
11 paź dzier ni ka 2008 r. zmarł w Za gó rzu k/Sa -
no ka prof. dr hab. Zbi gniew Ju liusz Ja ra. Po cho wa -
ny zo stał w ro dzin nym gro bow cu w Sa no ku. Zmar -
ły był czło wie kiem skrom nym, zu peł nie nie dba ją -
cym o roz głos, o nie prze cięt nym wdzię ku in te lek tu -
al nym (cyt. za prof. H. Ko wa rzy kiem), i in te li gen -
cji, co nie za wsze przy spa rza ło mu przy ja ciół. Był
eru dy tą, wspa nia łym na uczy cie lem wie lu po ko leń
stu den tów Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej
Aka de mii Rol ni czej oraz In sty tu tu Zo olo gicz ne go
Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Bez em fa zy rzec mo -

żna, prof. Zbi gniew Ja ra był Czło wie kiem Re ne san -
su! Ko chał bo wiem li te ra tu rę (w szcze gól no ści po -
ezję), mu zy kę i swo ją bio lo gię, a wszyst kie te dzie -
dzi ny upra wiał! Na pi sał kil ka opo wia dań m.in.
„Wrze sień „39” (2001), „Li sty do mat ki” (2005),
ksią żkę pt. „Przy czy nek do hi sto rii 1939–1945”
(2008); wy dał pięć to mi ków wier szy: „W świe tle
no cy – świe tle dnia” (2003), „W po ko ju prze chod -
nim” (2004), „My śli nie do koń czo ne” (2005), „Wid -
no krąg” (2006), „Czas i sło wo” (2007). Sła wił
w nich mi łość oraz pięk no i po tę gę na tu ry, a swo je
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uwiel bie nie do bio lo gii wy ra ził w ok. 180 pu bli ka -
cjach. Wresz cie, do brze grał na skrzyp cach i jeź dził
na nar tach. Na le ży wspo mnieć też o wy jąt ko wej na -
tu ral nej zdol no ści pro wa dze nia roz mo wy bez na pię -
cia, w spo sób roz luź nia ją cy roz mów cę, co szcze gól -
nie ko bie tom po zwa la ło od kryć oso bli wy urok Pro -
fe so ra.

Prof. Zbi gniew Ja ra uro dził się 2.01.1919 r.
w Mil czy (pow. Sa nok) w ro dzi nie na uczy ciel skiej.
W 1936 zdał ma tu rę w gim na zjum ty pu hu ma ni -
stycz ne go w Sa no ku. W tym też ro ku roz po czął stu -
dia na Aka de mii Me dy cy ny We te ry na ryj nej
(AMW) we Lwo wie. Już w 1938 r. ja ko stu -
dent III ro ku zo sta je asy sten tem -wo lon ta riu szem
w Za kła dzie Che mii Fi zjo lo gicz nej i Pa to lo gii
Ogól nej AMW, któ re go kie row ni kiem był
prof. dr Wa cław Mo ra czew ski. Wy buch woj ny
prze rwał Je go stu dia, wró cił więc do ro dzin ne go do -
mu w Sa no ku. Tu w la tach 1939–1942 w tzw. Ge -
ne ral nej Gu ber ni roz po czął dzia łal ność kon spi ra cyj -
ną w or ga ni za cji Słu żba Zwy cię stwa Pol ski, póź niej
ZWZ i AK w ko mór ce wy wia dow czej oraz w taj -
nym na ucza niu w Sa no ku i Kro śnie n/Wi sło kiem.
Na po cząt ku 1940 r. otrzy mał pra cę w Skład ni cy
Kó łek Rol ni czych w Kro śnie ja ko po moc biu ro wa.
