
Prof. dr hab. KazimietzKarolczak Kraków, 28 luty 2022 r.

Ocena

dorobku naukowego po doktoracie dr Jaroslawa Sobolewskiego i Jego rozprawy

habititaryj ne!, Gruź lica bydł a w Polsce w ś wietle poglqdów dotyczqcych rozwoju choroby i
jej zwalczania w latach 1882-1975, Toruń ż 020, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

Mikoł aja Kopernikao ss. 233.

(zgodnie z Ustawq z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyż szym i nauce (Dz. U.'2020

r. poz. 1668, z póź niejszymi zmianami)

Dr Jarosł aw Sobolewskivrodził  się w Elblągu, studiował  naWydziale Weterynaryjnym

Akademii Rolniczej w Lublinie, uzyskując w 1994 r. dyplom lekarzaweterynarii. Po studiach

rwiązał  się z Byd goszczą) pracował  przęz 3 |ata na stanowisku asystenta w Za]<ł adzie

Fizjopatologii Rozrodu i Gruczoł u Mlekowego tamtejszego oddział u Pństwowego Instytutu

Weterynarii w Puł awach, apóź niej kierował  informacją naukową Farmaceutycznej Spół dzielni

pracy Filofarm. W tym okresie przygotował  pod kierunkiem prof. Jana Tropił o rozprawę nt.

Rozwój produkcji oraz stosowanie leków i biopreparatów weterynaryjnych w Polsce od XIX

wieku do 1945 roku, uzyskując po jej obronie w ż 006 r. na SGGW w 'Warszawie stopień dr

nauk weterynaryjnych. W latach 2010 - 2016 vlyl<ł adał  w Centrum Szkolenia Podyplomowego

Lekarzy i Techników weterynarii Pro Pharma Bydgoszcz, był  inspektorem w Powiatowym

Inspektoriacie Weterynarii w Inowrocł awiu. W 2017 r. został  zatrudniony na stanowisku

adiuŃta w nowo powoł anym Centrum Weterynarii UMK w Toruniu, przeksńaŁconym dwa

Iata póź niej w lnstytut Medycyny S/eterynaryjnej na Wydziale Nauk Biologicznych i

Weterynaryjnych UMK. Na tym Wydziale od 2019 r. dr J. Sobolewski peł ni obowipki

prodziekana ds. klinicznych. Kariera zawodowa Habilitanta nie jest w cał oś ci związana

uczelnią, chociń z ńż nym natęż eniem prowadził  jednak badania naukowe, czego

potwierdzeniem są opublikowarre teksty. Po studiach samodzielnie opublikował  dwa artykuł y

z historii weterynarii, które prawdopodobnie wiązńy się z obronioną pracą magisterską. Jeś li

moje przypuszczenia są prawdziwe, to oznaczńoby, ż e obecny Habilitant juZ na etapie

przygotowywania pracy dyplomowej zainteresował  się historią nauki. Jako asystent
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uczestńczył  w zespole prowadzącym badania kliniczne, których rezultaty opublikowano w

cńercch artykuł ach na ł anach ,,Magazynu Weterynaryjnego", ,,Życia Weterynaryjnego" i

,,Medycyny Weterynaryjnej". Kolejne cztery artykuł y przed doktoratem tkarŃ się Po

siedmioletniej przerwie, w 2004 r. i ńązał y się juz z przygotowywaną pracą doktorską.

opublikowano je w,,Weterynaryjnych ZeszytachHistorycznych", ,,Biuletynie Okręgowej IzbY

Lekarskiej w Koszalinie" oraz w,,Życiu Weterynaryjnym".

