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Był ostatnim rektorem Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, piastującym 
tę godność w latach 1937–1939. Po wojnie osiadł we Wrocławiu, gdzie na tutejszym 
Uniwersytecie współtworzył Wydział Medycyny Weterynaryjnej, przeszczepiając tu 
tradycje lwowskiej uczelni. W 1985 r. ówczesna Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 
doceniając jego wkład w rozwój polskiej nauki i wrocławskiej uczelni, uhonorowała go 
zaszczytnym tytułem doktora honoris causa. Nie zdążył się jednak nim nacieszyć ani nawet 
nie odebrał dyplomu, gdyż zmarł 11 lipca 1985 r. w wieku 95 lat. Kim był prof. Kazimierz 
Szczudłowski – człowiek, który wykształcił ponad trzy tysiące lekarzy weterynarii  

i stworzył polską szkołę chirurgiczno-ortopedyczną?  

 11 LiPcA 
  Ze Lwowa do Wrocławia  
– Kazimierz Szczudłowski

WROcŁAWSKiE HiSTORiE 

Lwów kochał całym sercem. To tam urodził 

się 6 czerwca 1890 r. i tam ukończył kolejno 

wszystkie szkoły oraz studia na Akademii Me- 

dycyny Weterynaryjnej. Chciał iść w ślady ojca 

Wincentego, który na uczelni był instruktorem 

technicznego podkownictwa. Być może to wła-

śnie fakt, że od najmłodszych lat przyglądał 

się pracy ojca, sprawił, że zawsze najbardziej 

interesowały go zwierzęce kończyny – do tego  

stopnia, że współcześnie uznawany jest wybit-

nego specjalistę w zakresie diagnostyki chorób 

kończyn koni i bydła oraz twórcę polskiej szkoły 

chirurgiczno-ortopedycznej. 

Już podczas studiów odkrył swoje powołanie 

i wiedział, że chce zająć się nauką, dlatego po  

uzyskaniu w 1913 r. dyplomu lekarza wete-

rynarii pozostał na uczelni. W czasie I wojny 

światowej leczenie zwierząt porzucił na rzecz  

leczenia ludzi, kliniki weterynaryjne przeorga-

nizowano bowiem na wojskowe szpitale. Nie 

ominęła go także służba wojskowa w armii 

austriackiej, z którą walczył m.in. na froncie 

włoskim. Gdy w 1918 r. Polska odzyskała nie-

podległość, austriacki mundur szybko zamienił 

na polski – jako lekarz weterynarii w stopniu 

podporucznika Wojska Polskiego służył naj-

pierw Krakowie, a od 1920 r. w Warszawie, 

gdzie w stopniu kapitana trafił do Centralnej 

Szkoły Jazdy i Szkoły Kucia. Gdyby nie ten przy- 

dział, zapewne stanąłby do walki w obronie 

swojego ukochanego Lwowa… 
Profesor Kazimierz Szczudłowski, fot. zbiory Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu za: www.muzeum.upwr.edu.pl
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Lwów jednak o nim nie zapomniał i już po uspo- 

kojeniu się sytuacji w mieście, upomniał się  

o swojego wybitnego specjalistę, który praw-

dopodobnie jeszcze w czasie wojny napisał po- 

radnik „Rozpoznawanie wieku według zębów  

u koni, bydła rogatego i psów”. Po powrocie do  

Lwowa Szczudłowski objął asystenturę w Kate- 

drze Fizjologii Akademii Medycyny Wetery-

naryjnej, a jednocześnie został komendantem 

lwowskiej Szkoły Kucia Koni. W 1920 r. doktory-

zował się, a dwa lata później jako stypendysta 

rządu francuskiego szkolił się w Paryżu i Brukse- 

li. Również i polski rząd wysłał go na stypendium 

do Berlina, Drezna, Monachium i Giessen. Gdy 

wrócił do Lwowa, jego kariera naukowa zaczęła 

rozwijać się jeszcze szybciej. Jako zastępca pro- 

fesora pełnił obowiązki kierownika Kliniki Cho- 

rób Chirurgicznych i habilitował się w 1925 r.,  

kierując od tego czasu również Kliniką Położ- 

niczą. 

Zajmował się wieloma dziedzinami weterynarii, 

a przede wszystkim diagnostyką chorób koń- 

czyn koni i bydła, dla której opracował nowator- 

ski plan badań. Pochłaniały go także badania  

nad problemami rozrodu zwierząt  i patologiami  

zwyrodnieniowymi. W okresie pracy na lwow-

skiej uczelni stworzył podstawy praktycznej 

weterynarii klinicznej, szczególnie z zakresie 

ortopedii, chirurgii i położnictwa, publikując 

wiele prac na ten temat. 