Mi mo zwięk szo nych obo wiąz ków nie prze rwał pra -
cy kon spi ra cyj nej i pro wa dził na dal na słuch pol sko -
ję zycz nych ra dio sta cji na Za cho dzie oraz kie ro wał
punk tem kon tak to wym sie ci wy wia du AK. W mar -
cu 1942 r. wró cił do Lwo wa, gdyż po wsta ła mo żli -
wość kon ty nu owa nia stu diów w ra mach „Sta atli che
Tie rarz tli che Fach kur se”. Tu po now nie zwią zał się
z prof. Mo ra czew skim i Za kła dem Che mii Ogól nej,
gdzie pra co wał ja ko la bo rant, a na stęp nie młod szy
asy stent. Był to bar dzo trud ny okres w ży ciu
prof. Z. Ja ry, gdyż z po wo du gło du i wy cień cze nia
or ga ni zmu za cho ro wał na gruź li cę. Ukoń cze nie
wspo mnia ne go kur su i za li cze nie jed no mie sięcz nej
prak ty ki w Miej skiej Rzeź ni w Kra ko wie po zwo li ło
Mu uzy skać dy plom le ka rza we te ry na rii i dal szą
pra cę w tym za kła dzie aż do stycz nia 1945 r. Na -
stęp nie od lu te go 1945 r. pra co wał przez 3 mie sią ce
ja ko se kre tarz Stu dium We te ry na ryj ne go przy Wy -
dzia le Rol ni czym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
Po byt w Kra ko wie omal nie za koń czył się dla Nie -
go tra gicz nie, bo wiem w sierp niu 1944 r. zo stał za -
trzy ma ny w ła pan ce ulicz nej i osa dzo ny na 24 dni
ja ko za kład nik w obo zie kon cen tra cyj nym w Pła -
szo wie k/Kra ko wa i prze zna czo ny do roz strze la nia
gdy by w mie ście do szło do zbroj ne go po wsta -
nia. 24.06.1945 r. ja ko czło nek pio nier skiej Gru py
Kul tu ral no -Oświa to wej dla m. Wro cła wia kie ro wa -

nej przez prof. dr Sta ni sła wa Kul czyń skie go prze -
niósł się do zruj no wa nej w 80% (Fe stung Bre slau)
sto li cy Dol ne go Ślą ska, gdzie brał czyn ny udział
w or ga ni zo wa niu od pod staw pol skiej na uki i kul tu -
ry, ale nie tyl ko, bo sta re fo to gra fie po ka zu ją go
na da chu bu dyn ku Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na -
ryj nej przy pra cach de kar skich. 1.11.1945 r. z chwi -
lą za twier dze nia Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj -
nej Uni wer sy te tu i Po li tech ni ki Wro cław skiej roz -
po czął pra cę ja ko asy stent, a na stęp nie star szy asy -
stent w Za kła dzie Lim no lo gii i Ry bac twa, któ rym
kie ro wał prof. Ma rian Stan gen berg. Tu pra co wał
do 1952 r. Za ję cia dy dak tycz ne, któ re pro wa dził dla
stu den tów Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej
i gru py stu den tów Wy dzia łu Rol ne go spe cja li zu ją -
cych się w ry bac twie, obej mo wa ły cho ro by ryb i ich
zwal cza nie. W tym cza sie w go spo dar stwach ry bac -
kich Dol ne go Ślą ska do mi no wa ły cho ro by pa so żyt -
ni cze, co w znacz nej mie rze wy zna czy ło za sad ni czy
kie ru nek za in te re so wań le ka rza we te ry na rii Zbi -
gnie wa Ja ry. W la tach 1948–1952 stu dio wał na Wy -
dzia le Na uk Przy rod ni czych Uni wer sy te tu i Po li -
tech ni ki Wro cław skiej uzy sku jąc ty tuł ma gi stra fi -
lo zo fii. Rok 1952 to też rok, w któ rym prof. Z. Ja ra
roz po czął pra cę na sta no wi sku ad iunk ta w Za kła -
dzie Epi zo otio lo gii Wy dzia łu We te ry na ryj ne go
WSR kie ro wa nym przez prof. dr Ta de usza So bie cha
oraz rok, w któ rym bro nił pra cę dok tor ską p.t.