po obronie doktoratu J. Sobolewski przez kilka lat praktycznie nie wykazywń

aktywnoś ci naukowej. Jako wykł adowca Centrum Studiów Podyplomolyych skupiał  się na

teorii praktyki weterynaryjnej, publikując w latach 2011-2012 szereg niewielkich wprawdzie,

ale cennych zapewne dla praktykujących lekarzy weterynarii artykuł ów. Moje kompetencje

jako historyka nie pozwalĄąmi precyzyjnie ocenió ich wartoś ci, ale już  same §rtuł y wskŻują,

iż ńęmają one w większoś ci charakteru naukowego. Wskazują na to takż e czasopisma, które

teksty te zamieś cił y: ,,Weterynaria wpraktyce" (9 tekstów), kierujące się zasadą, ż e artyklily są

pisane przezpraktyków dla praktyków oraz,,Vet Persone|" (4 teksty), czasopismo adresowane

do ś redniego personelu weterynaryjnego. Rozprawę doktorską drukiem wydał  dopiero w 2015

r., nie potrafię jednak stwierdzió, czy jest to cał oś ć czy tylko częś ó doktoratu, jako ż e autor

podaje jedynie w zakończeniu wstępu (s. 5), ż e publikacja powstał a,,na podstawie doktoratu".

pomijam ocenę ksipki z dwóch powodów. Doktorat, zgodnie z zasadami, przygotowyvvany

był  pod opieką wznaczonego promotora i podlegał  już  procedurze tecęI7zyjnej, ale zę

zdumienięm też  stwierdzam, iż  sama ksiązka nie zawtera nazwisk recenzentów (bądz w

zńączonympdfbrakuje jakiejś  strony) i jako takanię powinnó |iczyć się do dorobkuna stopień.

W recenzji habilitacyjnej nie ma to jednak większego znaczenia, jako ż e ocenie podlega przede

wszystkim dorobek podoktorski, aksieyż kaz doktoratu to tegoż  się nie zalicza. Tym niemniej

warto by Habilitant w przyszŁoś ci zvł racń uwagę, czy wydawnictwo w którym publikuje

zachowuj e wł aś ciwy rygor recenzyjny

po doktoracie Jarosł aw Sobolewski, jak sam pisze, prace badawcze koncentrował  na

cńęrech obszarach: rozwoju przemysł u weterynaryjnego i bioweterynaryjnego; dział aniąch

sł uż b weterynaryjnych i transformacji prrrwaweterynaryjnego w kontehŚcie nł alczania chorób

zakaź nych i wytwarzania produktów leczniczych dla nvierzqt; ronł oju technik z zakresu

rozrodu nvierzqt; biografisĘce.Trzy ztychobszarów podlegają ocenie historyka. Wieloletnie

zawodowe funkcjonowanie Habilitariapozainstytucjami naukowo-badawcąrmi spowodował o

nie tylko przerry w aktywnoś ci naukowej , aletakż e nieco chaotyczne powroty do zarzuconej

już  problematyki.



Powrót do systematycznychbadń naukowych dr. Sobolewskiego nastąpił  po podjęciu

zatrudnienia w Centrum Weterynarii UMK w Toruniu) czego potwierdzeniem są liczne

publikacje od 2018 r. Od tego momentu do ńoż eniawniosku o przeprowadzenie postepowania

habilitacyjnego opublikowń2 artykuĘ w pracach zbiorowych, przy czym z punktu widzenia

historyka istotne wydaje się niewielkie opracowarie Rola aptekarzy jako producentów leków i

preparatów weterynaryjnych do roku ]939, pomieszczone w ksiące zredagowanej przez

Joannę NieznanowskąAptekarskie drogi do wolnoś ci (Szczecin2018). Ponadto ztego okresu

Habilitant wykazuje 15 tekstów opublikowanych w czasopismach naukowych, z czego 5 w

języku angielskim, ale tylko jedna (we współ autorstwie) Ńazńa się za granicą. WiększoŚĆ z

nich to drobne opracowania, co moż e nie dziwić ptzy prezentowaniu rezultatów bńń
klinicznych, ale jlż  prace z historii nauki wymagają innej narracji, a w konsekweńcji są

obszerniejsze. Stricte naukowy przed habilitacyjny dorobek dr J. Sobolewskiego obejmuje

okoł o sto stron w pracach zbiorowych i czasopismach naŃowych oraz książ kę przedstawioną

jako habilitacyjna (233 ss.). Po uzyskaniu stopnia doktora opublikował  ponadto 8 artykuł ów

popularnonaukowych.

