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Zawsze gotowy do pomocy innym 
Dnia 1 września 2001 roku 

zmarł lekarz weterynarii BOGDAN 
CHEŁMIŃSKI. Urodził się w 1934 
roku w Warszawie, ale dzieciństwo 
i lata młodości spędził w Pruszko-
wie i tu właśnie w 1953 roku ukoń-
czył Gimnazjum i Liceum im.Toma-
sza Zana. 

Tak niedawno był z nami, tak 
niedawno służył dobrą radą i do-
świadczeniem przy organizacji 
Jubi leuszowego Zjazdu Absol-
wentów tej szkoły, bo w 2001 roku 
obchodzil iśmy 80. lecie istnienia 
Liceum. Obchodziliśmy ... bez 
Bogdana. 

Kiedy na początku 2001 roku 
w ki lkunastoosobowej grupie Ko-
leżanek i Kolegów rozpoczynali-
śmy pracę nad organizacją Zjaz-

du Absolwentów, nikt nie przypuszczał, że ten spokojny, praktyczny, cza-
sem trochę sceptycznie nastawiony do życia, ale pełen energii i życzliwo-
ści Bogdan odejdzie od nas tak szybko. Większość z nas, kolegów szkol-
nych Bogdana, wiedziała o Jego wieloletnim zmaganiu się z chorobą. On 
sam nieraz mówił o tym, ale bez tragizowania, bez rozpaczy. Sprawiał 
wrażenie pogodzonego ze swoim losem a jednocześnie bardzo zatroska-
nego co stanie się z Jego najbliższą rodziną, żoną Haliną, gdy Go zabrak-
nie. 

Lubił pracować społecznie, pewnie wyniósł tę chęć służenia drugiemu 
człowiekowi z atmosfery rodzinnego domu. Był synem wielkiego społecz-
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nika. Jego Ojciec, Witold to znana i szanowana postać w środowisku pru-
szkowskim. 

Bogdan swą działalność zawodową i społeczną prowadził prawie do 
ostatnich dni życia - opiekował się chorymi zwierzętami w swojej Lecznicy 
Weterynaryjnej w Pruszkowie, był członkiem Rady Nadzorczej Pruszko-
wskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a także pracował społecznie w Zarzą-
dzie Pracowniczych Ogródków Działkowych w Komorowie. 

Za swoją wieloletnią działalność otrzymał: 
Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zrzeszenia Lekarzy i Techników 

Weterynaryjnych, Odznakę za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej, 
a także Odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. 

Mimo wielu zajęć zawsze znajdował czas na koleżeńskie spotkania, na 
serdeczne wspominanie młodzieńczych lat, szkolnych Koleżanek i Kole-
gów, zawsze gotowy do pomocy innym, mądry i dobry. 

Szkoda, że nie ma Go wśród nas, mógłby jeszcze zrobić wiele dobre-
go dla ludzi, dla swoich ulubionych zwierząt. 

Kreśląc te wspomnienia o Bogdanie myślę: jak pięknie napisał ks.Jan 
Twardowski „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą." 

Pewnie łatwiej byłoby nam żyć gdybyśmy wszyscy, na codzień o tym 
pamiętali. 
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