„Układ krzep nię cia krwi kar pia (Cy pri nus car -
pio L.)”. Ba da nia zo sta ły wy ko na ne na Wy dzia le
Le kar skim Uni wer sy te tu i Po li tech ni ki Wro cław -
skiej, w Za kła dzie Fi zjo pa to lo gii, któ rym kie ro wał
prof. dr Hu gon Ko wa rzyk. W 1961 r. wów czas dr
Z. Ja ra ha bi li to wał się na pod sta wie pra cy pt. „Stu -
dia nad me cha ni zmem trom bi no ge ne zy w krwi kar -
pia (Cy pri nus car pio L.)”, któ rą rów nież wy ko nał
na Aka de mii Me dycz nej w Ka te drze prof. dr H. Ko -
wa rzy ka. Obie wy ko na ne przez prof. Z. Ja rę dy ser -
ta cje są pra ca mi fun da men tal ny mi dla na ukow ców
zaj mu ją cych się krze pli wo ścią krwi u ryb słod ko -
wod nych. Od 1961 r. naj pierw ja ko do cent,
a od 1972 r. ja ko pro fe sor nad zwy czaj ny kie ro wał
Za kła dem Ich tio pa to lo gii w Ka te drze Epi zo otio lo gii
WSR (póź niej Aka de mii Rol ni czej). Był to pierw -
szy Za kład Ich tio pa to lo gii w hi sto rii pol skich wy -
ższych uczel ni. W 1962 r. sta ły per so nel Za kła du
sta no wił asy stent lek. wet. Wi told Olech oraz pra -
cow nik tech nicz ny. Z chwi lą po wsta nia Za kła du
Ich tio pa to lo gii, le ka rze we te ry na rii, kie row ni cy
trzech sa mo dziel nych wów czas te re no wych Pra -
cow ni Zwal cza nia Cho rób Ryb, (póź niej włą czo -
nych do ZHW) wy stą pi li z pro po zy cją aby
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doc. Z. Ja ra był ich kon sul tan tem. By ły to: Pra cow -
nia Ka to wic ka z kie row ni kiem Bog da nem Wi ta łą,
Po znań ska z Fe lik sem Flon dro oraz Wro cław ska
z Da nu tą Sze row. Kon su lenc two szyb ko prze ro dzi -
ło się we współ pra cę na uko wą i za owo co wa ło trze -
ma dok to ra ta mi. Doc. Ja ra w tym okre sie był też
pro mo to rem dy ser ta cji dok tor skich mgr Fran cisz ka
Mar kie wi cza oraz lek. wet. i mgr inż. Ta de usza Bo -
ry -Mią czyń skie go z Pra cow ni Kra kow skiej. W Za -
kła dzie Ich tio pa to lo gii pod kie row nic twem doc. Ja -
ry pro wa dzo no ba da nia o cha rak te rze uty li tar nym
np. nad pre pa ra tem lecz ni czym Cy pri mi xem, jak
i pod sta wo wym m. in.: stu dio wa no roz miesz cze nie
fos fa ta zy za sa do wej i kwa śnej w prze wo dzie po kar -
mo wym sied miu ga tun ków kra jo wych ryb słod ko -
wod nych. Ba da nia roz po czę to od kar pia w prze kro -
ju se zo no wym i w trzy let nim cy klu ho dow la nym,
na stęp nie zba da no dwa in ne ga tun ki ryb kar pio wa -
tych tj. ryb bez żo łąd ko wych oraz czte ry ga tun ki ryb
po sia da ją cych ten na rząd; czy też na przy kład ba da -
no ko mór ko wy me cha nizm obron ny or ga ni zmu ryb
bar wiąc przy ży cio wo w cza sie pół rocz nej ką pie li
na ry bek kar pia w błę ki cie try pa nu. Obie pra ce re ali -
zo wa no me to da mi hi sto lo gicz ny mi i hi sto che micz -
ny mi a uzy ska ne wy ni ki oka za ły się wy jąt ko wo in -
te re su ją ce. Nie ste ty obie te pra ce nie zo sta ły wy da -
ne. Pierw sza wsku tek bra ku mo żli wo ści wy dru ko -
wa nia wszyst kich po nad 70. zdjęć ilu stru ją cych
uzy ska ne wy ni ki, dru ga, wsku tek bra ku 300 fun tów
na druk ko lo ro wych fo to gra fii, po mi mo en tu zja -
stycz nej wręcz re cen zji R. J. Ro bert sa prze sła nej za -
rów no do Re dak cji jak i na rę ce prof. Z. Ja ry wraz
z Je go prze źro cza mi ilu stru ją cy mi po dob ne ba da nia
lecz me to da mi no wo cze sny mi. O sze ro kim wa chla -
rzu za in te re so wań prof. Ja ry ba da nia mi pod sta wo -
wy mi świad czą też elek tro fo re tycz ne ba da nia ob ra -
zu zmian po zio mu biał ka cał ko wi te go su ro wi cy i je -
go frak cji w trzy let nim cy klu ho dow la nym kar pia.