Z przedstawionych do oceny ptac z historii weterynarii wysoko oceniam artykuł

zamieszczony w ,,Życiu Weterynaryjn;/rn", Historia sztucznej tnseminacji i jej poczqtki w

Polsce, zawierający dobrze udokumentowany wywód osiągnięó w tym zakresie w XIX i

pierwszej poł owie XX wieku. Z plx,lł u widzenia historyka wartoś ciowy jest Zarys historii

pozyskiwania i stosowania surowców i preparatów leczniczych w terapii ał ierzqt na ziemtach

polskich, a badacze historii przemysł u farmaceutycznego bez wątpienia korzystać będą z

opracowania dotyczącego (Jwarunkowań legislacyjnych i gospodarczych produkcji leków

weterynaryjnych w Polsce w latach 191B-1939. W profilu badań odnoszących się do historii

nauki mieszczą się prace biograftczne poś więcone zaróvł no wielkim postaciom związanym z

pionierskimi dział aniami w zakresie bakteriologii i higieny, jak Odo Bujwid (Profesor Odo

Bujwid _ od medycyny do weterynarii, ,,Medycyna Weterynaryjna" 2019), którego dr

Sobolewski pokazń jako pioniera produkcji bioprepatńów, co legł o u podstaw polskiego

przemysł u weterynaryjnego i bioweterynaryjnego, ale takż ę mniej znarIym lekarzom

weterynarii czy aptekarzom. Habilitant nie powinien vł ykazywaó jako\rsiągnięcia naukowego

(a jedynie popularnonaukowego) trzech kilkuzdaniolyych biogramów lekarzy weterynarii

przygotowanych nie na podstawie badńź ródł owych, ale publikowanych wcześ niej artykuł ów

w ,ż yciu Weterynaryjnym" (Drugi sł ownik biograficzny polskich lekarzy weterynarii 1919-

2000,t. II, pod red. J. Tropił o, Warszawa 2013).
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Mankamentem polskiej nauki historycznej ptzezlatabył a szczątkowa wlęcz obecnoś ć

w upowszechnianiu ręzultatow badń polskich naukowców w obiegu międzynarodowym, co

wiązńo się przede wszystkim z publikowaniem niemal wył ącznie w języku polskim. Do lat 80.

XX wieku barierą był a w duż ym stopniu mał a wiarygodnoś ó polskich badaczy dla wydawnictw

zachodnioeuropejskich i utrudnione kontak§ ze ś rodowiskami spoza naszej częś ci Europy.

Ostatnie trzy dziesięciolecia to jaż  radykalna zmianą a polscy badacze publikują w wielu

opiniotwórczych wydawnictwach naukowych. Nie oznaczato, ż e nie powinno byó jeszcze

lepiej, zwł aszcza w odniesieniu do szczegół ovł ych badń, których rezultaty mogą byó

interesującę takż e dla odbiorcy poza Polską. DoĘczy to takż e historii medycyny, farmacji i

przemysł u z tym związanego. Badaczę mają wręcz obowiryek publikowania w językach

kongresowych i w wydawnictwach o zasięgu przynajmńej europejskim. W ocenach na stopień

recenzent musi brać pod uwagę ten rodzaj aktywnoś ci ocenianego. W przypadku dr. J.

Sobolewskiego wypada to niestety nie najlepiej. Z perspektywy szerszego upowszechnienia

osiągnięć polskiej weterynarii w przesńoś ci pozytywnie odnieś ó moż na się jedynie do

wystąpienia na kongresie w Bergen i opublikowania tegoż  na ł amach ,,Medycyny

Weterynaryjnej" (2019), History of the production and application of veterinary medications

and biological preparations in Poland from the nineteenth century to 1945 otaz

pomieszczonych tamż e w 2020 r. badń technologii wspomaganego rozrodu (Studies of

assisted reproductive technolog,, in the ]9th and 20th centurles). To zdecydowanie zamńo, a

i nazwisko badacza nie zaistniał o w czasopismach wydawanych poza Polską. Pierwszy z

wymienionych aĘkuł ów przygotowany zostń na podstawie obronionej kilkanaś cie lat

wcześ niej pracy doktorskiej.