W 1934 r. został profesorem zwyczajnym, na- 

tomiast w 1937 r. powierzono mu godność 

rektora Akademii Medycyny Weterynaryjnej. 

Był dziewiątym – i jak się po dwóch latach 

okazało także ostatnim – polskim rektorem tej  

uczelni w okresie II RP. Miał 47 lat i dużo ener- 

gii do działania. Znacznie rozbudował uczelnię, 

tworząc na nowo nabytych działkach ogród 

doświadczalny i wnosząc nowe obiekty służące  

czterem zakładom naukowym. Poza pracą na 

uczelni aktywnie udzielał się także w Polskim 

Towarzystwie Higienicznym we Lwowie, należał 

również do Małopolskiego Towarzystwa Leka-

rzy Weterynaryjnych i Polskiego Towarzystwa 

Przyrodników im. Mikołaja Kopernika.  

Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Lwowa  

przez wojska radzieckie kierowana dotąd przez  

Szczudłowego Akademia została przemianowa- 

na na Lwowski Instytut Weterynaryjny (1939– 

–1941). Nie chcąc opuszczać Lwowa, pozostał 

na uczelni jako kierownik Katedry Chirurgii 

Zwierząt. Na wyjazd ze Lwowa i porzucenie 

szkoły nie zdecydował się także po zajęciu 

Lwowa przez Niemców, którzy dawną polską 

Akademię przemianowali na Państwowe Zakła- 

dy Weterynaryjne, a później Państwowe Zawo- 

dowe Kursy Weterynaryjne. Wykładał w tym 

czasie m.in. naukę o zabiegach operacyjnych 

i narkozie, technikę operacyjną, chirurgię, pod-

kownictwo, choroby kopyt i racic, położnictwo 

oraz okulistykę. Gdy w 1944 r. Lwów ponownie 

trafił w ręce radzieckie i uczelnia znów stała się 

Lwowskim Instytutem Weterynaryjnym, dalej 

prowadził na niej wykłady, choć szybko został 

zmuszony do wyjazdu ze Lwowa. Jak wielu 

innych pracowników dawnej Akademii przez 

Kraków trafił do Wrocławia, w którym osiadł 

krótko po zakończeniu działań wojennych.

Na tworzących się we Wrocławiu uczelniach  

– Uniwersytecie i Politechnice – przewidziano 

miejsce dla weterynarii, zaś stworzenie Wy- 

działu Medycyny Weterynaryjnej powierzono 

prof. Zygmuntowi Markowskiemu – poprzedni-

kowi Szczudłowskiego na fotelu rektora Aka-

demii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie  

w latach 1920–1923 i 1927–1930.          

Notka prasowa dotycząca okoliczności wyboru prof. Kazimierza 
Szczudłowskiego na rektora Akademii Medycyny Weterynaryjnej 

kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej,  
„Gazeta Lwowska” nr 107 z 13 maja 1939 r.
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Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Medy-

cyny Weterynaryjnej, której trzon stanowili 

pracownicy lwowskiej Akademii, odbyło się  

14 grudnia 1945 r. Jeszcze w 1945 r. Szczud- 

łowski zorganizował Katedrę Chirurgii, którą  

kierował do 1960 r., oraz Katedrę Położnictwa, 

która usamodzielniła się w 1948 r. O pozy-

skanie wybitnego uczonego aktywnie zabiegał 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-

nie. Choć Szczudłowski zdecydował się tam pro- 

wadzić wykłady w latach 1946–1948, to nigdy 

nie przeniósł się do Lublina na stałe. W latach 

1950–1953 był prodziekanem Wydziału Me- 

dycyny Weterynaryjnej, który po odłączeniu  

się od Uniwersytetu Wrocławskiego wchodził  

w skład Wyższej Szkoły Rolniczej.

