


DR STANISŁAW PAJKA 

DOKTORZY NAUK — MIESZKAŃCY 
WOJEWÓDZTWA OSTROŁĘCKIEGO 

DOKTORZY NAUK HUMANISTYCZNYCH 

1. Wiesław Boczewski (ur. w Grądach Szlacheckich, gm. Goworowo) ukończył 
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii 
Drewna. Kolejno pracował w Dalekim, Wyszkowie — jako dyrektor Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ursusie, 
z-ca naczelnika dzielnicy Warszawa-Ochota. Od 1985 r. był nczelnikiem miasta 
Wyszkowa. Od 5 listopada 1986 r. pełnił funkcję I Sekretarza KMiG PZPR w 
Wyszkowie. Obecnie jest kierownikiem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego 
KW PZPR. Pracę doktorską (s. 507) nt. „Wpływ prakseologii na efektywność 
kształcenia" obronił na Uniwersytecie Warszawskim w 1981 r. Praca ta jest 
przygotowana do druku. Opublikował kilkanaście artykułów dotyczących 
zarządzania oświatą i usprawnienia procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

2. Zbigniew Dziadosz (ur. we wsi Grabaniena k/Jasła, woj. Krosno) kilka lat 
pracował w Wydziale Oświaty Rolniczej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej 
we Wrocławiu. W latach 1959—1968 był przewodniczącym Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Ostrowii Mazowieckiej. Od 1969 r. do chwili obecnej 
jest dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. 
Pracę doktorską (s. 300) nt. „Współdziałania Zakładu ze szkołą zawodową" 
obronił w 1982 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Opublikował kilka artyku-
łów. Zajmuje się programami szkolnictwa i zamierza pisać na te tematy. 

3. Wojciech Jaworski (ur. w Pułtusku) ukończył zaocznie Wydział Psychologii 
i Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat pracował w 
Siedlcach: m.in. w Kuratorium Oświaty i Wychowania, w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej, w Komitecie Wojewódzkim PZPR. W latach 1978—85 był 
nauczycielem w Szkole Podstawowej w Zatorach. Od 1 września 1987 r. do 30 
listopada 88 r. pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Przas-
nyszu. Rozprawę doktorską (s. 250) pt. „Postawy młodzieży wobec wartości 
ideowych i determinujące je czynniki wychowania szkolnego" obronił w In-
stytucie Badań nad Młodzieżą w 1981 roku. 

4. Andrzej Kozłowski (ur. w Jastarni). Studia ukończył na Wydziale Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też w 
czerwcu 1988 roku obronił rozprawę doktorską nt. „Kadra kierownicza admi-
nistracji państwowej" (s. 300). Praca jest przewidziana do wydania. Pracę 
zawodową rozpoczął jako brygadzista w Rejonie Dróg Publicznych w Ostro-
łęce. Od marca 1988 r. jest wiceprezesem Ostrołęckiego Towarzystwa Nauk. 
Od 1 października 1988 r. jest dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Kadr Urzędu 
Wojewódzkiego w Ostrołęce. 
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5. Antoni Kustusz (ur. w Jastarni). Ukończył filologię polską na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach od 1972 r. pracował w Liceum 
Ogólnokształcącym w Ustce, a następnie od 1974 r. w ruchu młodzieżowym, 
początkowo jako przewodniczący Rady Powiatowej FSZMP, a potem jako 
przewodniczący RW FSZMP i ZW ZSMP w Słupsku. Od 1976 roku pracował w 
Komitecie Wojewódzkim PZPR w Słupsku, w charakterze starszego inspektora, 
a następnie zastępcy kierownika i kierownika wydziału. Doktorat obronił w 
Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR w Moskwie w 1981 roku bro-
niąc pracy nt. „Doskonalenia kontroli i oceny realizacji polityki partii w ko-
mitetach wojewódzkich PZPR (z wykorzystaniem doświadczeń KPZR)" (s. 
210). Uzyskał tytuł kandydata nauk historycznych, który został nostryfiko-
wany w Polsce jako doktor nauk humanistycznych. Od 1983 roku pracuje w 
dziennikarstwie, najpierw w tygodniku „Zbliżenia" jako kierownik działu, 
następnie jako redaktor naczelny tygodnika załóg PZPS „Alka" w Słupsku 
„Konfrontacje". Od 1987 r. jest sekretarzem redakcji „Tygodnika Ostrołęc-
kiego". Członek SD PRL. 

