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Od Prezesa

Lek. wet. Andrzej Moskal

KOLE¯ANKI I KOLEDZY!
W ostatnim wydaniu Biuletynu pisa³em o pewnych
zagro¿eniach, które zwi¹zane s¹ ze zmianami prawnymi
maj¹cymi bezporedni wp³yw na nasz zawód.
Pewne rzeczy ju¿ siê dokona³y. Sejm uchwali³,
a Prezydent podpisa³ zmianê ustawy o finansach publicznych. Wi¹¿e siê to z likwidacj¹ tzw. rachunków dochodów w³asnych.
Rachunki te umo¿liwia³y pokrycie przez Powiatowych i Wojewódzkich Lekarzy Wet. bie¿¹cych wydatków zwi¹zanych z wykonywaniem pewnych zadañ z zakresu nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywnoci (m.in. badaniem
zwierz¹t rzenych i miêsa). Likwidacja tych rachunków nie tylko mo¿e zak³óciæ p³ynnoæ dzia³ania Inspekcji Wet., ale spowodowaæ masowe odst¹pienia lekarzy od wykonywania czynnoci urzêdowych. Bêdzie to skutek wielomiesiêcznych opónieñ w przep³ywie rodków finansowych i zwi¹zanym
z tym brakiem wynagrodzeñ. Jest to realne zagro¿enie, z którym nale¿y siê
zmierzyæ i podj¹æ szybkie dzia³ania, aby temu zapobiec.
Nadal otwarta pozostaje sprawa 2 rozporz¹dzeñ: o op³atach pobieranych
przez Inspekcjê, oraz o wynagrodzeniach osób wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Mimo, ¿e odby³a siê konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Rolnictwa z udzia³em przedstawicieli ministerstwa, departamentu, GIW-u, organizacji rolniczych, producentów, oraz rodowiska
lekarsko-weterynaryjnego, ¿adne wi¹¿¹ce ustalenia nie zapad³y. Krótki komunikat, który ukaza³ siê po tych rozmowach nie oddaje atmosfery spotkania. Rzeczowa argumentacja ze strony przedstawicieli Krajowej Izby LekWet. oraz Stowarzyszenia Medicus Veterinarius niestety nie spotka³a siê ze
zrozumieniem pozosta³ych stron. Widaæ, ¿e lobby rolników i producentów
ma bardzo du¿y wp³yw na decyzje zapadaj¹ce na najwy¿szych szczeblach,
nawet jeli siê to mo¿e negatywnie odbiæ na nadzorze nad bezpieczeñstwem
zdrowia publicznego. Jak na d³oni widaæ sprzecznoæ interesów sektora nadzorowanego i podmiotu nadzoruj¹cego pozostaj¹cego w jednym resorcie.
Mylê, ¿e rozwi¹zanie tego problemu powinno byæ jednym z priorytetów
dzia³ania samorz¹du na przysz³oæ.
W ostatnim Biuletynie du¿o miejsca powiêci³em pracy Komisji ds. Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji. Jak wspomnia³em pierwsze zebranie
w dniach 29-30.07.09 pozwoli³o dokonaæ podzia³u zadañ wród cz³onów
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komisji. Wy³oniono zespo³y problemowe, oraz opracowano plan kadencyjny.
Za najwa¿niejsze zadania uznano:
1. Dokoñczenie prac nad uregulowaniami prawnymi umo¿liwiaj¹cymi w myl
zmienionego art.16 ustawy o Inspekcji weterynaryjnej podpisywanie i rozliczanie umów z zak³adami leczniczymi dla zwierz¹t.
2. Dalsze prace nad projektem zmian dotycz¹cych rozporz¹dzeñ o op³atach
i wynagrodzeniach.
3. Uwolnienie op³aty za szczepienie przeciwko wcieklinie.
4. Dalsze porz¹dkowanie prawa farmaceutycznego.
5. Wspó³praca w tworzeniu podstaw kszta³cenia ustawicznego.
6. Wspó³praca z Komisj¹ Lekarzy Praktyków Federacji Europejskiej.
7. Monitorowanie cen us³ug, oraz opracowanie podstaw standaryzacji us³ug
lekarsko-weterynaryjnych
8. Monitorowanie nielegalnego obrotu preparatami leczniczymi oraz sprzeda
¿y dumpingowej leków i us³ug.
9. Dalsze prace nad uproszczeniem dokumentacji lekarsko-wet. w ramach
zak³adu leczniczego.
10. Monitorowanie zmian przepisów podatkowych (podatek dochodowy
i VAT) oraz klasyfikacji us³ug.
W trakcie posiedzenia komisja opracowa³a stanowisko dotycz¹ce odrzucenia w ca³oci projektów rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach jako
niezgodnych z rozporz¹dzeniem WE882/2004 i ustaw¹ o Inspekcji Weterynaryjnej.
Pozosta³e problemy, którymi siê zajmowalimy to:





sprawa laboratoriów badania w kierunku w³oni,
wiadectwa zdrowia w obrocie trzody chlewnej,
kwestia braku na rynku niektórych biopreparatów np. tuberkuliny,
uwagi do projektu rozporz¹dzeñ o odpadach weterynaryjnych.