Presja związana zkonięcznoś cią szybkiego powiększania dorobku naukowego przed

habilitacją wywoł uje pokusę powtarzania podobnych treś ci w róż nych publikacjach. Nie oparł

się jej niestety dr J. Sobolewski, czego przykJadem są dwa teksty obardzo podobnym tytule:

Rola aptek i aptekarzy w wytwarzaniu preparatów weterynaryjnych na ziemiach polskich do

]939 roku (Życie Weterynaryjne 2018) oraz Rola aptekarzy jako producentów leków i

preparatów weterynaryjnych do roku ]939 |w:] Aptekarskie drogi do wolnoś ci, pod red. J.

Nieznanowskiej (Szczecin 2018, s.209-224). Tu wiele zdań jest ideŃycznych, a inne lekko

przeredagowane... Ani w jednym, ani w drugim nie odnajdujemy informacji o publikowaniu

w innym miejscu. Nie mozna podwójnie zaliczać tych samych treś ci do osiągnięó naukowych

liczących się do habilitacji. Co więcej, ptzynĄmniej częś ó tych samych treś ci odnajdujemy w

książ ce podoktorskiej (rozdztń ,,Rola aptek jako producentów leków i preparatów

weterynaryjnych", s. 30), czylisąrezultńembadańzaktóre nadany został  wcześ niej stopień
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doktorski! Nie podawanie informacji o wł ączeniu fragmentów tekstu do kolein},ch publikacji

T

sź ucznego dorobku naukowego od któreso zależ v naukowy. moż ę

naruszaĆ normy prawne. Przy ubieganiu się o habilitację zamieszczanie częś ci tego samego

tekstu wielokrotnie w wykazie publikacji narusza tez zasad}, dobrej prakt}rki akademickiej.

Podobnie jak w publikowaniu wyników badafi, tak i aktyvmoś ó konferencyjna J.

Sobolewskiego wytńnie wzrosł a po podjęciu pracy naukowej na UMK. Po doktoracie

wykazuje udział  w 15 konferencjach naukowych ) z czego 2l3 mińo miejsce w ostatnich trzech

latach przed ńoż eniem wniosku habilitacyjnego. Wystąpienia Habilitanta w tym okresie

dotyczą gł ównie historii weterynarii, zv,ryjątkiem prezentowanych w Nantes w}ników badń
zespoł u zajmującego się wpł ywem lokalizacji pęcherzykow dominujqcych i ciął ek zóhyĆh na

częstoŚĆ poczęcia u jał ówek biorców zarodkowych. Ta ostatnia konferencja to jedna z dwóch

międzynarodowych spotkań naukowych poza grańcami kraju (drugie to w Bergen, w

Norwegii), które wykazĄe oceniany w swoich osiągnięciach naukowych. Nie jest to
imponujący dorobek konferencyjny. J. Sobolewski uczestniczył  w komiteta ch orgarizacyjnych

trzęch krajowych konferencji ptzed doktoratem i pięciu po doktoracie, przy czym dwóm

ostatnim przewodnicrył .Był  uczestnikiem interdyscyplinarnego zespół  naukowego w UMK,
finansowanęgo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale problematyka ta jest

poza moimi kompetencjami, nie odnosi się bowiem do historii nauki.

Po obronie doktoratu J. Sobolewski przez kilka lat nie wyznaczał  sobie nowego pola

badawczego w zakresie historii nauki, eksploatując tematykę zlviązarą z doktoratem,

biografistyką i praktyką weterynaryjną. Nowe badania podjął  nad historią gruź licy bydł a, co

zaowocował o publikacją książ ki habilitacyjnej. Tematyka waż ną bo gruź Iica towarzyszył a

czł owiekowi od niepamiętnych czasów. W nowszychprzekazachź rodł owch wymienianabył a
jako jedna z częstszych przyczyn zgonów, czego potwierdzeniem są zapisy w księgach

metrykalnych, których obowiązek zakJadania w parafiach rzymskokatolickich wprowadził

sobór trydencki jaZ w XVI w. W Liber Mortuorum odnajdujemy lvpisy wskazujące gruż Iicę

jako przyczynę ś mierci, np. tuberculosis (tuberc), tabes, scrofula (gruź lica szyjnych węzł ów

chł onnych), comsumptio, phthisis (suchoty), lupus r,ulgaris (gruź lica rVOry), ale z gru:ż licą

moż na też  niekiedy wiązaó okreś lenia pectus (klatka piersiowa), gibba (gibbus), tj. garb

utworzony po zaatakowaniu kręgosł upa gruź licą koś ci i in. Jako tzw. ksiąkę habilitacyjną dr

