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Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

RADA WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKOWETERYNARYJNEJ V KADENCJI
/I POSIEDZENIE/

Na zdjêciu od lewej: w pierwszym rzêdzie: dr n. wet. Piotr Kneblewski
(Przewodnicz¹cy S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego WIL-Wet.), lek.wet.
Krzysztof Lamek (cz³onek Rady), dr Jolanta Budzyk (cz³onek Rady), lek.wet.
Dariusz Karczewski (cz³onek Rady), lek.wet. Micha³ Gogulski (cz³onek Rady),
lek.wet. Andrzej Moskal (prezes Rady), lek.wet. Henryk Zió³kowski (sekretarz
Rady), lek.wet. Marian Gross (cz³onek Rady), w g³êbi dr n.wet. Grzegorz
W¹siatycz (wiceprezes Rady), lek.wet. Waldemar Golec (cz³onek Rady),
lek.wet. Ireneusz Sobiak (Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej WIL-Wet.).
W drugim rzêdzie: lek.wet. Ma³gorzata Boska (cz³onek Rady), lek.wet.
Maciej Gogulski (cz³onek Prezydium Rady), lek.wet. W³adys³aw Napiera³a
(cz³onek Rady), lek.wet. Ireneusz Szefliñski (cz³onek Rady), lek.wet. Pawe³
Jakiewicz (cz³onek Prezydium Rady), dr n. wet. Lech Gogolewski (wiceprezes Rady), dr n. wet. W³odzimierz Gibasiewicz (cz³onek Rady), lek.wet. Tomasz Porwan (skarbnik Rady), lek.wet. Jacek Sonicki (cz³onek Prezydium
Rady), lek.wet. Micha³ Borowiñski (cz³onek Rady), lek.wet. Piotr Ka³u¿ny
(cz³onek Prezydium Rady).
Na zdjêciu brakuje lek.wet. Zdzis³awa Witczaka  cz³onka Rady.
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Od Prezesa

SZANOWNE KOLE¯ANKI I KOLEDZY!
Czas wakacji ju¿ prawie poza nami i nied³ugo wrócimy do pracy w normalnym rytmie. Za nami tak¿e Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odby³ siê
w Warszawie w dniach 25-26 czerwca 2009 r.
Nie by³o niespodzianek i zgodnie z przewidywaniami Prezesem Krajowej Rady zosta³ wybrany ponownie
Tadeusz Jakubowski, a Rzecznikiem Odpowiedzialnoci Zawodowej  Tomasz
Grupiñski. Nie by³o kontrkandydatów.
Jeli chodzi o Wielkopolskê martwi du¿a iloæ nieobecnych (z ró¿nych
przyczyn) delegatów. Na 23 wybranych delegatów obecnych by³o 19.
A przecie¿ wiadomo, ¿e przy uk³adach i uk³adzikach wyborczych ka¿dy
g³os siê liczy.
Na szczêcie dziêki umiejêtnie prowadzonym mediacjom miêdzy Prezesami poszczególnych Izb, ustalono pewien parytet a nasza Izba jako jedyna obok
Warszawskiej i Lubelskiej uzyska³a wiêcej ni¿ jednego przedstawiciela w Krajowej Radzie (oprócz oczywicie Prezesa, który wchodzi w sk³ad Krajowej
Rady z Urzêdu). Tak wiêc w Radzie Krajowej mamy przedstawicieli naszej
Izby i s¹ to: Prezes  Andrzej Moskal oraz kol. Andrzej ¯arnecki i kol. Piotr
Kwieciñski. Do S¹du Krajowego wesz³a ponadto kol. Ma³gorzata Boska.
Wielkim przegranym sta³a siê du¿a przecie¿ Izba Dolnol¹ska, która nie
zdo³a³a wprowadziæ do Krajowej Rady ¿adnego przedstawiciela (oprócz
Prezesa).
Ten prosty przyk³ad pokazuje jakie mechanizmy rz¹dz¹ demokratycznymi wyborami oraz jak wa¿ne jest kierowanie siê konkretnymi realiami i uk³adem si³ aby co osi¹gn¹æ. Tak to jest zarówno w wielkiej, jak i ma³ej polityce.
Odby³o siê ju¿ inauguracyjne posiedzenie Rady Krajowej w nowym sk³adzie. Dokonano wyboru i podzia³u funkcji w Radzie. I tym razem wielkopolska zosta³a doceniona i pisz¹cy te s³owa zosta³ wybrany na Wiceprezesa Rady
Krajowej ds. Lekarzy Wolnej Praktyki i równoczenie Przewodnicz¹cym Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji.
Zaszczytna to funkcja ale odpowiedzialna i wymagaj¹ca du¿ego zaanga¿owania i pracy. W dniach 29-30 lipca 2009 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie
Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji. Uczestniczyli w niej m.in. dr Jaros³aw Naze Zastêpca G³ównego Lekarza Weterynarii, Prezes Krajowej Rady
Tadeusz Jakubowski oraz zaproszeni gocie. Nakrelono kadencyjny plan pra-
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cy Komisji. Dyskutowano o problemach lekarzy wolnej praktyki i nie tylko
(m.in. o planowanej reformie finansów publicznych i zwi¹zanej z tym likwidacji Rachunku dochodów w³asnych). Poruszono wiele problemów, z którymi
Komisja ma siê zaj¹æ w tej kadencji. Ale o tym w nastêpnym artykule.
Z Kole¿eñskim Pozdrowieniem
Andrzej Moskal
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SZANOWNI PAÑSTWO!
Redakcja Biuletynu z przyjemnoci¹ wita Pañstwa u progu jesieni. Na
marginesie przyznaæ nale¿y, ¿e przepiêknej, z³otej polskiej . Kiedy piszê te s³owa spogl¹dam w uchylone okno Izby (po³o¿one doæ wysoko
w moim pokoju) i rozwietlone s³oñcem, barwne korony drzew na tle lazurowego nieba, a do rodka p³ynie powietrze o zapachu nagrzanych, schn¹cych lici. Wymarzona aura i trochê ¿al, ¿e wakacje ju¿ siê skoñczy³y
niestety.
No ale z pracy mo¿na czerpaæ równie¿ wiele satysfakcji i mamy nadziejê,
¿e dostarczy nam jej kolejny kontakt z naszymi mi³ymi czytelnikami. Zapraszamy do lektury drugiego w V kadencji numeru Biuletynu Informacyjnego.
Na pocz¹tek kilka s³ów Od prezesa, w której lek.wet. Andrzej Moskal
dzieli siê z Pañstwem swoimi refleksjami na temat bie¿¹cych wydarzeñ w ¿yciu Izby i nie tylko.
Nastêpnie komunikaty  najwa¿niejszy dotyczy obchodów 90-lecia S³u¿by Weterynaryjnej  ju¿ w padzierniku br. Jest te¿ apel do absolwentów Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni  zwi¹zany równie¿ ze
zbli¿aj¹cymi siê obchodami rocznicy powstania szko³y.
Szczególn¹ uwagê Pañstwa chcielibymy zwróciæ na doæ prozaiczny
mo¿e, ale wa¿ny apel ksiêgowoci  o czytelne wype³nianie dokumentów finansowych dot. wp³at na rzecz Izby. Brak wymaganych danych uniemo¿liwia
w³aciwe zaksiêgowanie wp³at i generuje niepotrzebne nieporozumienia.
Kolejna sta³a rubryka to Uchwa³y podjête przez Radê WIL-Wet.  tu¿ po
nich Laudacja dot. lek. wet. Mieczys³awa Pietrzaka, w zwi¹zku z wyst¹pieniem
naszej Rady do Kapitu³y Medalu Bene de Veterinaria Meritus o przyznanie
medalu temu znakomitemu lekarzowi weterynarii, nauczycielowi i wychowawcy  postaci znanej wielu sporód Pañstwa.
Nastêpnie relacja dr W³odzimierza Gibasiewicza z VIII Krajowego Zjazdu
Lekarzy Weterynarii. W aktualnociach znajdziecie Pañstwo informacjê o niektórych pozycjach cennika zawartego w projekcie rozporz¹dzenia MRiRW dot.
czynnoci z wyznaczenia oraz zwi¹zany poniek¹d z tymi czynnociami list
G³ównego Lekarza Weterynarii Janusza Zwi¹zka do Prezesa KRL-W dr Tadeusza Jakubowskiego.
W nowej (w tej kadencji) rubryce Biuletynu p.n. Mój komentarz  pisze
lek. wet. Jacek Sosnicki  komentarz autora dotycz¹cy projektów rozporz¹dzeñ MRiRW.
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Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej Izby lek. wet. Ireneusz Sobiak,
w dziale Prawo i praktyka, dzieli siê z Pañstwem spostrze¿eniami poczynionymi u progu swej dzia³alnoci.
Potem  w rubryce Wydarzenia  interesuj¹ce i wa¿ne wydarzenia z ¿ycia znanych i uznanych postaci samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego, tych najbli¿ej nas  jak równie¿ relacje z bie¿¹cych spotkañ Rady.
W Wolnych g³osach wspomnienia dr n. wet. Lecha Gogolewskiego
z dalekich podró¿y  czysto zawodowe z nutk¹ nostalgii i refleksje lek. wet.
Jacka Sonickiego dotycz¹ce bie¿¹cych kwestii zawodowych.
Zachêcamy do przeczytania interesuj¹cego artyku³u na temat pewnego lwa
w artykule Leo kociak du¿y w rubryce Nauka i praktyka  autorstwa zespo³u kliniki dr n. wet. Grzegorza W¹siatycza. Równie¿ w tej rubryce punkt
widzenia prof. Walentego Kempskiego na temat Autoszczepionek.
W dziale Z Historii kontynuacja artyku³ów lek.wet. Mieczys³awa Pietrzaka Nauczyciele Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni oraz c.d. bardzo
wa¿nej dla rodowiska ksi¹¿ki dr W. Gibasiewicza NIEPOWTARZALNI
Lekarze weterynarii ofiary II wojny wiatowej. Cz. II z przedmow¹ dr Tadeusza Jakubowskiego.
Dla mi³oników poezji tradycyjnie Chwila relaksu, na któr¹ zapraszam
najserdeczniej.
No i ju¿ na zakoñczenie kilka og³oszeñ  tutaj pragnê zwróciæ uwagê Pañstwa na Forum Weterynaryjne organizowane przez PTNW oraz na nowo powsta³e forum internetowe  przeznaczone tylko dla lekarzy weterynarii, gdzie
mo¿na bêdzie wypowiedzieæ siê na dowolny temat, wyraziæ swoj¹ opiniê, czy
zwyczajnie znaleæ kontakt z innymi lekarzami weterynarii.
W bie¿¹cym numerze nie znajdzie siê niestety artyku³ doc. dr hab. Krzysztofa Jana Wojciechowskiego, ale nie znaczy to, ¿e zrezygnowalimy z jego
obecnoci w naszym kwartalniku. Aktualnie pracuje nad ukoñczeniem niezwyk³ej publikacji zwi¹zanej z histori¹ i najwybitniejszymi postaciami PTNW, co
poch³ania ca³y jego wolny czas, ale nastêpny Biuletyn bêdzie ju¿ bogatszy
o Jego kolejn¹ interesuj¹c¹ relacjê.
Pozdrawiamy Pañstwa serdecznie i zachêcamy gor¹co do lektury naszego
pisma. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie ono choæ trochê alternatyw¹ na nadchodz¹ce
d³ugie, jesienne wieczory.
W imieniu redakcji
mgr A. Bylewska
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I.
PLAN OBCHODÓW
90-LECIA S£U¯BY WETERYNARYJNEJ W WIELKOPOLSCE
23 PADZIERNIKA 2009
POZNAÑ
Klasztor OO. Franciszkanów
Ul. Franciszkañska 2
Sanktuarium Matki Bo¿ej w Cudy Wielmo¿nej Pani Poznania
09:00

Msza wiêta w intencji pracowników S³u¿by Weterynaryjnej i powiêcenie sztandaru
Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niez³omnych 1e

11:00
11:10
11:15
12:00
12:15
12:45
13:15

Uroczyste otwarcie obchodów 90-lecia S³u¿by Weterynaryjnej w Wielkopolsce.
Wprowadzenie sztandaru i przekazanie Wojewódzkiemu Wielkopolskiemu Lekarzowi Weterynarii.
Wyst¹pienie zaproszonych goci.
Prezentacja z okazji rocznicy 90-lecia S³u¿by Weterynaryjnej w Wielkopolsce.
Wyk³ad okolicznociowy. Historia weterynarii w Wielkopolsce 
Prof. dr hab. Stanis³aw Winnicki.
Rola Inspekcji Weterynaryjnej we wspó³czesnym wiecie  Z-ca
G³ównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Ja¿d¿ewski.
Wrêczenie odznaczeñ
14:00-14:30 Przerwa

14:30
15:20

Czêæ artystyczna w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Zakoñczenie czêci oficjalnej
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II.
ODEZWA DO ABSOLWENTÓW
PAÑSTWOWEGO TECHNIKUM
WETERYNARYJNEGO WE WRZENI
W 2010 roku przypada 60-ta rocznica powstania jednego z najstarszych Techników Weterynaryjnych w Polsce  technikum wrzesiñskiego. Z tej okazji planowany jest ogólnoszkolny
zjazd absolwentów.
Zjazd absolwentów odbêdzie siê w dniach
25-27 czerwca 2010 roku we Wrzeni w siedzibie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeni ul. Kaliska 2a.
Jako jeden z pierwszych absolwentów Technikum Weterynaryjnego (rocznik 1952) i jednoczenie honorowy przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego
serdecznie zapraszam i zachêcam do wziêcia udzia³u w spotkaniu. Szczególnie
zaproszenie kierujê do absolwentów starszych roczników z lat piêædziesi¹tych
oraz szeædziesi¹tych. Zachêcam równie¿ tych, którzy pierwsze lata nauki odbyli w Technikum Weterynaryjnym w Goleniowie i Kole.
Honorowy przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego III zjazdu absolwentów PTW we Wrzeni
(-) lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak
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III.
KOMUNIKAT KSIÊGOWOCI IZBY
PRZY WYPE£NIANIU PRZELEWÓW NA RZECZ WIELKOPOLSKIEJ
IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ, TYTU£EM SK£ADEK CZ£ONKOWSKICH, PROSIMY O PODAWANIE DOK£ADNYCH DANYCH DOTYCZ¥CYCH P£ATNIKA SK£ADKI (IMIÊ I NAZWISKO CZ£ONKA
IZBY), JAK RÓWNIE¯ AKTUALNEGO ADRESU. JELI WP£ATA DOTYCZY WPISU ZAK£ADU LECZNICZEGO, ZMIANY REGULAMINU ZAK£ADU  NALE¯Y PODAÆ IMIÊ I NAZWISKO KIEROWNIKA ZAK£ADU I NAZWÊ ZAK£ADU LECZNICZEGO ORAZ TYTU£ WP£ATY.
NIEPRECYZYJNE DANE UNIEMO¯LIWIAJ¥ PRAWID£OWE ZAKSIÊGOWANIE WP£ACANYCH PRZEZ PAÑSTWA KWOT.
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UCHWA£Y
PODJÊTE PRZEZ RADÊ WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
PODCZAS SESJI W DNIU 22 CZERWCA 2009 R.
35/2009/V/Rej. ZLZ

o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów 22.06.2009 r.
leczniczych dla zwierz¹t Lek. wet.
Mateusz Idczak (w³aciciel i kierownik)
GABINET WET.
p.n. GABINET WET. ”CENTAURUS”
63-200 Jarocin, Cz¹szczew 9
Numer ksiêgi 12/1/35/2009/V/Rej. ZLZ
Nr ewidencyjny 619.

36/2009/V/Rej.ZLZ

o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów 22.06.2009 r.
leczniczych dla zwierz¹t
Lek. wet. Tomasz Nowak
(w³aciciel i kierownik)
GABINET WET.
p.n. GABINET WET. „£APA
LEKARZ WETERYNARII
TOMASZ NOWAK
Al. Wojska Polskiego 20,
62-800 Kalisz
– numer ksiêgi – 12/1/36/2009/V/Rej. ZLZ
Nr ewidencyjny 620

37/2009/V

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Katarzynie Karolinie Korcz
o numerze 65330

22.06.2009 r.

38/2009/V

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Marcie Krawiec
o numerze 65331

22.06.2009 r.
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39/2009/V

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii £ukaszowi Ireneuszowi
ródlakowi
o numerze 65332

22.06.2009 r.

40/2009/V

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Natalii Gruszewskiej
o numerze 65333

22.06.2009 r.

41/2009/V

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Paw³owi Hubertowi
Kusykowi
o numerze 65334

22.06.2009 r.

42/2009/V

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Annie Marii Ryczek
o numerze 65335

22.06.2009 r.

43/2009/V

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Marcinowi Stanis³awowi
Szymasiowi
o numerze 65336

22.06.2009 r.

44/2009/V

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Izabelli Paulinie Cichockiej
o numerze 65337

22.06.2009 r.

45/2009/V

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Monice Pospychale
o numerze 65338

22.06.2009 r.

46/2009/V

22.06.2009 r.
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Arlecie Marlenie Ostrzyckiej
o numerze 65339

47/2009/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Sylwii £aty do rejestru cz³onków
WIL-Wet.
nr prawa wyk. zawodu 60582
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48/2009/V/Rej. ZLZ

o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów 22.06.2009 r.
leczniczych dla zwierz¹t
Lek.wet. Mariusz Jackiewicz
(w³aciciel i kierownik)
GABINET WET.
p.n. P.U.H. „MAWET”
Mariusz Jackiewicz
63-330 Dobrzyca, ul. Cegielniana 4A
numer ksiêgi
– 12/1/48/2009/V/Rej. ZLZ
nr ewidencyjny 621

49/2009/V/Rej. ZLZ

o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów 22.06.2009 r.
leczniczych dla zwierz¹t
Lek.wet. Pawe³ Jakubas
(w³aciciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJY
p.n. CENTRUM ZDROWIA MA£YCH
ZWIERZAT GABINET
WETERYNARYJNY
64-700 Czarnków,
ul. Siedmiogóra 19A
numer ksiêgi
– 12/1/49/2009/V/Rej. ZLZ
nr ewidencyjny 622

50/2009/V/Rej. ZLZ

o wykreleniu zak³adu z ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel i kierownik zak³adu
– lek.wet. Ryszard Lewiñski
Gabinet Weterynaryjny
ul. Szczepankowo 146 e,
61-313 Poznañ
Nr Ew. 237,
Nr ksiêgi 12/1/256/2005/IV/Rej. ZLZ
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51/2009/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel zak³adu – Iwona Srokowska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet dla Zwierz¹t
64-510 Wronki, Pl. Wolnoci 8
Nr Ew. 321
Nr ksiêgi 12/1/339/2005/IV/Rej.ZLZ
Treæ zmiany:
Zmiana kierownika:
poprzednio lek. wet. Józef Danilewicz –
aktualnie lek. wet. Ryszard Su³kowski

22.06.2009 r.

52/2009/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Kierownik zak³adu
– lek. wet. Julian Przygocki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Us³ugi Lekarsko – Weterynaryjne
lek.wet. Julian i Renata Przygoccy”
89-340 Bia³oliwie, ul. 3 Maja 2
Nr Ew. 298
Nr ksiêgi 12/1/317/2005/IV/Rej.ZLZ
Treæ zmiany:
Nazwa w³asna zak³adu leczniczego dla
zwierz¹t na – US£UGI LEKARSKO –
WETERYNARYJNE JULIAN
PRZYGOCKI

22.06.2009 r.

53/2009/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
22.06.2009 r.
leczniczych dla zwierz¹t
Kierownik i w³aciciel zak³adu – lek.
wet. Józef Napiera³a
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n. „LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
JÓZEF NAPIERA£A
64-310 Lwówek, Lipka Wielka 28
Nr Ew. 156
Nr ksiêgi 12/3/175/2005/IV/Rej.ZLZ
Treæ zmiany dotyczy personelu zak³adu
leczniczego dla zwierz¹t:
liczba zatrudnionych lekarzy weterynarii
(w tym kierownik zak³adu) – 4
liczba osób personelu pomocniczego – 4
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54/2009/V/Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t – wspó³w³aciciel
zak³adu mgr Justyna Skar¿yñska
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n. „WETERYNARYJNE
LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
LAB-VET SP. Z O.O.”
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Okrê¿na 8
Nr ewidencyjny 572,
nr ksiêgi 12/5/842/2007/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
– Zmiana kierownika zak³adu leczniczego
dla zwierz¹t: poprzednio: lek. wet. Jan
Szeptycki – aktualnie:
lek. wet. Jaros³aw Wilczyñski
– Zmiana liczby osób personelu
pomocniczego – poprzednio: 2, aktualnie: 3

22.06.2009 r.

55/2009/V /Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel i kierownik zak³adu
lek.wet. Iwona Stachowiak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Gabinet Weterynaryjny „LEGWAN”
Iwona Stachowiak
62-200 Gniezno, ul. Warszawska 17/
Nr ewidencyjny 396,
nr ksiêgi 12/1/439/2006/IV/Rej.ZLZ
ni¿ej wymienione zmiany:
Treæ zmiany:
zmienia siê nazwisko kierownika zak³adu
leczniczego dla zwierz¹t na: Wileñska
nazwa w³asna, która uzyskuje brzmienie:
Gabinet Weterynaryjny „LEGWAN” Iwona
Wileñska

22.06.2009 r.

56/2009/V

22.06.2009 r.
w sprawie wy³onienia kandydata do
odznaczenia medalem honorowym Krajowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Bene de
Veterinaria Meritus

57/2009/V

W sprawie skrelenia lekarza weterynarii
Tadeusza Woniaka z rejestru cz³onków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
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UCHWA£A NR 56/2008/IV
RADY
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
Z DNIA 22 CZERWCA 2009 R.
w sprawie: wy³onienia kandydata do odznaczenia medalem honorowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Bene de Veterinaria Meritus.
Na podstawie art. 10, ust. 1, pkt. 9, art. 29, ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /t.j.
Dz. U. Nr 187, poz. 1567 z 2002 r./, uchwala siê co nastêpuje:
§1
Wy³ania siê kandydata do odznaczenia medalem honorowym
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Bene de Veterinaria Meritus 
ponownie lek.wet. Mieczys³awa Pietrzaka.
§2
W zwi¹zku z tym, ¿e Kapitu³a Medalu Honorowego Bene de Veterinaria
Meritus na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2009 r. po rozpatrzeniu w dniu 27
lutego wniosku zawartego w Uchwale Nr 1096/2008/IV Rady Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 grudnia 2008 r. o nadanie ww. medalu
doceniaj¹c dokonania zawodowe kandydata lek.wet. Mieczys³awa Pietrzaka
uzna³a, ¿e nie spe³nia on warunków okrelonych w Regulaminie Kapitu³y Medalu Honorowego KIL-W w wymaganym stopniu,
Rada Wielkopolskiej Izby postanowi³a uzupe³niæ za³¹czone do poprzedniego wniosku uzasadnienie i wniosek ponowiæ.
Uzasadnienie wniosku zawieraj¹ce ¿yciorys i dokonania na rzecz zawodu
i samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego wraz z pismem uzupe³niaj¹cym stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.
Wymagane podpisy wyra¿aj¹ce poparcie dla kandydata przes³ane zosta³y
w za³¹czeniu do omawianej wy¿ej Uchwa³y Nr 1056/2008/IV.
§3
Uchwa³a wraz z za³¹cznikami przekazana zostanie Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
SEKRETARZ

PREZES
18
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LAUDACJA
DOTYCZ¥CA LEK. WET. MIECZYS£AWA PIETRZAKA Z WRZENI
W ZWI¥ZKU Z WYST¥PIENIEM RADY
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
O NADANIE MEDALU HONOROWEGO
BENE DE VETERINARIA MERITUS
Lekarz wet. Mieczys³aw Pietrzak
urodzi³ siê 16 listopada 1933 r. w wsi
Ciepielów pow. Kalisz. I tam te¿ ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. W 1948 r. rozpocz¹³ naukê w Pañstwowej Szkole Hodowlanej w Liskowie (szko³a jednoroczna). Od 1949 r. uczêszcza³ do Liceum
Rolniczo-Hodowlanego w rodzie Wlkp.,
nastêpnie przeniós³ siê do w³anie otwartego 2-letniego Pañstwowego Technikum
Weterynaryjnego we Wrzeni. Po zdaniu
matury i uzyskaniu wiadectwa dojrza³oci w 1952 r. przez radê pedagogiczn¹
zosta³ wytypowany (jeden z piêciu
uczniów) do nauki na Wydziale Weterynaryjnym Wy¿szej Szko³y Rolniczej we
Wroc³awiu.
Dyplom lekarze weterynarii uzyska³ 10 lutego 1958 r. i od tego czasu rozpoczyna pracê nauczyciela przedmiotów zawodowych w Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni.
Uczy i wychowuje m³odzie¿ w tej powszechnie znanej i cenionej szkole
przez 47 lat do momentu przejcia na emeryturê.
Lekarz wet. i nauczyciel Mieczys³aw Pietrzak przez ca³y czas swojej kariery zawodowej zwi¹zanej z Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni wyk³ada³ ró¿ne przedmioty zawodowe  powiêci³ siê jednak szczególnie anatomii
prawid³owej dla której wraz z uczniami przygotowa³ wiele preparatów anatomicznych, tablic, schematów. Oddaj¹c w pe³ni swoje ¿ycie uczeniu i wycho19

Laudacja

wywaniu m³odych ludzi pochodz¹cych z ró¿nych stron Polski  przysz³ych
techników weterynaryjnych i przysz³ych lekarzy weterynarii  stara³ siê kszta³towaæ ich charaktery na prawych i doskona³ych pracowników redniego szczebla, a wielu na dobrych studentów weterynarii. Pisz¹cy te s³owa jest jednym
z rzeszy wychowanków i uczniów Pana Doktora.
Jest mi trudno pisaæ tê Laudacjê, gdy¿ obawiam siê, ¿e mo¿e ona zabrzmieæ zbyt wzniole, gdy¿ zbyt wiele osobicie zawdziêczam Panu Profesorowi. Co mo¿na powiedzieæ o cz³owieku, który ca³e swoje ¿ycie powiêci³
wychowaniu i uczeniu innych m³odych ludzi wchodz¹cych dopiero w doros³e
¿ycie. Przecie¿ dziêki takim Nauczycielom, jak lekarz weterynarii Mieczys³aw
Pietrzak, wielu znalaz³o swoje miejsce na ziemi, wielu z nas nie zadowoli³o siê
uzyskaniem tytu³u technika weterynarii ale podjêli dalsza naukê  naladuj¹c
Pana Profesora  na studiach weterynaryjnych i s¹ dzisiaj cenionymi lekarzami
weterynarii w kraju i poza nim. Doktor Mieczys³aw Pietrzak prowadzi³ bezporednie zajêcia z 3 931 absolwentami technikum. Mia³ wp³yw na wychowanie
blisko 4 000 m³odych ludzi. Nasz mistrz, który wszelkimi sposobami robi³
wszystko bymy wyroli na dobrych fachowców i na dobrych ludzi.
Dzisiaj, po wielu latach, mogê te s³owa przekazaæ nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu mojego ojca  technika weterynarii, tak¿e w imieniu wielu
innych kolegów  dziêkujemy Ci Nasz Drogi i Wielce Szanowny Nauczycielu.
Oprócz nauki przedmiotów zawodowych i ustawicznej pracy wychowawczej doktor Mieczys³aw Pietrzak dzia³a³ w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
oraz w samorz¹dzie terytorialnym we Wrzeni (przez 13 lat by³ radnym Miasta
i Gminy Wrzenia). Ukoñczy³ w 1963 r. tak¿e 2-letnie Zawodowe Studium
Pedagogiczne w Poznaniu. Od 1972 r. jest mianowanym przez prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu profesorem szko³y redniej.
W 1985 r. uzyska³ III stopieñ specjalizacji zawodowej (najwy¿szy). Przez ponad 30 lat wspó³pracowa³ z Departamentem Owiaty i Departamentem Weterynarii w sprawach programowych podrêczników i pomocy naukowych dla
techników weterynaryjnych. W miêdzy czasie pe³ni³ tak¿e obowi¹zki dyrektora Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni (1 wrzenia 1974 do
31 sierpnia 1975). W latach 1992-1999 by³ krajowym doradc¹ metodycznym
dla przedmiotów weterynaryjnych.
Zorganizowa³ wiele konferencji, seminariów i kursów doskonal¹cych dla
lekarzy weterynarii ucz¹cych w technikach weterynaryjnych. Wyró¿niony zosta³ przez Radê Postêpu Pedagogicznego w Poznaniu za zorganizowanie
i wzbogacenie o pomoce naukowe gabinetu anatomicznego  za twórcze wysi³ki i osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w 1985 r. medalem
im. Ewarysta Estkowskiego za szerzenie idei postêpu pedagogicznego.
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W 1978 r. zosta³ wpisany do Ksiêgi Pami¹tkowej Zas³u¿eni dla Owiaty i Wychowania przez Kuratorium w Poznaniu.
Dr Mieczys³aw Pietrzak otrzyma³ wiele odznak i odznaczeñ. Miêdzy wieloma cennymi pozwalam sobie tylko wymieniæ: za Zas³ugi w rozwoju Ziemi
Wrzesiñskiej, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski. Uzyska³ nagrodê Ministra Owiaty i Wychowania I stopnia w latach
1973, 1986 i 1990, Wojewody Poznañskiego w 1993 i 1994 r.
Lekarz wet. Mieczys³aw Pietrzak jest autorem ponad 30 publikacji w czasopismach zawodowych i owiatowych. Jest tak¿e autorem programów nauczania z nastêpuj¹cych przedmiotów: anatomii i fizjologii zwierz¹t, chirurgii i ortopedii, patologii zwierz¹t, zabiegów higieniczno-profilaktycznych. Wiele publikacji dotyczy znaczenia techników weterynarii w rolnictwie i potrzeby
utrzymania kszta³cenia techników weterynarii. Zagadnienia te s¹ aktualne do
dzisiaj. Przyk³adowo: Czy technik weterynarii to zawód naprawdê niechciany?, ¯ycie Wet. 1-2/1991; Kilka uwag o zawodzie technika weterynaryjnego
i nowym programie nauczania w rednich szko³ach weterynaryjnych, ¯ycie
Wet. 8/1993 i 4/1995.
Zwracam siê w imieniu Okrêgowej Rady Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu popartej licznymi podpisami kolegów lekarzy wet.
z ca³ego województwa do Kapitu³y Medalu Honorowego Bene de Veterinaria
Meritus o przyznanie tej odznaki Mieczys³awowi Pietrzakowi wybitnemu
w swoim Zawodzie i nauczaniu, Mistrzowi wielu lekarzy weterynarii z naszego kraju.
Dr n. wet. W³odzimierz Gibasiewicz,
wrzesieñ 2008.