W 1976 r. po przej ściu na eme ry tu rę prof. E. Zu bi -
ka, prof. Ja ra zo sta je prze nie sio ny na Uni wer sy tet
Wro cław ski na sta no wi sko kie row ni ka Za kła du Fi -
zjo lo gii Zwie rząt In sty tu tu Zo olo gicz ne go. Tę funk -
cję peł nił do eme ry tu ry tj. do 1989 r. W Za kła dzie
Fi zjo lo gii dys po nu jąc znacz nie licz niej szą gru pą
pra cow ni ków niż w po przed nich dwóch za kła dach
(10 osób), Pro fe sor mógł skon cen tro wać się na ba -
da niach ukła du pa so żyt -ży wi ciel. Do ty czy ły one
przede wszyst kim ta siem czyc ryb wy wo ła nych do -
ro sły mi po sta cia mi Bo th rio ce pha lus gow kon gen sis
(Yeh, 1955) i Kha wia si nen sis (Hsu, 1935) u kar pi
ho dow la nych, ple ro cer ko idem Li gu la in te sti na lis
u lesz cza oraz lar wą Ci sti cer cus di le pi dis cam py lan -

ci stro tae (Au bert) u kar pi w ró żnym wie ku. Wy ni ki
ba dań te go ukła du, wy ko ny wa nych w trzech ró -
żnych za kła dach Pro fe sor za warł w 23 ró żnych pu -
bli ka cjach na uko wych i by ły te ma tem trzech roz -
praw dok tor skich. Ba da nia wy ko ny wa no me to da mi
hi sto lo gicz ny mi, hi sto che micz ny mi oraz bio che -
micz ny mi, a do ty czy ły one roz kła du i ak tyw no ści
fos fa ta zy za sa do wej, kwa śnej, ami no trans fe raz
i pro te az oraz po zio mu biał ka cał ko wi te go, i je go
frak cji w su ro wi cy ryb za ra żo nych oraz w doj rza -
łych po sta ciach ta siem ców. Oma wia jąc dzia ła nia
Pro fe so ra na po lu pa ra zy to lo gicz nym nie mo żna po -
mi nąć ba da nia z 1956 r. do ty czą ce go spe cja cji Ach -
the res per ca rum Nordm. u oko nia i san da cza, pra cy
wy ko na nej przez trzech póź niej szych pro fe so rów,
tj. Z. Ko zi kow ską, Z. Ja rę i E. Grab dę na gro dzo nej
przez Ko mi sję Ewo lu cjo ni zmu PAN. W tym cza sie
Pro fe sor ba dał też hi sto pa to lo gicz ne zmia ny w tkan -
kach ryb wy wo ła ne przez pier wot nia ki z ro dza ju
My xo bo lus, wi dło no ga Sphy rion lum pi (Kroy er)
u oko nia mor skie go oraz grzy ba Ich thy ospo ri dium
(Ich thy opho nus) ho fe ri u ryb akwa rio wych. Nad to
Pro fe sor pro wa dził ba da nia pa ra zy to fau ny w aspek -
cie śro do wi sko wym. Na prze ło mie lat 60.
i 70. XX w. w Mor skim Oku, w Ry bim Po to ku i na -
tu ral nych staw kach Ta trzań skie go Par ku Na ro do -
we go (na zle ce nie Kra kow skie go Od dzia łu PAN)
we współ pra cy z dr F. Mar kie wi czem z kra kow skiej
Pra cow ni Cho rób Ryb. W la tach 80. zaś, w zbior ni -
ku Otmu chow skim. W tym cza sie In sty tut Prze my -
słu Or ga nicz ne go z Pszczy ny w oso bie prof. Sta ni -
sła wa Ła ko ty na wią zał kon takt z Za kła dem Fi zjo lo -
gii w ce lu roz po czę cia ba dań nad wpły wem kil ku
pe sty cy dów na stan zdro wia na ryb ku kar pia. Ba da -
nia prze pro wa dza no w ró żnych ryt mach cza so wych
i do ty czy ły ak tyw no ści wy bra nych en zy mów w na -
rzą dach we wnętrz nych i su ro wi cy krwi oraz zmian
wy bra nych wskaź ni ków he ma to lo gicz nych eks po -
no wa nych kar pi. Efek tem tych ba dań by ły czte ry
pra ce i sześć do nie sień na zjaz dy na uko we.

