy, lepszy, niż ktoś znany nam. No i potem mamy to, 
co mamy. A mamy majątek narodowy, na który pracowaliśmy 
przez pięćdziesiąt lat, już do nas nie należący. Nie do końca 
wiadomo w czyich jest rękach, za czyje pieniądze, a prawdę 
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mówiąc za grosze został kupiony. Nie mamy za to pieniędzy w 
kasie samorządowej i państwowej. Pieniądze, które otrzymują 
zatrudnieni, bardziej przypominają jałmużnę. Zatrudniający 
przypominają zaś ekonomów dzielących ową jałmużnę i nawet 
nie wiedzą skąd ona pochodzi. Kupujemy od Unii Europejskiej 
technologie, których nikt z nas nie chce, bo przecież nie 
chcemy jeść potraw mających tylko jeden unijny smak, pić 
mleka, wprawdzie sterylnego, ale bez wartości odżywczych. 
Przetworzone produkty zbożowe powodują alergie i zaburzają 
rozwój fizyczny. Owoce i warzywa unijne z wyglądu są piękne, 
tak naprawdę zaś są niesmaczne, a ich wartość odżywcza jest 
pozorna. Podobne przykłady można mnożyć. Niszczymy 
wszystko, co wyprodukuje polski rzemieślnik, rolnik, 
sadownik i przetworzy polski zakład. 

Zamiast doprowadzić do końca zwalczanie białaczki u 
bydła my udowadniamy, że w Polsce nie ma BSE. Zamiast 
zabronić wwozu produktów rolnych z krajów gdzie jest 
pryszczyca, my wyrzucamy do kosza 1/10 tego, co wwozi się 
do Polski płacąc za to krocie. Pieniądze te powinny być 
przeznaczone na zwalczanie chorób zwierzęcych w kraju.