Jarosł aw Sobolewski przedł oż ył  pracę Gruź lica bydł a w Polsce w ś wietle poglqdów

dotyczqcych rozwoju choroby i jej zwalczania w latach 1882-1975, opublikowanąw 2020 r. w

Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikoł aja Kopernika. Podjęty temat w historii
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medycyny wielokrotnie pojawia się w róż nych kontekstach, ale nie miał  dotychczas

syntetycznego opracowania. Trudno bowiem za takowe tlznać kilkustronicowe rozwńańa

Tadeusza Sobiecha, w zredagowanej przez niego zbiorowej monografii Gruź lica bydł a,

wydanej juz po jego ś mierci w 1975 r. Z perspektywy badań historycznych cenlry czasowe

przyjęteptzez T. Sobolewskiego nie budzą wątpliwoś ci: od wyizolowania prątka gruź licy przez

Roberta Kocha w 1882 r. do uznania Polski zakaj wolny od gruź licy bydł a w 1975 r. Dla tak

Wznaczonych ram czasowych wątpliwoś ci budzi jednak uż ycie w tytule sł owa,,w Polsce". W

odniesieniu do dziewiętnastego wieku uzywź }my raczej okreś lenia ,,ziemiepolskie", bo do l918

r. Polskajako oddzielny byt pństwowy nie istniał a, apotocznie tak okreś lano zazwyczĄ dawne

Królestwo Polskie, powoł ane na kongresie wiedęńskim 1815 r., stąd też  nazywane takż e

Królestwem Kongresowym. Formalnie trwał o ono pod berł em Romanowych nawet po 1832 r.,

kiedy zniesiono konstytucję, ale ptzy stale ograniczanej autonomii. W powszechnym

rozumowaniu końca XIX wieku Polacy zzabotów austriackiego i pruskiego ,,Polską" nazywali

wł aś nie tę częś ó zaborurosyjskiego, ale nie takiej ,,Polski" doĘcząrozważ ańaautora. W sensie

pramo-politycznym Polska istniej e więc dopiero od końca 1 9 1 8 r. j ako Rzeczpospolita Polska,

a t póź ńej nie budzi wątpliwoś ci uż ywanie okreś lenia ,,Polska" do okresu po 1939 r. (Polska

pod okupacją, Polska Ludowa).

Tematpodjęty przezdr. J. Sobolewskiego uznajęzaważ ny dlazrozumieniaprzesńoś ci

rozwoju społ eczeństwa na zięmiach polskich, bo jak autor pisze we wstępie do swej pracy

,,gnł ź lica Ępu bydlęcego jest zaliczata do tzw. zoonoz bezpoś rednich", co wiqż e się z

ptzenoszęniem zakńęnia z bydł a na czł owieką a takż e odwrotnie, czyli jednocześ nie jest też

antropozoonozą. Miał a więc istotny wpł yw na kondycję zdrowotną społ eczeństwa i jakoś ó

ż ycia. Suchoty w XIX wieku uwuż ano za chorobę biedaków, ale faktycznie doĘkńy
przedstawicieli wszystkich warstw społ ecznych. Róż nie jedynie próbowano pomagaó chorym:

od pozostawiania ich wł asnemu losowi (w chł opskich chatach) po vł yjardy do modnych (a i
drogich) szwajcarskich i wł oskich górskich kurortów. To ostatnie, jak wynika z moich badń,
dotyczył o takż e wcale nie mał ej liczby arystokratów. Zupeł ńe inny temat, to ówczesna

ś wiadomoś c przenoszenia zakńenia od zńeruąt, zńaszcza poptzez mleko chorych krów.