Do ro bek na uko wy Pro fe so ra to w su mie ok. 180
pu bli ka cji, w tym 51 roz praw na uko wych, współ au -
tor stwo w 4 pu bli ka cjach ksią żko wych – w tym 3
opra co wa nia pod ręcz ni ko we z za kre su fi zjo lo gii
zwie rząt, gruź li cy krę gow ców zmien no ciepl nych
i ich tio pa to lo gii – i jed no mo no gra ficz ne nt. sy me -
trii w przy ro dzie. Był pro mo to rem 7 roz praw dok -
tor skich, 30 prac ma gi ster skich, au to rem 70 re cen zji
uka zu ją cych się dzieł oraz 30 re cen zji prac dok tor -
skich i ha bi li ta cyj nych. W do rob ku na uko wym
prof. Zbi gnie wa Ja ry bar dzo po wa żne miej sce zaj -
mu je pod ręcz nik pod ty tu łem „Ich tio pa to lo gia”. Jest
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to dzie ło zu peł nie przy pad ko wo pod ję te przez Pro -
fe so ra, gdyż z ro li re cen zen ta stał się sa mo dziel nym
twór cą te go dzie ła, wsku tek nie spo dzie wa nej
i przed wcze snej śmier ci au to ra prof. An drze ja Cho -
dy niec kie go, któ ry nie zdą żył za po znać się na wet
z re cen zją oko ło 800 stron ni co we go ma szy no pi su
od da ne go do PWN. Wiem, że de cy du ją ce zna cze nie
w pod ję ciu tru du przy go to wa nia pod ręcz ni ka
do dru ku (mi mo nie chę ci prof. Ja ry do pi sa nia pod -
ręcz ni ków) mia ła przede wszyst kim proś ba Żo ny
prof. Cho dy niec kie go oraz po par cie ART w Olsz ty -
nie. Nie mo żność współ pra cy obu współ au to rów
wy zna cza ło po nad czte ro let ni okres wy tę żo nej,
żmud nej i sa mot nej pra cy prof. Ja ry. W jej efek cie
po wsta ła no wa wer sja te go pod ręcz ni ka. Do szło
do skró ce nia ma szy no pi su o po nad jedną czwartą,
do na pi sa nia od no wa ca łej czę ści ogól nej (co ró żni
ten pod ręcz nik od in nych) oraz ca łe go sze re gu
zmian re dak cyj nych i zwięk sze nia o pra wie po ło wę
ma te ria łu ilu stra cyj ne go (pięk ne, czę sto ory gi nal ne
fo to gra fie). Tym sa mym pod ręcz nik no si in dy wi du -
al ne ce chy fak tycz ne go au to ra. Ty tuł „Ich tio pa to lo -
gia” su ge ru je szer sze uję cie za gad nień ma ją cych
pod sta wo we zna cze nie dla zro zu mie nia pa to ge ne zy
i za sad zwal cza nia cho rób ryb. To sta no wi sko
uwzględ nia w więk szym stop niu fi zjo lo gię, pa to lo -
gię i ro lę śro do wi ska w po wsta wa niu cho rób ryb,
i zna la zło swój wy raz w wy od ręb nie niu i nie ty po -
wym uję ciu pierw szej czę ści pod ręcz ni ka tj. „Ich tio -
pa to lo gia ogól na”. Z ini cja ty wy prof. Cho dy niec -
kie go za war tej w ma szy no pi sie do roz dzia łu do ty -
czą ce go cho rób pa so żyt ni czych wpro wa dzo no
w znacz nie szer szym za kre sie pa ra zy to zy ryb mor -
skich, co jest no wo ścią. Ta ini cja ty wa ma wspo móc
po trze bę po pierw sze: se lek cji ryb po ła wia nych
przez flo tę ry bac ką (wzglę dy eko no micz ne),