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 56/2009/V
Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2009 r.
Po raz kolejny Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jednog³onie zdecydowa³a i podjê³a Uchwa³ê o ponowieniu wyst¹pienia do Kapitu³y Medalu Honorowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Bene de
Veterinaria Meritus z wnioskiem dotycz¹cym przyznania medalu lekarzowi
wet. MIECZYS£AWOWI PIETRZAKOWI, oprócz przes³anej wczeniej Laudacji podkrelano ogromne zaanga¿owanie lek. wet. Mieczys³awa Pietrzaka
w przygotowanie przysz³ych lekarzy weterynarii do zawodu, ze szczególnym
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podkreleniem znaczenia i roli jego dzia³añ dla samorz¹du lekarskoweterynaryjnego.
Zwracano uwagê na zbyt skromne zaprezentowanie w przes³anej do Kapitu³y laudacji wk³adu pracy lek. wet. M. Pietrzaka w rozwój samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego Wielkopolski. Lekarz wet. M. Pietrzak uczestniczy³
w licznych konsultacjach projektów wszelkich aktów prawnych dot. samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego. Przez wiele lat  od chwili przejcia na emeryturê  dzia³a³ aktywnie w Kole Seniorów przy Wielkopolskiej Izbie LekarskoWeterynaryjnej, organizuj¹c i uczestnicz¹c w licznych spotkaniach dowiadczonych lekarzy weterynarii z adeptami naszego trudnego zawodu.
Podczas posiedzenia Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu podnoszono, ¿e medal Bene de Veterinaria Meritus przyznany lekarzowi wet.
Mieczys³awowi Pietrzakowi by³by wyrazem uznania dla ca³ego grona pedagogicznego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni za ogromny ich wk³ad
w wykszta³cenie i merytoryczne przygotowanie kilku tysiêcy przysz³ych lekarzy weterynarii do pracy w zawodzie i do dzia³alnoci w samorz¹dzie zawodowym. Dodano, ¿e Technikum Weterynaryjne we Wrzeni w przysz³ym roku
uroczycie obchodziæ bêdzie 60-lecie istnienia.
Medal tej miary wrêczony przy tak wspania³ym jubileuszu szko³y by³by
doskona³ym zwieñczeniem pracy zawodowej i spo³ecznej niezwykle zacnego
nauczyciela i cz³owieka, jakim jest niew¹tpliwie lek.wet. Mieczys³aw Pietrzak.
Raz jeszcze zwracamy siê z ogromn¹ prob¹ o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku. Wniosku popartego przez ponad 200 lekarzy weterynarii
(z samej tylko) Wielkopolski.

Cz³onek Rady WIL-Wet.

Prezes Rady
Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej

dr W³odzimierz Gibasiewicz

Lek. wet. Andrzej Moskal
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Dr W³odzimierz Gibasiewicz

RELACJA
Z VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII
 WARSZAWA 2009
Otrzymuj¹c obecny Biuletyn wiêkszoæ Pañstwa niew¹tpliwie mia³a mo¿liwoæ zapoznania siê ju¿ z wynikami VIII Zjazdu Lekarzy Weterynarii w
Warszawie. Zosta³y one opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady
oraz w miesiêczniku ¯ycie Weterynaryjne, który dociera do ka¿dego lekarza
weterynarii w Polsce. W zwi¹zku z tym postaram siê tylko przybli¿yæ atmosferê Zjazdu oraz zaprezentowaæ osi¹gniêcia naszej  wielkopolskiej  delegacji.
Pierwszy dzieñ Zjazdu rozpocz¹³ siê Msz¹ wiêt¹ w kociele w. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie.

Fot. 1
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Obrady Zjazdu odbywa³y siê w Auli Kryszta³owej SGGW.

Fot. 2
Na pocz¹tku mielimy mi³y akcent. Nasz kolega z Wielkopolski i wieloletni niestrudzony dzia³acz samorz¹dowy  lek. wet. Waldemar Golec otrzyma³
medal honorowy Bene de Veterinaria Meritus z r¹k przewodnicz¹cego Kapitu³y tego medalu  prof. dr hab. Jana Zwierzchowskiego. Lek. wet. Waldemar
Golec jest drugim Wielkopolaninem, który otrzyma³ ten presti¿owy i ogromnie
ceniony w rodowisku weterynaryjnym medal. Pierwszym wyró¿nionym by³
p. dr Jerzy Fryc. Doktorowi W. Golcowi wszyscy delegaci z³o¿yli serdeczne,
p³yn¹ce z g³êbi serca gratulacje
(wiêcej o W. Golcu w art. mgr A.
Bylewskiej).
Pierwszy dzieñ Zjazdu up³yn¹³ pod znakiem s³abiutkiego nag³onienia Auli Kryszta³owej 
niewielu mog³o cokolwiek zrozumieæ z tego co z mównicy g³oszono oraz s³abiutkiej klimatyzacji.
Dobrze wiêc, ¿e nie musiano odczytywaæ sprawozdañ Prezesa
Fot. 3
24

i pozosta³ych organów, z którymi zapoznalimy siê wczeniej z dostarczonych
nam materia³ów.
Jeszcze przed wyborami prezesa ¿artowalimy, ¿e bêdziemy wybieraæ pomiêdzy dwoma kandydatami  miêdzy Tadeuszem a Jakubowskim. I tak te¿ siê
sta³o. Wygra³ dr Tadeusz Jakubowski. Gratulujemy.
Fot. 4
Podobnie wybralimy rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej. Zosta³ nim ponownie
(Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie)  Tadeusz Grupiñski.
Pierwszy dzieñ Zjazdu zakoñczy³ wystêp Grupy MoCarta. Organizatorom nale¿y pogratulowaæ pomys³u zaproszenia kabaretu. Pogratulowaæ nale¿y tak¿e, ¿e kierownictwo zdoby³o siê
na wrêczenie kwiatów i podziêkowanie za pracê osobom zatrudnionym w biurze Krajowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjne. Tak rzadko potrafimy zdobyæ siê na docenienie i uhonorowanie ofiarnej pracy innych. W kuluarach Auli Kryszta³owej obficie zaopatrzonej w napoje i smakowite delicje trwa³y o¿ywione dyskusje.

Fot. 5
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Drugi dzieñ to wybory do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Wybralimy 16 osób, jako uzupe³nienie poza prezesami poszczególnych Izb. Z
Wielkopolski wybrano kol. Piotra Kwieciñskiego i Andrzeja ¯arneckiego.
Wielkopolska ma wiêc 3 kolegów w Krajowej Radzie. Dodajmy, ¿e tyle samo
reprezentantów ma Izba Lubelska. Najwiêcej przedstawicieli wprowadziùa Izba
Warszawska  5, która zrzesza niemal ¼ wszystkich lekarzy weterynarii w Polsce. Izba Warszawska mia³a 57 delegatów, nastêpnie  Izba Lubelska  27,
Dolnol¹ska i Wielkopolska  po 23 delegatów, najmniejsza jest Izba Lubuska
 5 delegatów.

Fot. 5
Z Wielkopolski zosta³a wybrana do Krajowego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego kol. lekarz wet. Ma³gorzata Boska. Wybranym  serdecznie gratulujemy.
Podsumowuj¹c VIII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii nale¿y podkreliæ
jego profesjonalne przygotowanie pod ka¿dym  szeroko rozumianym  wzglêdem. Perfekcyjnie obrady Zjazdu prowadzi³ prof. Stanis³aw Winiarczyk.
Nie by³bym sob¹, gdybym nie wtr¹ci³ kilku zdañ krytycznych. Zdania, które czytamy na stronie internetowej vetpol@vetpol Krajowej Rady tr¹c¹ innymi, minionymi czasami: zebrani jednoznacznie opowiedzieli siê za kontynu-

26

VIII Krajowy Zjazd

owaniem przyjêtej w czwartej kadencji linii programowej i formami realizacji
postulatów  i na zakoñczenie: wybory by³y g³êboko przemylane, a delegaci z ca³ego kraju wykazali siê du¿¹ odpowiedzialnoci¹ za wykonanie powierzonego im zadania wy³onienia w³adz ITD. Przepraszam sympatycznego
autora tych zdañ, ale tak jako zabawnie  zapewne w popiechu  Mu siê napisa³o.

Fot. 6 Drzewo na terenie SGGW  zabawny sposób ochrony pomników przyrody  czyt. tabliczka)
I na koniec krótka rada, a mo¿e i propozycja:  czy nie mo¿na znaleæ
w Polsce hotelu, który pomieci 300 osób i który posiada salê konferencyjn¹
na tyle osób, klimatyzowan¹ i o odpowiednim nag³onieniu? Kolejny zjazd
i kolejne wybory przecie¿ ju¿ za cztery lata.
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KRAJOWA RADA LEKARSKO-WETERYNARYJNA V KADENCJI

Na zdjêciu uczestnicy I posiedzenia Krajowej Rady.
Od lewej, z przodu: Tomasz Górski i Krzysztof Anusz;
W pierwszym rzêdzie: Jan Dorobek, Piotr Skrzypczak, Miros³aw Kacprzyk,
Andrzej Moskal(prezes Rady Wielkopolskiej Izby), Krzysztof Matras, Tadeusz
Jakubowski, Stanis³aw Winiarczyk, Jacek £ukaszewicz i Micha³ Konopa;
W drugim rzêdzie: Czes³aw ¯urawski, Artur Krakowiak, Andrzej Juchniewicz,
Maciej Klockiewicz, Andrzej Czerniawski,
Piotr Kwieciñski (Wielkopolska Izba), Tomasz Piêknik, W³odzimierz Przewoski, Ryszard Dul, Bogus³aw Kubica, Emilian Kudyba, Andrzej Wiêcek, Zbigniew Wróblewski, Tadeusz Perskiewicz i Marek Kubica.
/Na fotografii brakuje lek.wet. Andrzeja ¯arneckiego  cz³onka KRL-W
z Wielkopolski. £¹cznie w sk³ad Krajowej Rady wesz³o trzech przedstawicieli
naszej Izby)
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WYBRANE POZYCJE STAWEK Z PROJEKTU ROZPORZ¥DZENIA
MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa ukaza³ siê projekt zmian
rozporz¹dzenia Ministra zmieniaj¹cy rozporz¹dzenie w sprawie warunków
i wysokoci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
i zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustalania i wysokoci op³at za
czynnoci wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, sposobu i miejsc
pobierania tych op³at oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej i postanowilimy zaprezentowaæ szerszej opinii
wybrane propozycje zmian op³at.
3.

Przeprowadzenie kontroli zwierz¹t lub produktów zwierzêcych,
w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz
z wystawieniem wymaganych wiadectw zdrowia, o których mowa
w przepisach o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zakanych zwierz¹t oraz przepisach o produktach pochodzenia
zwierzêcego:
1) konia, byd³a doros³ego:
a) do 5 sztuk zwierz¹t
b) powy¿ej 5 sztuk – za ka¿de nastêpne zwierzê
2) wini, owcy, kozy, cielêcia, rebiêcia:
a) do 5 sztuk zwierz¹t
b) od 6 do 10 sztuk zwierz¹t
c) od 11 do 20 sztuk zwierz¹t
d) powy¿ej 20 sztuk – za ka¿de nastêpne zwierzê
3) jagniêcia, kolêcia, prosiêcia:
a) do 5 sztuk zwierz¹t
b) od 6 do 20 sztuk zwierz¹t
c) od 21 do 100 sztuk zwierz¹t
d) powy¿ej 100 sztuk – za ka¿de nastêpne zwierzê
4) królika, zaj¹ca, ptaka ³ownego:
a) do 200 sztuk zwierz¹t
b) powy¿ej 200 sztuk – za ka¿de nastêpne zwierzê
5) drobiu:
a) do 1000 sztuk zwierz¹t
b) powy¿ej 1000 sztuk – od ka¿dego nastêpnego rozpoczêtego 1000
sztuk zwierz¹t
6) produktów pochodzenia zwierzêcego – za godzinê kontroli
7) materia³ biologiczny – za godzinê kontroli
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15,81
2,79
4,65
9,30
15,81
0,93
4,65
15,81
21,39
0,18
21,39
0,09
21,39
5,58
41,85
41,85
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9.

27.

Badanie miêsa pozyskanego ze zwierz¹t ubitych na terenie
gospodarstwa, miêsa pozyskanego ze zwierz¹t dzikich
utrzymywanych przez cz³owieka na terenie fermy lub w wyniku
odstrza³u zwierz¹t ³ownych, przeznaczonego na u¿ytek w³asny, wraz
z wydaniem odpowiedniego zawiadczenia – od zwierzêcia
1) w pe³nym zakresie:
a) wini
b) cielêcia do 6 miesi¹ca ¿ycia
c) owcy, kozy
d) drobiu lub królików
e) zwierz¹t dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych:
- jelenia, daniela
– dzikiego ptactwa, z wyj¹tkiem strusia
– strusia
– nutrii
– drobnej zwierzyny ³ownej
f) dzika
g) dzikiego zwierzêcia prze¿uwaj¹cego
h) dzikiego królika, zaj¹ca
i) dzikiego ptactwa
2) wy³¹cznie na obecnoæ w³oni:
a) wini
b) nutrii
c) dzika
Przeprowadzenie na miejscu w siedzibie stada kontroli oznakowania
i rejestracji byd³a, owiec lub kóz oraz wype³niania obowi¹zku
prowadzenia ksiêgi rejestracji tych zwierz¹t, a tak¿e zaopatrzenia
byd³a w paszporty:
1) za pierwsz¹ sztukê w stadzie
2) od 2 do 5 sztuk – za ka¿de zwierzê
3) powy¿ej 5 sztuk – za ka¿de zwierzê
a je¿eli w siedzibie stada, w którym jest przeprowadzana kontrola,
nie ma byd³a, owiec lub kóz, podlegaj¹cych obowi¹zkowi
oznakowania i rejestracji, stawka za kontrolê wynosi
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10,23
5,58
4,65
0,10
27,90
0,15
18,60
2,23
0,11
18,60
4,65
0,10
0,092
8,37
2,05
14,90

40,00
4,00
3,00
30,00
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Lek.wet. Jacek Sonicki

MÓJ KOMENTARZ
DO PROJEKTÓW ROZPORZ¥DZEÑ

MRIRW

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki Medicus veterinarius z siedzib¹ w Namys³owie przedstawi³o swoje stanowisko na temat projektów rozporz¹dzeñ MRiRW.
Dotyczy³o ono projektu nowelizacji rozporz¹dzeñ MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokoci op³at za czynnoci wykonywane przez Inspekcjê
Weterynaryjn¹, sposobu i miejsc pobierania tych op³at oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej oraz w sprawie wynagradzania i wysokoci wynagrodzenia za wykonywane czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Stowarzyszenie wyrazi³o zaniepokojenie i dezaprobatê dla wymienionych
projektów z powodu nie uwzglêdnienia w nich wielu poprzednich ustaleñ poczynionych w toku wieloletnich rozmów. Odnosilimy wielokrotnie wra¿enie,
¿e jest dzi wola aby spe³niæ choæ w czêci postulaty rodowiska lekarzy urzêdowych dzia³aj¹cych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii. Niestety przedstawiona propozycja nie reguluje problemu:




koniecznoci zwiêkszenia stawki op³aty i wynagrodzenia za pracê urzêdowego lekarza w godzinach nocnych tj. od 18 do 6 rano, oraz w niedzielê
i wiêta, co znacznie poprawi³oby dyscyplinê uboju,
nie uwzglêdniono zg³aszanego wielokrotnie postulatu aby urzêdowi lekarze, mogli skonsumowaæ ca³e 93% op³aty pobranej za badanie przez Inspekcjê,
wprowadzony rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 19 marca 2008 r. obowi¹zek kontroli zwierz¹t w miejscu ich pochodzenia wraz z wystawianiem
wiadectw zdrowia, zosta³ w tym projekcie spauperyzowany i sprowadzony do roli piêcioz³otowej ja³mu¿ny, w przypadku badania pojedynczych
sztuk w gospodarstwie. Jak nisko ocenia nasz¹ pracê projektodawca wiadczy fakt, ¿e dojazd do wykonania tej urzêdowej kontroli bêdzie wielokrotnie wy¿szy ni¿ zaproponowane wynagrodzenie za pracê,
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propozycja zmniejszonej stawki za badanie miêsa na u¿ytek w³asny, spowoduje dalsze wycofywanie siê lekarzy z tego badania, czyli zagro¿enie
dla zdrowia publicznego,
planowane obni¿enie stawki op³aty za badanie drobiu nie wystarczy na wynagrodzenie lekarzy wed³ug nowej stawki godzinowej. Taka podwy¿ka
wynagrodzenia z jednoczesnym obni¿eniem op³aty jest iluzoryczna i nierealna,
nowe propozycje stawek za badanie miêsa nie uwzglêdniaj¹ przygotowywanego w popiechu rozdzia³u na badanie przed i poubojowe oraz badanie
miêsa w akredytowanych laboratoriach, co sugeruje, i¿ resort zamierza
pomniejszyæ skromne dzi wynagrodzenie lekarzy urzêdowych o kwotê
badania laboratoryjnego,
w uzasadnieniu proponowanych zmian MRiRW argumentuje, i¿ dostosowa³ projekt rozporz¹dzenia do zmienionej w padzierniku 2008 r. ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej, umo¿liwiaj¹cej dzi wyznaczenia lekarzy dzia³aj¹cych w ramach zak³adu leczniczego, jednak przy nie zmienionych przepisach prawa podatkowego, dalej nie mo¿emy rozliczaæ siê jako dzia³alnoæ gospodarcza, gdy¿ wiêkszoæ urzêdów klasyfikuje ten przychód jako
dzia³alnoæ wiadczon¹ osobicie.
nieznaczna 9,8/% podwy¿ka niektórych stawek nie rekompensuje badaj¹cym nawet urzêdowych wskaników inflacji za lata 2004-2009, jest wiêc
tylko niewielkim krokiem resortu w kierunku urealnienia stawek op³at pobieranych przez Inspekcjê i wynagrodzeñ urzêdowych lekarzy weterynarii.
Autor projektu Jacek Sonicki

34

Prawo i praktyka

Lek. wet. Ireneusz Sobiak

Z DZIA£ALNOCI RZECZNIKA
Od pocz¹tku dzia³alnoci Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej naszej Izby, w nowej  V kadencji, wp³ynê³o 11 spraw, z tego dwie to odwo³ania od spraw umorzonych przez poprzedniego Rzecznika  dr Edwarda Raczyñskiego.
Sporód dziewiêciu rozpatrywanych spraw, trzy skargi dotycz¹ leczenia
koni, dwie leczenia psów i wysokoci rachunku za leczenie, dwie sprawy dotycz¹ niew³aciwego sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, jedna pomówienia.
Analizuj¹c wszystkie sprawy nasuwa siê jedno podstawowe stwierdzenie:
nie zwracamy odpowiedniej uwagi na sposób, jakoæ i precyzyjnoæ zapisów
prowadzonej dokumentacji. Zapisy s¹ krótkie i lakoniczne. Wykazywany przez
lekarzy w prowadzonej dokumentacji rozchód leków nie jest zgodny z fakturami ich zakupu. Jestemy zbyt pochopni w formu³owaniu opinii i os¹dów. Czêsto robimy to bez rzetelnego sprawdzenia informacji.
Takim postêpowaniem lekarze prowadz¹cy dokumentacjê nara¿aj¹ siê,
w razie reklamacji, czy kontroli, na postawienie zarzutów niew³aciwego jej
prowadzenia, czy te¿ fa³szowania, a wyg³aszaj¹c zbyt pochopne opinie na
miesznoæ.
Lek. wet. Ireneusz Sobiak
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BENE DE VETERINARIA MERITUS
W DOBRYCH RÊKACH  CZYLI S£ÓW KILKA
O LEK. WET. WALDEMARZE GOLCU

Fot. 1. Od lewej: lek.wet. Waldemar Golec, prezes KRL-W dr Tadeusz Jakubowski, prof. dr hab. Jan Zwierzchowski
¯ycie zazwyczaj toczy siê doæ szaro i wydaje siê, ¿e nic w nim nie da siê
zmieniæ, ¿e dzieñ dzisiejszy bêdzie dok³adnie taki sam jak jaki miniony, nie
mówi¹c ju¿ o jutrze  bo có¿ ono mo¿e nam przynieæ lepszego. M³odoæ charakteryzuje siê nadziej¹ i obietnicami, które ta nadzieja nam daje. Dojrza³oæ
przynosi rutynê i pogoñ za tym wszystkim, czym gardzi³o siê w m³odoci. Kto
móg³by powiedzieæ, ¿e to bez sensu co napisa³am  i mo¿e mia³by racjê. I dlaczego dojrza³oæ ujê³am w cudzys³ów? Mo¿e dlatego, ¿e taka dojrza³oæ to dla
mnie  wspieraj¹c siê tytu³em znanego filmu  oczy szeroko zamkniête i to
na w³asne ¿yczenie. Jest jeszcze inna dojrza³oæ  stan który osi¹gaj¹ ludzie
wiecznie m³odzi duchem, pe³ni energii, pomys³ów, wra¿liwi i oddani sprawom,
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którymi siê zajmuj¹  zarówno tym, które czyni¹ ich ¿ycie bogatszym i piêkniejszym, jak i tym, które pozytywnie zmieniaj¹ ¿ycie innych. Taki w³anie jest
Waldemar Golec  postaæ znana wielu z Pañstwa od lat, zarówno z kontaktów
osobistych, jak i z Jego dokonañ zawodowych i korporacyjnych.
Lekarz weterynarii Waldemar Golec dzia³a aktywnie w samorz¹dzie zawodowym. Przez dwie kolejne kadencje (w latach 1991-2001) pe³ni³ funkcjê wiceprezesa Okrêgowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, równie¿
przez dwie kadencje wiceprezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
W tym samym okresie by³ Przewodnicz¹cym Okrêgowej i Krajowej Komisji Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki oraz Krajowej Komisji ds. Specjalizacji.
Aktualnie jest cz³onkiem Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu i delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.
W 1989 roku za³o¿y³ jedn¹ z pierwszych, jeli nie pierwsz¹ w Polsce prywatn¹ klinikê weterynaryjn¹, któr¹ kieruje do dzi z silnym wsparciem rodzinnym w postaci syna i synowej  równie¿ lekarzy weterynarii. Jego zak³ad leczniczy przyjmuje studentów wydzia³ów weterynarii, w celu odbycia praktyki
zawodowej oraz lekarzy weterynarii odbywaj¹cych sta¿e kliniczne w ramach
specjalizacji.
Lekarz weterynarii to zawód zaufania publicznego, którego prawid³owe
wykonywanie wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale
równie¿ wysokiego morale. Dlatego te¿ samorz¹d lekarsko-weterynaryjny
stworzy³ kodeks norm etycznych i moralnych, którymi winni kierowaæ siê
w swej pracy lekarze. Waldemar Golec bra³ czynny udzia³ w pracach nad opracowaniem Kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej. Aktualnie obowi¹zuje znowelizowana wersja tego kodeksu pod nazw¹ Kodeks etyki lekarza weterynarii.
Lekarz wet. Waldemar Golec, elokwentny i b³yskotliwy, z niew¹tpliwym
talentem dyplomatycznym, posiadaj¹cy ugruntowan¹ wiedzê zawodow¹ i znajomoæ przepisów prawa w tym zakresie, aktywnie uczestniczy³ w pracach
Parlamentu RP nad przygotowywaniem ustaw weterynaryjnych (ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych).
Posiada tytu³ specjalisty z zakresu radiologii i ultrasonografii. Ma na swoim koncie liczne prezentacje naukowe na kongresach i sympozjach oraz publikacje w czasopismach fachowych.
Waldemar Golec biegle w³ada jêzykiem angielskim, co jest ogromnym atutem w kontaktach miêdzynarodowych, a i na tym polu mielimy okazjê podziwiaæ jego kompetencje i umiejêtnoci. Od wielu lat dzia³a w Europejskiej Federacji Weterynaryjnej FVE. Na posiedzeniach FVE w Lizbonie, Brukseli,
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Kopenhadze, Budapeszcie i Krakowie prezentowa³ dorobek samorz¹du zawodowego w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora prywatnego. Prace
na europejskim forum weterynaryjnym doprowadzi³y do przyjêcia polskich lekarzy weterynarii do Europejskiej Unii Praktyków w 1998 r., a w rok póniej
do przyjêcia naszego kraju do Europejskiej Federacji Weterynaryjnej w Brukseli. Za sw¹ dzia³alnoæ na rzecz samorz¹du zawodowego otrzyma³ odznakê
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarzy
Weterynarii MERITUS
Ta imponuj¹ca dzia³alnoæ, której zakresem mo¿na by obdzieliæ kilka osób
nie koñczy siê na polu zawodowym. Tylko nieliczni ludzie sukcesu interesuj¹
siê czymkolwiek innym poza ich w³asnymi korzyciami i osi¹gniêciami. Tylko
ludzie wra¿liwi, o dobrym sercu troszcz¹ siê o tych, którzy naszej pomocy
potrzebuj¹, w sposób konkretny i konstruktywny.
Dr Waldemar Golec od roku 1990 jest cz³onkiem LIONS KLUBU Poznañ
 Rotunda. W latach 1996-97 pe³ni³ funkcjê prezydenta Klubu.
Klub ten prowadzi liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci specjalnej troski (szczególnie dzieci dotkniêtych myopathi¹). W latach 1998-2000  Waldemar Golec by³ Szefem Lionismu Strefy Zachodniej Polski  District 121.
Jego dzia³alnoæ zosta³a doceniona. Otrzyma³, z r¹k Prezydenta Miasta
Poznania, odznaczenie  Honorowy Obywatel Miasta Poznania.