Opieka weterynaryjna, w badanym ptzezę mnie zaborze austriackiln, był a niedo stateczna.

Brakował o weterynaruy, a moż liwoś ć ich ksź ał cenia aż  do lat 80. XIX w., kiedy powstał a

lwowska Szkoł a Weterynarii, ograniczał a się do Katedry Weterynarii na Uniwersytecie

Jagiellońskim. Braki te dostrzegał  m.in. Wł odzimierzhr. Dzieduszycki, anguż rujący się juz w

poł owie XIX w. w orgarizację Wyzszej Szkoł y Rolniczej w Dublanach (ptzez wiele lat peł nił

fuŃcję kuratora tej szkoł y), fundujący stypendia dla jej absolwentów, pragnących uzupeł nić
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swe Wykształ cenie w uczelniachzagrańcznych. Szczególnie wspierał  stypendiami ksź ał cenie
lekarzy (na UJ, we współ ptacy zprof. J. Dietlem) oraz weterynarzy nauczelniach niemieckich.

Takie dział ania elit ówczesnej Galicji nie był y jednak powszechne.

Analiza poglądów dotyczących rozwoju gruź licy bydł a i jej zwalczania na przestrzeni

niemal stu lat dokonana przez autora w rozprawie habilitacyjnej nie budzi uwag z punktu

widzenia historyka. Nie wchodząc w oceny medyczne, do czego nie mam kompetencji,

stwierdzam, ż e zał oż ona konstrukqaptacy i przeprowadzony wywód w ujęciu problemowo-

chronologicznympozwolił  odpowiedzieó na postawione przezbadaczapytania, dzięki czemu

cz5Ąelnik otrzymał  oryginalne opracowante, znacząco poszerzające naszą wiedzę w zakresie

historii medycyny weterynaryjnej. W zarysie historycznym przedstawił  gruź licęjako zoonozę

i antropozoonozę)teorie rozprzesttzeniania się gruź licy orazorganizację sł uż by weterynaryjnej.

Ta ostatnia do 1918 r. podlegał a ustawodawstwu państw zńorczych" a więc ńż nił a się w

Poszczególnych częŚciach ziem polskich, co autor wprawdzie zanlważ a, powofując się na

Podstawowe akty prawne, ale moż na był o pokusić się o szczegół owsze porównania i ocenę

skutecznoś ci j ej funkcj onowania.

Konstrukcyjnie praca przedł oż onajako książ ka habilitacyjna skł ada się z t2 rozdzińów,
które uzupeł nia wstęp i zakończenie (podsumowanie). Wywód przeprowadzony zostń z
uwzględnieniem obowiązującego w pracach historycznych rygoru chronologicztego, którym

autor kierował  się w analizie wyodrębnionych zagadnień szczegół owych. Cał oś ć rozwńń
autora wiąze się ze sformuł owanąna wstępie tezą o gruź licy jako zoonozię i antropozo onozie,

a w kolejnych rozdział ach analianje problemy dotyczące teońi rozprzestrzeniania się gruź licy,

organizację sł uż by weterynaryjnej i nvalczania chorób zakńnych bydł a, przyczyn

rozptzestrzeniania się gruŹlicy i sytuacji epizootycznej. Dalsze trzy rozdział y więą się z

Programami zulalczartia gruŹlicy bydł a, metodami diagnostyki i profilaktyką, a kolejne dwa

doĘczą instytucji naukowo-badawczych i przemysł u bioweterynaryjnego zaangńowanych w
zwalczanie gruŹlicy bydł a. Z ptnktu widzęńa historyka niezwykle cenny jest rozdziń

PoŚwięcony polskiemu piś miennictwu weterynaryjnemu dotyczącemu gruź licy bydł a w latach

wymienionych w tytule pracy. Kwerendy w tym zakresie autor dokonał  nie tylko w drukach

zwaĘch, ale takż e w specjalisĘcznej prasie. Omówione pokrótce merytoryczne rozdział y

uzuPeł ńa mini sł ownik biograficzny zawierający 12 biogramów osób, które autor uznaje za

szczególnie zńryane ze zwalczaniem gruź lfuy. Wybór zapevrne subiektywny, ale po

przygotowaniu ocenianej pracy nie kto inny, jak jej autor miał  prawo dokonać takiego wyboru.