6. Bogdan Kolebacz (ur. w Chorzelach) ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział 
Filozoficzno-Historyczny. Po studiach pracował w Szkole Podstawowej w 
Duczyminie gm. Chorzele, a następnie w aparacie partyjnym na różnych 
stanowiskach, m.in. kierownika Wydziału Ideologicznego i Informacji KW 
PZPR w Ostrołęce. Od 18 października 1986 r. jest przewodniczącym Woje-
wódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej. Rozprawa doktorska (s. 420) nt. 
„Główne problemy ideologiczne KPP w latach 1923—1929" ukazała się dru-
kiem w 1984 r. w nakładzie 3000 egz. Kontynuuje prace badawcze nad dzie-
jami polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego. 

7. Henryk Maćkowiak (ur. w Górach, gm. Karczew) przez wiele lat uczył historii 
w Technikum Rolniczym w Sokołowie Podlaskim. Od 1963 r. przeniósł się do 
Ostrołęki. Najpierw pracował w Technikum Papierniczym, a następnie w 
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2. Obecnie (od 1984 r.) jest na emeryturze. 
Rozprawę doktorską (s. 315) pt. „Geneza i rozwój szkolnictwa na Kurpiach w 
latach 1905—1939" obronił na Uniwersytecie Warszawskim w 1983 roku. 
Opublikował kilka broszur i większych opracowań dotyczących szkolnictwa 
i historii regionu ostrołęckiego. W dalszym ciągu kontynuuje pracę badawczą. 
Pełni funkcję sekretarza Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. 

8. Stanisław Pajka (ur. w Dy lewie, gm. Kadzidło) ukończył Uniwersytet War-
szawski — Wydział Psychologii i Pedagogiki. Po studiach pracował w szkol-
nictwie średnim, a od 1962 r. był urzędującym wiceprezesem i kierownikiem 
Wydziału Pedagogicznego Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Ostrołęce. Po uzyskaniu doktoratu w 1974 r. pracował w charak-
terze adiunkta w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w 
Warszawie-Rembertowie i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach. Od 
1979 r. jest kierownikiem Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań 
Naukowych w Ostrołęce. Praca doktorska (s. 315) pt. „Postawy patriotyczne 
młodzieży wiejskiej na Kurpiach" została obroniona na Uniwersytecie War-
szawskim w 1974 r. Ogółem, nie licząc informacji prasowych, opublikował ok. 
300 artykułów, rozpraw, szkiców itd. Były one drukowane najczęściej w 
pismach pedagogiczno-oświatowych i kulturalno-społecznych. Nadal pro-
wadzi działalność badawczą dotyczącą regionu ostrołęckiego, kultury, postaw 
młodzieży. Jest członkiem Prezydium Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. 
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9. Teresa Vogelgesang (ur. w Ostrowi Maz.). Ukończyła filologię na Uniwersy-
tecie Warszawskim w 1972 r. Po ukończeniu studiów podjęła pracę jako 
nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Maz., 
gdzie pracuje do chwili obecnej. Rozprawę doktorską (s. 350) n t „Gniazda 
słowotwórcze przymiotników we współczesnym języku polskim" obroniła w 
1982 r. Opublikowała kilka artykułów specjalistyczmych. Od dłuższego czasu 
— w cyklu czteroletnim kontynuuje badania nad wpływem szkoły średniej na 
kulturę języka uczniów. 