Fot. 2 Ceremonia wrêczenia odznaczeñ podczas VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii (Warszawa 2009): czwarty od lewej lek. wet. Waldemar Golec.
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Niewielu jest ludzi tak szlachetnych, pe³nych energii, radoci ¿ycia i tej
duchowej m³odoci, która sprawia, ¿e wiat wokó³ nich piêknieje. Tym bardziej
wiêc cieszy fakt, ¿e kto taki jest w naszym najbli¿szym otoczeniu i zosta³ przez
swoje rodowisko zawodowe dostrze¿ony i uhonorowany.
Podczas VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, w czerwcu br., dr
Waldemar Golec otrzyma³ z r¹k Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusza Jakubowskiego medal: BENE DE VETERINARIA MERITUS.
Medal Honorowy BENE DE VETERINARIA MERITUS ustanowiony
zosta³ uchwa³¹ Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 38/94/I z dnia 10
czerwca 1994 r.
Nadawany jest przez Kapitu³ê sk³adaj¹c¹ siê z 11 zas³u¿onych cz³onków
samorz¹du lekarzy weterynarii za wybitne zas³ugi stanowi¹ce znacz¹cy wk³ad
w rozwój i presti¿ zawodu lekarza weterynarii oraz za dzia³alnoæ i czyny przynosz¹ce mu chwa³ê. Tym samym medal ten znalaz³ siê naprawdê w dobrych
rêkach.
N a j s e r d e c z n i e j g r a t u l u j e m y!
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LAUREAT Z NASZEGO PODWÓRKA
Nawet cieñ informacji nie dotar³ do nas o sukcesie by³ego cz³onka Rady
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, obecnego cz³onka Krajowej
Rady lekarza wet. Piotra Kwieciñskiego. O nagrodzie poinformowa³ mnie jeden z cz³onków Izby  przy okazji rozmowy telefonicznej, sam laureat od kilku miesiêcy milcza³ skromnie. Kiedy powiedzia³am lek. wet. Piotrowi Kwieciñskiemu, ¿e chcia³abym napisaæ o nim kilka s³ów do Biuletynu, w pierwszej
chwili mia³ ogromne obawy, nie chcia³ znaleæ siê w centrum uwagi, ale jako
uda³o mi siê go przekonaæ. Niewielu ludzi mo¿e pochwaliæ siê tak spektakularnymi osi¹gniêciami  cieszmy siê wiêc, ¿e mamy takie osoby w naszym najbli¿szym otoczeniu i doceñmy ich wysi³ek i zdolnoci.
9 marca 2009 roku w siedzibie Telewizji WTK w Poznaniu odby³a siê Gala
Konkursu o Nagrodê Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego i-Wielkopolska  Innowacyjni dla Wielkopolski. Og³oszono oficjalne wyniki drugiej edycji konkursu oraz wrêczono nagrody laureatom. Konkurs i-Wielkopolska,
organizowany przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego,
skierowany jest do mikro, ma³ych, rednich i du¿ych firm oraz do rodowiska
naukowego. Ma za zadanie promowanie nowoczesnej gospodarki, której konkurencyjnoæ opiera siê na wiedzy, innowacyjnoci oraz wspó³pracy pomiêdzy
przedsiêbiorcami i jednostkami badawczo  rozwojowymi. Kategoria MIKRO
PRZYSZ£OCI jest promocj¹ przedsiêbiorstw, które wprowadzi³y na rynek
nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub us³ugi funkcjonuj¹ce na rynku nie d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce przed rozpoczêciem konkursu. Produkty, procedury, us³ugi powinny odznaczaæ siê wysok¹ innowacyjnoci¹ opracowania,
zapewniæ wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikaj¹ce z wdro¿enia, zawieraæ znacz¹cy udzia³ polskiej myli technicznej.
W³anie w tej kategorii zwyciêzc¹ zosta³ Vet Lab Brudzew  laboratorium
weterynaryjne bêd¹ce w³asnoci¹ lek. wet. Piotra Kwieciñskiego. Za wdro¿enie innowacyjnej metody oznaczania lekoopornoci patogenów chorobotwórczych do u¿ytku weterynaryjnego, Vet  Lab Brudzew otrzyma³ tytu³ najbardziej innowacyjnej firmy roku 2008 w Wielkopolsce i nagrodê pieniê¿n¹
w wysokoci 50 tys. z³.
To sukces ca³ego zespo³u i efekt naszej czteroletniej pracy, która wi¹za³a
siê z wieloma audytami i kosztownymi inwestycjami powiedzia³ lek. wet. Piotr
Kwieciñski w wywiadzie udzielonym jednej z gazet. Podkreli³ równie¿, ¿e
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Na zdjêciu lekarz wet. Piotr Kwieciñski  laureat nagrody
wysi³ek ten zosta³ w 2008 roku uwieñczony uzyskaniem przez laboratorium
akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji i wpisem na listê G³ównego Lekarza Weterynarii. Akredytowan¹ metod¹ by³a izolacja i identyfikacja pa³eczek
Salmonelli w materiale pochodzenia zwierzêcego. Vet-Lab Brudzew by³ pierwszym w Polsce prywatnym laboratorium badawczym, które uzyska³o tak¹ certyfikacjê w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej. Innowacyjnoæ firmy polega na zaadaptowaniu metody MIC (najmniejszych stê¿eñ hamuj¹cych) w diagnostyce zwierz¹t hodowlanych. Metodê tê tak opisa³ kierownik Pracowni
Mikrobiologii dr Tomasz Nowak, cyt.:
Metoda MIC precyzyjnie okrela lekoopornoæ, nie ma tutaj porednich
wyników, podstaw¹ tej metody jest p³ytka, na której badany jest patogen, zawieraj¹ca zestaw antybiotyków, dziêki czemu mo¿na szybko i obiektywnie zdiagnozowaæ chorobê i rozpocz¹æ leczenie. Jestemy jednym posiadaczem praw
autorskich do tej p³ytki, sami skonstruowalimy j¹, a jej produkcjê zlecilimy
niemieckiej firmie.
Laboratorium Weterynaryjne Vet-ab w Brudzewie powsta³o w 2003 roku.
D³u¿ej, bo od 19 lat dzia³a lecznica, natomiast sam lekarz wet. Piotr Kwieciñ41
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Na zdjêciu Vet  Lab w Brudzewie
ski praktykuje ju¿ ponad 20 lat. Laboratorium zatrudnia 6 osób: w tym lekarzy
weterynarii i mikrobiologów. Zak³ad dzia³a zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi systemami jakociowymi. Pomieszczenia i znajduj¹ce siê w nich wyposa¿enie s¹ nowoczesne i spe³niaj¹ standardy UE. Laboratorium czynne jest 7 dni
w tygodniu, aby sprostaæ zapotrzebowaniu i zapewniæ jak najszybsze rozpoznanie ewentualnej jednostki chorobowej, co jest podstaw¹ precyzyjnego leczenia. Potwierdza to lek.wet. Piotr Kwieciñski w swojej kolejnej wypowiedzi: Zale¿a³o by nam na tym, aby hodowcy przywi¹zywali wiêksz¹ wagê do
wiarygodnej diagnostyki. Nie da siê wyeliminowaæ ca³kowicie bakterii z naszego rodowiska, ale mo¿na maksymalnie zmniejszyæ ryzyko pojawienia siê i roz-
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przestrzeniania siê tych patogenów chorobotwórczych i dlatego potrzebna jest
wspó³praca lekarzy z laboratorium.
Vet-Lab Brudzew, po poddaniu siê weryfikacji Pañstwowego Instytutu
Weterynarii w Pu³awach i uzyskaniu akredytacji polskiej jednostki certyfikuj¹cej wpisane zosta³o na listê G³ównego Lekarza Weterynarii, co pozwala na
wykonywanie badañ w narodowym programie zwalczania salmonelli. Jego pracownicy uczestnicz¹ regularnie w organizowanych przez Instytut w Pu³awach
badaniach bieg³oci. Doczekalimy siê czasów, w których udzia³ w narodowych
programach zwalczania zagro¿eñ nie zale¿y od formy w³asnoci, ale od spe³niania wymogów jakociowych. W³anie wysokie standardy jakociowe sprawi³y, ¿e Vet-Lab Brudzew uczestniczy w Krajowym Programie Zwalczania niektórych serotypów Salmonelli u drobiu, a wyniki uzyskiwane przez Laboratorium uznawane s¹ przez Pañstwow¹ Inspekcjê Weterynaryjn¹.
Dzia³alnoæ Vet Lab w Brudzewie wp³ywa wiêc na zwiêkszenie dostêpnoci i poziomu us³ug laboratoryjnych na polskim rynku. Zosta³o to dostrze¿one
i docenione. Jego w³aciciel lek. wet. Piotr Kwieciñski sta³ siê laureatem najbardziej presti¿owej nagrody Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego za rok
2008. Tym bardziej mi³o, ¿e jest to firma z naszego podwórka.
Gratulujemy!
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Prof. Walenty Kempski

MIKSTAT 2009
Tak jak co roku w dniach 15-16 sierpnia grupa lekarzy weterynarii z Wielkopolski uczestniczy³a w uroczystociach odpustowych ku czci wiêtego Rocha w Mikstacie. Has³em uroczystoci by³y s³owa: Poniewa¿ Ciê Bóg da³ nam
za patrona, niechaj nas strze¿e Twa obrona. Nasze uczestnictwo w uroczystociach rozpoczê³o siê w dniu 15 sierpnia Sesja naukow¹: w. Roch  MikstatWeterynaria. Wys³uchalimy ciekawych referatów na tematy badañ nad ¿yciem wiêtego. Po sesji w dzieñ wielkiego wiêta kocielnego  Wniebowziêcia N.M.P. oraz wielkiego wiêta patriotycznego  rocznicy zwyciêskiej bitwy
warszawskiej z 1920 roku i wiêta Wojska Polskiego wraz z w³adzami miasta
Mikstat z³o¿ylimy kwiaty pod pomnikiem Serca Jezusowego. Uczestniczylimy w tym dniu w Mszy wiêtej i procesji przeniesienia relikwii w. Rocha do
koció³ka jego imienia na cmentarzu. Wieczorem spotkalimy siê przy ognisku
pod lasem w Przedborowie. W nastêpnym dniu tj. 16 sierpnia o godzinie 8.00
odprawiona zosta³a nasza weterynaryjna msza wiêta, której przewodniczy³
Krajowy Duszpasterz Weterynarii ojciec dr Jerzy Brusi³o.
Po Mszy przy licznym udziale publicznoci biskup kaliski Stanis³aw Napiera³a dokona³ b³ogos³awieñstwa (powiêcenia) zwierz¹t. W d³ugim pochodzie
przed biskupem przechodzi³y piêknie udekorowane konie, krowy, kozy, koty,
bardzo liczne psy, przewo¿ono (nazewnictwo biskupa) ró¿n¹ drobnicê: go³êbie, króliki, winki morskie, ¿ó³wie, chomiki itp.
Po tym widowiskowym obrzêdzie spotkalimy siê na wspólnym niadaniu
w miejscowym Domu Kultury. W odró¿nieniu od ubieg³ego roku kiedy la³o
niemi³osiernie, w tym roku uroczystociom towarzyszy³a wspania³a pogoda.
Czy¿by wiêty Roch siê za nami wstawi³ w niebie? Oby has³o uroczystoci
towarzyszy³o nam w innych trudnych poczynaniach. Szkoda tylko, ¿e nie by³o
w Mikstacie wiêcej przedstawicieli naszego zawodu. Mo¿e w przysz³ym roku?
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Lek.wet. Beata Majchrzak

VII JEDZIECKIE MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY WETERYNARII
ORAZ IV JEDZIECKIE MISTRZOSTWA POLSKI STUDENTÓW

Fot. 1
Wielkopolska
zaskakuje nas od
piêciu lat prê¿nie
dzia³aj¹cymi orodkami jedzieckimi.
W tym roku VII
JMP Lekarzy Weterynarii oraz IV JMP
Studentów odby³y
siê w Stadninie
Koni Jeziorki, nieopodal Osiecznej.
Fot. 2
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Miejsce niezwykle urokliwe i kameralne  podkrelali niemal wszyscy
uczestnicy. Najliczniej reprezentowana by³a oczywicie nasza Izba, a tak¿e
Warszawska. Niestety wród studentów tradycje jedzieckie zamieraj¹, jeli
spojrzeæ na liczbê startuj¹cych. Zabrak³o nawet laureata trzeciego, medalowego miejsca.

Fot. 3

Fot. 4.
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W sobotê powita³ nas parkur, który w nocy zamieni³ siê w istne bajoro.
Gospodarze zapewniali, ¿e pod³o¿e bêdzie trzymaæ, mimo straszliwego
wygl¹du. Tak te¿ by³o, chocia¿ konie doæ nieufnie podchodzi³y do skoków
w b³ocie. Po sobotnich dwóch pó³fina³ach mielimy piêæ (na czternacie) bezb³êdnych przejazdów.
Wszyscy mogli siê znaleæ w strefie medalowej. Wród studentów lepszy
by³ UP Wroc³aw od SGGW Warszawa.
W niedzielê odby³ siê dwunawrotowy konkurs fina³owy. Po pierwszym
nawrocie wy³oni³a siê cis³a czo³ówka. Po drugim  wszystko by³o ju¿ jasne.
Mistrzem zosta³ Tomasz Trela, Kinga Pasturska zajê³a drugie miejsce. O trzecim medalowym miejscu musia³a zadecydowaæ rozgrywka.
Zwyciêsko z tej próby wyszed³ Roderyk pod Dorot¹ Zalewsk¹. Dawid
Wojciechowski  UP Wroc³aw zosta³ mistrzem studentów, a Agnieszka Razowska z SGGW Warszawa zajê³a drugie miejsce.
Czas na refleksjê. Cieszy fakt, ¿e w tym roku by³a liczna grupa skacz¹cych lekarzy. Cieszy fakt, ¿e przyjechali starzy bywalcy mistrzostw, którzy
w tym roku z ró¿nych przyczyn nie mogli wystartowaæ.
Cieszy te¿ fakt, ¿e prezes Andrzej Moskal od lat konsekwentnie d¹¿y do
zatrzymania tej imprezy w³anie w Wielkopolsce. Przykre jest natomiast to, ¿e
mistrzostwa w dziedzinie tak zwi¹zanej z naszym zawodem nie interesuj¹ naszych kolegów i kole¿anek nawet z najbli¿szych okolic.

Fot. 5
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Fot. 6
Tylko uczestnicz¹c w takim widowisku mo¿na poczuæ jego charakter
i nastrój. A naprawdê warto! Zapraszam za rok!
Szczególne podziêkowania dla pana dr Grzegorza Nowaka, który na swoje
barki wzi¹³ ca³y trud organizacyjny.

UCZESTNICY MISTRZOSTW
LEKARZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomasz Trela  Sybilla  Warszawa
Kinga Pasturska  Radeberger  Zimna Woda
Dorota Zalewska  Roderyk  O¿arów
Rafa³ Chorodeñski  Butan  eszno
Agnieszka Kantecka  Anta  Warszawa
Wiktor Rospêdek  Ikar  Wroc³aw
Agnieszka Firan-Kwaczyñska  Ksantypa  obczysko
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8.
9.
10.
11.

Klara Tychowska  Koryntia  Wroc³aw
Julia Margasiñska  Karat  Sitkówki
icha³ Stanis³awiak  Izis  Racot
Jadwiga Chojnacka  Ahmet  Wêgierki

STUDENCI
1. Dawid Wojciechowski  Aristo  UP Wroc³aw
2. Agnieszka Razowska  Korys-Lapis  SGGW Warszawa

Fot. 8
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SPOTKANIE
PREZYDIUM RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
Z PARLAMENTARZYSTAMI RP
W dniu 15 wrzenia 2009 roku w siedzibie naszej Izby w Poznaniu odby³o
siê spotkanie cz³onków Prezydium Rady z zaproszonymi parlamentarzystami.
Na spotkanie przybyli: Senator RP reprezentuj¹ca Platformê Obywatelsk¹, Senack¹ Sekcjê Komisji Rolnictwa  Ma³gorzata Adamczak, Pose³ RP Piotr Wako równie¿ z PO oraz zaproszeni gocie: Prezes Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej dr Tadeusz Jakubowski, Prezesi Rad Izb: Warmiñsko-Mazurskiej lek. wet. Jacek £ukaszewicz i wiceprezes lek. wet. Zbigniew Wróblewski,
prezes £ódzkiej oraz wiceprezes Krajowej lek. wet. Krzysztof Matras, cz³onek
Prezydium Krajowej Rady lek. wet. Tadeusz Perskiewicz, Dyrektor Biura Pani
Senator Ma³gorzaty Adamczak i Pos³a Wojciecha Ziemniaka  Marcin Jurga
oraz Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  Andrzej ¯arnecki.

Fot. 1. Od lewej: Senator RP Ma³gorzata Adamczak, Pose³ RP Piotr Wako,
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej ¯arnecki
50

Wydarzenia

W spotkaniu uczestniczyli równie¿: Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej Wielkopolskiej Izby L-W lek.wet. Ireneusz Sobiak, Przewodnicz¹cy S¹du
Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr
Piotr Kneblewski oraz Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej naszej Izby
lek.wet. Stanis³aw Srokowski.
Obrady otworzy³ Prezes Rady Wielkopolskiej Izby L-W Andrzej Moskal,
który powita³ obecnych oraz przekaza³ pozdrowienia i usprawiedliwienie nieobecnoci Pos³a RP Stanis³awa Kalemby. Prezes Moskal nakreli³ ogólnie tematykê zebrania. Przedstawi³ 3 propozycje najistotniejszych dla rodowiska
kwestii, które mia³y byæ przedmiotem dyskusji i sprawami do ewentualnego
poparcia przez parlamentarzystów PO.

Fot. 2. Od lewej: lek. wet. Tadeusz Perskiewicz, lek. wet. Zbigniew Wróblewski,
lek. wet. Jacek £ukaszewicz, dr Tadeusz Jakubowski, dr Grzegorz W¹siatycz,
lek. wet. Andrzej Moskal, lek. wet. Zdzis³aw Witczak
By³y to:
1/ likwidacja rachunku dochodów w³asnych
2/ wysokoæ op³at za czynnoci wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹
3/ znowelizowany art. 16 pkt. 1 a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Odby³a siê ¿ywa dyskusja w wyniku której ustalono, ¿e w najbli¿szym
czasie odbêdzie siê robocze spotkanie z pos³ami Platformy Obywatelskiej
i przedstawicielem Ministra Finansów. Na spotkaniu tym podjêta zostanie kon-
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kretna ju¿ próba rozwi¹zania wymienionych wy¿ej kwestii. Ponadto Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej ¯arnecki zwróci³ uwagê na
projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji, z którego wy³¹czono

Fot. 3. Od prawej: lek .wet. Piotr Ka³u¿ny, lek. wet. Jacek Sonicki, Dyr. Marcin Jurga, lek.wet. Zdzis³aw Witczak, lek. wet. Andrzej ¯arnecki, Pose³ Piotr
Wako, Senator Ma³gorzata Adamczak, dr Lech Gogolewski, lek.wet. Andrzej
Moskal, dr Grzegorz W¹siatycz
s³u¿by takie jak policja, stra¿ po¿arna, a objêto Inspekcjê Weterynaryjn¹.
Natomiast Prezes Tadeusz Jakubowski poruszy³ kwestiê dy¿urów w terenowych zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, a g³ównie ich wspó³finansowanie
przez jednostki samorz¹du terytorialnego oraz organizacje rolnicze, czy te¿ indywidualnie przez poszczególnych rolników.
Zdaniem Prezesa Krzysztofa Matrasa wytrzyma³oæ psychiczna i desperacja wród lekarzy weterynarii wykonuj¹cych czynnoci z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii osi¹gnê³y ju¿ poziom krytyczny, co oznacza, ¿e
stanêli przed murem. Czas wiêc, aby politycy zainteresowali siê rozwi¹zaniem sygnalizowanych na zebraniu problemów, zanim zaniechanie le wyna-
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gradzanych czynnoci doprowadzi do sytuacji patowej i zamkn¹ siê przed nami
rynki krajów, które jeszcze chc¹ z nami wspó³pracowaæ.
Prezes Andrzej Moskal podkreli³, ¿e starania samorz¹du lekarzy weterynarii zmierzaj¹ do uporz¹dkowania przepisów prawa w taki sposób, aby lekarze weterynarii nie byli zmuszeni do popadania w konflikty karno-skarbowe.

Fot. 4. Od lewej: lek. wet. Tomasz Porwan, lek. wet. Ireneusz Szefliñski, lek.
wet. Maciej Gogulski, lek. wet. Henryk Zió³kowski, lek. wet. Tadeusz Perskiewicz, lek.wet. Zbgniew Wróblewski, lek.wet. Jacek £ukaszewicz, dr Grzegorz
W¹siatycz, lek. wet. Andrzej Moskal, dr Lech Gogolewski, Senator RP Ma³gorzata Adamczak
Spotkanie trwa³o kilka godzin i zakoñczy³o siê wstêpnym ustaleniem terminu spotkania z Pos³ami Platformy Obywatelskiej i przedstawicielem Ministra Finansów na padziernik br. Mamy nadziejê, ¿e doprowadzi ono do uporz¹dkowania najbardziej kontrowersyjnych kwestii nurtuj¹cych rodowisko
samorz¹du weterynaryjnego.
Redakcja
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Lek.wet. Jacek Sonicki