Należ ne miejsce w tym poczcie znalazł  Odo Bujwid, pionier polskiej bakteriologii, w pewnym

sensie uczeńi współ pracownik Roberta Kocha, mocno wpisany nie tylko w ĘcienaŃowe, ale
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teŻ społ eczne Krakowa) awtaz z ż onąKazimierą również  w walkę o prawa kobiet. Ich córka

Helena (Jurgielewicz) był a pierwszą Polką z dyplomem lekarza weterynarii (Lwów, 1923).

Instytucjonalnezaangńowanie w zwalczańe gruź licy bydł a autor omawia od 1918 r., co rodzi

PYtanie, czy przed I wojną Światową nie podejmowĄ takich prób isfiriej ące przecież uczelnie,

nP. warszawski Instytut Weterynaryjny, lwowska Akademia Weterynaryj na, czy najstarsza w
tYm gronie Katedra Weterynarii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor przywoł uje na kartach

swojej ksiąki nazwiska i prace uczonych związanychzĘmi ś rodowiskami naukowymi. Tych

Pionierów polskiej weterył tarii nie był o zbyt wielu, a częś c z nich swoją karierę dopeł niał a w
każ dYmzĘch ś rodowisk, by prócz Bujwida przywoł ać chociaż by Piotra Seifmana, który po

okresie warszawskim orgarrizował  Instytut Weterynaryjny w Kazaniu (od 1874 r. był

Pierwszym jego dyrektorem), a od 1881 r. Szkoł ę Weterynaryjną we Lwowie (takż e'jako

Pierwszy dyrektor), a podczas powtórnej już  emerytury mieszkając w Krakowie kierował
(1897-1898), trochę awaryjnie, Katedrą Weterynarii UJ po ś mierci AndrzejaWalentowi cza.Dr
Sobolewski przywoł uje dwa artykuł y Seifmana, doĘczące gruź licy bydł a, opublikowane w
,,Przeglądzie Weterynaryjnym" (1891). 

!
W Przedstawionej do oceny pracy z zakł esu historii nauki autor, z vlyksńńcenia

Ptzecież  lekarz weterynarii, vł ykazał  znajomoś ć podstaw warsź atu badawczego historyka,

Prawidł owo odwofuje się do wykorzystanej literatury przedmiotu i wł aś ciwie interpretuje

zagadnienia z pogranicza medycyny i historii. Wartoś ciowe badania poś więcone historii

dYscyPliny naukowej znacznię odbiegającej od szeroko pojętych nauk humanistycznych nie są

moż liwe bez specjalistycznego przygotowaniabadacza. W opisywanym przykł adzie większe

znaczenie mają kompetencje z zak<resu medycyny, jako ż e warsztń historyczny moź liwy jest

do szYbszego uzupeł nienia. Odwrotnie, to o wiele trudniejsze, bo barierą bywa często

sPecjalistyczna tetminologia medyczna, wymagająca erudycyjnego przygotowania. Ksiązka

Przedstawiona jako habilitacyjna stanowi oryginalne opracowanie problemubadawczego, aj,ej

autor wykazał  się umiejętnoś cią samodzielnego prowad zenia badńnaukowych.

Skromnie przedstawia się współ ptaca dr. Jarosł awa Sobolewskiego z zagranicznymi

oŚrodkami naukowymi, co z jednej strony jest wynikiem jego wcześ niejszego funkcjonowania

Poza uniwersytetem, a w ostatnim okresie takż e sytuacją pandemiczną,komplikującą stż owe

Pob}4Y naukowe. Habilitant wykazuje jedynie niespeł na dwutygodniowy staż  na Uniwersytecie

WeterYnarii i Biotechnologii we Lwowie w sieipniu 2019 r. oraz semestralną współ pracę z
Uniwersytetem im. Adama MickiewiczawPoznaniu. Posiada natomiast bogate doś wiadczenie

oryanizacyjne. Wchodził  w skł ad zespoł u orgańzującego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Mikoł aja Kopernika, uczestniczył  w przygotowaniu programu studiów
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praktycznych kierunku weterynaria. Jako czł onek Polskiego Towarzystwa Nauk