10. Tadeusz Zaniewski (ur. w Dzienkoniu k/Zambrowa) przez wiele lat pracował w 
szkołach podstawowych i średnich na terenie Ostrowi Maz. W latach 1970— 
1982 był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego i jednocześnie (od 1975— 

. 1981) pełnił funkcję Miejskiego Dyrektora Szkół w Ostrowi Maz. Od 1982—1985 
pracował na stanowisku wicekuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce, zaś 
od 1986 r. objął funkcję kuratora Oświaty i Wychowania. Pracę doktorską (s. 354) 
nt. „Wpływ zróżnicowanego nauczania w liceach ogólnokształcących na wybór 
kierunku studiów wyższych" obronił w Instytucie Badań Pedagogicznych w 
Warszawie w 1985 r. Opublikował kilkanaście artykułów, w tym obszerniejszą 
monografię LO w Ostrowi Maz. W grudniu 1987 r. wyjechał do USA. 

DOKTORZY NAUK HISTORYCZNYCH 

1. Mieczysław Bartniczek (ur. w Drozdowie, gm. Rzewnie) był nauczycielem 
historii, sekretarzem KP PZPR. Był również głównym inspektorem i założycie-
lem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrołęckiej. Od 1986 r., pomimo ciężkiej 
choroby stawów utrudniających kontakt, stale pracuje naukowo. Prowadzi 
badania nad ziemią ostrowską, Brokiem i terenami Puszczy Białej. Za mono-
grafię pt. „Zbrodnie hitlerowskie w powiecie ostrowskim w latach 1939—1944" 
otrzymał I nagrodę, ufundowaną przez Przewodniczącego Rady Państwa—prof. 
dr Henryka Jabłońskiego. Nagroda ta została mu przyznana przez XI Pow-
szechny Zjazd Historyków Polskich, który odbył się w Toruniu w dniach 
9—13.IX.1974 r. 

Ze względu na chorobę, obrona pracy doktorskiej odbyła się w mieszkaniu M. 
Bartniczaka. Rozprawa doktorska pt. „Obóz w Grądach". Z dziejów Stalagu 324. 
Ostrów Mazowiecka" ukazała się drukiem w 1976 r. (s. 367). W 1984 r. w serii 
Biblioteki Pamięci Narodowej opublikował książkę pt. „Od Andrzejowa do 
Pecynki 1939—44" (s. 263). Nadal zajmuje się badaniem historii ziemi ostrow-
skiej. Efektem tych prac jest wydawnictwo „Ostrów Mazowiecka i okolice" (str. 
335, ilustr. 100). 

2 Janusz Gołota (pochodzi z Węgrzynowa, niedaleko Makowa Maz.) jest absol-
wentem Wydziału Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. 
Po ukończeniu studiów podjął pracę w Makowie Maz. Przez kilka lat uczył 
historii w Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w Zespole Szkół Zawodo-
wych. Od 1 września 1984 r. jest inspektorem Oświaty i Wychowania w Makowie 
Maz. Od września 1987 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Pedagogicznych 
w Ostrołęce. Praca doktorska (ponad 600 stron) pt. „Jędrzej Moraczewski 
1870—1944. Biografia polityczna" została obroniona w 1985 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim. Publikował, m.in. w „Kwartalniku Historycznym" i „Studiach 
Hkstorycznych". Zamierza dalej zajmować się działalnością badawczą nad 
historią Makowa Maz. 
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DOKTORZY NAUK EKONOMICZNYCH 

1. Stanisław Jezierski (ur. w Tłuszczu) w latach 1962—1976 pracował w kilku 
zakładach przemysłowych na różnych stanowiskach. Od 1976 r. do 1989 
r. był dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Ostrołęce. 
Rozprawę doktorską (s. 250) pt. „Współzależność między rozwojem gospo-
darczym a wykorzystywaniem czynnika ludzkiego na przykładzie wojewódz-
twa ostrołęckiego" obronił w 1982 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. 
Praca ta ukazała się drukiem. Obecnie specjalizuje się w pracach nauko-
wo-badawczych dotyczących regionalnych systemów informacji statystycznej. 
Przygotowuje z tego zakresu odrębną publikację. Działa w Polskim Towa-
rzystwie Ekonomicznym. 