Zamiast sprowadzać ropę naftową część pieniędzy 
należałoby przeznaczyć na polską technologię produkcji oleju 
napędowego z rzepaku. Tylko kto jest tym tak naprawdę 
zainteresowany, skoro w 2000 roku 70% banków było w 
obcych rękach i uzależnionych jest od petrodolarów?
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Było to gdzieś w połowie lat siedemdziesiątych XX 
wieku. Energia i zapał do pracy pchały mnie w wir zadań 
zlecanych przez ówczesnego „Powiatowego” doktora 
Twardego. Pewnego razu zawołał mnie do siebie i rzekł 
„Człeku, panie czeka ciebie zadanie. Pojedziesz z panem 
Stasiem, weźmiesz sobie technika, powiedzmy Sławka, do 
Czetowic, na stawy i będziesz badał kaczki na salmonellozę”. 
Nie mogłem nie wiedzieć jak się to robi, bo przecież 
skończyłem studia, a tam podobnież wszystkiego uczą. 
Najpierw umówiłem się z kierownikiem Gospodarstwa 
Rybackiego  panem Kazimierzem Ch., człowiekiem 
niezwykle statecznym, stanowczym i na wszelkie 
ewentualności przygotowanym. Jak się potem okazało takim 
go ukształtowało „bogate” życie tak w Polsce, jak i na 
Wschodzie. Kiedy dotarliśmy nad stawy, ludzie już czekali. 
Wszystko było doskonale zorganizowane: dwie kobiety do 
skubania i trzy garnki z wrzącą wodą. Dziwne wydało mi się 
takie kompletne przygotowanie akcji, przecież dopiero rano, 
bez wcześniejszego uprzedzenia, o niej się dowiedziałem. 
Wydawało mi się, że to ja mam być tym najważniejszym, a 
tymczasem ktoś już zadziałał przede mną i to w sposób 
profesjonalny. Badania tego typu robiłem po raz pierwszy w 
życiu i nie miałem zielonego pojęcia jak się do nich zabrać. 
Dobrze, że tylko ja byłem nowicjuszem, pan Stasiu, kierowca 
Warszawy  już nie i wszystko dla „pona Dochtora” już 
przygotował, zanim zdążyłem rozejrzeć się po okolicy. Kiedy 
wróciłem po rozpoznaniu terenu pan Stasiu czekał na mnie z 
białym fartuchem, antygen do zakropienia kropli krwi, ciepła 
woda stały na białym stoliku przykrytym dużą gazą. Kierownik 
gospodarstwa przywitał się ze mną bardzo serdecznie, 
dokładnie wyjaśnił też, co służy do czego i co każdy będzie
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robił. Słuchałem tego wszystkiego z dużym zadowoleniem. 
Poczułem ulgę dowiedziawszy się, że tylko ja jestem 
nowicjuszem. Ubrałem zatem fartuch, usiadłem w fotelu w 
dobrze oświetlonym pomieszczeniu obok kurnika i taśma 
ruszyła. Kładziono mi na stoliku kaczkę z odpowiednio 
ułożonym oskubanym skrzydłem i dobrze widoczną żyłą 
ramieniową. Nakłułem więc żyłę igłą, a wypływającą krew 
przeniosłem na płytkę z antygenem. Na płytce było dziesięć 
wgłębień z kroplami antygenu. Po dziesiątej kaczce 
zamieszałem płytka i wyszło, że sześć próbek reaguje dodatnio 
na salmonellozę. Wyniesiono ją do innego pomieszczenia 
gdzie, jak się okazało, pracowała druga ekipa ze swoimi 
„skubaczkami”. Praca trwała około dziesięciu godzin, ale po 
trzech godzinach było śniadanie. Do wyboru była zupa z karpia 
lub rosół z kaczki, wybrałem z ciekawości zupę z karpia. 
Jadłem ja po raz pierwszy w życiu i nie ostatni, bo od tej pory 
mogę sobie przypomnieć jej znakomity smak podczas różnych 
okolicznościowych spotkań, rocznic, targów czy plenerów. 
Wróćmy jeszcze do tych kaczek, które nie wróciły do stada. Na 
trzy tysiące było ich kilkanaście. Oczywiście zbadałem je 
dokładnie i żadna nie była chora, za wyjątkiem reakcji na 
poziomie immunologicznym. Później zrozumiałem, na czym 
polegała idealna organizacja pracy zaprezentowana mi przez 
tak doświadczonego dyrektora, jakim był pan Kazimierz Ch. 
Myślę, że zasady „żyj i daj żyć innym” oraz „każdemu według 
jego pozycji i wykształcenia” są nadal aktualne. Po prostu 
szanuj drugiego jak siebie samego, a sam będziesz autorytetem 
dla kogoś innego. 