a po dru gie se lek cji ryb w cza sie ich ob rób ki, ce lem
przede wszyst kim ochro ny zdro wia czło wie ka,
tj. kon su men ta. Dla wy ja śnie nia w spo sób la pi dar ny
me cha ni zmu po wsta wa nia ukła du ży wi ciel -pa so -
żyt/za ra zek, w czę ści ogól nej zo stał za miesz czo ny
roz dział „In fek cja, in wa zja”. Po za ści słe ra my ich -
tio pa to lo gii wy kra cza też pro blem roz wi ja ją cej się
ich tio tok sy ko lo gii po ru szo ny w dwóch roz dzia łach
„Ich tio pa to lo gii ogól nej” tj. „Pa to ge ne za za truć”
i „Ska że nie śro do wi ska a cho ro by ryb”. Pod ręcz nik
do dat ko wo za wie ra krót ki, ale bar dzo przy dat ny dla
Czy tel ni ka, słow nik ter mi nów fa cho wych. Na ko -
niec za cy tu ję jed no z ostat nich zdań Au to ra pod -
ręcz ni ka za war tych we wstę pie: „Od da jąc do rąk
Czy tel ni ków ten nie co in ny pod ręcz nik cho rób ryb,
wy da je się słusz ne i po trzeb ne stwier dze nie, iż sta -

no wi on – jak zresz tą zwy kle to by wa – opra co wa -
nie kom ple men tar ne do ist nie ją cych te go ty pu pod -
ręcz ni ków in nych au to rów, pre zen tu ją cych in dy wi -
du al ny wy bór in for ma cji”. Wspo mnieć wy pa da
o krót kiej no tat ce w 3 ró żnych ję zy kach, umiesz czo -
nej na wstę pie a za ty tu ło wa nej „Pro me mo ria”. No -
tat ka po świę co na zo sta ła prof. dr Ma rian nie Plehn
z oka zji 50-le cia Jej śmier ci. Prof. Plehn uro dzi ła się
w oko li cy Kwi dzy nia, by ła pio nie rem ich tio pa to lo -
gii i au to rem dru gie go, w krót kiej hi sto rii tej spe -
cjal no ści pod ręcz ni ka. By ła za go rza łym prze ciw ni -
kiem na zi zmu. Śpie wa ła pol skie pio sen ki lu do we
a w cza sie Świąt pol skie ko lę dy, o czym po in for mo -
wał au to ra te go „Wspo mnie nia..” prof. Ja ra. 

Prof. Zbi gniew Ja ra peł nił licz ne funk cje. W la -
tach 1963–1966 był pro dzie ka nem Wydz. We te ry -
na ryj ne go WSR we Wro cła wiu, przez kil ka ka den -
cji (1956–1965) se kre ta rzem Za rzą du Głów ne go
Pol skie go Tow. Zo olo gicz ne go, dłu go let nim człon -
kiem Ra dy Na uko wej Wro cław skie go Ogro du Zo -
olo gicz ne go (1957–1968), za stęp cą prze wod ni czą -
ce go Wro cław skie go Od dzia łu Pol skie go Tow. Zo -
olo gicz ne go (1966–1969) i prze wod ni czą cym Wro -
cław skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra -
zy to lo gicz ne go w ka den cji 1962–1966 i 1974
–1977. Od 1945 był człon kiem Pol skie go To wa rzy -
stwa Przy rod ni ków im. Ko per ni ka, od 1959 r. na le -
żał do ze spo łu eks per tów z za kre su ry bac twa
przy FAO, od 1967 r. był człon kiem zwy czaj nym
Wro cław skie go To wa rzy stwa Na uko we go, od 1990
prze wod ni czą cym je go Wy dzia łu VIII (Na uk Bio lo -
gicz nych), a w 1968 r. zo stał przy ję ty do ka na dyj -
skie go to wa rzy stwa Wil dli fe Di se ase As so cia tion.