2. Stanisław Szlązak (ur. w Cepielni woj. zamojskie) ukończył Szkołę Główną 
Planowania i Statystyki w Warszawie. Pracował przez kilka lat w szkolnictwie i 
administracji w woj. ostrołęckim. Obecnie jest wicedyrektorem Izby Skarbowej 
w Ostrołęce. 

Pracę doktorską (s. 257) pt. „Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju wsi 
i rolnictwa w województwie ostrołęckim" obronił na SGPiS w Warszawie w 
1979 r. Praca doktorska była drukowana fragmentami w „Zeszytach Nauko-
wych" ART w Olsztynie. Poza tym opublikował kilkanaście artykułów dotyczą-
cych problematyki rolnictwa woj. ostrołęckiego. Nadal współpracuje z ART w 
Olsztynie. Jest członkiem Prezydium Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. 

DOKTORZY NAUK PRZYRODNICZYCH 

1. Andrzej Jędras (ur. w Mińsku Maz.) ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie — Wydział Weterynarii. Pracował w Instytucie 
Parazytologii PAN w Warszawie, a następnie w Wojewódzkim Zakładzie 
Weterynarii w Szczecinie. Od 1983 r. do chwili obecnej pracuje w Lecznicy 
Zwierząt w Makowie Maz. 

Rozprawę doktorską (s. 60) pt. „Badania nad odpornością zwierząt spowodo-
waną inwazjami specyficznych nicieni" obronił w Instytucie Parazytologii PAN 
w Warszawie. Opublikował kilkanaście artykułów. Nadal kontynuuje badania 
nad niepłodnością bydła. 

2. Teresa Górska-Jędras (ur. w Piotrkowie Trybunalskim) ukończyła Akademię 
Medyczną w Białymstoku. Pracowała kolejno: w AM w Łodzi, w Zarządzie 
Stołecznym Aptek w Warszawie, w Instytucie Parazytologii PAN w Warszawie, 
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gryfinie k/Szczecina. Od 1983 r. pracuje w 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Makowie Maz. 

Pracę doktorską (s. 58) pt. „Badania nad nicieniami z rodzaju Parastrongylus ze 
szczególnym uwzględnieniem migracji larw Parastrongylus centonensie w 
organiźmie żywiciela ostatecznego" obroniła w Instytucie Parazytologii PAN w 
Warszawie w 1976 r. Posiada kilkanaście publikacji naukowych. Nadal zajmuje 
się badaniami diagnostycznymi różnych chorób u ludzi. 

DOKTORZY NAUK MEDYCZNYCH 

1. Wojciech Komenda (ur. w Starachowicach) ukończył Akademię Medyczną w 
Białymstoku. Przez wiele lat był nauczycielem akademickim w macierzystej 
uczelni — najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt. Od 1984 r. do chwili 
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obecnej pracuje w Zespole Opieki Zdrowotnej na stanowisku Ordynatora 
Chorób Wewnętrznych w Szpitalu w Makowie Maz. 

Rozprawę doktorską (s. 81) nt. „Wpływ wanadu na zachowanie niektórych 
lipidów w surowicy u szczurów" obronił na AM w Białymstoku w 1974 r. 
Zajmuje się badaniami epidemiologicznymi. 

2. Krzysztof Luciak (ur. we wsi Bałtówka w dawnym pow. kielskim). Po ukończeniu 
studiów przez kilka lat pracował w lecznictwie przeciwgruźliczym we Wrocła-
wiu. Od 1985 r. do chwili obecnej pracuje w Poradni Przeciwgruźliczej w 
Makowie Maz. 

