
 

Dr Bolesław Brauer 
 

Urodził się 21 lipca 1906 w Mogilnie (syn Władysława i Pelagii z domu Dobrzykowska).  

Był absolwentem Klasycznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, które 

ukończył w 1927.  

Studia weterynaryjne ukończył na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w roku 

1934. W czasie studiów był prezesem semestru letniego 1930/31, semestru zimowego 1931/32 oraz 

semestru zimowego 1932/33. Należał do Korporacji Studentów Akademii Medycyny 

Weterynaryjnej Lutyko-Venedya jako członek rzeczywisty. 

 
 

 
 

 
Zdjęcie z okresu studiów 

1931 r. 
 

 

 
Dekiel Bolesława Brauera 

 

 

 
Od góry: banda komersowa Bolesława Brauera, 

filisterska Konrada Millaka oraz rycerska 
Bolesława Brauera. 

 



 
 

 

Prezydium Lutyko-Venedyi w semestrze zimowym 1931/32, 
od lewej siedzą: prezes Bolesław Brauer i olderman Tadeusz Winiecki, 

od lewej stoją: wiceprezes Florian Pierański, sekretarz Marian Janiak,  
wiceprezes Włodzimierz Pietraszko, 

Lwów 1931/32 r. 
 

 

 

Zdjęcia: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej 

Lutyko-Venedya (Dorpat, Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 16 X 2011 r. 
 

 



 

Dewizka korporacyjna dr Bolesława Brauera 

 



 

 

 

 

 

Awers 

Napis - „Braterstwem i pracą”, „Jeden za wszystkich wszyscy za jednego” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rewers 

Napis - „14.X.1884 - XLV - 14.X.1929 - B.Brauerowi” 

(data 14.X.1884 jest datą powstania Korporacji Lutycja. 

Dr B.Brauer otrzymał dewizkę 

 z okazji 45-lecia Korporacji Lutycja) 

 

 

 

 

 

 



 

Dyplom ukończenia studiów w 1934 r. 

Dyplom podpisali: Rektor Prof. dr Bronisław Janowski,  

Prof. dr Andrzej Klisiecki, Prof. dr Jerzy Alexandrowicz 

 

 

Woskowa pieczęć  



 
 

 

Służbę w wojsku odbył w okresie od sierpnia 1932 do września 1933 w Szkole Podchorążych 

Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu i 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie. 

Od lipca do listopada 1934 r. pracował w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu 

zajmując się zwalczaniem chorób zaraźliwych. W okresie od grudnia 1934 do kwietnia 1935 był 

kierownikiem rzeźni miejskiej w Tucholi oraz wolnopraktykującym lekarzem weterynarii. 

Następnie, od kwietnia 1935 do 24 sierpnia 1939 był miejskim lekarzem weterynarii i 

wicedyrektorem Rzeźni i Targowisk Miejskich w Bydgoszczy.  

W okresie tym kontynuował pracę naukową w Instytucie Weterynarii w Bydgoszczy oraz na 

Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w Katedrze Higieny Środków Spożywczych 

Zwierzęcego Pochodzenie prof. dr A.Trawińskiego i Katedrze Bakteriologii prof. dr Legeżyńskiego. 

Doktorat medycyny weterynaryjnej uzyskał w roku 1939 na Akademii Medycyny 

Weterynaryjnej we Lwowie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany w 8 Pułku Artylerii Ciężkiej jako lekarz weterynarii. 

Brał udział w obronie Warszawy w 88 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej.  

 

 



 

Po kapitulacji jako jeniec wojenny pracował w obozach jenieckich pełniąc funkcję związaną 

z nadzorem sanitarno-weterynaryjnym przy odbiorze produktów żywnościowych dla jeńców 

wojennych. W obozie Glasshütte koło Hamburga pełnił obowiązki lekarza medycyny w 

garnizonowej izbie chorych zajmując się 1500 żołnierzami i oficerami polskimi. 

Po wojnie w latach 1947-50 był dyrektorem Rzeźni i Targowisk Miejskich w Bydgoszczy, a 

w latach 1950-73 naczelnym lekarzem weterynarii i kierownikiem Zakładowego Weterynaryjnego 

Inspektoratu Sanitarnego przy Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy. 

 



 

 

 

 

 

Do roku 1950 na terenie Rzeźni Miejskiej i Targowicy w Bydgoszczy znajdowała się 

lecznica, której kierownikiem był lek.wet. Marian Bratkowski. Pracował w niej również razem z 

lek.wet. Hubertem Scherle, lek.wet. Franciszkiem Melwińskim i lek.wet. Kazimierzem Jaskiem. W 

1950 lecznicę przeniesiono na ul. Bernardyńską, której kierownikiem był lek.wet. Emil Iwański. Na 

terenie rzeźni odbywały się kursy z inseminacji, jałowości, tuberkulinizacji. 

W latach 1949-1951 prowadził wykłady na pięciu kursach dla ok. 200 lekarzy weterynarii z 

całego kraju z zakresu technologii przetwórstwa mięsnego, higieny mięsa, nadzoru sanitarnego ze 

szczególnym uwzględnieniem produkcji eksportowej. Wykładowcami byli również prof. dr Stefan 

Koeppe, naczelnik Departamentu Weterynarii lek.wet. Józef Stryczniewicz. 

W latach 1935-1939 i 1947-1974 przeprowadził szkolenia dla lekarzy skierowanych przez 

Departament Weterynarii oraz kursy dla oglądaczy mięsa i trychinoskopistów. 

Po przejściu na emeryturę pracował w latach 1973-1981 jako inspektor w Weterynaryjnym 

Inspektoracie Sanitarnym oraz Bazie Żywca przy Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy. 

 



 

 

Wyróżniony został odznaką Ministra Rolnictwa za „Wzorcową pracę w służbie 

weterynaryjnej”. 

Zmarł 23 września 1989 w Bydgoszczy i pochowany został na cmentarzu przy 

ul.Wyszyńskiego w Bydgoszczy. 

Dr Bolesław Brauer wychował liczne pokolenia lekarzy weterynarii i pracowników 

pomocniczych. Był doskonałym znawcą zagadnień dotyczących przemysłu mięsnego, przetwórstwa 

żywności i nadzoru sanitarno-weterynaryjnego. Wiedza, umiejętności i prestiż stawiają dr 

B.Brauera na pierwszym miejscu jako lekarza specjalisty w dziedzinie nadzoru sanitarno-

weterynaryjnego. Bardzo surowy  i niezwykle wymagający jako szef, a jednocześnie potrafiący 

dobrodusznym uśmiechem rozładować wiele napiętych sytuacji.  

 

Źródło: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej 

Lutyko-Venedya (Dorpat, Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 16 X 2011 r. oraz 

zdjęcia i wspomnienia córki dr Bolesława Brauera  lek.wet. Marii Brauer-Mazurek. 

 
 