Od wie lu lat brał czyn ny udział or ga ni za cyj ny i na -
uko wy w zjaz dach i kon fe ren cjach po wa żnych to -
wa rzystw na uko wych, ale przede wszyst kim zwią -
za ny był z Pol skim To wa rzy stwem Pa ra zy to lo gicz -
nym. Po nad to dzia łał w Ra dzie Na uko wej In sty tu tu
Pa ra zy to lo gii PAN w War sza wie i Ko mi te cie Pa ra -
zy to lo gii PAN. Przez la ta był ak tyw ny w pa ru re -
dak cjach: ja ko współ re dak tor wy da wa nych przez
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich we Wro cła wiu
rocz ni ków pt. „Spra woz da nia Wro cław skie go To -
wa rzy stwa Na uko we go” oraz ja ko prze wod ni czą cy
Ra dy Re dak cyj nej Zo olo gi ca Po lo niae i czło nek
Ra dy Re dak cyj nej Ac ta Pa ra si to lo gi ca Po lo ni ca.
Koń cząc to krót kie wspo mnie nie, w sto sun ku do je -
go dłu gie go, pra co wi te go ży cia, peł ne go wie lu osią -
gnięć, funk cji i do ko nań nie mo żna po mi nąć 17 lat
pra cy w Wia do mo ściach Pa ra zy to lo gicz nych, któ re
by ły bar dzo „piesz czo nym dziec kiem” prof. Z. Ja ry.
Ja ko Re dak tor Na czel ny prze jął ten dwu mie sięcz nik
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od prof. dr Z. Ko za ra w 1970 r. za Je go ży cia. Re -
dak cja Wia do mo ści skła da ła się je dy nie z dwóch
osób: Re dak to ra Na czel ne go i se kre ta rza, któ rym
miał za szczyt być przez 13 lat Je go uczeń i au tor ni -
niej sze go wspo mnie nia. Tro ską Pro fe so ra by ła wła -
ści wa na uko wa ran ga cza so pi sma oraz to, aby swo -
ją tre ścią od po wia da ło na zwie, co nie by ło ła twe,
po nie waż in for ma cji o kro ni kar skim cha rak te rze nie
przy cho dzi ło do re dak cji zbyt wie le. Aby spro stać
za da niu, Pro fe sor sys te ma tycz nie sam mu siał zdo -
by wać in for ma cje o im pre zach na uko wych, wy ko -
ny wać sze reg no tek bi blio gra ficz nych oraz re cen zji
uka zu ją cych się dzieł kra jo wych i za gra nicz nych,
wszyst ko po to aby wy peł nić dzia ły: „Z ży cia na -
uko we go – kro ni ka” i „Oce ny – stresz cze nia – bi -
blio gra fia”. Nad to Pro fe sor stwo rzył dział „Li sty
do re dak cji”, gdzie mo żna by ło pro wa dzić po le mi ki.
Na ła mach Wia do mo ści Pa ra zy to lo gicz nych
prof. Ja ra z pe dan te rią i swa dą od no to wy wał
wszyst kie wy da rze nia z ży cia PTP. W ze szy tach po -
świę co nych Zjaz dom To wa rzy stwa re da go wał do -
kład ne spra woz da nia. Re dak cja bra ła też udział
w or  ga ni zo wa niu sym po zjów o te ma ty ce pa ra zy to -
lo gicz nej, przy go to wu jąc wy da nia ma te ria łów. Nie -
ba ga tel ną spra wą dla ob ra zu na sze go cza so pi sma,
by ło za wsze ter mi no we prze ka zy wa nie ma szy no pi -
su do PWN -u, co skut ko wa ło ter mi no wym dru kiem
ze szy tów i czę sto więk szą niż 48 licz bą ar ku szy. 

Za sad ni czym jed nak dzia ła niem Pro fe so ra w ce -
lu nada nia wy so kiej ran gi Wia do mo ściom, o czym
już wcze śniej wspo mnia no, był czas i uwa ga ja ką
po świę cał na re dak cyj ną po pra wę prac prze zna czo -
nych do dru ku. By ły one czę sto pi sa ne od no wa
przez Pro fe so ra, gdyż miał On wspa nia łą zdol ność
la pi dar ne go uj mo wa nia za war tych w pra cach tre ści.