WETERYNARYJNE FOBIE PRZED USTAWICZNYM
KSZTA£CENIEM I STANDARDAMI US£UG
Podczas VIII Krajowego Zjazdu w Warszawie od¿y³y stare obawy przed
koniecznoci¹ ustawicznego kszta³cenia siê praktykuj¹cych lekarzy weterynarii. Przedstawiony przez kolegów Andrzeja Lisowskiego i Tomasza Piêknika
projekt zobowi¹zania Krajowej Rady do wprowadzenia programu obligatoryjnego, ustawicznego kszta³cenia wywo³a³ o¿ywion¹ dyskusjê. Podobny projekt
uchwa³y zjazdowej przedstawi³a Komisja Wolnej Praktyki IV kadencji uznaj¹c, i¿ postêp nauk klinicznych w medycynie weterynaryjnej wymaga ci¹g³ego
wdra¿ania nowych metod i produktów leczniczych do praktyki weterynaryjnej.
Oba projekty ró¿ni³ tylko wymóg obligatoryjnoci tych szkoleñ na wzór systemów obowi¹zuj¹cych w niektórych europejskich samorz¹dach weterynaryjnych, gdzie punktowy system oceny uczestnictwa lekarzy w wyk³adach i szkoleniach praktycznych rzutuje na kwestiê aktualizacji prawa wykonywania zawodu. Krn¹brnym lekarzom samorz¹d nakazuje tam obowi¹zkowe szkolenie
pod grob¹ zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Zjazd w g³osowaniu
odrzuci³ propozycjê Lisowskiego i Piêknika id¹c¹ w kierunku obowi¹zkowych
szkoleñ lekarzy weterynarii. Jednak po dyskusji delegaci przyjêli uchwa³ê zaproponowan¹ przez Komisjê Wolnej Praktyki aby Rada Krajowa w toku szerokich konsultacji, zorganizowa³a system ustawicznego kszta³cenia lekarzy weterynarii.
Dlaczego tak bardzo obawiamy siê obowi¹zkowych szkoleñ, które przecie¿ wymusi³yby na nas uaktualnienie wiedzy teoretycznej i umiejêtnoci praktycznych, czyli podniesienie poziomu wiadczonych us³ug?
Czy¿ w Inspekcji Weterynaryjnej nie szkoli siê lekarzy w miarê nap³ywu
nowych zadañ?
Czy terenowcy  klinicyci, raz na zawsze posiedli swoj¹ wiedzê, która
nie wymaga ju¿ aktualizacji?
Czy ogólna niechêæ praktyków do nowych technik diagnostycznych i leczniczych nie powoduje przypadkiem, ¿e z czasem przestajemy spe³niaæ rosn¹ce
wci¹¿ wymagania naszych klientów a ci ostatni odchodz¹ w koñcu do m³odych lepiej wykszta³conych i wyposa¿onych?
O co jednak ca³y ten ha³as? Przecie¿ ju¿ dzi ka¿dy kto chce siê dokszta³caæ mo¿e skorzystaæ z wielu organizowanych corocznie przez uczelnie i firmy
farmaceutyczne, sympozjów i warsztatów. Mamy ju¿ od dziesiêciu lat system
szkoleñ specjalizacyjnych, choæ ka¿dy kto je ukoñczy³ czuje pewien niedosyt
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co do ich zakresu i widzi koniecznoæ ich uszczegó³owienia czyli powstania
drugiego etapu tzw. narz¹dowego. Niestety wiele prywatnych osób i firm, wykorzystuje brak ogólnokrajowego systemu takich szkoleñ i na w³asn¹ rêkê prowadzi ró¿ne kursy, których poziom i przekazywane treci znacznie odbiegaj¹
od oczekiwañ i nie s¹ uzgodnione z uczelniami, instytutami ani tym bardziej
z Izb¹ Weterynaryjn¹. Tak wiêc inicjatywa powo³ania krajowego systemu ustawicznego kszta³cenia lekarzy weterynarii jest cenna i wymaga mo¿liwie szerokich konsultacji co do treci, sposobu ich przekazywania oraz obligatoryjnoci
tych szkoleñ. Nikt nie ma chyba w¹tpliwoci, ¿e lekarz klinicysta, powinien
nad¹¿aæ za postêpem nauki i praktyki weterynaryjnej, aby wysoki poziom wiedzy i umiejêtnoci praktycznych cechowa³ ka¿dego, równie¿ w tzw. g³êbokim
terenie. Tylko wówczas zachowamy status zawodu zaufania publicznego
i podstawê do ¿¹dania stosownej gratyfikacji za nasze specjalistyczne us³ugi.
Wiêkszoæ z nas ma wiadomoæ, ¿e nasza wiedza nie mo¿e aktualizowaæ siê
g³ównie poprzez lekturê ulotek do³¹czanych do nowych leków. Czytaæ potrafi¹
równie¿ technicy, sanitariusze, a w koñcu tak¿e sami rolnicy. Hodowcy maj¹
dzi poradniki i bran¿owe czasopisma oraz bacznie obserwuj¹ nas przy pracy.
Tu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nasi profesorowie nie powinni dla swoich marnych
trzydziestu srebrników, pisaæ instrukta¿owych artyku³ów dla hodowców
zwierz¹t z metodami leczenia i dawkowaniem leków, bo sugeruj¹ w ten sposób
tym ostatnim, ¿e wystarczy tylko zaopatrzyæ siê w odpowiednie preparaty.
Oczywistym jest, ¿e tylko lekarz weterynarii, posiadaj¹cy aktualn¹ wiedzê, jest
wiarygodnym spo³ecznie ogniwem zwalczaj¹cym choroby zakane zwierz¹t
hodowlanych i nadzoruj¹cym przestrzeganie ich dobrostanu. Wielu pos³ów
o rolniczych korzeniach zdaje siê nie rozumieæ tego oczywistego faktu i usilnie namawiaj¹ MR i RW aby umo¿liwi³ rolnikom nabywanie leków w hurtowniach. Jako lekarze wiemy jednak, ¿e leczenie musi wynikaæ z naukowo i dowiadczalnie potwierdzonej koncepcji zwalczania danej choroby. Nie mo¿na
tego sprowadzaæ tylko do stosowania leków bez badañ, diagnozy, na chybi³trafi³, czy na tzw. czuja. Nie broñmy siê wiêc a¿ tak bardzo przed systemem
ustawicznego kszta³cenia, abymy sprostali tym nowym wyzwaniom i nie dawali pola coraz bardziej wyedukowanym klientom.
Drugim tematem który budzi³ spore emocje na zjedzie, by³ projekt uchwa³y w sprawie okrelenia minimalnego standardu wiadczenia us³ug weterynaryjnych w ramach dzia³alnoci zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Minimalne
standardy wyposa¿enia okrela Ustawa o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t
Z 18 grudnia 2003r. i rozporz¹dzenie MR i RW z 16.08.2004 r. Jednak projektodawcy, Andrzej Lisowski i Tomasz Piêknik, poszli dalej stawiaj¹c pytanie:
czy w jednoosobowym gabinecie weterynaryjnym posiadaj¹cym tylko jedno po-
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mieszczenie (pokój przyjêæ z poczekalni¹), mo¿na wykonaæ zabieg skrêtu ¿o³¹dka u psa? Wg autorów lekarz weterynarii, podejmuj¹c siê wykonania takiego
zabiegu nie posiadaj¹c minimalnego standardu, pope³nia wykroczenie. Andrzej
Lisowski przyzna³ jednak, ¿e nie dotyczy to sytuacji ekstremalnych, kiedy lekarz
zobowi¹zany jest udzieliæ pomocy. W dyskusji nad t¹ propozycj¹, podniesiono
problem zbytniej restrykcyjnoci takiej uchwa³y, niemo¿noci jej wyegzekwowania oraz k³opot z ustaleniem jakie sytuacje ekstremalne wymagaj¹ udzielenia
pomocy ju¿ w gabinecie a jakie musz¹ byæ wykonane wy³¹cznie w lecznicy czy
klinice. Z mojej 24 letniej praktyki wynika, ¿e bez pierwszej pomocy w gabinecie na miejscu, pies trafia do kliniki czêsto w stanie agonalnym i zabieg skrêtu
¿o³¹dka siê nie udaje. Ogólny wydwiêk dyskusji nad projektem by³ krytyczny
wiêc jako uczestnik zjazdu i klinicysta, pozwoli³em sobie na refleksjê, ¿e brak
dzi powszechnej akceptacji zjazdu co do stworzenia jednoznacznych procedur
odnonie minimalnego standardu wykonywania poszczególnych us³ug w ramach
zak³adu leczniczego. S¹ jednak podstawy w Kodeksie Etyki Lekarza Weterynarii, aby zmusiæ lekarza nie posiadaj¹cego warunków lokalowo-sprzêtowych oraz
kwalifikacji do wykonywania specjalistycznych zabiegów aby skierowa³ danego
pacjenta do zak³adu leczniczego posiadaj¹cego odpowiednie mo¿liwoci. Przypomnia³em równie¿, i¿ Zjazd przyj¹³ ju¿ uchwa³ê nr 9, której by³em projektodawc¹, odnonie monitorowania stosowanych cen na us³ugi lekarsko weterynaryjne w poszczególnych województwach oraz standaryzacji tych us³ug. Jestem
przekonany, i¿ powinnimy rozpocz¹æ porz¹dkowanie rynku us³ug lekarsko-weterynaryjnych od okrelenia w³aciwego standardu wykonywania poszczególnych czynnoci. Mam na myli okrelenie szczegó³owych czynnoci lekarskich,
koniecznoci u¿ycia okrelonych narzêdzi, materia³ów, sprzêtu i leków aby dana
us³uga by³a wykonana prawid³owo i zgodnie ze sztuk¹ lekarsk¹. Wielokrotnie
proponowa³em Krajowej Radzie IV kadencji aby odpowiedni zespó³ zaj¹³ siê
podzieleniem us³ug na podstawowe  tzw. pierwszej potrzeby, które mo¿e wykonaæ ka¿dy lekarz w najmniejszym gabinecie oraz us³ugi specjalistyczne wymagaj¹ce okrelonego standardu pomieszczeñ, wyposa¿enia, standardu osobowego
(wykszta³cenia personelu), standardu dokumentacji itd. Musimy jednoznacznie
okreliæ jakie czynnoci weterynaryjne nale¿y podj¹æ w ramach udzielania pierwszej pomocy dla ratowania ¿ycia zwierzêcia na ulicy, w domu klienta, w jednoosobowym gabinecie, a jakie winny byæ wykonywane tylko w lecznicy czy klinice.
Poszczególne czynnoci w ramach us³ugi weterynaryjnej, nale¿a³o by okreliæ
punktowym systemem stopnia skomplikowania i materia³och³onnoci, który móg³by pos³u¿yæ do ich porównywania miêdzy sob¹ i ewentualnej wyceny. Jako klinicyci jestemy chyba zgodni, ¿e planowe zabiegi nale¿y wykonywaæ we w³aciwych warunkach lokalowych, przy u¿yciu odpowiedniego sprzêtu, narzêdzi, leków
oraz w asycie wyszkolonego personelu. W toku dyskusji na zjedzie pojawi³y siê

56

Wolne g³osy

g³osy kolegów, którzy chcieliby nieskrêpowanie uprawiaæ zawód lekarza klinicysty niejako przy okazji g³ównego zajêcia (ród³a dochodu) jakim jest badanie zwierz¹t rzenych i miêsa. Odnios³em wra¿enie, ¿e ta grupa najbardziej sprzeciwia siê
minimalnym standardom wiadczenia us³ug w zak³adzie oraz standaryzacji us³ug
w ogóle. Mylê, ¿e wynika to z chêci zachowania status quo, gdzie praktyka
weterynaryjna jest w ca³oci podporz¹dkowana lukratywnemu wyznaczeniu i nie
powinna w ich opinii byæ zbyt absorbuj¹ca finansowo i czasowo (np. koniecznoæ
ustawicznego kszta³cenia). Uwa¿am, ¿e ka¿da formalizacja wiadczenia us³ug weterynaryjnych porz¹dkuje ten rynek powoduj¹c ograniczone mo¿liwoci ³¹czenia
praktyki klinicznej z innymi ród³ami przychodów. Lekarz lecz¹cy zwierzêta gospodarskie czy towarzysz¹ce nie powinien wykonywaæ swojej praktyki przy okazji pracy w administracji, laboratorium czy w przemys³owym zak³adzie ubojowym. Wynika to z faktu, ¿e wspó³czesne metody diagnostyczne, koniecznoæ obs³ugi specjalistycznego sprzêtu, wprowadzania nowoczesnych metod leczniczych,
wymaga ci¹g³ego kszta³cenia siê, dyspozycyjnoci i odnawiania wiedzy praktycznej w poszczególnych dziedzinach. To nasz zawodowy dramat, ¿e czêsto praktyki
terenowe, wiêcej ni¿ skromne, niedostatecznie usprzêtowione, funkcjonuj¹ g³ównie w oparciu o wyznaczenia bud¿etowe. Jest to wynik przystosowania siê lekarzy
terenowych do trudnych warunków w rolnictwie i hodowli lat dziewiêædziesi¹tych.
Dzi w dobie dop³at bezporednich i kredytów unijnych, m³odzi hodowcy potrzebuj¹ szerszego zakresu us³ug ni¿ ten jaki mo¿e im zaproponowaæ lekarz rozdarty pomiêdzy rzeni¹, monitoringami i zg³oszeniami do chorych zwierz¹t. Izba
powinna zaj¹æ siê porz¹dkowaniem rynku us³ug lekarsko-weterynaryjnych aby
stwarzaæ warunki do powstawania wieloosobowych praktyk, odpowiednio wyposa¿onych, nad¹¿aj¹cych za postêpem nauk weterynaryjnych, których us³ugi s¹
profesjonalne i wymagaj¹ w³aciwej gratyfikacji a nie ja³mu¿ny. Zwraca³em
uwagê Prezesowi Jakubowskiemu, który jako cz³onek Rady Epizootycznej, sam
kiedy sugerowa³, ¿e dla bezpieczeñstwa epizootycznego konieczne jest sformalizowanie opieki weterynaryjnej nad gospodarstwami  fermami zwierz¹t. Znaczy to, ¿e w interesie spo³ecznym jest aby hodowca musia³ zawrzeæ kontrakt
(umowê) z lekarzem weterynarii na nadzór epizootyczny  opiekê nad stadem
zwierz¹t. Lekarz wolnej praktyki, maj¹c na swoim terenie ile takich kontraktów,
bêdzie mia³ wreszcie czytelne podstawy do rozwoju, zatrudnienia personelu
i stworzenia zespo³ów zdolnych sprostaæ wyzwaniom wspó³czesnej hodowli
zwierz¹t oraz zapewniæ im fachow¹ i ca³odobow¹ opiekê. Szkoda, ¿e w tej sprawie ju¿ dzi nie pomaga nam Inspekcja, toleruj¹c k³amstwa rolników w drukach
³añcuchów ¿ywieniowych i w spiwetach na temat opieki weterynaryjnej nad
zwierzêtami. W ten sposób tkwimy ci¹gle w jednoosobowych, skromnych gabinecikach, rozdarci pomiêdzy wyznaczeniami powiatowego a pojedynczymi zg³oszeniami, przy czym z tego uk³adu niezadowoleni s¹ wszyscy.
Jacek Sonicki
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BEZKOMPROMISOWA KRAJÓWKA?
W czerwcu 2009 roku, po dwóch latach oczekiwania, ukaza³ siê wreszcie,
ministerialny projekt nowelizacji rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach. Ju¿ z pobie¿nej jego lektury widaæ, ¿e nie uwzglêdnia on wiêkszoci
postulatów zg³aszanych w toku prowadzonych negocjacji, zarówno przez Krajow¹ Radê jak i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki Medicus veterinarius. Jeszcze w maju niektórzy dzia³acze Krajowej Rady uwa¿ali, ¿e uzgodnili z dyrektorem Wojciechem Wojtyr¹ aby tak skonstruowaæ
przepisy, by lekarze urzêdowi mogli otrzymaæ ca³e 93% wniesionej op³aty od
podmiotów. Niestety brak o tym jakiejkolwiek wzmianki w projektowanym
rozporz¹dzeniu. Stosunkowo niewielka w porównaniu do wczeniejszych ustaleñ jest propozycja 10% wzrostu stawki godzinowej z 41 do 45 z³otych, co po
piêcioletnim oczekiwaniu na waloryzacjê stawek choæby o sumê wspó³czynników inflacji za lata 2004-2009, jest tylko po³owicznym sukcesem. Od wielu lat
nie znajduje zrozumienia resortu oczywisty postulat podniesienia wynagrodzenia lekarzy urzêdowych za pracê w godzinach nocnych oraz w niedzielê i wiêta. To smutne, ¿e nadal traktuje siê lekarzy dzia³aj¹cych w imieniu Inspekcji
jak etatowych rzeników, którzy maj¹ zjawiæ siê na tamie ka¿dorazowo
wtedy, gdy wymyli sobie nadzorowany w³aciciel ubojni. Nie doczeka³y siê
znacz¹cej waloryzacji stawki za badanie miêsa na u¿ytek w³asny oraz dzików,
co dalej czyni te badania nieop³acalnymi, zw³aszcza w obliczu koniecznoci
badania laboratoryjnego. Proponowane wynagrodzenie jest zwykle mniejsze od
op³aty za dojazd do wykonania tej czynnoci w gospodarstwie. Poniewa¿ podstawowym bodcem do zmiany tego rozporz¹dzenia jest koniecznoæ dostosowania polskich przepisów do rozporz¹dzenia WE nr. 882/2004 Parlamentu
i Rady, wiêc proponowane stawki op³at za badanie trzody wzros³y z 4.08 na
4.41 PLN od sztuki, byd³a z 11 do 22.05 PLN ale ju¿ przy drobiu zmala³y do
0,0441 PLN od sztuki co wynika ze stawek unijnych. Jednak tam s¹ to stawki
minimalne i mog¹ byæ wy¿sze. Takie zmiany powoduj¹, ¿e przy uboju drobiu
wynagrodzenie wzronie tylko iluzorycznie poniewa¿ zmaleje op³ata za badanie pojedynczej sztuki. Dalej pozostaj¹ niskie stawki za pobieranie krwi od
wiñ i szczepienie przeciw chorobie Aujeszkyego, chyba ¿e wykonujemy tysi¹ce takich czynnoci. Wiele innych pozycji w proponowanym cenniku jest
podniesionych tylko symbolicznie o 9,8% co po wielu latach zaniedbañ nie stanowi czêsto oczekiwanej podwy¿ki. Jednak Stowarzyszenie Medicus uzna³o, i¿ w obliczu kryzysu finansowego pañstwa, nale¿y przyj¹æ propozycjê do
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negocjacji  z uwzglêdnieniem z³o¿onych poprawek  w oczekiwaniu na waloryzacjê stawek co dwa lata, do czego zmusza ministra wspomniane rozporz¹dzenie unijne. Krajowa Rada pochyli³a siê nad tymi propozycjami ale wstêpnie odrzuci³a projekt w ca³oci co przy równoczesnym oprotestowaniu tych rozporz¹dzeñ przez Izbê Rolnicz¹ i bran¿owe stowarzyszenia, wró¿y kolejny pat
w rozmowach o wynagrodzeniach lekarzy. Wydaje siê, ¿e minister Marek Sawicki jest realist¹ i z poparciem Izby lub bez niego prawdopodobnie z koñcem
roku wyda nowe rozporz¹dzenia. Jeli wiêc dojdzie do konkretnych rozmów
powinnimy wspólnie przemówiæ jednym g³osem i wytargowaæ jak najwiêcej
dla zawodu. Izba winna zaj¹æ bardziej konstruktywne stanowisko i wypracowaæ kompromis, który byæ mo¿e nie wszystkich zadowoli, ale bêdzie jakim
ma³ym kroczkiem na drodze do normalnoci. Fakt, ¿e lekarze ¿yj¹cy z badania
miêsa s¹ przera¿eni wizj¹ likwidacji wy¿szej stawki za badanie w ma³ej rzeni oraz rozdzia³u skromnej propozycji 4,41 PLN od sztuki na 3 z³ote za badanie i 1,40 z³otego na wytrawianie, nie znaczy, ¿e mamy odrzucaæ ca³¹ propozycjê, która stanowi jednak pewien postêp w trudnej sytuacji bud¿etu Ministerstwa Rolnictwa. Gorsz¹ perspektyw¹ jest propozycja likwidacji konta
dochodów w³asnych, bo to pierwszy krok do etatyzacji wyznaczeñ rzenianych
 co by³oby chyba zdecydowanie wiêkszym problemem tego zawodu.
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OSTATNI KOWBOJE WSCHODNIEJ EUROPY
Od stycznia 2007 roku obowi¹zuje rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1/2005
z 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierz¹t podczas transportu i zwi¹zanych z tym dzia³añ prewencyjnych. Na przewóz zwierz¹t wymagane jest zezwolenie dla przewonika, który zobowi¹zany jest do spe³nienia kilku warunków przy prowadzeniu tego typu dzia³alnoci.
Warunkami tymi s¹:
1) Obowi¹zek rejestracji dzia³alnoci gospodarczej.
2) Dysponowanie wystarczaj¹c¹ liczb¹ personelu i wyposa¿eniem.
3) Opracowaniem procedur operacyjnych umo¿liwiaj¹cych przestrzeganie
przepisów rozporz¹dzenia.
4) Przewonik nie mo¿e figurowaæ w rejestrze skazanych za powa¿ne naruszenie prawodawstwa wspólnotowego lub krajowego dotycz¹cego ochrony zwierz¹t.
5) Ka¿dy rodek transportu winien posiadaæ stosowne zezwolenie na transport zwierz¹t.
6) Wymagane s¹ szczegó³owe instrukcje dotycz¹ce procedur umo¿liwiaj¹cych
ledzenie i rejestrowanie ruchu pojazdów drogowych (konieczny sta³y kontakt z kierowcami).
7) Konwojenci zobowi¹zani s¹ do posiadania certyfikatu potwierdzaj¹cego
przeszkolenie z zakresu dobrostanu zwierz¹t.
Informacje przekazane na wstêpie podaj¹ w zwi¹zku z zakoñczeniem oceny zmian na lepsze jakie nast¹pi³y w naszym kraju po przyst¹pieniu do Unii
Europejskiej.
W latach osiemdziesi¹tych minionego stulecia sytuacja w dziedzinie transportu i dobrostanu zwierz¹t by³a diametralnie inna. Co prawda istnia³y budynki bazy, w których zbierano zwierzêta przeznaczone na eksport.
W trakcie pobytu na takiej bazie dokonywano szczepieñ oraz pobierano
próby do badañ monitoruj¹cych choroby zaraliwe. Rodzaj szczepieñ i monitoring zale¿ny by³ jednak od wymogów kupuj¹cego oraz prawodawstwa weterynaryjnego kraju do którego zwierzêta mia³y wyjechaæ. Pobyt na bazie traktowany by³ jako kwarantanna.
Transport zwierz¹t odbywa³ siê najdelikatniej mówi¹c w ró¿nych warunkach. Na terenie kraju w miejscowociach przygranicznych istnia³y tak¿e bazy
na których przygotowywano zwierzêta do transportu. Formowano tu zestawy
transportu samochodowego i kolejowego (poci¹gi towarowe do 24 wagonów).
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Zwierzêta wysy³ane by³y do takich krajów jak: Rosja, Niemcy, Francja, W³ochy, Hiszpania, Grecja, Liban, Syria, Jordania czy Tunezja. Czêsto zwierzêta
nie wytrzymywa³y trudu transportu trwaj¹cego kilka dni.
Kontrakty handlowe zawiera³a firma Animex. Do ochrony zwierz¹t w czasie transportu w latach osiemdziesi¹tych zaczêto anga¿owaæ lekarzy weterynarii. Osobicie dwukrotnie uczestniczy³em w transporcie byd³a i owiec do Grecji. Lekarz weterynarii doje¿d¿a³ do Zebrzydowic czy Miêdzylesia w dniu poprzedzaj¹cym wyjazd. Uczestniczy³ w sprawdzaniu warunków transportu
zaopatrzeniu w karmê i wodê.
W transporcie kolejowym licz¹cym od 20-24 wagonów jecha³a obs³uga,
której zadaniem by³a kontrola stanu zdrowia i zaopatrywanie w karmê i wodê.
Lekarz weterynarii sprawdza³ zdrowotnoæ zwierz¹t i udziela³ w razie potrzeby pierwszej pomocy lekarskiej. Apteczka zaopatrywana by³a w rodki nasercowe, przeciwbólowe, antybiotyki oraz substancje wzmacniaj¹ce takie jak glukoza, p³yny wieloelektrolitowe i witaminy. Trasê z Zebrzydowic do Salonik
pokonywano w 3-4 doby. Na miejscu przeznaczenia odbywa³a siê procedura
odbioru przywiezionych zwierz¹t. W procedurze tej uczestniczy³ urzêdowy lekarz weterynarii kraju do którego przyjecha³y zwierzêta. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
transportowane by³y zwierzêta rzene ale i przeznaczone do dalszego chowu.
Czêæ obs³ugi stanowili pracownicy z Przedsiêbiorstwa Obrotu Zwierzêtami
Hodowlanymi, czêæ za osoby przypadkowe. Atmosfera i klimat tych podró¿y mia³y charakter kowbojski.
Podró¿ z ró¿nych powodów siê przed³u¿a³a. W zimie problemem by³y
mrozy, latem za upa³y. Oprócz faktu, ¿e diety i wynagrodzenie by³y bardzo
atrakcyjne na owe czasy, intryguj¹cym by³ tak¿e pierwiastek poznawczy: przygoda, poznawanie wiata i ludzi, zwyczajów i przyrody.
Piszê o tym w przekonaniu, ¿e dzi jest zupe³nie inaczej, choæ zawód weterynaryjny chyba na zawsze ma wbudowany w sw¹ specyfikê pierwiastek
kowbojski. Mylê tak¿e, ¿e nigdy ju¿ nie bêdzie kr¹¿y³ po Europie film o okrutnym traktowaniu koni w transporcie z Polski do Francji.
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SZANUJMY SIÊ JAK BRACIA, ALE LICZMY SIÊ
Lekarze wolno praktykuj¹cy wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii staj¹ siê lekarzami urzêdowymi, ale musz¹ posiadaæ w³asny zak³ad
leczniczy dla zwierz¹t aby to wyznaczenie wykonywaæ. Niestety ci prywaciarze s¹ czêsto traktowani przez kierownictwo Inspekcji Weterynaryjnej jako jej
ukryty personel, którego obowi¹zki czasem daleko wykraczaj¹ poza podpisan¹ umowê. Wykonuj¹c takie wyznaczenie, wielokrotnie przekonalimy siê,
¿e PLW przydzielaj¹c nam zadania nie zawsze zaopatruje nas w preparaty diagnostyczne, niezbêdny sprzêt do jego wykonania, komputery do prowadzenia
dokumentacji i rodki transportu. Wymaga natomiast dyspozycyjnoci, terminowego i w³aciwego wykonania zadañ, przy czym rodki na wynagrodzenia
docieraj¹ nierzadko z wielomiesiêcznym opónieniem. Personel pomocniczy
trzeba wówczas op³aciæ z w³asnej kieszeni bo inaczej nie bêd¹ robiæ dalej.
Cz¹stkowe wynagrodzenie za poszczególne czynnoci przewidziane przez ustawodawcê jest zwykle tak ma³e, ¿e dopiero setki i tysi¹ce wykonanych badañ
pozwoli³oby wy¿yæ dzi za nie lekarzowi. Umowa z PLW dalej zawiera niedozwolon¹ klauzulê, i¿ zap³ata za zlecone czynnoci nast¹pi wówczas, gdy PLW
otrzyma rodki bud¿etowe lub op³aty od nadzorowanych podmiotów. W praktyce jeli ani dziurawy bud¿et ani podmioty nie kwapi¹ siê z przelewami
wyznaczony wyrobnik musi prze¿yæ, utrzymuj¹c siê z innych róde³ jak us³ugi lekarsko weterynaryjne. Jest to jednak koledzy sytuacja mocno niekomfortowa, bo prócz problemów z zaopatrzeniem w rodki do realizacji i wynagrodzeniami, za ka¿dym nowym zadaniem id¹ stosy wiadectw, zestawieñ, sprawozdañ i rachunków, których prowadzenie na bie¿¹co wymaga od nas
nierzadko dodatkowego personelu administracyjnego. Chc¹c te zadania wykonywaæ rzetelnie, lekarze brn¹ coraz g³êbiej w z³o¿ony system zale¿noci i rozliczeñ godzinowych, który z na pozór wolnego zawodu czyni z nas pañszczynianych ch³opów, zaniedbuj¹cych w³asne poletka  praktyki, aby zadowoliæ Pana Powiatowego. Inspekcja traktuj¹c nas jak swój zewnêtrzny personel
nie bardzo siê troszczy z czego ¿yj¹ tzw. urzêdowi lekarze i przydzielaj¹c coraz to nowe zadania, wci¹ga nas we w³asne niezdrowe relacje z MRiRW. Jeli
program zwalczania choroby Aujeszkyego wymaga zaopatrywania ka¿dej przesy³ki wiñ w wiadectwo zdrowia, to nie mo¿e byæ tak, ¿e za badanie jednej
sztuki lekarz dostaje z³otówkê, gdy bud¿et wydaje na odszkodowania dla hodowców miliony z³otych. Lekarze pañstwowi wystawiaj¹ za darmo wiadectwa do uboju na zwierzêta chore, ale w ramach etatu. Lekarze urzêdowi  pry-
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waciarze maj¹ dzi za badanie pojedynczych sztuk siedemnacie z³otych plus
dojazd do gospodarstwa. Niestety po skargach rolników minister proponuje
zmniejszyæ tê stawkê do piêciu z³otych co spowoduje, ¿e dojazd do wykonania badania w gospodarstwie wielokrotnie przewy¿szy op³atê za badanie. Ale
i w tej sprawie rolnicy skar¿¹ siê do ministra na swoje koszty. W trosce o cyt.
dobr¹ wspó³pracê s³u¿b weterynaryjnych i sektora rolnego G³ówny Lekarz
zwraca siê za porednictwem Izby Krajowej w pimie z 9 lipca 2009 roku do
swego zewnêtrznego personelu aby lekarze wolnej praktyki, tak zaplanowali
swój dzieñ pracy w terenie, ¿eby wystawianie wiadectw zdrowia dla wiñ by³o
wykonywanie niejako przy okazji innych czynnoci-zg³oszeñ w danej wsi
czy gospodarstwie. Niew¹tpliwie zmniejszy to (zlikwiduje) koszt dojazdu do
chlewika. Tak moi drodzy wygl¹da sytuacja urzêdowego wyrobnika, który
nie doæ, ¿e ma wykonaæ te czynnoci terminowo i zgodnie z ¿yczeniem klienta to jeszcze za pó³ darmo  za piêæ z³otych i bez dojazdu (przy okazji pobytu
w danej wsi). Kolega Janusz Zwi¹zek po raz kolejny ods³oni³ kulisy swojego
mylenia o lekarzach urzêdowych, jako zewnêtrznym personelu kierowanej
przez siebie inspekcji. Powstaje wiêc pytanie: co jeszcze ka¿e nam Pan zrobiæ
aby uszczêliwiæ ch³opa?
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lek. wet. Edyta Karakliumis
lek. wet. Marta Kowol-Szczupak
dr n. wet. Grzegorz W¹siatycz

LEW (PANTHERA LEO,

NAJWCZENIEJ

FELIS LEO),

JAKO PACJENT ZAK£ADU LECZNICZEGO

DLA MA£YCH (TOWARZYSZ¥CYCH) ZWIERZ¥T

Do naszej Kliniki przywieziono (fot. 1) pó³torarocznego lwa z powodu
nasilaj¹cych siê niepokoj¹cych objawów ze strony przewodu pokarmowego.
Stan ogólny pacjenta by³ ciê¿ki  silne odwodnienie, znacznie os³abiona reakcja na bodce zewnêtrzne, widocznego wychudzenia.