Pracę doktorską (s. 102) nt. „Ocena zwalczania gruźlicy na terenie objętym 
działalnością Poradni Przeciwgruźliczej" obronił w 1980 r. w Instytucie Gruź-
licy w Warszawie. Opublikował szereg artykułów w czasopismach specjali-
stycznych. Od dłuższego czasu prowadzi badania w zakresie zwalczania 
gruźlicy, których wyniki posłużą do odrębnego opracowania. 

3. Zygmunt Moczydłowski (ur. 9.01.1939 r. Krajewo Białe, gm. Zambrów, woj. 
łomżyńskie) ukończył AM w Białymstoku w 1964 r. Po studiach pracował w 
Łomży w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Od 1977 r. do chwili obecnej jest 
ordynatorem Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. 

Pracę doktorską (s. 118) pt. „Leczenie złamań wyrostka łokciowego i rzepki 
metodą Webera w świetle obserwacji klinicznych i badań doświadczalnych" 
obronił w AM w Warszawie w 1980 r. Opublikował kilkanaście prac naukowych. 
Nadal zajmuje się problematyką bezgipsowego leczenia złamań. 

4. Henryk Perkowski (ur. w Warszawie) ukończył Akademię Medyczną Wydział 
Lekarski w Białymstoku. Pracował w Akademii Medycznej w Białymstoku, a 
następnie w 2 espolonym Szpitalu w Łomży. Od 1977 r. do chwili obecnej pracuje 
w Ostrołęce Od 1981 r. jest ordynatorem II Oddziału Wewnętrznego. 

Pracę dokerską (s. 81) pt. „Uproszczone metody diaanostyczne wykrywania 
gronkowców złocistych" obronił w Akademii Medycznej w Białymstoku. W1975 
r. wydrukował kilkanaście publikacji fachowych. Nadal zajmuje się problema-
tyką podjętą w pracy doktorskiej. 

5. Włodzimierz Zawadzki (ur. w Grudziądzu) ukończył Akademię Medyczną w 
Gdańsku Wydział Lekarski. Po studiach pracował w Szpitalu Miejskim w 
Grudziądzu, a następnie przez kilka lat w Pomorskiej Akademii Medycznej w 
Szczecinie. Od 1983 r. do chwili obecnej pracuje w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Ostrołęce. 

Pracę doktorską (s. 69) nt. „Próby oceny zanieczyszczenia bakteryjnego tlenu 
medycznego" obronił w Pomorskiej Akademii Medycznej w 1971 r. Opubli-
kował kilkanaście artykułów specjalistycznych. 

3. Jan Szymborski (ur. w Stąporkowie, woj. kieleckie) studia wyższe odbywał w 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Weterynarii, w latach 
1965—1975 pracował w lecznictwie i w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym na 
terenie woj. szczecińskiego. Od 1975 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku 
wojewódzkiego weterynaryjnego inspektora sanitarnego. 

Pracę doktorską (s. 73) nt. „Wpływ propanolu na ruchy żwacza w niestrawności 
u bydła" obronił na SGGW w Warszawie w 1981 r. Obecnie zajmuje się 
opracowaniem biblioteki z zakresu behawioru zwierząt. 

Jako przedstawiciel Departamentu Weterynarii bierze udział w wizytacji 
zakładów mięsnych eksportujących do krajów zachodnich pełniąc jednocześnie 
funkcję tłumacza. 
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4. Józef Zakrzewski (ur. w Pułtusku) studiował na Wydziale Weterynaryjnym 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracował na różnych 
stanowiskach w służbie weterynaryjnej na terenie woj. ostrołęckiego. Obecnie 
jest zastępcą dyrektora Wydziału Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leś-
nictwa Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, jednocześnie pełnił funkcję woje-
wódzkiego lekarza weterynarii. 