Sta wa ły się one w sku tek te go zwię złe i ja sno skon -
stru owa ne. Ty mi dzia ła nia mi prof. Ja ra przy czy nił
się do zwięk szo ne go za in te re so wa nia wy daw nictw
na uko wych i bi blio tek za gra nicz nych na szym cza -
so pi smem (do 1983 r. Wia do mo ści Pa ra zy to lo gicz -
ne roz cho dzi ły się do ok. 360 bi blio tek na świe cie)
o tym też świad czyć mo że zwięk szo na licz ba (do
ok. 40) wy mian Wia do mo ści na cza so pi sma na uko -
we z za gra nicz nych ośrod ków, w tym w po ło wie lat
70. z Oks for dem na ich wnio sek. Cza so pi sma z wy -
mia ny wzbo ga ca ły księ go zbiór bi blio te ki im. prof.
Zbi gnie wa Ko za ra. Part ne ra mi w wy mia nie by ły
cza so pi sma z: An glii, Au strii, Bel gii, Bo li wii, Bra -
zy lii, Buł ga rii, b. CSSR, Egip tu, Fin lan dii, Fran cji,
In dii, Ira ku, Ira nu, Izra ela, Ja po nii, b. Ju go sła wii,
Ke nii, Ko rei Płn., Ko sta ry ki, Ma da ga ska ru, Mo -
zam bi ku, No wej Ze lan dii, b. NRD, Por tu ga lii,

b. NRF, RPA, Ru mu nii, Sri Lan ki, USA, We ne zu -
eli, Wę gier, Włoch, b. ZSRR [1]. Od 1978 r. ka żdy
eg zem plarz prze ka zy wa no obo wiąz ko wo do IBSN.
Re dak tor brał ta kże udział w wy daw ni czych an kie -
tach In sty tu tu Do ku men ta li sty ki w b. NRF oraz Bri -
tish Li bra ry Re se arch. Za słu gą prof. Z. Ja ry by ło pu -
bli ko wa nie ze szy tów mo no te ma tycz nych po świę co -
nych np. rzę sist ko wi cy, tok so pla zmo zie czy wło śni -
cy [2]. Wie le ser ca i pra cy Pro fe sor wkła dał też
w tak tzw. „ze szy ty ry bac kie”, de dy ku jąc je ko lej no
wy bit nym pa ra zy to lo gom.

Za swo ją owoc ną dzia łal ność na uko wą i spo łecz -
ną prof. Z. Ja rę uho no ro wa no: Od zna ką Bu dow ni -
cze go Wro cła wia, Od zna ką Za słu żo ny dla Wy dzia -
łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej AR we Wro cła wiu,
Zło tym Me da lem Uni wer sy te tu Wro cław skie go,
Me da lem im. Kon stan te go Ja nic kie go za Za słu gi dla
Pa ra zy to lo gii, Srebr nym Me da lem z oka zji ju bi le -
uszu 50-le cia Pol skie go Tow. Pa ra zy to lo gicz ne go,
Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Me da lem
Ro dła za umac nia nie pol sko ści na Zie miach Za -
chod nich oraz człon ko stwem ho no ro wym Wro -
cław skie go To wa rzy stwa Na uko we go. Był też
człon kiem Świa to we go Związ ku Żoł nie rzy AK.

Niech idzie na po la, na łą ki, na la sy i na gó ry mu zy -
ka Two jej du szy!

Wi told Olech

P.S. Dnia 28 li sto pa da 2008 r. w Sa li im. Pro fe -
so ra Ja na Cze ka now skie go Wy dzia łu An tro po lo gii
Uni wer sy te tu Wro cław skie go od by ło się uro czy ste
Uni wer sy tec kie Po że gna nie pro fe so ra Zbi gnie wa
Ju liu sza Ja ry. Uro czy stość otwo rzył pro rek tor Uni -
wer sy te tu Wro cław skie go prof. Wła dy sław Dy nak.
Wspo mnie nie o prof. Zbi gnie wie Ja rze wy gło si ła
prof. Elżbie ta Lonc. Wspo mi na li Go pro fe so ro wie:
An na Oku le wicz, An drzej Wik tor, Han na Mi zgaj -
ska -Wik tor, Ze non Soł ty siak oraz dr Wi told Olech.

W Sa li im. Prof. J. Cze ka now skie go prof. Z. Ja -
ra wy stę po wał wie lo krot nie ja ko pre le gent na na -
uko wych spo tka niach Wro cław skie go To wa rzy stwa
Na uko we go [3].
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