Inny, też sympatyczny kontakt z panem Ch. miałem 
podczas wizyty zagranicznej delegacji. Nie pamiętam już czy 
była to delegacja z Jugosławii, czy też z Bułgarii, w każdym 
razie gospodarz oprowadzał nas po stawach i tak doszliśmy do 
Rybakówki w Czetowicach i fermy kaczek. Jeden z gości 
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zapytał czy „patki” (tak określał kaczki) mają kontakt, a 
właściwie spytał czy są u was „piździce”. Gospodarz lekko 
zażenowany, spojrzał na mnie, wzruszył ramionami i 
przeszedł do kolejnego tematu dotyczącego „patek”. Sprawa 
wróciła dopiero wieczorem, kiedy to gość, tym razem 
dyskretnie, ponowił swoje pytanie. To właśnie mnie, pewnie z 
racji młodego wieku, dyrektor poprosił o wyjaśnienie tej tak 
„dyskretnej” sprawy. Upewniłem się, że dwie panie 
przyrządzające poczęstunek nie słyszą i zapytałem 
obcokrajowca czy mają być takie jak te panie. W tym 
momencie zrozumiał on nieporozumienie i wynikającą z niego 
niezręczna sytuacją. Zaczął się śmiać tak spontanicznie, że 
zaraził śmiechem nas, gospodarzy. Śmialiśmy się jakąś chwilę 
nie znając powodu. Przypomniał mi się film z Kargulem i 
Pawlakiem: podchodzili do płota, bo jeden z nich podchodził, 
płakali, bo jeden z nich płakał. Kiedy wszyscy już się uspokoili 
gość wyjaśnił, że nie chodzi mu o żadne dziewczyny tylko o 
„Piździe”, co w jego języku oznacza małże, które w wodach 
stojących są żywicielami pośrednimi pasożytów i przenoszą 
salmonellozę. Wtedy znów wybuchnęliśmy śmiechem, który 
trwał tak długo, jak długo był alkohol w szklanicach. W 
tamtych czasach na stawach nie brakowało ani ryb, ani 
„patek”, ani rakiji, którą piliśmy do samego rana. Po imprezie 
nasz kierowca, pan Stasiu porozwoził wszystkich do domów o 
odpowiedniej porze. Jako ostatniego odwiózł mnie i 
tradycyjnie już zapytał: „panie Dochtorze, czy pon aby nie 
zapomniał o mnie, za tom ciężkom prace, bo wiesz pon, 
najgorzej jest pracować z ludźmi, szczególnie z 
wykształconymi”.  Nic nie musiałem mówić, tylko kiwnąłem 
głową i uniosłem w jednej ręce rakiję, a w drugiej gorzelnianą. 
Kiedy już wysiadałem pan Stasiu podziękował mi sygnałem i 
uśmiechem na zmęczonej twarzy z jednodniowym zarostem.
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W czasach władzy tzw. reżimu komunistycznego, z 
którego i ja się wywodzę, sekretarze partii mieli swoje prawa 
niepisane. Zwykli ludzie tych praw jednak nie przestrzegali  
podobnie jak i teraz, a i w przyszłości też zapewne będzie 
podobnie. Do pana Kazimierza Ch. zgłosił się sekretarz partii 
niby to z zapytaniem, niby z prośbą, a właściwie to z 
poleceniem zakupu (ściślej przekazania) kilku kilogramów ryb, 
w związku z posiedzeniem egzekutywy PZPR na temat 
hodowli ryb i zwiększenia powierzchni stawów. W tamtych 
czasach prawie wszyscy będący na stanowiskach 
kierowniczych musieli należeć do wiodącej i jedynie słusznej 
partii. Panu Kazimierzowi nie była na rękę taka wizyta z 
znienacka i to z takim życzeniem. Przede wszystkim nie był to 
okres odłowów, nie było też ryb w magazynach. Było tylko 
jedno miejsce gdzie można niemalże każdą ilość ryb złowić, a 
właściwie wziąć. W jeziorze głównym z rejonu źródła wody 
bijącej do stawu, pompowano wodę do wyżej położonego 
jeziora, w którym tej wody brakowało. Było lato, ryby 
odczuwały brak tlenu, a w takim miejscu gdzie woda była 
mieszana i dotleniona w trakcie przepompowywania, ryby 
chętnie się gromadziły i korzystały z większej ilości tlenu. 
Ryby te były przy tym przerzucane wraz z wodą do stawu 
górnego. Pan G., który obsługiwał to miejsce, miał za zadanie 
nie tylko zatrzymać ryby w stawie głównym, ale strzec to 
stanowisko przed kłusownikami mającymi, podobnie jak 
członkowie egzekutywy, apetyt na świeże rybki. Kłusownicy 
pewne przesłania ideowe rozumieli dosłownie, np. wszyscy 
mamy takie same żołądki i wszystkie ryby są nasze, bo 
państwowe. Pan G. miał niewzruszone zasady, a w 