Fot. 1. Wycieñczony lew LORD wnoszony do Kliniki
Lew o imieniu Lord by³ w³asnoci¹ cyrku. Na pocz¹tku choroby leczony
by³ objawowo w kierunku zatrucia pokarmowego. Jednak pomimo intensyw-
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nej terapii (³¹cznie z wlewami do¿ylnymi p³ynów infuzyjnych) stan ogólny
pacjenta pogarsza³ siê.
Lekarz prowadz¹cy skierowa³ pacjenta, w trybie pilnym, do naszej Kliniki
celem dok³adniejszej diagnostyki i przejêcia dalszego leczenia.
Podjêto decyzjê o niezw³ocznym wykonaniu badañ przegl¹dowych rtg
jamy brzusznej. Rozpoznano zgazowanie jelit cienkich i grubych oraz lekki
cieñ w okolicy ¿o³¹dka  brak by³o jednak intensywnie cieniuj¹cego obrazu
mog¹cego sugerowaæ jednoznacznie cia³o obce. Bior¹c po uwagê nietypowego
pacjenta oraz prowadzon¹ ju¿ terapiê, m.in. przeciwbólow¹, trudno by³o dok³adnie oceniæ wra¿liwoæ na badanie palpacyjne jamy brzusznej. Os³uchowo
wyranie s³yszalny by³ os³abiony szmer jelitowy.
Nastêpnym krokiem badañ radiologicznych by³o podanie kontrastu do
prze³kniêcia (250 ml papki barytowej), w celu oceny pasa¿u treci pokarmowej przez przewód pokarmowy.
Równoczenie wprowadzono kateter (venflon) do v. cephalica antebrachii
 pobrano krew do badañ morfologicznych i biochemicznych
Uzyskane wyniki badañ krwi kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
 morfologia:
RBC  11,83 mln/mm3, HCT  58,4%, HGB  21,6 g/dl, WBC  14,4 tys/
3
mm , PLT  459 tys/mm3
 biochemia:
ALT  392,6 mg/dl, AST  422,3 mg/dl, Kreatynina  8,1 mg/dl, Mocznik
 278,4 mg/dl.
Obraz krwi wskazywa³ na wyrane odwodnienie pacjenta, znacznie podwy¿szone próby w¹trobowe oraz zaawansowan¹ mocznicê (niewydolnoæ nerek). Rozpoczêto intensywn¹ p³ynoterapiê pacjenta.
Wykonane ponownie badania radiologiczne, po 8 godz. od podania kontrastu, wykaza³o jego pe³ne zaleganie w wietle ¿o³¹dka.
Po kolejnych godzinach stan pacjenta uleg³ dalszemu pogorszeniu  pow³oki jamy brzusznej sta³y siê mocno napiête, bolesne, nasila³y siê odruchy
wymiotne.
Po konsultacji z w³acicielami zdecydowano siê podj¹æ niezw³ocznie interwencjê chirurgiczn¹  rozpoczêto przygotowania pacjenta do laparotomii
diagnostycznej.
Sedacjê wykonano przy u¿yciu Morfiny w dawce 0,1 mg/kg im oraz Diazepamu (Relanium) 0,5 mg/kg. Dok³adna masa cia³a lwa wynosi³a 82 kg. Oko³o 15 minut po sedacji wykonano indukcjê za pomoc¹ Ketaminy z Ksylazyn¹
a nastêpnie zaintubowano pacjenta i pod³¹czono do maszyny anestetycznej
z u¿yciem Izofluranu.
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Przygotowane pole operacyjne siêga³o od po³owy klatki piersiowej a¿ do
spojenia ³onowego. Po u³o¿eniu pacjenta na plecach wykonano ciêcie skóry
w linii porodkowej od wyrostka mieczykowatego mostka do po³owy odleg³oci pomiêdzy pêpkiem i spojeniem ³onowym (fot. 2). Po odchyleniu pow³ok
jamy brzusznej i sieci wiêkszej delikatnie wyjêto ¿o³¹dek oraz dwunastnicê.

Fot. 2. Pacjent podczas operacji pod³¹czony do aparatury monitoruj¹cej jego
podstawowe funkcje ¿yciowe
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W okolicy odwiernikowej ¿o³¹dka przez cianê czuæ by³o palpacyjnie okr¹g³y twór wielkoci oko³o 5-6 cm  podobny twór wyczuwalny by³ w wietle
jelit cienkich za dwunastnic¹. ciana dwunastnicy by³a sperforowana w trzech
miejscach oraz w dwóch miejscach czêæ bli¿sza jelita czczego. Perforacja
wywo³ana by³a nanizaniem jelita na cienk¹ linkê (¿y³kê) (fot. 4), która ³¹czy³a
dwie pi³eczki jedn¹ w czêci odwiernikowej ¿o³¹dka oraz drug¹ ju¿ w jelicie
czczym. Czêæ treci ze perforowanego jelita ju¿ dostawa³a siê do jamy otrzewnowej powoduj¹c jej miejscowe zapalenie. Po usuniêciu linki wraz dwoma pi³eczkami z jelita czczego i ¿o³¹dka, wyp³ukano roztworem soli fizjologicznej
oraz zszyto dwoma piêtrami miejsca naciêcia (¿o³¹dek i jelito czcze) oraz
uszkodzone odcinki jelita cienkiego. Pow³oki jamy brzusznej zszyto trzema
piêtrami szwów  wewn¹trz materia³ wch³anialny (fot. 3) i skórê szwami niewch³anialnymi.

Fot. 3. Laparotomia u naszego pacjenta
Ze wzglêdu na ciê¿ki stan po zabiegu operacyjnym, pacjent pozosta³
w Klinice celem dalszego leczenia stacjonarnego. Teraz mo¿na by³o wykonaæ
dodatkowe badania specjalistyczne w kierunku niewydolnoci nerek.
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Fot. 4. Cia³o obce bêd¹ce przyczyn¹ problemów zdrowotnych
W badaniu USG jamy brzusznej stwierdzono nastêpuj¹ce zmiany:
pêcherz moczowy by³ obficie wype³niony z niewielk¹ iloci¹ zalegaj¹cych
w jego wietle osadów. ledziona normoechogenna bez zmian jej struktury.
Nerka prawa i lewa o zatartej strukturze miedniczek, torebka w obu nerkach
pobru¿d¿ona; mi¹¿sz w¹troby normoechogenny; pêcherzyk ¿ó³ciowy wype³niony bez cech zastoju ¿ó³ci, bezechowy.
Dodatkowo pod kontrol¹ USG wykonano cystocentezê i pobrano mocz do
badañ.
Uzyskano nastêpuj¹ce wyniki badañ:
Barwa: s³omkowy; Przejrzystoæ: przejrzysty; Gêstoæ wzglêdna: 1,025;
Odczyn (pH): 6,5; Bia³ko: 1,0 g/l; Hemoglobina: 200 Ery/µl; Bilirubina: negatywna; Urobilinogen: 3,2 µmol/l; Glukoza: 14, 0 mmol/l; Badanie moczu 
inne: ketony  negatywne; Azotyny  negatywne;
Leukocyty  15 Leu/µl.
Osad moczu: komórki nab³onka dróg moczowych  doæ liczne nab³onki
p³askie;
Krwinki bia³e: 5-7; Krwinki czerwone: > 15 (wie¿e).
Po uzyskaniu wyników badañ kontynuowano nadal rozpoczêt¹ wczeniej
terapiê maj¹c¹ na celu stabilizacjê stanu pacjenta oraz obni¿enie, podniesionych
znacznie powy¿ej, lwich norm.
Stan kliniczny m³odego lwa w pierwszym dniu po zabiegu uleg³ nieznacznej poprawie. Chocia¿ pacjent by³ bardziej reaktywny na bodce, mimo to lew
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nie wstawa³, pow³oki brzuszne nadal by³y lekko napiête i tkliwe, b³ony luzowe by³y ró¿owe, o obni¿onej wilgotnoci, temperatura wewnêtrzna cia³a
w normie, klatka piersiowa bez zmian os³uchowych, cinienie systoliczne krwi
w granicach normy (120-140mmHg), perystaltyka jelit jednak by³a os³abiona.
W zwi¹zku z perforacj¹ jelita cienkiego oraz wykonanej gastrotomii wprowadzono cis³¹ dietê przez 3 doby.
Kontynuowano infuzyjn¹ p³ynoterapiê w iloci 80 ml/kg m.c./dobê  PWE,
NaCl, P³yn Ringera, NaCl z glukoza, rozpoczêt¹ w dniu zabiegu.
Antybiotykoterapia obejmowa³a do¿yln¹ poda¿ Zinacefu w dawce 25 mg/
kg m.c. 2 x dziennie, Fentanyl dozowany z pompy infuzyjnej, leki w¹trobowe
 Hepatil i Ornitynê, i inne.
Aby zwiêkszyæ diurezê zastosowano leki moczopêdne  Furosemid w dawce 2 mg/kg w pierwszych dniach terapii.
W trzeciej dobie od zabiegu celem stymulacji apetytu podano Diazepam
(Relanium) oraz rozpoczêto karmienie preparatem Convalescence i pojenie niewielkimi ilociami wody w odstêpach czasowych. Na czwarty dzieñ od zabiegu wprowadzono tak¿e pokarmy sta³e w postaci rozdrobnionego gotowanego
kurczaka ale kontynuowano nadal podawanie preparatu Convalescence w postaci pasztetu, a tak¿e surowe jaja.
Z uwagi na obni¿enie poziomu potasu w surowicy krwi (badanie poziomu
elektrolitów), prowadzono jego suplementacjê przy wykorzystaniu pompy infuzyjnej.
W czasie podawania KCl na bie¿¹co monitorowano stan pacjenta wykonuj¹c zapisy EKG oraz pomiar cinienia krwi.
Na czwart¹ dobê kondycja pacjenta znacznie poprawi³a siê, a kontrolne wyniki pomiaru poziomu potasu w surowicy krwi wykaza³y powrót do
normy.
Lew zdrowia³ w oczach, poprawi³a siê jego kondycja ogólna. Jad³ chêtnie,
pi³ wodê, wzros³a jego aktywnoæ. Chêtnie te¿ bawi³ siê wymylonymi dla niego przez nasz personel zabawkami  du¿ymi (fot. 5).
Stabilny i dobry stan zwierzêcia pozwoli³ na zakoñczenie leczenia stacjonarnego. Wykonano jeszcze kontrolne badania morfologii oraz biochemii krwi,
które wykaza³y utrzymuj¹cy siê niewielki wzrost poziomu parametrów nerkowych, w zwi¹zku z czym wydano preparat Ipakitine do kontynuacji leczenia
doustnego oraz antybiotyk (Cefaleksyna) do podawania przez w³acicieli
w domu.
Zdjêcie szwów wykonano 12 dnia od daty zabiegu. Lew czu³ siê dobrze,
normalnie pobiera³ pokarm oraz wodê, wykazywa³ chêæ do zabawy, brak by³o
odruchów wymiotnych, ka³ wydalany by³ w normie. Podczas badania klinicznego wszystkie parametry powróci³y do normy.
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Fot. 5. Lew odzyskuj¹cy zdrowie zabawiaj¹cy siê gr¹ w
Pobrano tak¿e krew do badania laboratoryjnego  wykonano kontrolny
pomiar poziomu mocznika oraz kreatyniny.
Kreatynina: 2,80 mg/dl, mocznik: 180, 20 mg/dl.
W zwi¹zku z dalej utrzymuj¹cym siê nieco podwy¿szonym poziomem
mocznika zadecydowano o dalszej kontynuacji preparatu Ipakitine oraz zalecono w³acicielom badania kontrolne moczu i krwi co 6 miesiêcy.
Dzisiaj pacjent zak³adu leczniczego dla ma³ych zwierz¹t wa¿y 180 kg i w dobrej kondycji pokazuje swój ucywilizowany koci charakter publicznoci cyrkowej w Polsce i innych krajach naszego kontynentu.
Autorzy:
Zespó³ lekarzy Kliniki Weterynaryjnej
dr. Grzegorza W¹siatycza w Poznaniu
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Prof. dr hab. Walenty Kempski

Z DOWIADCZEÑ NAD STOSOWANIEM
AUTOSZCZEPIONEK

Z ciekawoci¹ czytam doniesienia o ponownym
zainteresowaniu autoszczepionkami w zapobieganiu
niektórym chorobom zakanym zwierz¹t. Jest
w tym i pewna doza satysfakcji, bowiem kiedy w doæ ju¿ odleg³ych czasach
powszechnie produkowalimy i stosowalimy autoszczepionki, byli tacy którzy kontestowali celowoæ i wartoæ tych dzia³añ. Autoszczepionki produkowane by³y w Zak³adzie Higieny Weterynaryjnej od wielu ju¿ lat. Pocz¹tki ich
produkowania i stosowania przez ZHW w Poznaniu nale¿y okreliæ na po³owê
lat 70-tych. Wówczas to z nieod¿a³owanym p. docentem £osiñskim zastanawialimy siê nad mo¿liwoci¹ zapobiegania coraz bardziej szerz¹cej siê i nieuleczalnej przy wyst¹pieniu objawów  listeriozie w stadach owiec, szczególnie jagni¹t.
Rozwijaj¹ca siê w tym okresie hodowla owiec, intensyfikacja i koncentracja produkcji owczarskiej, specyficzny sposób ¿ywienia, polegaj¹cy g³ównie na
karmieniu owiec kiszonk¹ z kukurydzy, powodowa³y, ¿e z roku na rok zwiêksza³a siê liczba potwierdzonych przypadków listeriozy. Bywa³y lata, ¿e w ZHW
Poznañ izolowalimy rocznie ponad sto szczepów pa³eczek Listeria monocytogenes. W poszczególnych stadach choroba powodowa³a powa¿ne straty znacznie zmniejszaj¹c op³acalnoæ hodowli. Pierwsze próby zastosowania autoszczepionek p/w listeriozie da³y zachêcaj¹ce wyniki. Zainteresowanie lekarzy weterynarii pracuj¹cych w du¿ych hodowlach owiec, hodowców i zootechników
sk³oni³y do zwiêkszenia produkcji autoszczepionek i utworzeniu w ZHW Poznañ  Pracowni Autoszczepionek. Pocz¹tki by³y trudne, brak by³o pomieszczeñ, ale dziêki pomocy dyrekcji Zjednoczenia Pañstwowych Gospodarstw
Rolnych w Poznaniu i pracuj¹cego tam doktora Majewicza i na koszt PGR
i ich ekipy remontowej, doprowadzono do przystosowania pomieszczeñ piwnicznych ZHW do celów wymienionej Pracowni. Ruszy³a produkcja autoszczepionek p/w listeriozie owiec osi¹gaj¹c w po³owie lat 80-tych iloæ kilkuset litrów rocznie. Najwa¿niejsze by³o utrzymanie i coroczne uzupe³nianie banku
szczepów pa³eczek Listeria monocytogenes. Przed ka¿dym sezonem wykotów
owiec, poszczególne orodki hodowlane owiec zamawia³y okrelone iloci autoszczepionek. Po wielu latach ich stosowania nale¿y zdecydowanie stwierdziæ
i¿ pozwoli³y one na znaczne ograniczenie strat wród jagni¹t, powodowanych
listerioz¹.
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Autoszczepionki te by³y preparatami inaktywowanymi. Laboratoryjnie
stwierdzono ich gêstoæ i czystoæ, a nieszkodliwoæ stwierdzano przez próby
biologiczne na myszach bia³ych. Szczepiono jagniêta w wieku powy¿ej 3 tygodni, dwukrotnie w odstêpach 2 tygodniowych. Najpierw szczepiono ma³¹
grupê jagni¹t (oko³o 10 sztuk) a nastêpnie ca³e pog³owie.
My jako pierwsi producenci autoszczepionek p/w listeriozie mielimy tez
satysfakcjê, ¿e nasze szczepy pa³eczek listeria monocytogenes u¿yte zosta³y
m.in. do produkcji komercyjnej szczepionki Listeriovac przez Biowet Gorzów, za któr¹ wspólnie otrzymalimy nagrodê Ministra Rolnictwa.
Obecnie temat listeriozy owiec jest znacznie mniej aktualny z powodu drastycznego zmniejszeniu hodowli owiec w Polsce. Ale nie tylko autoszczepionki p/w listeriozie by³y produkowane w ZHW Poznañ. Na szersz¹ skalê by³y te¿
produkowane autoszczepionki p/w kolibakteriozie prosi¹t. Autoszczepionka ta
by³a równie¿ preparatem inaktywowanym i podawano j¹ maciorom na oko³o
1,5  1miesi¹c przed porodem w odstêpach 2 tygodniowych jak i prosiêtom
oko³o 1 miesiêcznym.
W zwi¹zku z duzymi stratami jakie w tamtym okresie powodowa³a salmonelloza u wiñ wywo³ana przez paleczki Salmonella choleraesuis, podjêlimy
siê tak¿e produkcji inaktywowanej autoszczepionki p/w tej chorobie. Szeroko
zastosowano j¹ np. w stadach wiñ by³ego województwa pilskiego nale¿¹cych
do kombinatu PGR Noteæ. I tutaj wyniki by³y pozytywne. Ale w niektórych
stadach ocena ta by³a trudna, bowiem winie czêsto hodowlane by³y w z³ych
warunkach rodowiskowych i wystêpowa³y tam ro¿ne zaka¿enia nie tylko salmonellami i mykoplazami, pasterelami czy wirusem choroby Aujeszkyego.
Z innych autoszczepionek produkowanych w ZHW Poznañ nale¿y wymieniæ te¿ autoszczepionki p/w kolibakteriozie i salmonellozie ciel¹t wywo³anej
przez pa³eczki Salmonella Dublin. Na ogó³ zastosowanie ich dawa³o pozytywne efekty, choæ trzeba zaznaczyæ, ¿e w pewnym stadzie po zastosowaniu
w grupie próbnej autoszczepionki p/w salmonellozie ciel¹t wyst¹pi³y niekorzystne reakcje. Przypisywalimy to niew³aciwemu doborowi grupy próbnej,
wród której by³y prawdopodobnie cielêta subklinicznie zaka¿one. Sporód zaszczepionych wtedy kontrolnie 10 ciel¹t pad³y 2 sztuki z narz¹dów których wyizolowano pa³eczki Salmonella Dublin. W tej sytuacji obawiaj¹c siê wiêkszej
iloci sztuk zaka¿onych, od szczepieñ autoszczepionka odst¹piono.
W latach 90-tych pojawi³ siê u ciel¹t i m³odego byd³a powa¿ny problem
zaka¿eñ oczu drobnoustrojem Moraxella bovis. Schorzenie cechowa³o siê ropnym zapaleniem spojówek, a koñczy³o niekiedy owrzodzeniem rogówki. Nieskutecznoæ stosowania antybiotyków, choæ drobnoustrój in vitro wykazywa³
stosunkowo du¿¹ wra¿liwoæ na antybiotyki, sk³oni³o do zastosowania autoszczepionek p/w tym drobnoustrojom kilku stadach z zachêcaj¹cymi wynikami.
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Zaskakuj¹cym sukcesem wspominanym do dzi jeszcze przez hodowcê
by³o zastosowanie autoszczepionki w stadzie zarodowym kaczek. W stadzie
tym w ci¹gu kilku lat zdarza³y siê przypadki pasterelozy a stosowane antybiotyki nie dawa³y trwa³ej poprawy. Produkowano te¿ autoszczepionkê p/w zaka¿eniom beztlenowym u owiec wywo³anym przez laseczki Clostridium perfinges Na rynku szczepionek w kraju brak by³o komercyjnych szczepionek przeciw tym zaka¿eniom. Enterotoksemia by³a powa¿nym problemem szczególnie
w stadach jagni¹t intensywnie i wysokobia³kowo ¿ywionych na eksport. Choroba wystêpowa³a nagle, upadki przy wyst¹pieniu objawów nastêpowa³y
w przeci¹gu kilkunastu minut  kilku godzin. Na leczenie antybiotykami zwykle nie starcza³o czasu. Zastosowanie autoszczepionek u jagni¹t w wieku oko³o 1 miesi¹ca ¿ycia skutecznie zapobiega³o chorobie. By³y tez próby produkowania i stosowania autoszczepionek p/w zanokcicy u byd³a. Choroba ta by³a
w wielu hodowlach byd³a bardzo czêsto stwierdzana i powodowa³a du¿e straty
w produkcji. Autoszczepionka by³a produkowana na bazie ró¿nych drobnoustrojów beztlenowych izolowanych ze zmian chorobowych. Trudno jest jednak jednoznacznie oceniæ jej skutecznoæ. Autoszczepionka przeciw brodawczycy byd³a choæ mo¿e trudno by ja nazwaæ autoszczepionk¹ by³a produkowana przez rozcieranie brodawczaka, s¹czenie i inaktywacjê formalin¹. Produkcja
by³a trudna, bowiem potrzeba by³o du¿o materia³u patologicznego do wytworzenia wiêkszej iloci autoszczepionek ale efekty by³y przez lekarzy terenowych oceniane pozytywnie.
W latach póniejszych powszechne produkowana by³a w ZHW Poznañ
autoszczepionka p/w zaka¿eniom gronkowcowym u psów, g³ównie gronkowcowym zapaleniom uszu, czasem zapaleniu uszu wywo³anym innymi drobnoustrojami. Stosownie zwiêkszaj¹cych siê i nastêpnie zmniejszaj¹cych siê dawek
autoszczepionki zwykle dawa³o poprawê zw³aszcza w sytuacji opornoci izolowanych szczepów gronkowca na antybiotyki.
Po latach dowiadczeñ, ogólnie nale¿y stwierdziæ ¿e autoszczepionki produkowane w ZHW Poznañ cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem lekarzy weterynarii praktyków, zootechników i hodowców. Produkowane by³y tanio
i przynosi³y dochód ZHW.
Powszechnie znane s¹ ró¿nice i zalety zarówno szczepionek komercyjnych
i autoszczepionek. Szczepionki komercyjne o ile s¹ dostêpne a ich produkcja
op³acalna, s¹ ³atwe w zastosowaniu, nie potrzeba czasu do ich przygotowania
i przeprowadzania prób na grupach kontrolnych. Jednak autoszczepionka wyprodukowana na lokalnym szczepie, wywo³uj¹ca chorobê w danym rodowisku cechuje siê niekiedy wiêksz¹ immunogennoci¹ a wiêc i wiêksz¹ skutecznoci¹. Ponadto profilaktyka przy u¿yciu autoszczepionek ma zastosowania
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kiedy pojawiaj¹ siê nowe czynniki zaka¿eñ przeciw którym nie zosta³y jeszcze
opracowane szczepionki komercyjne.
Skuteczne efekty zastosowania autoszczepionek dawa³y du¿¹ satysfakcjê
zawodow¹ jej producentom, s¹ niejako uhonorowaniem diagnostyki patologicznej sytuuj¹c siê w ³añcuchu: kliniczne rozpoznanie choroby  rozpoznanie sekcyjne i bakteriologiczne  wyprodukowanie autoszczepionki  pozytywny efekt
jej zastosowania.
Nale¿y ¿a³owaæ, ¿e coraz mniej krajowych laboratoriów weterynaryjnych
zajmuje siê produkcj¹ autoszczepionek oddaj¹c pole laboratoriom medycznym
a niekiedy te¿ laboratoriom zagranicznym.
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W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej opublikowalimy artyku³ lek. wet. Mieczys³awa Pietrzaka
opisuj¹cy ¿ycie wieloletniego dyrektora Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni
 dr Floriana Pierañskiego.
Kontynuujemy rozpoczêty cykl o nauczycielach Technikum. Tym razem zaprezentowane zostan¹ biogramy kolejnych nauczycieli z dostarczonego nam rêkopisu
prof. M. Pietrzaka.
Postanowilimy uzupe³niæ niektóre biogramy o posiadane materia³y pochodz¹ce z ksi¹¿ki Eugeniusza Paterki i wsp.: Pañstwowe Technikum Weterynaryjne we
Wrzeni. Zarys dziejów 1950-2000. Dopiski zaznaczono kursyw¹.

NAUCZYCIELE TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO
WE WRZENI (II)
Lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak

Lekarz wet. Bogdan £AWNICZAK

Bogdan £awniczak urodzi³ siê 6 maja 1924 r. w Ma³achowie w powiecie
gnienieñskim. W 1945 r. (po zakoñczeniu wojny) kontynuuje naukê w Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po zdaniu matury w 1946 r. podj¹³
studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu im. Marii Curie
Sk³odowskiej w Lublinie. Po uzyskaniu absolutorium prawie natychmiast  bo
ju¿ 1 wrzenia 1951 r.  na probê Oddzia³u Owiaty Rolniczej w Poznaniu
podj¹³ obowi¹zki nauczyciela przedmiotów zawodowych we wrzesiñskim
Technikum Weterynaryjnym. Z wrodzona sobie werw¹ i m³odzieñczym zapa³em w³¹czy³ siê w nauczanie i kszta³cenie redniego personelu weterynaryjnego w Polsce. W 1953 r. za zgod¹ Departamentu Owiaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa dyrekcja szko³y powierzy³a Bogdanowi £awniczakowi funkcjê kierownika Wydzia³u Kszta³cenia Korespondencyjnego o kierunku
weterynaryjnym. Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu i umiejêtnoci zachêcenia
do pokonywania trudnoci, niekwestionowanej ¿yczliwoci w stosunku do
uczestników tej formy dokszta³cania siê, ponad tysi¹c sanitariuszy weterynarii
 osób w doros³ym wieku, posiadaj¹cych rodziny, doje¿d¿aj¹cych do szko³y
z ca³ego kraju, ukoñczy³o szko³ê zdaj¹c egzamin dojrza³oci lub uzyskuj¹c tytu³ technika weterynarii w zawodzie. Ta grupa absolwentów szko³y za to
wszystko co dla niej uczyni³ lekarz wet. Bogdan £awniczak jest Mu niezmiernie wdziêczna.
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Pozwalam sobie tutaj wtr¹ciæ swoje trzy grosze (dopisek W. G)  w grupie
koñcz¹cych zaocznie Technikum we Wrzeni znalaz³ siê mój Ojciec (20 absolwent z grupy 646), który pracowa³ jako sanitariusz w Ostrowie Wlkp. Po ukoñczeniu naszego Technikum przez jaki czas pracowa³ w lecznicy w Ostrowie,
a nastêpnie do czasu przejcia na emeryturê w Zak³adzie Miêsnym
w Ostrowie Wlkp. badaj¹c zwierzêta rzene i miêso oraz opiekuj¹c siê studentami weterynarii lub lekarzami wet. odbywaj¹cymi tzw. sta¿ rzeniany. Zawsze
wyra¿a³ siê z najwy¿szym uznaniem o prof. B. £awniczaku i wwieczornych
rozmowach ojca z synem stawia³ Go za wzór do naladowania.
Bêd¹c wyk³adowc¹ szkó³ m³odzie¿owych da³ siê poznaæ jako pedagog
o wysoce przyjaznym usposobieniu. ¯yczliwy m³odzie¿y, bardzo lubiany i szanowany. Szczególnym powa¿aniem darzy³a lekarza wet. B. £awniczaka ta grupa m³odzie¿y dla której organizowa³ i prowadzi³ wysoce udane wakacyjne obozy wêdrowne.
W 1970 r. lek. wet. B. £awniczak obejmuje funkcjê dyrektora Technikum
Weterynaryjnego we Wrzeni. Pe³ni j¹ do 1975 r. Dla B. £wniczaka, oprócz
pracy cile zawodowej, by³o wa¿ne dzia³anie dla dobra i pomylnoci innych.
By³ powa¿anym w szkole i rodowisku dzia³aczem Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego. Po przejciu na emeryturê w 1984 r. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkó³ Rolniczych w Brwinowie k/Warszawy powierzy³o lekarzowi wet.
B. £awniczakowi funkcjê krajowego doradcy metodycznego dla wszystkich
techników weterynaryjnych w Polsce. Zaanga¿owanie kol. B. £awniczaka
w pracê na tym polu przyczyni³o siê do zintegrowania nauczycieli przedmiotów zawodowych w rednich szko³ach weterynaryjnych w kraju i poprawy
kszta³cenia weterynaryjnego personelu pomocniczego.
Zmar³ 8 lutego 2008 r. Zosta³ pochowany na cmentarzu komunalnym we
Wrzeni.
Lekarz wet. Bogdan £awniczak zosta³ odznaczony: Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Honorow¹ za Zas³ugi dla woj. Poznañskiego, srebrn¹ Odznak¹ Zrzeszenia Lekarzy i Techników Wet. Zosta³ wyró¿niony
nagrod¹ I stopnia Ministra Edukacji Narodowej.
Nowy rok szkolny rozpocz¹³ siê 1 wrzenia 1971 r. Podczas tej uroczystoci ustêpuj¹cy dyrektor dr F. Pierañski przekaza³ swoje obowi¹zki p. Bogdanowi £awniczakowi. Nowy dyrektor urodzi³ siê 6. 05. 1924 r. w Ma³achowie. Szko³ê podstawow¹ i gimnazjum ukoñczy³ w Poznaniu. Nastêpnie rozpocz¹³ naukê w Szkole Kadetów w Rawiczu, któr¹ przerwa³ wybuch wojny.
Studia medycyny weterynaryjnej ukoñczy³ na Wydziale Weterynaryjnym
UMCS w Lublinie. W 1951 r. rozpocz¹³ pracê w Pañstwowym Technikum
Weterynaryjnym we Wrzeni. Pracê w szkole, pracê z m³odzie¿¹ uzna³ za swo-
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je powo³anie ¿yciowe. Przez 20 lat pracy w Technikum oprócz pracy dydaktycznej zajmowa³ siê prowadzeniem obozów wakacyjnych, wycieczek oraz
organizacj¹ imprez szkolnych. Kole¿eñski, zawsze s³u¿y³ pomoc¹, cieszy³ siê
ogóln¹ sympati¹. Podejmowa³ skuteczne akcje mediacyjne, za¿egna³ niejeden
konflikt w gronie pedagogicznym.