Pracę doktorską „Bezmleczność toksemiczna macior (rozpoznanie, leczenie, 
zapobieganie)" obronił w SGGW AR w 1978 r. Praca była drukowana w „Polskim 
Archiwum Weterynaryjnym". Zajmuje się problematyką niedoborów mikro-
i makroelementów w produkcji zwierzęcej. 

DOKTORZY NAUK PRAWNYCH 

1. Kazimierz Parszewski (ur. w Szydłowcu k/Radomia) ukończył Uniwersytet 
Gdański — Wydział Prawa i Administracji. Po studiach pracował w ruchu 
młodzieżowym, a następnie był wicedyrektorem Zakładów Mięsnych w Mła-
wie. Przez kilka lat pracował w aparacie partyjnym; jako II sekretarz KP PZPR w 
Mławie, I sekretarz KP PZPR, a potem sekretarz Komitetu Miejskiego w 
Wyszkowie. Od 1979 r. pełnił funkcje: prezesa Wojewódzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Ostrołęce, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 
Ostrołęce, a obecnie jest dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego. 

Pracę doktorską (s. 175) pt. „Gwarancje politycznych praw obywateli państwa 
socjalistycznego na przykładzie PRL i ZSRR" obronił na Wydziale Państwa i 
Prawa Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR w Moskwie w 1979 r. Nadal 
zajmuje się problematyką praw i obowiązków obywateli w zakresie prawa 
międzynarodowego. Wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 
sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. 

DOKTORZY NAUK TECHNICZNYCH 

1. Jarosław Czarnocki (ur. w Ostrołęce) ukończył Politechnikę Warszawską, 
Wydział Ekonomiczny. Po studiach pracował przez wiele lat w macierzystej 
uczelni w Instytucie Elektroenergetyki w charakterze asystenta, a potem 
adiunkta. Od 1984 r. pracuje w Ostrołęckich Zakładach Celulozowo-Papierni-
czych na stanowisku kierownika Oddziału Laboratorium i Sterowania Elek-
trycznego. 

Pracę doktorską (s. 130) pt. „Zabezpieczenie komputerowe linii wysokiego 
napięcia przed przeciążeniem cieplnym" obronił na Politechnice Warszawskiej 
w 1982 r. Jest autorem kilkunastu opracowań naukowo-badawczych. Współ-
pracuje z Politechniką Warszawską. 

DOKTORZY NAUK ROLNICZYCH 

1. Krystyna Nowacka (ur. w Ostrołęce) ukończyła Akademię Rolniczo-Techniczną 
w Olsztynie Wydział Rolny. Po studiach, przez ponad 20 lat pracowała w 
macierzystej uczelni. Pracę doktorską (s. 357) pt. „Analiza zmian w rolnictwie 
mławskim ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju produkcji 
zwierzęcej w gospodarstwach wielohektarowych" obroniła na ART w Olsztynie 
w 1974 r. Opublikowała kilkanaście artykułów, rozpraw. 
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Od 1986 r. przeniosła się do Ostrołęki i pracuje w miejscowym Zespole Szkó 
Rolniczych jako dyrektor. 

2. Zdzisław Stanisław Nejman (nr. w Ostrołęce) ukończył Akademię Rolniczo-
Techniczną w Olsztynie, Wydział Zootechniczny. Po studiach podjął pracę w 
Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Grodzisku, a następnie w Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce. Obecnie pracuje w 
Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódz-
kiego w Ostrołęce. Pracę doktorską (60 s.) nt. „Ocena wartości rzeźnej trzody 
chlewnej na terenie zaplecza surowcowego Zakładów Mięsnych w Ostrołęce na 
podstawie masy tuszy i grubości słoniny" obronił w 1988 r. na AR-T w Olsztynie. 
Opublikował kilkanaście artykułów popularno-naukowych i specjalistycznych. 
Kontynuuje zainteresowania naukowe i publikacje. 
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