Po wojnie swoje badania m.in. w zakresie roz-

rodu zwierząt oraz diagnostyki chorób kończyn 

koni i bydła prowadził tak samo intensywnie, 

jak wcześniej. Wiele czasu poświęcał na stu-

diowanie literatury światowej, co ułatwiała mu  

Profesor Kazimierz Szczudłowski (w fartuchu z lewej strony) w asyście studentów III roku weterynarii oraz laboranta 
opatruje ranę, 1947 r., fot. za: „Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w latach 1945–2010” (praca zbiorowa)

Jedna z wielu popularnych wśród lekarzy weterynarii  
i studentów publikacji prof. Kazimierza Szczudłowskiego
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znajomość czterech języków obcych. Dużo pu- 

blikował, wydał też nowe podręczniki, np. „Przy- 

padłości rozmnażania zwierząt domowych” 

(1949) oraz, napisany wspólnie z żoną, „Choro- 

by i leczenie zębów u koni” (1949). W 1954 r.  

wydano skrypt „Weterynaryjna chirurgia ogól- 

na: na podstawie wykładów prof. dra Kazimie-

rza Szczudłowskiego”.  

W 1960 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę, 

ale będąc niekwestionowanym autorytetem, 

nadal prowadził wykłady monograficzne dla  

studentów wrocławskiej weterynarii oraz zaję- 

cia podyplomowe dla lekarzy weterynaryjnych. 

W 1980 r. z okazji otwarcia nowej Kliniki Chi-

rurgicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

i 90. urodzin prof. Szczudłowskiego uczelnia 

zorganizowała wielki jubileusz, na który przy- 

było liczne grono uczniów Profesora. Zgroma-

dzeni wspominali wykłady jubilata, które „były  
bardzo zwarte, wypowiadane prostymi słowa- 
mi, wypełnione doświadczeniem zaczerpniętym  
z praktyki”.

Profesor Szczudłowski był bardzo lubianym  

i szanowanym wykładowcą. Wiele wymagał nie 

tylko od swoich uczniów i współpracowników, 

ale przede wszystkim od siebie. Cechowała go 

Kazimierz Szczudłowski (po lewej) podczas jubileuszu 90-lecia urodzin, 29 listopada 1980 r.,  
fot. zbiory Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za: www.zasobynauki.pl
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duża zdolność ścisłego myślenia, oszczędność 

w słowie i ogromna precyzja. Uznawany jest za 

jednego z najlepszych klinicystów, szczególnie 

w zakresie chorób kończyn koni, a także wybit-

nego diagnostę. Za wkład rozwój polskiej nauki,  

głównie zaś za stworzenie dwóch szkół nauko-

wych – chirurgiczno-ortopedycznej oraz położ-

nictwa – rozwijanych w Akademii Medycyny 

Weterynaryjnej we Lwowie oraz na Wydziale 

Medycyny Weterynaryjnej w powojennym 

Wrocławiu, w 1979 r. otrzymał tytuł doktora 

honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie. 

Nie było to jedyne wyróżnienie, jakie posiadał, 

jeszcze przed II wojną światową uhonorowano 

go bowiem m.in. Medalem Dziesięciolecia Od- 

zyskanej Niepodległości (1929) oraz Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 

(1938), zaś po wojnie otrzymał m.in. Złoty 

Krzyż Zasługi (1954) i Krzyż Oficerski Orderu 

Odrodzenia Polski (1959). Także i wrocławska 

Akademia Rolnicza postanowiła uhonorować 

swojego wielkiego uczonego tytułem doktora 

honoris causa. Niestety, nie dane mu było ode-

brać dyplomu i uczestniczyć w uroczystym na- 

daniu tytułu, gdyż 11 lipca 1985 r., niewiele 

ponad miesiąc po swoich 95. urodzinach, zmarł. 

Kilka dni później pochowano go na Cmentarzu  

Grabiszyńskim we Wrocławiu. Jego nazwisko  

– jako rektora Akademii Medycyny Wetery-

naryjnej we Lwowie, doktora honoris causa 

Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz twórcy  

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – widnieje  

na kilku tablicach pamiątkowych znajdujących  

na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Więcej o prof. Kazimierzu Szczudłowskim można dowiedzieć się m.in. z biogramu zamieszczonego w XLVII tomie  
„Polskiego Słownika Biograficznego” oraz w wydaniu internetowym słownika. 

Polecamy także obszerne opracowanie „Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w latach 1945–2010” (praca zbiorowa).
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Kazimierz Szczudłowski z żoną Matyldą, również lekarzem weterynarii,  
podczas jubileuszu 90-lecia urodzin, 29 listopada 1980 r.,  

fot. zbiory Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za: www.zasobynauki.pl

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kazimierz-szczudlowski
https://www.dbc.wroc.pl/Content/15151/Wydzial%20Med-Wet_1945-2010_DBC.pdf