Lekarz wet. Jan GNOIÑSKI

Brak teczki z aktami personalnymi w Technikum. W latach 1956-1968 pracowa³ jako organ badania zwierz¹t rzenych i miêsa w Rzeni Miejskiej we
Wrzeni. Uczy³ z wielkim zaanga¿owaniem miêsoznawstwa.
Nauczyciele dochodz¹cy (niepe³nozatrudnieni) pracuj¹cy w Technikum
Weterynaryjnym i Policealnym Zawodowym Studium Weterynaryjnym we Wrzeni  lek. wet. Jan Gnoiñski w latach 1956-1968 naucza³ miêsoznawstwa.

Lekarz wet. Bogus³aw ZIÊBA

Brak teczki z aktami personalnymi w Technikum. W roku szkolnym
1965-1966 nauczyciel etatowy w Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni.
Uczy³ z powodzeniem rozp³odu, po³o¿nictwa i ortopedii zwierz¹t. Ostatnie
miejsce pracy  Powiatowy Lekarz Wet. w Turku.
Nauczyciele pracuj¹cy w Technikum Weterynaryjnym i Policealnym Zawodowym Studium Weterynaryjnym we Wrzeni w latach 1950-2000  lek. wet.
Bogus³aw Ziêba w 1965-1966 uczy³: rozp³ód i po³o¿nictwo, chirurgia
i ortopedia.

Lekarz wet. Mieczys³aw IGNASZAK

Urodzi³ siê 28 listopada 1925 r. w Kaliszu. Dyplom lekarz weterynarii uzyska³ 23 marca 1952 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu.
W latach 1965-1970 wspó³pracowa³ z Technikum ucz¹c nauki o lekach oraz
chirurgii, pe³ni¹c obowi¹zki kierownika Lecznicy we Wrzeni. Ostatnie miejsce pracy  Nowy Tomyl.

Lekarz wet. Henryk ROZYNEK

W Technikum brakuje teczki personalnej. Urodzi³ siê 4 grudnia 1934 r.
w Wolsztynie. Studiowa³ w latach 1953-1959 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu. Dyplom uzyska³ 11 stycznia 1960 r. Uczy³ higieny
rodków spo¿ywczych i chirurgii. Ostatnie miejsce pracy  w Powiatowym Zak³adzie Wet. we Wrzeni. Pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrzeni.
Nauczyciele dochodz¹cy (niepe³nozatrudnieni) pracuj¹cy w Technikum
Weterynaryjnym  lekarz wet. Henryk Rozynek uczy³ higieny zwierz¹t i chirurgii w latach 1968-1977.
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Dr n. wet. Micha³ RYMARCZUK

Urodzi³ siê 21 wrzenia 1925 r. w Lisowcach pow. Zaleszczyki. W latach 1949-1953 studiowa³ na Wydziale Weterynaryjnym Wy¿szej Szko³y
Rolniczej we Wroc³awiu. Dyplom lekarz weterynarii otrzyma³ 30 wrzenia
1953 r. Jako powiatowy lekarz wet. we Wrzeni wspó³pracowa³ z Technikum Weterynaryjnym w latach 1966-1977 i uczy³ organizacji s³u¿by weterynaryjnej oraz chorób zakanych zwierz¹t. Pe³ni³ te¿ obowi¹zki powiatowego lekarz wet. w Turku, rodzie Wlkp. i Szamotu³ach. Zmar³ w 2008 r.
Pochowany we Wroc³awiu.

Lekarz wet. Marian PERNAK

Urodzi³ siê 7 sierpnia 1907 r. w Ostrobótkach. Szko³ê redni¹ z matur¹
ukoñczy³ w Gimnazjum w Krotoszynie. Weterynariê studiowa³ w Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Dyplom lekarza weterynaryjnego
otrzyma³ w 1934 lub 1935 r. Po studiach podj¹³ pracê jako lekarz wolnopraktykuj¹cy w Strza³kowie k. S³upcy. W 1945 r. przenosi siê do Wrzeni. Obok dr
Floriana Pierañskiego i lek. wet. Ryszarda Laskowskiego jest osob¹ dziêki, której by³o mo¿liwe uruchomienie 1 wrzenia 1950 r. Liceum Weterynaryjnego we
Wrzeni. Pe³ni¹c funkcjê kierownika Lecznicy we Wrzeni podj¹³ siê realizacji
przedmiotów zawodowych w pe³nym wymiarze godzin. Jako nauczyciel pracowa³ w Technikum w latach 1950-1959 i 1964-1972. Razem przepracowa³ 17 lat.
Uczy³ chorób wewnêtrznych, chirurgii i higieny rodków spo¿ywczych. Z du¿ym zaanga¿owaniem w³¹czy³ siê w realizacjê æwiczeñ z badania zwierz¹t rzenych i miêsa. Wymienity lekarz terenowy. ¯yczliwy w stosunku do m³odzie¿y.
Zmar³ 1 czerwca 1983 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym we
Wrzeni.

Lekarz wet. W³adys³aw WITKOWSKI

Brakuje teczki personalnej w Technikum. St¹d niepe³ne dane osobowe.
Przebywaj¹c we Wrzeni pe³ni³ obowi¹zki lekarza rzenianego w Zak³adzie
Miêsnym. W latach 1951-1955 przez kilka miesiêcy uczy³ ortopedii, póniej
miêsoznawstwa  prowadz¹c wyk³ady i æwiczenia. By³ naczelnym lekarzem
w Rzeni na Garbarach w Poznaniu. Da³ siê poznaæ, jako cz³owiek o du¿ej kulturze osobistej, wietny fachowiec. Swoja osob¹ wysoko dzier¿y³ sztandar zawodu i pozycji lekarza weterynarii. Jego sylwetkê czêsto prezentowa³a s³u¿ba
weterynaryjna z Rokietnicy.

Lekarz wet. Eugeniusz RYBACKI

Studiowa³ weterynariê na wroc³awskim Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w po³owie lat piêædziesi¹tych.
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W latach 1951-1952 by³ etatowym nauczycielem przedmiotów zawodowych
(anatomia, po³o¿nictwo) w Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni. Nastêpnie
przenosi siê do Szamotu³, gdzie te¿ pe³ni funkcjê nauczyciela w Technikum Rolniczym. Z jego inicjatywy i zaanga¿owania zostaje uruchomione Technikum Weterynaryjne w Kole, gdzie by³ dyrektorem tej szko³y. Po przeniesieniu ostatniej
klasy do Wrzeni w 1960 r.  przenosi siê do Obornik i pracuje, jako powiatowy
lekarz weterynarii. W aktach Technikum brakuje teczki personalnej.

Lekarz wet. W³odzimierz PIETROWSKI

Urodzi³ siê 31 lipca 1932 r. w Poznaniu. W 1950 r. rozpocz¹³ naukê
w Pañstwowym Liceum Weterynaryjnym w Lesznie. Z dniem 1 wrzenia 1952
r. jego klasa zosta³a w³¹czona do Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni.
W 1954 r. uzyskuje wiadectwo dojrza³oci i zostaje wytypowany na studia wy¿sze. Rozpoczyna je na Wydziale Weterynaryjnym Wy¿szej Szko³y Rolniczej
we Wroc³awiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskuje w 1958 r.
Pracuje jako kierownik Lecznicy dla Zwierz¹t w Sulechowie, ordynator
w Lecznicy Miejskiej w Poznaniu, a nastêpnie we Wrzeni. Przez pewien czas
pe³ni³ funkcjê powiatowego lekarza weterynarii we Wrzeni.
W latach 1970-1988 wspó³pracuje z Technikum ucz¹c nastêpuj¹cych
przedmiotów: organizacji s³u¿by weterynaryjnej, higieny rodków spo¿ywczych, chirurgii.
Da³ siê poznaæ jako dobry nauczyciel, ¿yczliwy dla m³odzie¿y, dobry fachowiec mówi¹cy bardzo poprawn¹ polszczyzn¹.
Zmar³ 25 listopada 2005 r. Pochowany na cmentarzu w Sp³awiu k. Szczepankowa.

Lekarz wet. Ryszard LASKOWSKI

Urodzi³ siê 19 marca 1912 r. w Piñczowie. Ukoñczy³ weterynariê na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warszawskiego 14 maja 1939 r.
Po uzyskaniu dyplomu podejmuje pracê w Wilnie, pe³ni¹c ró¿ne funkcje w litewskiej weterynarii. W 1945 br. obejmuje funkcjê powiatowego lekarza weterynarii w Piñczowie. 1 lipca 1947 r. przenosi siê do Wrzeni i zostaje powiatowym lekarzem wet. Funkcjê te pe³ni³ do 1975 r. Potem pracuje w inspekcji
weterynaryjnej, jako organ urzêdowego badania zwierz¹t rzenych i miêsa.
Ryszard Laskowski prawdopodobnie nigdy nie przypuszcza³, ze przyjdzie mu
siê paraæ dydaktyka w szkole redniej i ³¹czyæ j¹ z czasoch³onn¹ i odpowiedzialna funkcj¹ powiatowego lekarza wet. A sta³o siê to dziêki uruchomieniu
we Wrzeni w dniu 1 wrzenia 1950 r. jednego z pierwszych w Polsce Liceum
Weterynaryjnego. To, ¿e start zupe³nie nowej szko³y w polskim systemie szkolnictwa zawodowego by³ w ogóle mo¿liwy, jest m. in. zas³ug¹ R. Laskowskie-
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go. Z werw¹ i zapa³em w³¹czy³ siê w realizacjê nastêpuj¹cych przedmiotów:
rodki lecznicze i trucizny, choroby inwazyjne, choroby zakane i organizacja
s³u¿by weterynaryjnej. Czêciowo uczy³ w godzinach dopo³udniowych, g³ównie jednak w godzinach wieczornych. Póniej uczy³ tak¿e higieny rodków
spo¿ywczych i bhp. £¹cznie jako nauczyciel dochodz¹cy przepracowa³ w Technikum 35 lat. By³ te¿ czêstym gociem, jako znakomity prelegent Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej.
Jako cz³owiek o szczególnej osobowoci mia³ te¿ ludzkie s³aboci. Rada
Pedagogiczna Technikum nie mog³a zrozumieæ jego starañ o likwidacje szko³y
i próby zmiany nazwy szko³y na Szko³ê Pielêgniarzy Weterynaryjnych. W 1985 r.
przeszed³ na emeryturê.
Zmar³ 4 maja 1999 r. Zosta³ pochowany na cmentarzu komunalnym we
Wrzeni.
Ryszard Laskowski by³ odznaczony: Krzy¿em Kawalerskim, Srebrnym
i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Zas³u¿ony w S³u¿bie Wet., Z³ota Odznak¹ 25-lecia
i innymi.
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N I E P O W T A R Z A L N I.
LEKARZE WETERYNARII OFIARY II WOJNY
Publikujemy dalszy ci¹g przygotowywanej do druku przez Krajow¹
Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹ ksi¹¿ki NIEPOWTARZALNI. Lekarze
weterynarii ofiary II wojny W. Gibasiewicza. Tym razem rozdzia³ IV
o lekarzach, którzy polegli w ró¿nych formach walki z okupantami.
Otrzymalimy przedmowê dr Tadeusza Jakubowskiego. Czekamy
na obiecany tekst od ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
I. PRZEDMOWA
1. OD PREZESA KRAJOWEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ  DR N. WET. TADEUSZA JAKUBOWSKIEGO
Szczególnie trudno jest mi pisaæ przedmowê do tego dzie³a historycznego,
tak wa¿nego dla naszego zawodu lekarza weterynarii. Specjalnie nie u¿ywam
s³owa ksi¹¿ki, gdy¿ jest to wielka praca mojego kolegi W³odzimierza Gibasiewicza, lekarza weterynarii pasjonata historii, bezinteresownego kronikarza
naszego zawodu. Zawiera ona biografie lekarzy weterynarii i wiele ich zdjêæ.
Podj¹³ siê on pracy, któr¹ zapocz¹tkowali jego poprzednicy, ale niestety nie
zawsze po II wojnie wiatowej mogli oni napisaæ o naszej martyrologii pe³n¹
prawd¹. Dopiero ostatnie 20 lat da³o nam Polakom mo¿liwoæ odk³amania
historii, szczególnie tej na wschód od Bugu, w tym losów naszych obywateli
w czasie okupacji wojennej i zniewoleniu powojennym. Okupanci niemieccy
jak i sowieci traktowali lekarzy weterynarii jako niebezpieczn¹ zawodow¹ elitê inteligentów, z rozlicznymi kontaktami w rodowisku wojskowym i wiejskim
gdzie silny by³ ruch oporu wobec okupantów. Dlatego zawód nasz poniós³ tak
du¿e ofiary w ludziach. Lekarze weterynarii byli mordowani i ginêli w czasie
dzia³añ wojennych, w oflagach, jenieckich sowieckich obozach i ³agrach b¹d
zsy³kach na Syberiê.
Jestem z rodziny katyñskiej i sybiraków. Mój stryj Antoni Jakubowski,
podporucznik wojska polskiego, 3 lata po ukoñczeniu szko³y oficerskiej
w Toruniu, w czasie wybuchu wojny by³ na froncie wschodnim, dosta³ siê do
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niewoli sowieckiej, by³ w obozie w Kozielsku, zamordowany w 1940 roku
w Katyniu. NKWD pozwoli³o jeñcom wys³aæ do rodzin, przed Bo¿ym Narodzeniem, kartki wi¹teczne. W ten sposób s³u¿by specjalne zdoby³y ich aktualne adresy, i kiedy sowieci weszli do £om¿y, która znajdowa³a siê w ich strefie
okupacyjnej okrelonej w pakcie Ribbentrop/Mo³otow, wywieli na Syberiê
moj¹ babkê, dziadka, stryja Witolda i mojego ojca Józefa. D³ugo by pisaæ o ich
losach. Jednym s³owem by³ to niewyobra¿alny koszmar. Mój dziadek zmar³
z wycieñczenia, a pozosta³ych cz³onków mojej rodziny uratowa³ od niechybnej mierci g³odowej zes³any na Syberiê i dziel¹cy ich los ukraiñski lekarz
weterynarii.
Dlatego chylê g³owê przed rodzinami NIEPOWTARZALNYCH, którzy
przez wiele lat byli przeladowani i musieli ¿yæ z bólem utraty najbli¿szych.
Zbrodnie niemieckie i sowieckie by³y ogromne, nie tylko na narodzie polskim.
Ale w Polsce powojennej szczególnie te drugie by³y tematem tabu. Rozmawia³o siê o nich w rodzinach, i to niechêtnie gdy¿ obawiano siê, ¿e dzieci mog¹
zacz¹æ o tym mówiæ w szkole. Moi bliscy, którzy prze¿yli te okropnoci niechêtnie o nich mówili. Chyba dlatego, ¿e ludzie z³e prze¿ycia najchêtniej wymazali by z pamiêci na zawsze. To by³a kontynuacja zbrodni na pamiêci narodowej. W Polsce Ludowej czêsto rodziny ofiar sowieckich by³y represjonowane. Wielu Polaków, których rodziny nie by³y bezporednio dowiadczone, nie
znali tej prawdy. Bardziej wiatli s³uchali radia Wolna Europa lub czytali wydawnictwa podziemne. Dlatego ta ksi¹¿ka jest bardzo potrzebna dla naszej
wiadomoci i wiedzy historycznej, jest pierwszym takim opracowaniem, które po tylu latach przybli¿a nam postacie lekarzy weterynarii, którzy utracili
¿ycie w wyniku dzia³añ wojennych, zostali zamordowani lub zmarli w wyniku
przeladowañ. Wiêkszoæ rodowisk zawodowych, które ponios³y wielkie straty w czasie wojny i w okresie powojennym podjê³y siê podobnych opracowañ.
Szczególnie dziêkujê W³odzimierzowi Gibasiewiczowi i jego poprzednikom za
t¹ wielk¹ pracê, tak wa¿n¹ dla naszego rodowiska.
Tadeusz Jakubowski
/Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna w ca³oci finansuje wydanie tej
ksi¹¿ki./
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ROZDZIA£ IV
LEKARZE WETERYNARII POLEGLI W WALCE
Lekarze weterynarii w latach II wojny wiatowej walczyli nie tylko na
frontach  niemieckim czy póniej rosyjskim, ale w pierwszych dniach agresji
byli aresztowani, jako zak³adnicy i w pierwszej kolejnoci rozstrzeliwani
w publicznych egzekucjach. Walczyli na frontach, jako ¿o³nierze, ¿o³nierze rezerwici. Walczyli w podziemiu, w powstaniach, czy organizowali pomoc
w obozach koncentracyjnych. Uczestniczyli i oddawali ¿ycie w walkach
w Afryce, na frontach  w³oskim (Monte Cassino), francuskim i wielu innych,
a tak¿e w walkach o Berlin, w szeregach Ludowego Wojska Polskiego. Lekarze weterynarii byli wszêdzie tam, gdzie niezbêdna by³a ich fachowa pomoc,
wszêdzie tam, gdzie istnia³a iskierka nadziei na wywalczenie wolnoci dla umêczonej Ojczyzny.
W niniejszej publikacji prezentujê biogramy 55 lekarzy weterynarii poleg³ych w walkach.

BIOGRAMY LEKARZY WETERYNARII
AUGUSTYN ZBIGNIEW  lekarz weterynarii zgin¹³ we Lwowie
w 1941 r. 22 czerwca 1941 r. niespodziewany atak wojsk niemieckich i zajêcie Lwowa ju¿ 30 czerwca, nie pozwoli³y na ewakuacjê dóbr materialnych
uczelni. Uciek³o tylko kierownictwo i politycznie zaanga¿owany personel ze
wschodu. Teren uczelni ucierpia³ jednak wskutek bombardowania. Bomby
uszkodzi³y budynek przy ul. Kochanowskiego 63 (Zak³ad Chorób Wewnêtrznych i Mikrobiologii). By³y te¿ straty wród pracowników: zgin¹³ dr Zbigniew
Augustyn z Zak³adu Fizjologii i dr Rudolf Skurski z Zak³adu Ortopedii  cyt.
pochodzi z art. Les³aw Lewandowski Akademia Medycyny Weterynaryjnej
we Lwowie, Tow. Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
Wroc³aw 1998. Doc. Stefan Jakubowski w Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zbiór biogramów), Pu³awy 1984, s. 22 podaje: Augustin
Zbigniew, doc. dr. W 1939 r. by³ pracownikiem naukowym w Katedrze Fizjologii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Ranny 25 lipca
1941 r. na terenie Akademii w czasie nalotu nieprzyjacielskiego, zmar³ na
skutek ran.
BAKUN STANIS£AW  ur. 22. 03. 1875 r. w Jezioryszcze pow.
Oszmiana. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w Dorpacie w 1901 r.
Pracowa³ w Gostyninie, jako sejmikowy lekarz weterynarii. Cz³onek korpo-
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racji zawodowej Lutyco-Venedya we Lwowie. Major w Wojsku Polskim.
W 1939 r. by³ emerytowanym lekarzem weterynarii i mieszka³ w Wilnie.
Zgin¹³ 19 marca 1942 r. St. Kermine. Pochowany na cmentarzu wojskowym
III rz¹d, nr grobu  14.
Na podstawie: Alfabetyczny spis lekarzy weterynarii Warszawa 1931,
poz. 22 s. 32-33 i Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej
1939 r. s. 6 oraz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne  strona w internecie i Lista cz³onków Polskiej Korporacji Akademickiej
Lutyco-Venedya (Lwów)  opracowana przez Zbys³awa Pop³awskiego (maszynopis).
BOHUN JERZY  znajduje siê w Spisie lekarzy weterynaryjnych
w Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 r. s. 12  brakuje natomiast daty urodzenia, miejscowoci zamieszkania i daty ukoñczenia uczelni. Doc. S. Jakubiowski napisa³ w biogramie: Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1936 r.
w Warszawie. Bra³ udzia³ w wojnie obronnej 1939 r. w Polowym Szpitalu Koni
we W³odawie w stopniu podchor¹¿ego. Szlak bojowy: W³odawa nad rzek¹
Stochód  Kowel  W³odzimierz Wo³yñski. W okresie okupacji bra³ udzia³
w walkach partyzanckich, w których poleg³ na Polu Chwa³y.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 39.
BRIEF JÓZEF  ur. 19. 12. 1903 r. w Kowerczach pow. Trembowla, woj.
tarnopolskie. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1930 r. na Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³, jako miejski lekarz weterynarii w Ska³acie. W Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 r. widnieje na s. 14, ¿e pracowa³, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. Zgin¹³ od zab³¹kanej kuli sowieckiej w Ska³acie w czasie dzia³añ wojennych w 1944 r.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 44.
CEG£OWSKI JÓZEF  ur. w 1882 r. Dyplom lekarz weterynaryjnego
uzyska³ na uczelni w Charkowie w 1909 r. Pracowa³ jako pañstwowy lekarz
weterynarii w Warszawie. P³k dr hab. Z. £yjak w rozprawie habilitacyjnej
S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 1936-1956 na s. 127 (Cz.
I) podaje: lek. wet. Józef Ceg³owski, ruch oporu  AK, rozstrzelany przez
Niemców w 1942 r. w Warszawie.
Na podstawie informacji zawartych w Spis lekarzy weterynaryjnych
w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939 s. 16-17.