Weterynaryjnych jest od 2017 r. sekretarzem oddział u kujawsko-pomorskiego, przewo dniczy

jednocześ nie Sekcji Historii i Deontologii Weterynaryjnej Zarządu Gł ównego tegoż

towarzystwa. Spoś ród kilku innych townzystw warto wymienić, ż e jest czł onkiem World

Association for the History of Veterinary Medicine (od 2017), Polskiego Towarzystwa

Farmaceutycznego (od 2019), Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (od 2020),

American Veterinary Medical History Society (od 202I). W kadencji 2016-2021 był

wiceprzewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego przy Kujawsko-

Pomorskiej Izbię Lekarsko-Weterynaryjnej. Peł nił  funkcję redaktora naczelnego

,,WeterynaryjnychZeszytów Historycznych(2002-2005), od 2018 r. jest sekretarzem redakcji

,,Translational Research in Veterinary Science", recenzuje publikacje w wysoko punktowanych

czasopismach naŃowych: ,,Animals" i ,,Antybiotics". Współ pracuje ptąl realizacji filmów

dokumentalnych, uczestniczy w szkoleniach lekarzy weterynarii, popularyzuje naukę

vlygł aszĄąc popularnonaukowe wykł ady, prowńząc tematyczne lekcje w szkoł ach,

uczestnicząc w przygotowywaniu wystaw. 
rD

Konkluzja. Dr Jarosł aw Sobolewski wszedł  w ś rodowisko badaczy historii nauki

przygotowując doklorat poŚwięcony szczegół owym problemom z dziejów weterynarii na

zięmiach polskich. Badania te z przerwami kontynuował  po obronie rozptary w 2006 r.,

znacząco intensyfikując je dopiero po zatrudnieniu na Uniwersytecie Mikoł aja Kopernika w
2017 r. W krótkim czasię przygotowaŁ wartoś ciowąpracę poś więconą gruż licy krów w latach

1882-1975, będącą wynikiem wł aś ciwie sformuł owanego i tozwiązanego problemu

bńawczego. Stanowi ona oryginalne opracowanie, potwierdzające znajomoś ć zasad,

Przygotowywania prac historycznych oruz dojrzał oś ó autora do prowadzęnia samodzielnych

badańw tym zakresie. Habilitant posiada znaczącę doś wiadczenie organizacyjne i dydaktyczne
jako wykł adowca akademicki oraz popularyzatot naŃi. Poprzezuczestnictwo w konferencjach

i kongresachbierze udział  w dyskursie naukowym, w miarę aktywnie na poziomie krajowym i
nieco skromniej międzynarodowym. Istotny problem mam natomiast z oceną dorobku J.

Sobolewskiego po doktoracie i to nie z powodu jego róż norodnoś ci, takż e skromnoś ci, jako ż e

oceniam wylącznie publikacje z historii nauki, ile z$oszonych w tekś cie mojej receruji

wątPliwoŚci etycznych. Uwazam, ze powinny staó się one przedmiotem dyskusji podczas

spotkń komisji powoł anej do oceny dorobku\ Habilitanta, którego ksipka habititacyjna

dowodzi jego prawidł owego rozwoju naukowego , pozwalającego na obecnym etapie nie tylko

samodzielnie kreowaó swoje nowe pomysł y badawcze, alętakż e organizowaóbadania mł odych

adeptów naŃi, co należ y do obowiązków samodzielnego pracownika w ż yciu naukowym.
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Wył ączając wąĘliwoś ci natury etyczne1, stwierdzam,ż eptzedstawione do oceny, takrczptawa

habilitacyjna, jak i dorobek naukowy dr Jarosł awa Sobolewskiego odpowiadają wymogom

okreś lonym w art. 219 ust. 1 pkt.2 ustawy zdnia2} lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

v,yż szym i nauce (Dz. U . z 2020 r . poz. 85 z póź niejszymi zmianami) , a tym samym wroszę o

dopuszczenie go do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.
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