szczególności nie był przekupny i każdego, kto przychodził po 
ryby, bezlitośnie gonił z tego miejsca. 
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Amatorzy świeżej ryby używali różnych forteli, aby pana G. 
podejść. Jednak nie było na niego sposobu, szczególnie, że sam 
szef miał go na celowniku i za odstępstwo od przyjętych zasad 
mógłby go zwolnić. Wiedział o tym zarówno pan G. jak i pan Ch. 
Strażnik do obrony przed kłusownikami na dwóch nogach, a i na 
czterech  bo i tacy się zdarzali, używał tzw. „maciory”. Był to 
potężny, sękaty, z licznymi gałęziami, dębowy kij, którym to 
obsługujący pompę zatrzymywał ryby próbujące wydostać się z 
głównego stawu. Sekretarz partii, skądinąd bardzo porządny 
człowiek, został poinformowany przez kierownika gospodarstwa 
pana Kazimierza Ch., że nie może jego prośby spełnić gdyż ryby 
nie są w tym czasie odławiane, ale być może uda mu się coś 
załatwić z panem G. Objaśnił mu gdzie ma się udać, z kim i jak 
gadać i czekał na wieści po powrocie. Nie posądzał G. o to, że 
może darzyć względami I sekretarza, choć jakieś 
prawdopodobieństwo, że znali się wcześniej oczywiście istniało. 
Zastanawiał się też nad swoją reakcją w sytuacji, jeśli sekretarz 
wróci z rybami lub, jeśli tych ryb nie otrzyma. Egzekutywa to 
ważna instancja zwłaszcza, jeśli jej członkowie będą głodni. W 
końcu zdał się na zrządzenie losu. Poszedł do swoich zadań i 
zapomniał o sekretarzu. W dniu egzekutywy odebrał telefon, że 
ma się natychmiast na niej stawić. Zaraz też po niego miał 
przyjechać kierowca. Nie były to lata pięćdziesiąte i zsyłka na 
Sybir nie groziła, szczególnie, że z Dalekiego Wschodu przecież 
wrócił. Pełen obaw jechał na egzekutywę, jak sądził - w 
najlepszym wypadku po naganę. Wszedł na salę obrad i zastał 
przywitany prawie jak bohater. Zdezorientowany nie wiedział co 
powiedzieć, ale nie musiał nic mówić. Sam przewodniczący 
pogratulował mu postawy, porządku i wychowania 
obywatelskiego załogi, która potrafi bronić własności i majątku 
państwowego. Dodał przy okazji i na zakończenie, że trochę to z 
tym atakiem na sekretarza przesadzili. Nie dość, że użyli
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„maciory”, to jeszcze goniąc rzucali w niego kijami, no i na jakiś 
czas musieli opuścić stanowisko pracy, a w tym czasie mógł ktoś 
podejść i spokojnie obłowić się rybami. Pan Kazimierz 
słuchając tej relacji ledwo mógł powstrzymać śmiech 
wyobrażając sobie jak mały sekretarz zmykał przed dużym 
Góreckim i jak ten ostatni rzucił w sekretarza „maciorą”, bo nie 
mógł go dogonić. Za to członkowie egzekutywy wybuchnęli 
głośnym śmiechem obracając całe zajście w żart. Nie do 
śmiechu było tylko I sekretarzowi, który zaprosił pana 
Kazimierza na wódkę, przy której dogadali się, że sekretarz 
musi koniecznie spróbować zupy z karpia  specjalność kuchni 
Gospodarstwa Rybackiego w Osiecznicy.

Czytając tę relację przyjmijcie i Państwo zaproszenie na 
zupę z karpia sprawdzoną przez sekretarza i docenioną przez 
smakoszy nie tylko w gminie Krosno Odrzańskie, nie tylko w 
powiecie krośnieńskim, nie tylko w województwie lubuskim, 
nie tylko w rejonie nadgranicznym polsko  niemieckim, nie 
tylko w Polsce, ale nawet w Brukseli i całej Unii Europejskiej na 
razie, bo w przyszłości na całym Bożym świecie.
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Książkę tą poświęcam dwóm kobietom mojego 

życia. Pierwsza to moja Mama  Aurelia, która dzięki swojej 

„chłopskiej filozofii” sprawiła, że ja często bosymi stopami 

chodząc po Ziemi zawsze głowę miałem w chmurach. 

Druga to moja Żona Ludwika-Karolina, która dając mi 

dużą swobodę działania nie przeszkadzała mi w rozwoju 

osobowości. Czasami tylko sprowadzała mnie na ziemię, 

abym nie „odfrunął” i aby moje nieudolne „latanie” nie 

było przyczyną bolesnego upadku, chociaż i takie 

przypadki miały miejsce.

                         Zdzisław Paduszyński 
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