84

Z historii

CHRZANOWSKI ANDRZEJ JAN  ur. w 1904 r. Lekarz weterynarii
 dyplom otrzyma³ w 1933 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa³ w £owiczu, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. Uczestniczy³ w kampanii wrzeniowej 1939 r. Doc. S. Jakubowski pisze: zgin¹³ na Polu Chwa³y we wrzeniu 1939 r.
Na podstawie informacji zawartej w: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 57 oraz
w Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 r.
s. 18.
CZANERLE MIECZYS£AW  ur. 21. 05. 1910 r. w Ka³uszu, woj. stanis³awowskie. W 1939 r. otrzyma³ dyplom lekarza weterynaryjnego na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ w woj. stanis³awowskim,
jako rejonowy lekarz weterynarii w Perechiñsku.
Doc. S. Jakubowski nastêpuj¹co opisuje dalsze losy w biogramie: Zamordowany 14 kwietnia 1943 r. na posterunku pracy w hali rzeni we Lwowie.
Nazwisko pisze inaczej  Czarnerle.
P³k. dr hab. Z. £yjak pisze: lek. wet. Mieczys³aw Czarnerle, zamordowany 14 kwietnia 1943 r. podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych na terenie Lwowskich Zak³adów Miêsnych. Rok póniej rozstrzelano ca³¹ jego rodzinê.
Na podstawie informacji S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 61 oraz Z. £yjak
S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 1936-1956, cz. I. s. 150.
DURNA STANIS£AW MARIAN  ur. 25. 10. 1905 r. w Ostrowcu
wiêtokrzyskim. Doc. S. Jakubowski opisuje losy lekarza w Polscy lekarze
weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 78:
W okresie okupacji by³ w stopniu majora komendantem AK na teren Zwoleñ,
Janowiec n. Wis³¹, Solec, Ciepielów, Józefów oraz kierownikiem zakonspirowanego magazynu broni. Aresztowany 17 maja 1944 r. w Janowcu n. Wis³¹
i wiêziony w wiêzieniu w Radomiu. Rozstrzelany 19 czerwca 1944 r. w Zwoleniu.
Odznaczony Krzy¿em Walecznych oraz pomiertnie Krzy¿em Partyzanckim. Drugie imiê  Marian podaje Z. £yjak w S³u¿ba weterynaryjna Wojska
Polskiego w latach 1936-1956 cz. I, s. 128.
GORDZIA£KOWSKI JAN  ur. 1862 r. w Maurycynie na Mohylewszczynie. W 1888 r. otrzyma³ dyplom lekarza weterynaryjnego w Charkowie.
Natomiast stopieñ magistra nauk weterynaryjnych w Dorpacie w 1896 r. Od
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1907 r. profesor Instytutu Weterynaryjnego w Charkowie. Od 1917 r. zosta³
pierwszym dyrektorem Ogólnozwi¹zkowego Instytutu Weterynarii Dowiadczalnej w Leningradzie. Przed 1920 r. przebywa³ na Krymie, gdzie na probê
W³adz Sowieckich, bra³ udzia³ w ekspedycji ratuj¹cej renifery. Jeden z za³o¿ycieli Wydzia³u Weterynaryjnego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach
1927-1928 piastowa³ funkcjê dziekana Wydzia³u Weterynaryjnego w Warszawie. Uczestniczy³ w zwalczaniu ksiêgosuszu zawleczonego do Polski z wojskami sowieckimi w 1919-1920 r.
Autor licznych artyku³ów i publikacji naukowych weterynaryjnych, a tak¿e ksi¹¿ek: Choroby zakane zwierz¹t domowych oraz ich zwalczanie t. 1-2,
1929-30, Higiena i lecznictwo zwierz¹t domowych, 1933.
Na skutek szykan niemieckich oprócz Ireny Maternowskiej zmar³ Jan
Gordzia³kowski pisze prof. Marian Grundboeck w art. Dzieje polskich uczelni weterynaryjnych i Pañstwowego Instytutu Weterynarii w Pu³awach, ¯ycie
Weterynaryjne 2001, 76 (6), 336 . Natomiast M. Ga³êzowski w Pimie Adwokatury Polskiej Palestra 1-2/2005 w art. Warszawscy adwokaci  uczestnicy konspiracji pi³sudczykowskiej w kraju w latach drugiej wojny wiatowej.
Otton Gordzia³kowski opisuje: W Powstaniu Warszawskim straci³ jedynego
syna [informacja dot. wnuczka Profesora, a syna Ottona Gordzia³kowskiego
 dopisek W.G.] ¿o³nierza AK, poleg³ego w pierwszym dniu Powstania w ataku na siedzibê gestapo przy al. Szucha i ojca Jana, zamordowanego wraz
z grup¹ profesorów Uniwersytetu Warszawskiego mieszkaj¹cych w domu spó³dzielni profesorskiej przy ul. Nowy Zjazd.
Profesor Jan Gordzia³kowski zmar³ w szpitalu powstañczym 24 wrzenia
1944 r.
P³k. dr hab. Z. £yjak S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach
1936-1956 cz. I, s. 151 w biogramie dodaje: zmar³ w nieludzkich warunkach
24 wrzenia 1944 r. podczas Powstania Warszawskiego.
GÓRALEWICZ ROMAN  ur. 24. 01. 1907 r. w niatynie (woj. stanis³awowskie). Lekarz weterynarii  dyplom otrzyma³ w 1936 r. we Lwowie na
Akademii Medycyny Weterynaryjnej. W latach 1933-1934 odby³ kurs w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii w plutonie weterynaryjnym we W³odzimierzu Wo³yñskim wraz z 21 lekarzami wet. Po studiach weterynaryjnych by³ pañstwowym lekarzem weterynarii w Baranowiczach (woj. nowogrodzkie). Ofiara
II wojny wiatowej  wg spisu osób pochowanych na Starym Cmentarzu
w Tarnowie. Doc. S. Jakubowski w biogramie pisze: Zgin¹³ w Owiêcimiu,
¿onê zatorturowano w Brzezince.
Inf.: Zb. Gnat-Witeska: Podchor¹¿owie artylerii konnej i weterynarii
z W³odzimierza Wo³yñskiego. Oficyna Wyd. Ajaks, Pruszków 1996 i na
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podstawie informacji zawartej w art. K. Millaka: Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12
s. 371 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej
(zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 114.
GÓRKA TADEUSZ  ur. 26. 06. 1891 r. Absolwent Akademii Weterynaryjnej we Lwowie w 1916 r. Oficer zawodowy w stopniu majora. W 1939 r.
pracowa³ jako pañstwowy lekarz weterynarii. Zamieszka³y w miejscowoci
Równe. W okresie okupacji lekarz weterynarii w Po³añcu pow. straszowski. By³
dowódc¹ oddzia³u Armii Krajowej w Po³añcu.
Zastrzelony 1 lipca 1943 r. w Po³añcu przez ¿andarmeriê niemieck¹. Doc.
S. Jakubowski w biogramie podaje: Aresztowany przez Gestapo i rozstrzelany 1 lipca 1943 r. Pochowany w Po³añcu wród towarzyszy walk.
Na podstawie informacji zawartych w: Alfabetyczna lista oficerów WP
1918-1921 Muzeum Wojska Polskiego oraz art. dr. Konrada Millaka Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 371, a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 115.
HANTOWER ANATOL (NATAN)  ur. w 1882 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w Dorpacie w 1909 r. (wg Alfabetycznego Spisu Lekarzy , a dr K. Millak  podaje datê 1910 r.). Praktykê weterynaryjn¹ prowadzi³
w Warszawie, jako wolno praktykuj¹cy lekarz wet. Zgin¹³ w okupowanej Warszawie. Doc. S. Jakubowski dodaje: Zgin¹³ rozstrzelany przez hitlerowców
w 1943 r..
Na podstawie art. dr Konrada Millaka Lekarze weterynaryjni polscy
 ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 156
oraz Alfabetycznego spisu lekarzy weterynaryjnych RP Warszawa 1931 poz.
375, s. 56-57, a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 132.
IGNASZAK JAN  ur. w 1904 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1938 r. na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracowa³, jako wolno praktykuj¹cy lekarz weterynarii. Poleg³ na froncie we
Francji w 1940 r. (wg K. Millaka). Doc. S. Jakubowski opisuje inn¹ wersjê:
Bra³ udzia³ w wojnie obronnej w 1939 r. w stopniu porucznika piechoty, jako
dowódca kompanii w 60 Pu³ku Piechoty 25 DP. Poleg³ na Polu Chwa³y 17
wrzenia 1939 r. na przedpolu Warszawy. Grób znajduje siê w Warszawie na
Pow¹zkach na cmentarzu dla zas³u¿onych. S. Jakubowski podaje nazwisko
 Ignaszek Jan.
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Na podstawie informacji zawartych w art. dr. Konrada Millaka Lekarze
weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 371 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 144.
KARGE ADOLF BERNARD  ur. 06. 06. 1914 r. w Chraplewie pow.
Nowy Tomyl, s. Jana. Lekarz Weterynarii. Aresztowany 17 wrzenia 1939 r.
Od 27 czerwca 1940 r. w obozie Siew¿e³dor³ag (Rosja). W Armii Andersa 03
wrzenia 1941 r. Porucznik 13 Baonu Strzelców Karpackich. Poleg³ na polu
chwa³y 12 maja 1944 r. pod Monte Cassino. Wed³ug prof. W³. Lutyñskiego
 cz³onek rzeczywisty Korporacji Lutyco-Venedyi we Lwowie. Doc. S. Jakubowski dodaje: Poleg³ na Polu Chwa³y jako ostatni polski ¿o³nierz w koñcowej fazie walk o Monte Cassino. Nagrobek z fotografi¹ na wspólnym cmentarzu w Cassino.
Na podstawie art. W³. Lutyñski Korporacja Akademicka Lutyko-Venedya  ¯ycie Weterynaryjne 1999, 74, 224 oraz informacji zawartej w opracowaniu Zbys³awa Pop³awskiego Lista cz³onków Polskiej Korporacji Akademickiej LUTYCO-VENEDYA (Lwów), a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984,
s. 168 i w Indeksie Represjonowanych Orodka KARTA.
KOLANUS STANIS£AW  ur. 1872 r. w Domaradzu. Dyplom lekarza
weterynaryjnego uzyska³ na Uniwersytecie w Berlinie w 1898 r. Samorz¹dowy
lekarz weterynarii w Rogonie, pow. Oborniki Wielkopolskie. Rozstrzelany
w tej miejscowoci przez Niemców w 1939 r. W biogramie opracowanym przez
doc. S. Jakubowskiego znajdujemy szerszy opis: W okresie I wojny wiatowej s³u¿y³ w Armii Hallera sformowanej we Francji. W 1939 r. by³ kierownikiem rzeni miejskiej w Rogonie (pow. W¹growiec, woj. poznañskie). Bra³
udzia³ w wojnie obronnej 1939 r. w stopniu majora lekarza weterynarii. Po
powrocie do Rogona we wrzeniu 1939 r. aresztowany, katowany i rozstrzelany przed w³asnym domem przez Gestapo. Pochowany we wspólnej mogile
poleg³ych w Rogonie.
Szukaj¹c materia³ów o tym wydarzeniu natrafi³em na kolejn¹ przera¿aj¹c¹
informacjê. Otó¿ niedaleko Rogona w Ro¿nowicach, Niemcy bestialsko zamordowali 12 000 (w tym 100 jeñców brytyjskich) osób. Zbrodni dokonano
w latach 1939-1941. W celu ukrycia ludobójstwa dwa lata póniej groby rozkopano i zw³oki spalono.
Na podstawie informacji zawartej na str. 48 Pozycja spo³eczna lekarza
weterynarii w Wielkopolsce  T. R. Budny, PWRiL 1970 oraz danych zawartych w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny
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wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 157 i Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 515 s. 64-65 oraz
S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 182.
KORABIOWSKI BERNARD  ur. 24. 01. 1892 r. W latach 1914-1918
s³u¿y³ w Legionach Polskich. Oficer zawodowy  referent mobilizacyjny
w Ministerstwie Rolnictwa i Reformy Rolnej. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1925 r.
W Wojsku Polskim w stopniu majora. Uczestnik kampanii wrzeniowej. Poleg³ 17 wrzenia 1939 r. w Ma³opolsce. Odznaczony Krzy¿em Walecznych,
Krzy¿em Niepodleg³oci.
Na podstawie informacji zawartych w: art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 157 i Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 532 s. 66  67.
KURCZYÑSKI JERZY ZENON  ur. 1905 r. Dyplom lekarz weterynaryjnego uzyska³ na UW w Warszawie w 1934 r. Pracowa³ w woj. warszawskim,
jako rejonowy lekarz weterynarii w Puszczy Mariañskiej (pow. Skierniewice).
W kampanii wrzeniowej 1939 r. walczy³ w stopniu podporucznika w III Dywizjonie 26 Pu³ku Artylerii Lekkiej. Szlak bojowy: Kcynia n. Noteci¹  Inowroc³aw  Bzura. W bitwie n. Bzur¹ poleg³ na Polu Chwa³y.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 213 oraz Spis lekarzy weterynarynych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939 r., s. 68-9.
KWIATKOWSKI ALBIN ANTONI  ur. 01. 03.1880 r. Dyplom lekarza
weterynaryjnego uzyska³ na Uniwersytecie w Berlinie w 1906 r. Uczestnik
Powstania Wielkopolskiego w 1918-1919. Lekarz weterynarii, major Wojska
Polskiego. Dyrektor Rzeni Eksportowej w Bydgoszczy. W czasie II wojny
wiatowej zamordowani zostali: Albin A. Kwiatkowski z Bydgoszczy / /
 cytat ten pochodzi z art. dr. Stanis³awa Janka: Pocz¹tki organizacji polskiej
s³u¿by weterynaryjnej na Pomorzu  ¯ycie Weterynaryjne 73 (11), 1998, 444445.
Na Licie oficerów Wojska Polskiego znajduje siê odwrotny uk³ad imion
 Antoni Albin.
W art. dr. Konrada Millaka: Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II
wojny wiatowej 1939-1945 na s. 157 napisano: rozstrzelany w 1939 w Pile.
Doc. S. Jakubowski rozszerza ten opis: 5 wrzenia 1939 r. aresztowany
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w Bydgoszczy i 12 wrzenia 1939 r. rozstrzelany pod Fryszczynem wraz
z 2 synami (Tadeusz 21 lat, Adam 19 lat).
Informacja zawarta w: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 216.
LASKOWSKI TOMASZ  ur. 21. 11. 1908 r. w Krasnymstawie (woj.
lubelskie). Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwowie w 1934 r. Pracowa³ w woj. lubelskim, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w os. Piaski. By³ kierownikiem rzeni w Piaskach
Lubelskich. Uczestnik kampanii wrzeniowej w stopniu podporucznika. Poleg³
20 wrzenia 1939 r. pod Kutnem. Ekshumowany i pochowany w rodzinnym
Krasnymstawie.
Na podstawie informacji zawartych w: dr K. Millak  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne
1968, 5, s. 157 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 222.
LAZAROWICZ EDMUND TOMASZ  ur. 23. 10. 1904 r. w Jale woj.
krakowskie. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1931 r. na Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ w powiecie Dêbica, jako rejonowy lekarz weterynarii w m. D¹bie. W 1939 r. pracowa³ jako samorz¹dowy
lekarz weterynarii, a mieszka³ w miejscowoci Smorgonie w pow. oszmiañskim.
Rozstrzelany w 1944 r. S. Jakubowski pisa³ w biogramie podaj¹c nazwisko Lazarewicz w 1984 r.: Po uzyskaniu dyplomu lek. wet. we Lwowie 23.
07. 1931 r. by³ rejonowym lek. wet. w ¯migrodzie Nowym pod Jas³em.
W okresie okupacji bra³ czynny udzia³ w AK.
Aresztowany i rozstrzelany w 1944 r..
Na podstawie informacji zawartych w: art. dr K. Millaka  Lekarze
weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 371 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 223 i w Spisie lekarzy weterynarynych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939
s. 72-73.
LESZKO WALENTY  ur. 1894 r. w Brodnicy. Studiowa³ weterynariê
w Dorpacie od 1914 r., a dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1922 r.
na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Cz³onek rzeczywisty Korporacji Akademickiej Lutyco-Vededyi we Lwowie. Miejski lekarz weterynarii
w Brodnicy, dyrektor rzeni tak¿e w Brodnicy. Zamordowany we Lwowie je-
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sieni¹ 1939 r. przez NKWD  informacja na podstawie Lista cz³onków Polskiej Korporacji Akademickiej LUTYKO-VENEDYA (Lwów) s. 42. Natomiast
w art. dr. K. Millaka Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 157: zgin¹³ w 1939 w wiêzieniu we W³oc³awku.
Jeszcze inn¹ wersjê podaje S. Jakubowski: Aresztowany 20 padziernika
1939 r. i uwiêziony w Stalagu I A pod Królewcem i tam zamordowany 31 grudnia 1939 r..
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramow), Pu³awy 1984, s. 228.
MACKIEWICZ ANTONI HIPOLIT  ur. w 1875 r. Dyplom lekarza
weterynaryjnego otrzyma³ w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie w 1894
r. (1899 rok ukoñczenia studiów podaje dr K. Millak w art. Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary ). Miejski lekarz weterynarii w Warszawie. Prezes
Zrzeszenia Lekarzy Wet. RP. W 1939 r. na emeryturze.
Zmar³ od ran we wrzeniu 1939 r. w Warszawie.
Prof. W³. Lutyñski w art. Historia przedwojennego Zrzeszenia Lekarzy
Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej  ¯ycie Wet. 1999, 74 (11),
s. 575-580 pisa³: W lutym 1931 r. odby³y siê 2 posiedzenia Sekcji Weterynarii
Samorz¹dowej, którym przewodniczy³ Antoni Mackiewicz. Stwierdzi³ on, ¿e
ustawa weterynaryjna i rozporz¹dzenie wykonawcze przynios³y weterynarii
szkodê, któr¹ trudno odrobiæ i ¿e nale¿y uzgodniæ dzia³alnoæ powiatowych
i sejmikowych lekarzy weterynaryjnych i pewn¹ czêæ atrybucji powiatowych
lekarzy wet. przekazaæ sejmikowym. Nie przewidzia³ on, ¿e skrytykowane
akty normatywne dotycz¹ce zwalczania zara¿liwych chorób zwierzêcych przetrwaj¹ 70 lat, a drugi jego postulat (powi¹zanie administracji wet. z samorz¹dem terytorialnym) urzeczywistni siê dopiero w 1999 r.. W tym samym artykule prof. W³. Lutyñski pisa³: Prezes Antoni Mackiewicz zmar³ 11 listopada
1939 r. w wyniku ran odniesionych w czasie bombardowania Warszawy. Na
tablicy na jego grobie na Pow¹zkach Cywilnych, znalezionym przed laty przypadkiem przeze mnie i Konrada Rozwadowskiego, brak nawet informacji, ¿e
by³ lekarzem weterynarii.
W Spisie lekarzy weterynarynych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939 r. s. 78-79 podano datê urodzenia 1876 r. i ukoñczenia Uczelni Warszawskiej  1899 r.
Na podstawie informacji zawartych w: art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 157 i w Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 689 s. 76  77.
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MAKSYMOWICZ MARIAN JÓZEF  ur. 14. 03. 1905 r. w Sierakowie
w woj. krakowskim. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1931 r. na
Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Po studiach pracowa³ jako
samorz¹dowy lekarz weterynarii w woj. lubelskim w ¯elechowie. Zmobilizowany do kampanii wrzeniowej 1939 r. w stopniu podporucznika. S. Jakubowski dodaje: Zgin¹³ w czasie dzia³añ wojennych we wrzeniu 1939 r.. Z. £yjak pisze natomiast: poleg³ we wrzeniu 1939 r. pod Kutnem, imiê nieznane.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 245 oraz Z. £yjak S³u¿ba weterynaryjna Wojska polskiego w latach 1939-1956 cz. I, s. 153.
MIERZWIÑSKI TADEUSZ  ur. 12. 12. 1896 r. w Jaworzynie. Dyplom
lekarz weterynaryjnego otrzyma³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1927 r. Sejmikowy lekarz weterynarii, póniej powiatowy w Sochaczewie.
Mieszka³ w Raci¹¿u pow. sierpecki. Zgin¹³ we wrzeniu 1939 r. podczas walk.
Na podstawie inf. zawartych w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968,
5, s. 156 oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa
1931, poz. 763 s. 80-81, a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 266
MROCZKOWSKI LEOPOLD  ur. 19. 09. 1907 r. w Przemylu. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1936 r. na Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwowie. Samorz¹dowy lekarz weterynarii w Jeziorach
w pow. grodzieñskim. Jako jeniec wojenny przebywa³ w oflagu, z którego zosta³ zwolniony. Bra³ udzia³ w walkach podziemnych. Za ukrywanie osób ciganych przez Gestapo aresztowany i rozstrzelany wraz z rodzin¹ (¿ona i czteroletni syn) w Jeziorach w 1943 r.
Na podstawie inf. zawartych w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968,
5, s. 157 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 274.
NACHOWSKI ANTONI  ur. w 1908 r. w Poznaniu. Dyplom lekarza
weterynaryjnego uzyska³ w 1933 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa³
w Departamencie Weterynaryjnym Ministerstwa Rolnictwa i Reformy Rolnej.
W 1939 r. mieszka³ w Warszawie. Zgin¹³ w 1944 r. podczas Powstania Warszawskiego. Nazwisko Nachowski Antoni nie figuruje w Wirtualnym Murze
Pamiêci Powstania Warszawskiego. S. Jakubowski w biogramie pisa³: Zgin¹³
we wrzeniu 1939 r. w Warszawie w czasie bombardowania.
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Na podstawie inf. zawartych w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968,
5, s. 157 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów),. Pu³awy 1984, s. 277.
OKTAWIEC HENRYK  lekarz weterynaryjny. Dyplom otrzyma³ we
Lwowie. S. Jakubowski w biogramie z 1984 r. pisa³: S³u¿y³ w PSZ na Zachodzie. Walczy³ na froncie w³oskim w 2 Korpusie Polskim w stopniu podporucznika. Poleg³ 17 maja 1944 r. na Polu Chwa³y pod Monte Cassino.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 289.
OZIMKIEWICZ LEON DOMINIK  ur. w 1904 r. Dyplom otrzyma³
w 1929 r. na UW w Warszawie. Pracowa³ w rzeni w Nowem n. Wis³¹ w woj.
pomorskim. Uczestniczy³ w kampanii wrzeniowej 1939 r. Po kapitulacji s³u¿y³ w stopniu porucznika w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie. Wed³ug
informacji zawartej w biogramie S. Jakubowskiego: Zmar³ w szpitalu wojskowym Nr 2 Kenagim w Iraku.
W Indeksie Represjonowanych Orodka KARTA czytamy: Ozimkiewicz
Leon, s. Wincentego, ur. 1904 r. aresztowany 18 wrzenia 1939 r. w Tarnopolu, osadzony w obozie Juchnów w Rosji w 1940 r. Od 18 czerwca 1940 r. do
3 wrzenia 1941 r. w obozie Griazowiec (Rosja), nastêpnie wst¹pi³ do Armii
Andersa (w miejscowoci Tatiszczewo).
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 297
PANKIEWICZ STANIS£AW JAN  ur. w 1890 r. w Lipsku n. Biebrz¹
w woj. bia³ostockim. W 1913 r. otrzyma³ dyplom agronoma na Uczelni w Taborze w Czechos³owacji. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego w 1930 r. Miejski lekarz
weterynarii w Suwa³kach. Mieszka³ w Perstunie pow. augustowski. Rozstrzelany wraz z rodzin¹ w 1943 r.  Halin¹ Pankiewicz, Jerzym Pankiewiczem
i Aleksandr¹ Chmielewsk¹ przez ¿o³nierzy niemieckich na podstawie wyroku
S¹du Rzeszy za wspó³pracê z polskim ruchem oporu.
Doc. S. Jakubowski podaje zmienion¹ wersjê: Utrzymywa³ kontakty
z radzieck¹ grup¹ zwiadu pu³kownika Or³owa. Aresztowany przez Gestapo
i rozstrzelany publicznie wraz z ca³¹ rodzin¹ (¿ona  Zofia, dzieci  Alina
i Jerzy) w godzinach rannych 23 kwietnia 1944 r. w Baka³a¿ewie. Informacje
o dr. Pankiewiczu uzupe³nia p³k. Z. £yjak: ruch oporu  AK na terenie dawnych powiatów  suwalskiego i augustowskiego. Dostarcza³ leki i rodki opa-
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trunkowe oddzia³om partyzanckim oraz utrzymywa³ ³¹cznoæ z radzieck¹ grup¹ zwiadu p³k. Or³owa. Po aresztowaniu 23 kwietnia 1943 r. rozstrzelany wraz
z rodzin¹ w Baka³a¿owie, na oczach spêdzonych mieszkañców wioski. Krzy¿
Walecznych.
Na podstawie inf. z Instytutu Pamiêci Narodowej oraz art. K. Millak: Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 157 oraz Alfabetycznego spisu lekarzy weterynaryjnych
RP 1931 poz. 851, s. 86-87, a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 299 i Z. £yjak
S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 1936-1956 cz. I, s. 135.
PÊSKI MAREK  ur. w 1882 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego odebra³
w Instytucie Weterynarii w Charkowie w 1911 r. Inspektor weterynaryjny
w Urzêdzie Wojewódzkim. Mieszka³ w Brzeciu n. Bugiem. Nastêpnie naczelnik Wydzia³u Weterynaryjnego woj. warszawskiego. Na V Walnym Zjedzie
Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej, który odby³
siê 4 kwietnia 1937 r., Marek Pêski wybrany zostal na cz³onka Zarz¹du G³ównego. Kapitan pospolitego ruszenia. Zgin¹³ 15 sierpnia 1944 r. podczas bombardowania Warszawy. Z. £yjak pisze: lek. wet. Marek Pêski zgin¹³ w sierpniu 1944 r. w Powstaniu Warszawskim.
Na podstawie inf. zawartych w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968,
5, s. 158; Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP 1931 poz. 870
s. 88-89 oraz Z. £yjak S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 19361956 cz. I, s. 154, a tak¿e W³. Lutyñski  Historia Przedwojennego Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej, ¯ycie Wet. 1999, 74
(11), s. 575-580.
PIÓRO PIOTR  ur. w 1906 r. Dyplom lekarz weterynaryjnego otrzymal
w 1933 r. na UW w Warszawie. Zawodowy oficer Wojska Polskiego. W 1939 r.
w Pru¿anach (woj. poleskie) w 25 Pu³ku U³anów. W kampanii wrzeniowej 1939
r. na granicy Prus Wschodnich w G. O. gen. Andersa. Zagin¹³ w czasie dzia³añ
wojennych we wrzeniu 1939 r.  napisa³ w biogramie doc. S. Jakubowski.
Na podstawie informacji zawartej w: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramow), Pu³awy 1984, s. 315.
PUZYNA JULIAN  ur. 27. 05. 1890 r. Zamieszka³y w Strychowie pow.
kobryñski. Dyplom lekarz weterynaryjnego uzyska³ w 1913 r. Cz³onek rzeczywisty Korporacji Lutyco-Venedyi we Lwowie. K. Millak w art. Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary , ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 158 podaje, i¿
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urodzi³ siê w 1889 r. i dyplom otrzyma³ w Dorpacie w 1915 r. Wolno praktykuj¹cy lekarz weterynarii. Wed³ug prof. W³adys³awa Lutyñskiego ¯yciorysy
lekarzy weterynarii ze rodowiska ziemiañskiego  ofiar wojny i represji,
¯ycie Weterynaryjne 72 (3), 1997, 112-113: Julian Puzyna aresztowany
w swym maj¹tku na Polesiu przez Sowietów po 17 wrzenia 1939 r. (zagin¹³
bez wieci). A w zestawieniu Lista cz³onków Polskiej Korporacji Akademickiej LUTYCO-VENEDYA (Lwów) czytamy: poleg³ na polu chwa³y, jako oficer kawalerii we wrzeniu 1939 r..
Natomiast p³k. dr hab. Z. £yjak w biogramie napisa³: kpt. lek. wet. Julian
Puzyna, uczestnik wojny obronnej, zgin¹³ podczas walk we wrzeniu 1939 r..
W Alfabetycznej licie oficerów WP 1918-1921 widnieje  rok urodzenia  1889, kapitan wet.
Na podstawie informacji: Z. £yjak S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 1936-1956, cz. I, s. 155.
REJMAN LEON  ur. 03. 08. 1912 r. w Stawie pow. Che³m. Dyplom lekarz weterynarii otrzyma³ 21. 04. 1942 r. na Tierärztliche Fachkurse we Lwowie. Asystent miejskiego lekarza weterynarii w W¹brzenie. Dzia³a³ aktywnie
w ruchu oporu na Pomorzu. Aresztowany 7 grudnia 1942 r. i skazany na karê
mierci. Zosta³ zamordowany przez ciêcie g³owy toporem w 1943 r. za odmowê przyjêcia niemieckoci. S. Jakubowski pisa³: S¹dzony przez Sondergericht.
Skazany na karê mierci, wyrok wykonano przez ciêcie g³owy na gilotynie
6 czerwca 1943 r. w wiêzieniu w Poznaniu. W 1945 r. ekshumowany i pochowany na cmentarzu w W¹brzenie.
Inf. na podstawie: Lista cz³onków Polskiej Korporacji Akademickiej LUTYCO-VENEDYA (Lwów) s. 46. Cz³onek rzeczywisty tej korporacji. Tak¿e
S. Jakubowski: Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 337.
REJNISZ TADEUSZ  ur. 25. 01. 1910 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1944 r. we Lwowie. W Wojsku Polskim od 1944 r. w stopniu
podporucznika. Poleg³ w walkach o Berlin 2 maja 1945 r. S. Jakubowski podaje nazwisko  Rajnisz.
Na podstawie danych zawartych w art. K. Millak: Lekarze weterynaryjni
polscy  ofiary drugiej wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne
1968, 5, s. 158 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramow), Pu³awy 1984, s. 337.
ROGOWSKI W£ADYS£AW JÓZEF  ur. 26. 02. 1909 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1936 r. na Akademii Medycyny Weterynaryj-
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nej we Lwowie. Praktykowa³, jako lekarz weterynarii w Janowie pow. gródecki. Kapitan Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Rezydent schroniska dla inwalidów przy ul. Lipiñskiej w Warszawie. Zgin¹³ tragicznie pierwszego dnia Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. zastrzelony przez snajpera z AWF,
jako jedna z dwóch pierwszych ofiar. Jego szcz¹tki wraz ze zw³okami sanitariuszki Ma³gosi  trafiona pociskiem modzierza  pochowano przy Naszym
Domu. Te mogi³y znajduj¹ siê w Wawrzyszewie. Obecnie pojawiaj¹ siê informacje, ¿e przy ul. Lipiñskiej nie by³o domu inwalidów a by³a tam placówka
sanitarna PCK i szpitalik wojskowy  mo¿liwe, ¿e tam kpt. Rogowski by³ zmobilizowany. W 2008 r. w miejscu tragicznej mierci lekarza weterynarii kpt.
W³adys³awa Rogowskiego ps. Sobótka pojawi³a siê kartka informuj¹ca o tym
zdarzeniu. Dobrze by siê sta³o, gdyby w³adze dzielnicy zamieni³y papierow¹
Kartkê na co trwalszego. Nazwisko Rogowski W³adys³aw, por., ps. Sobótka
figuruje na Wirtualnym Murze Pamiêci Muzeum Powstania Warszawskiego 
kol. 64, poz. 53. Za porednictwem prof. dr. hab. Antoniego Schollenbergera
otrzyma³em list dotycz¹cy W³adys³awa Rogowskiego a napisany przez Tomasza Mañkowskiego z Warszawy: na Bielanach w Warszawie, na rogu Lipiñskiej i Kasprowicza znajduje siê nastêpuj¹ca informacja  W tym miejscu
2 sierpnia 1944 r. w trakcie dokonywania rozpoznania terenu w kierunku CIWF
(obecnie AWF) otrzyma³ miertelny postrza³ lek. wet. kpt. Rogowski, oficer
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, rezydent schroniska dla inwalidów 1939 r.
na ulicy Lipiñskiej. Zmar³ 3 sierpnia 1944 r. w szpitaliku mieszcz¹cym siê
w Naszym Domu (dzi Dom im. M. Falskiej  przy Al. Zjednoczenia). Przechodniu id i zapamiêtaj, ¿e zgin¹³ za Polskê i ciebie. T. Mañkowski pisze dalej: Z uzyskanych dotychczas informacji wynika, ¿e oficer ten mia³ na imiê
W³adys³aw, by³ porucznikiem (a nie kapitanem), data urodzenia: 26. 02. 1909 r.,
cz³onek AK (zgrupowanie ¯ywiciel, pseudonim Sobótka). Na jego zaniedbanym (i chyba nie odwiedzanym) grobie napisano, ¿e by³ lekarzem weterynarii.
W Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939 r. na s. 110  111 figuruje Rogowski W³adys³aw Józef ale urodzony
w 1910 r.
Na podstawie informacji internetowych Warszawa moim oczkiem oraz
art. dr. K. Millaka Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary drugiej wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 372.
ROLBIECKI PIOTR  ur. w 1908 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego
otrzyma³ na UW w Warszawie w 1937 r. Pracowa³ w woj. pomorskim, jako
samorz¹dowy lekarz weterynarii w Kowalewie. By³ dyrektorem rzeni miejskiej w Kowalewie w pow. W¹brzeno. Rozstrzelany w Kowalewie w 1939 r.
W biogramie w 1984 r. S. Jakubowski pisa³: Aresztowany przez Gestapo 15
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kwietnia 1940 r. i uwiêziony w obozie koncentracyjnym Gusen, gdzie zgin¹³
3 czerwca 1940 r.
Podczas kwerendy w archiwum ITS w Bad Arolsen (Niemcy) znajdujemy
nastêpuj¹cy zapis: Robiecki Piotr ur. 31. 01. 1901/1908 w Libenau, lekarz
weterynarii, s. Waleriana i Anny z d. Zmich. Aresztowany 1 czerwca 1940 r.
i dostarczony do obozu koncentracyjnego Mauthausen  numer wiênia 22472/
2711 i 3 czerwca 1940 r. o godz. 19.40 umiera w obozie Mauthausen/Komando Gusen z powodu os³abienia serca i uk³adu kr¹¿enia. W Gusen numer obozowy  134615.
Na podstawie art. K. Millak: Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II
wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s.158 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 340.
ROSIÑSKI WALENTY BOLES£AW  ur. w 1907 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1931 r. na Wydziale Weterynaryjnym UW w Warszawie. Miejski lekarz weterynarii w Gniewie pow. gniewski. Pracowa³ tak¿e w Lisewie k. Che³mna. W czasie II wojny wiatowej zamordowani zostali: / /
Walenty Rosiñski z Lisewa k. Che³mna / /. Informacja ta zawarta jest w art.
dra St. Janka Pocz¹tki organizacji polskiej s³u¿by weterynaryjnej na Pomorzu
 ¯ycie Weterynaryjne 73 (11), 1998, 444-445. Figuruje w Alfabetycznym
spisie lekarzy weterynaryjnych, Warszawa 1931, poz. 969, s. 94-95.
Natomiast doc. S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 341 dodaje: Aresztowany
21 padziernika 1939 r. przez Gestapo i rozstrzelany tego samego dnia pod
Paparzynem.
RUTKOWSKI WALERIAN  ur. 30. 06. 1905 r. w Woli T³omakowskiej
w woj. poznañskim. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w Warszawie
na Wydziale Weterynaryjnym UW w 1933 r. Obroni³ pracê doktorska  doktor
weterynarii w 1937 r. Pracowa³, jako wojskowy lekarz weterynarii w woj. poznañskim. Przed wojn¹ pracowa³ w woj. tarnopolskim w Trembowli, jako pañstwowy lekarz weterynarii. Kapitan Wojska Polskiego. Walczy³ w kampanii
wrzeniowej. Uczestniczy³ w walkach Pu³ku U³anów Ma³opolskich (Podlaska
Brygada Kawalerii)  w wykazie obsady personalnej  kpt. lekarz weterynarii
Walery Rutkowski. Podczas walk zosta³ ranny i jako jeniec przebywa³ w Oflagu. Zbieg³ z niewoli. Pracowa³ w woj. poznañskim. Rozstrzelany przez Niemców w 1945 r.
Informacje powy¿sze podajê za dr Teodor R. Budny Pozycja spo³eczna
lekarza weterynarii w Wielkopolsce  PWRiL 1970 s. 48. A tak¿e na podsta-
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wie inf. zawartych w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 158 i S.
Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 346.
RYWACKI EDWARD  ur. w 1907 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego
uzyska³ w 1931 r. na Wydziale Weterynaryjnym UW w Warszawie. Miejski
lekarz weterynarii w Opocznie. Cz³onek Zwi¹zku Walki Zbrojnej, pseudonim
Kaczor. Zamordowany w Radomiu w maju 1940 r. przez gestapo.
Na podstawie inf. zawartych w art. dr. K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968,
12, s. 372.
SA£ÊGA WIKTOR  ur. 10. 12. 1890 r. Lekarz weterynaryjny  dyplom
otrzyma³ w 1918 r. w Nowoczerkasku. Sejmikowy lekarz weterynarii w Che³mnie Lubelskim. Uczestniczy³ w kampanii wrzeniowej 1939 r. Zgin¹³ podczas
walk we wrzeniu 1939 r.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 352 i Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 998, s. 96-97 oraz
Alfabetyczna lista oficerów WP 1918-1921 Muzeum Wojska Polskiego.
SARNECKI WAC£AW MACIEJ  ur. 26. 09. 1908 r. w Stawie woj.
pomorskie. Lekarz weterynaryjny  dyplom otrzyma³ w 1939 r. na Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Uczestniczy³ w kampanii wrzeniowej
1939 r. i poleg³ w trakcie bitwy nad Bzur¹ 19 wrzenia 1939 r.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 354.
SCHÖNBORN PIOTR PAWE£  ur. w 1883 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1910 r. we Lwowie. K. Millak podaje: dyplom w 1909 r.
we Lwowie i Dorpacie. Dyrektor Rzeni i Targowisk miasta Warszawy. Zgin¹³
w 1939 r. w Warszawie.Doc. S. Jakubowski w 1984 r. pisa³: W latach 19281937 by³ dyrektorem rzeni w Warszawie, ostatnio emeryt. Bra³ udzia³ w wojnie
obronnej 1939 jako komendant rzeni polowej w Warszawie  Praga w stopniu
podpu³kownika. Zgin¹³ w Warszawie we wrzeniu 1939 r.. Natomiast w Alfabetycznym spisie lekarzy wet. z 1931 r. podana jest inna data urodzenia 
1881 i inna data ukoñczenia studiów  1912 r. oraz to, ¿e w 1931 r. by³ powiatowym lekarzem weterynarii i mieszka³ w D¹browie Górniczej pow. bêdziñski.
Na podstawie inf. zawartych w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968,

98

Z historii

5, s. 158; Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP 1931 poz. 1018
s. 98-99 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej
(zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 356.
SKRZECZKOWSKI MIECZYS£AW  ur. w 1898 r. Dyplom lekarza
weterynaryjnego uzyska³ w 1929 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa³
jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Kozienicach. Zgin¹³ 15 stycznia 1945 r.
w Pionkach od wybuchu pocisku artyleryjskiego.
Na podstawie informacji zawartych w: Z. £yjak S³u¿ba weterynaryjna
Wojska Polskiego w latach 1936-1956 cz. I, s. 156 oraz Spis lekarzy weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939, s. 118-119.
SKURSKI RUDOLF HILARY  ur. 07. 01. 1911 r. we Lwowie. Uzyska³
dyplom lekarza weterynaryjnego w 1936 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ na stanowisku asystenta w Katedrze Bakteriologii Akademii Wet. we Lwowie. Zgin¹³ podczas bombardowania lotniczego terenu Akademii 25 lipca 1941 r. Czytaj tak¿e w informacji o lekarzu wet. Augustyn Zbigniew oraz w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy
 ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 158
oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw
biogramów), Pu³awy 1984, s. 367.
S£AWIÑSKI JERZY  ur. 10. 07. 1908 r. w Perm (Rosja). Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1935 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. W 1939 r. pracowa³ jako samorz¹dowy lekarz weterynarii.
Mieszka³ w Lublinie. Poleg³ na froncie w Afryce. Na podstawie informacji
zawartej w art. dr. K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 372. Natomiast
S. Jakubowski w biogramie w 1984 r. pisa³: pracowa³ w Lublinie jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. Bra³ udzia³ w wojnie obronnej 1939 r. w stopniu
porucznika lek. wet. Nastêpnie s³u¿y³ w PSZ na Zachodzie, we Francji, a potem w W. Brytanii w Poebles, gdzie zmar³ nagle we wrzeniu 1940 r. i tam
zosta³ pochowany.
Na podstawie inf.: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 368 oraz w Spisie lekarzy
weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939 r. s. 118-119.
SMOROWSKI ERYK  ur. 18. 05. 1894 r. w ¯ninie. W latach 19111913 by³ cz³onkiem organizacji niepodleg³ociowej im. Tomasza Zana.
W 1919 r. jako ochotnik walczy³ w Powstaniu Wielkopolskim  porucznik
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artylerii. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1928 r. na Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Dyrektor rzeni miejskiej w Kocianie woj. poznañskie. Aresztowany 9 padziernika 1939 r. Rozstrzelany publicznie jako zak³adnik w 1939 r. na Rynku w Kocianie. Informacja zawarta w art. A. Przychodzki Pracownicy wielkopolskiej weterynarii
w walce o niepodleg³oæ i demokracjê w Przegl¹d prac 1974, PWRiL
1974 i w ksi¹¿ce Pozycja spo³eczna lekarza weterynarii w Wielkopolsce
PWRiL, 1970, T. R. Budny, ale podaje nazwisko Smorawski Eryk. W Alfabetycznym spisie lekarzy weterynaryjnych RP Warszawa 1931, poz.
1069 s. 100-101, czytamy: Smorowski Eryk wolno praktykuj¹cy lekarz
weterynarii, zamieszka³y w ¯ninie, pow. ¿niñski, urodzony w 1894 r., studia ukoñczy³ w 1928 r. w Berlinie. Tak¿e w: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984,
s. 371.
SOKACZ EUSTACHY  ur. 15. 03. 1908 r. w Skolem. Lekarz weterynaryjny  dyplom otrzyma³ w 1933 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie. Pracowa³ w woj. wo³yñskim, jako pañstwowy lekarz weterynarii
w Antonówce (pow. Sarny). Uczestniczy³ w kampanii wrzeniowej 1939 r.
i podczas walk zgin¹³.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 373.
STOJOWSKI JÓZEF FRANCISZEK  ur. 17. 07. 1912 r. w Stanis³awowie. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1935 r. na Akademii
Medycyny Weterynatryjnej we Lwowie. Pracowa³ w woj. ³ódzkim jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Zgierzu. Walczy³ w Polskich Si³ach Zbrojnych
na Zachodzie i zgin¹³ w 1944 r. na froncie w³oskim.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 386.
SZWARCZEWSKI KAROL KAZIMIERZ  ur. w 1909 r. Lekarz weterynaryjny  dyplom otrzyma³ w 1937 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa³ jako pañstwowy lekarz weterynarii w Nowogródku. Podporucznik.
Uczestnik kampanii wrzeniowej w G³ównym Szpitalu Koni Nr 1 w Warszawie. Szlak bojowy  Warszawa  Kamionka Strumi³owa  Lwów. Starszy lekarz weterynarii w 2 Armii LWP. Walczy³ w operacji ³u¿yckiej. Zgin¹³ (zamordowany) 30 kwietnia 1945 r. pod Crostwitz (bitwa w pow. Budziszyn, w której
jednorazowo zginê³o najwiêcej Polaków podczas II wojny wiatowej  oko³o
25 tysiêcy ¿o³nierzy polskich).
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Na podstawie informacji zawartej na stronie internetowej Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne oraz S. Jakubowski
Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 400.
LÓSARSKI TOMASZ  ur. 14. 12. 1908 r. w Grodzisku Mazowieckim.
Absolwent Wydzia³u Weterynaryjnego UW w Warszawie w 1932 r. Pracowa³
w Bia³owie¿y, jako lekarz weterynarii w Laboratorium Biologicznym. Uczestnik kampanii wrzeniowej w 26 Pu³ku U³anów Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii. Poleg³ we wrzeniu 1939 r. pod Dzier¹¿ni¹ w powiecie tomaszowskim.
Doc. S. Jakubowski pisa³: Przy forsowaniu szosy Zamoæ  Tomaszów poleg³
na Polu Chwa³y pod Dzieram¹ (pow. Tomaszów) pomiêdzy 19-21 wrzenia
1939 r.
Na podstawie informacji zawartej w art. dr. K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 158 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 406.
TROCHA ZYGMUNT  ur. 12. 03. 1908 r. w Zblewie w woj. pomorskim. Lekarz weterynaryjny  dyplom otrzyma³ w 1933 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ w woj. pomorskim jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Gniewie (pow. Tczew). Uczestniczy³ w kampanii
wrzeniowej 1939 r. Walczy³ w Warszawie, gdzie zgin¹³ we wrzeniu 1939 r.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 416.
WAJGIEL EUGENIUSZ ALEKSANDER FRANCISZEK  ur. w 1888 r.
(lub 1873 r., jak podaje K. Millak i w Alfabetycznym spisie lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931). Dok³adn¹ datê urodzenia znalaz³em w ksi¹¿ce
T. Rotkiewicz Historia weterynarii i deontologia, Olsztyn 2006 s. 122: urodzi³ siê 19 listopada 1873 r. w Ko³omyi, woj. stanis³awowskie. Przed ukoñczeniem studiów weterynaryjnych uzyska³ absolutorium na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagieloñskiego w Krakowie w 1898 r. Odby³ sta¿ naukowy
w Wiedniu. Podj¹³ pracê w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu JK we Lwowie
u prof. L. Rydygiera. W 1922 otrzyma³ dyplom lekarz medycyny weterynaryjnej na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. W 1925 r. zrobi³ habilitacjê na Uniwersytecie Warszawskim i obj¹³ Katedrê Chirurgii Wydzia³u
Weterynaryjnego. Profesor chirurgii Wydzia³u Weterynaryjnego Uniwersytetu
Warszawskiego. Dziekan Wydzia³u Weterynaryjnego UW w latach 1929-1930
i 1935-1936. Cz³onek Korporacji (K! Coronia) w Warszawie. Wypowiada³ siê
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w 1936 r. w sprawie reformy programów studiów w publikacji: W sprawie
reformy programów studiów weterynaryjnych w Polsce  Przegl¹d Wet. 1936
(49), 342-346. Prof. Z. Larski w swoim art. w ¯yciu Weterynaryjnym 2003, 79
(8), 1-11 b³êdnie podaje imiê prof. Wajgiela  Edward. Rozstrzelany w czasie
Powstania Warszawskiego 3 sierpnia 1944 roku. Doc. S. Jakubowski w 1984 r.
pisa³: W czasie Powstania Warszawskiego aresztowany w Domu Profesorów
w Warszawie ul. Nowy wiat 5 i rozstrzelany 3 sierpnia 1944 r..
Na podstawie art. dr. K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary
II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, s. 158 oraz
w Alfabetycznym spisie lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931 poz.
1184 s. 108-109 i T. Rotkiewicz Historia weterynarii i deontologia, Olsztyn
2006, a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 423.
WEJT OSKAR STANIS£AW  ur. w 1910 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1935 r. na Wydziale Weterynaryjnym UW w Warszawie.
Pracowa³ w pow. janowskim, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w os. Zakrzówek. Uczestniczy³ w IV kursie podchor¹¿ych rezerwy w latach 1935-1936
wraz z 55 lekarzami weterynarii w Wo³yñskiej Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy
Artylerii we W³odzimierzu Wo³yñskim. Uczestnik kampanii wrzeniowej. Poleg³ we wrzeniu 1939 r.
Na podstawie danych zawartych w art. K. Millak: Lekarze weterynaryjni
polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12,
s. 373.
WINK JERZY  lekarz weterynaryjny. Dyplom otrzyma³ w 1939 r. na
Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Uczestniczy³ w kampanii
wrzeniowej 1939 r. i poleg³ w bitwie pod Kutnem.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 438.
WYPYCHOWSKI EDMUND  ur. 02. 01. 1905 r. w Krakowie. Dyplom
lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1931 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
Pracowa³, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Krakowie. Doktor wet.
w 1934 r. Zgin¹³ 7 wrzenia 1939 r. od bomby lotniczej w Krakowie.
Na podstawie informacji zawartej w art. dr. K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne
1968, 5, s. 159 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 543.
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Wiersze
Agnieszka Bylewska

L

ipowa wiosna

N

Kwitn¹ lipy s³odkim deszczem
Pe³n¹ piersi¹ wiat oddycha
Nie tak dawno by³a jesieñ
Teraz wiosna pl¹sa lekka

a krawêdzi

Na krawêdzi moich s³ów
Mo¿e tam, gdzie drzemie cisza
Jako gorzej, tylko ból
W bólu zatopiona znikam.

Ponad cisz¹ jest muzyka
Zieleñ p³ywa w blasku s³oñca
Taki p³owy dzieñ ju¿ znika
I ja jaka niewidoczna

Na krawêdzi moich snów
Twoje rêce g³odne szaleñstw
Chcê by to zobaczy³ znów
Nie tak trudno mnie odnaleæ

Mo¿e tak mnie zapamiêtaj
Poród mg³y i dziwnych zdarzeñ
I w snach twoich bêdê lepsza
Od mych niespe³nionych pragnieñ

Na krawêdzi naszych dróg
Zab³¹kana dawna mi³oæ
S³ów za du¿o, ma³o snów,
Ciep³ych myli, by znów lni³o.

Mo¿e tak siê po¿egnajmy
Bez s³ów zbêdnych, nie ¿a³uj¹c
Tego, co jest miêdzy nami
Tego, co siê nie zdarzy³o

Tak daleko mi do gwiazd
A ty nie chcesz iæ tam ze mn¹
To nieprawda, ¿e masz czas
Ka¿dy krok to bli¿ej ciemnoæ.

103

Chwila relaksu

T

T

y to wiesz

Wyrwij mi serce, przecie¿ nie wiesz
Jakie historie szepcze deszcz
Têskni³o, ty to wiesz, do ciebie
A ty, ¿e dobrze jest jak jest

o czego nie ma

Bezkres szybuje w moich mylach
Ogieñ na cie¿kach moich pragnieñ
Zapomnieæ lepiej by ju¿ wszystko
I bez pamiêci zasn¹æ w trawie

Na wiecie pola zieleniej¹
Zakrywam oczy, taki gest
Zapomnij o mnie mój Romeo
A ja o tobie, jeli chcesz.

Ten zapach ³¹k jeszcze ocaliæ
I sny odzyskaæ i nadziejê
To co zobaczyæ w twojej twarzy
Co czego nie ma, a tak cenne.

T

e noce

Te noce s¹ z miliona barw
O nich siê ciê¿ko zapomina
Tak powplatane w zapach traw
W cia³a rozgrzane z woli nieba
Te oczy utopione raz
I jeszcze raz chcesz je zatrzymaæ
Zanim och³odzi zmys³y brzask
Zanim zagarnie serce zima
Zanim odejdziesz do swych muszê
Zanim odp³yniesz, gdzie ciê nie ma
Zanim sto razy sprzedasz duszê
Raz spróbuj mnie jak kromkê chleba.
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J

edna gwiazda

Zaplot³am wokó³ ciebie rêce
Pajêczyn¹ zasnu³am, czy wiesz?
Spalony biel¹ mokry sierpieñ
Motyle ca³e w kroplach ³ez
Patrz, rozpiewane wszystkie ptaki
Chóry w ga³êziach starych drzew
I gwiezdny py³ opad³ na drogi
Mo¿esz go siêgn¹æ, nisko jest
I nie wiesz czego mo¿na pragn¹æ
Ju¿ zapomnia³e jak to jest
Za horyzontem jedna gwiazda
Niczyja ¿ycie takie jest.

M

oje myli

Moje myli jak jeziora
Pogubionych znaczeñ
Moje sny ckliwe bajora
Rozlane wród bagien
A kim jestem w twoich oczach
nieczu³ych na mi³oæ
Kim ty jeste w rodku ciszy
Jeli jaka by³a
Moj¹ cisz¹, moim niczym
Czym, co siê przeni³o
Odepchniêtym czu³ym s³owem
Lêkiem ponad kpin¹
Pochwyæ niebo w obie d³onie
I nieba siê trzymaj
A jak zechcesz wracaj do mnie
Jestem tam, gdzie by³am
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I

WIELKOPOLSKI ODDZIA£ POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NAUK WETERYNARYJNYCH
POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE  KO£O W POZNANIU
FIRMY: VET TRADE I LNB-POLAND
Zapraszaj¹ na:

FORUM WETERYNARYJNO-HODOWLANE
Z zakresu profilaktyki i leczenia chorób drobiu
W dniu 9 padziernika 2009 roku o godz. 10.00
podczas
TARGÓW FARMA 2009
odbywaj¹cych siê pod auspicjami Ministra Rolnictwa
na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich
ul. G³ogowska 14 w Poznaniu,
PAWILON VII
Temat: Nowe trendy w ¿ywieniu, profilaktyce i leczeniu
chorób drobiu

Program:
1. Dr Maciej Fr¹tczak  LNB-POLAND
Nowe trendy w ¿ywieniu drobiu
2. Dr n.wet. Mariusz Urbanowski  VET TRADE
Zastosowanie nowoczesnej immunoprofilaktyki w ochronie zdrowia drobiu
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3.
4.
5.

6.
7.

Lek.wet. Ireneusz Sobiak  PIW Poznañ
Monitoring Salmonelli u drobiu  regulacje prawne
Lek.wet. Krzysztof Chudzik  VET TRADE
Programy profilaktyczne w zwalczaniu salmonellozy
Lek.wet. Jacek Mamczur  AVI-VET Tarnowo Podgórne
Autoszczepionki  wa¿ny element w profilaktyce i leczeniu
chorób drobiu
Lek.wet. Miron Tomaszewski  Ostrów Wlkp.
Ró¿yca u gêsi
Podsumowanie
Zg³oszenia  dr n. wet. Lech Gogolewski
e-mail: lechgogolewski@gmail.com Tel. 0605 409 644
e-mail: abronicka@wp.pl

Forum Weterynaryjno-Hodowlane z zakresu profilaktyki i leczenia drobiu,
organizowane w trakcie Targów FARMA 2009, jest tradycyjnym spotkaniem
hodowców, producentów pasz, przedstawicieli firm farmaceutycznych i lekarzy weterynarii.
W bie¿¹cym roku tematyka referatów dotyczy nowych trendów w ¿ywieniu oraz profilaktyce chorób ptaków.
Tematy dobrane zosta³y z uwzglêdnieniem wymogów aktualnych potrzeb.
Bie¿¹ce sprawy dotycz¹ce hodowli drobiarskiej maj¹ szansê byæ zaktualizowane. Istnieje mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ.
W programie ka¿dy znajdzie co dla siebie.
W imieniu organizatorów
dr n. wet. Lech Gogolewski

107

Og³oszenia

II.
Nowoczenie wyposa¿ona Przychodnia Weterynaryjna
Ma³ych Zwierz¹t w Pile
zatrudni lekarza weterynarii na etat.
Kontakt:67-213-46-64;602-297-455;

III.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA WWW.VETKONSYLIUM.PL
108

Z ¿a³obnej karty

† .P. W£ADYS£AW GULCZEWSKI
20 maja 2009 roku odszed³ od nas W³adys³aw Gulczewski  jeden z najstarszych lekarzy weterynarii w Wielkopolsce. Jego droga do dyplomu lekarza
weterynarii nie by³a ³atwa. Urodzi³ siê w Dolsku dn. 22.05.1922 r., gdzie spêdzi³ dzieciñstwo. Nastêpnie wraz z rodzin¹ zamieszka³ w remie i rozpocz¹³
naukê w szkole podstawowej, a potem w remskim gimnazjum. Przed wybuchem II Wojny wiatowej ukoñczy³ 3 klasê gimnazjaln¹.
W okresie okupacji niemieckiej rodzina Gulczewskich zosta³a wysiedlona
do Drzewicy, a po pewnym czasie przenios³a siê do Kozienic, gdzie w trakcie
walk zgin¹³ jego ojciec. Przez ca³y czas okupacji pracowa³ jako robotnik przymusowy. Po wojnie wróci³ z matk¹ i siostrami do remu. W lipcu 1945 roku
zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej. Do sierpnia 1947 r. s³u¿y³ w 49 pu³ku
piechoty i ukoñczy³ s³u¿bê w stopniu sier¿anta. 17.11.1947 rok po przeszkoleniu zosta³ zatrudniony jako dezynfektor weterynaryjny w Starostwie Powiatowym w remie i równoczenie kontynuowa³ naukê w Gimnazjum i Liceum dla
Doros³ych, zakoñczon¹ matur¹ 10.02.1949 r. Parê miesiêcy póniej zosta³ przyjêty na studia weterynaryjne w Lublinie. Dyplom lekarza weterynarii nr 506,
uzyska³ w 1953 r. zaraz po studiach rozpocz¹³ pracê w Powiatowym Zarz¹dzie
Weterynarii w Sulechowie, na stanowisku lekarza weterynarii do zwalczania
chorób zaraliwych, a do 1958 r. pe³ni³ tam funkcjê lekarza powiatowego,
w 1960 r. wraz z rodzin¹ przeniós³ siê do remu. Pocz¹tkowo pracowa³ jako
ordynator P.Z.L.Z. a od 07.08.1961 roku zosta³ kierownikiem Powiatowego Zak³adu Weterynarii. Na stanowisku tym pozosta³ do 27.10.1968 r. czyli do przejcia na emeryturê. Nie zerwa³ jednak kontaktu z weterynarià. Przez paræ lat
jeszcze zatrudniony na ½ etatu w charakterze starszego inspektora WIS-u.
równoczeúnie byù konsultantem Inspektoratu P.Z.U. w Úremie w zakresie ubezpieczeñ zwierzàt.
W ca³ej swojej pracy zawodowej doskonali³ wiedzê weterynaryjn¹ na ró¿nych kursach specjalistycznych w Pu³awach i Warszawie. Jego wieloletnie zaanga¿owanie w pracê zawodow¹ znalaz³o uznanie w licznych nagrodach i odznaczeniach np. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, czy Kawalerskim Krzy¿em Orderu Odrodzenia Polski oraz ró¿nymi odznaczeniami resortowymi. Po przejciu na
emeryturê swoje zainteresowania i dzia³alnoæ powiêci³ pracy w Z.B.O.W.-idzie
i w Bractwie Kurkowym, mimo pogarszaj¹cego siê zdrowia i trudnoci
w chodzeniu do koñca by³ czynnym cz³owiekiem tych organizacji.
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