Kole¿anki i Koledzy!
Z tego krótkiego opracowania widaæ jak wiele spraw jest do zrobienia
i jak trudno co pozytywnie za³atwiæ. Nieraz s¹ to trudnoci obiektywne, nieraz urzêdniczy upór, a niekiedy po prostu brak szczêcia. Bo jak nazwaæ inaczej fakt odwo³ania trzech prominentnych polityków, gdy bylimy ju¿ blisko
porozumienia z nimi w pewnych wa¿nych dla naszego rodowiska sprawach?
Faktem jest, ¿e bez zaplecza politycznego niewiele za³atwimy. Jednak wa¿na jest tu jeszcze jedna rzecz. Mo¿e najwa¿niejsza. Zgodnoæ i wspó³praca,
nas lekarzy w d¹¿eniu do osi¹gniêcia celu. Lekarzy zarówno pañstwowych
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jak i prywatnych. Jakakolwiek rysa, roz³am w monolicie naszej korporacji
zostanie skrzêtnie wykorzystana.
Kole¿anki i Koledzy!
Przed nami gor¹cy okres przygotowañ do wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
¯yczê Wam i Waszym Rodzinom, aby up³yn¹³ w uroczystej atmosferze,
a wiêta by³y niezapomnianym prze¿yciem spêdzonym w gronie rodzinnym.
Niech Nowy 2010 rok przyniesie Nam wszystkim wiele radosnych chwil
i mam nadziejê, ¿e ¿aden lekarz nie bêdzie musia³ wypisywaæ wiadectw
zdrowia za 5 z³.
Z kole¿eñskim pozdrowieniem
Andrzej Moskal
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SZANOWNI PAÑSTWO!
Witamy Pañstwa najserdeczniej, po raz kolejny ju¿ w tym roku i jak
zawsze z radoci¹. Czas ma t¹ niezwyk³¹ w³aciwoæ, ¿e p³ynie i choæ istniej¹ teorie o zakrzywieniu czasoprzestrzeni i mo¿liwoci cofniêcia siê do przesz³oci, to jednak wci¹¿ najbardziej realny jest ruch ku przysz³oci. No
i zachowuj¹c ten kierunek w pe³ni wiadomie zd¹¿amy ku kolejnej zimie,
która byæ mo¿e nie obsypie nas niegiem, ale z ca³¹ pewnoci¹ przyniesie
kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego, który z pogod¹ ma na szczêcie
niewiele wspólnego. Mo¿e tylko tyle, ¿e w naszych redakcyjnych sercach
zawsze maj  nawet w grudniu.
Ostatni kwarta³ tego roku obfitowa³ w wiele wydarzeñ, ale chyba najbardziej zapamiêtanym bêdzie 90-Lecie S³u¿by Weterynaryjnej i uroczyste obchody, w których wielu z Pañstwa uczestniczy³o bezporednio. Przygotowania trwa³y d³ugo i zakoñczy³y siê sukcesem organizatorów. To wspania³e
wydarzenie, bogato zilustrowane fotografiami z uroczystoci, opisali w swoich artyku³ach: dr W³odzimierz Gibasiewicz i lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak.
Publikujemy równie¿ treæ przemówienia inauguruj¹cego uroczystoci w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, wyg³oszonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Andrzeja ¯arneckiego.
Zachêcamy te¿ do przeczytania kilku s³ów Od Prezesa  lek. wet.
Andrzeja Moskala, który nawietli³ najistotniejsze kwestie zawodowe wymagaj¹ce pilnych rozwi¹zañ.
Dalej oczywicie uchwa³y i stanowiska podjête podczas ostatnich posiedzeñ Rady. W bie¿¹c¹ problematykê, która by³a przedmiotem obrad Rady
WIL-Wet. wprowadzi Pañstwa Sekretarz lek. wet. Henryk Zió³kowski w rubryce W kilku zdaniach.
Od d³u¿szego ju¿ czasu odnotowuje siê nasycenie rynku pracy adeptami
zawodu lekarsko-weterynaryjnego. Wielu absolwentów szuka zatrudnienia
poza granicami kraju. St¹d uzasadnione protesty rodowiska zwi¹zane z planami utworzenia nowych wydzia³ów medycyny weterynaryjnej na kilku polskich uczelniach. Z tematyk¹ t¹ mo¿ecie siê Pañstwo zapoznaæ w Aktualnociach, czytaj¹c STANOWISKO RADY WYDZIA£U MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu z dnia 22 padziernika 2009 r.  dodam tylko, ¿e ju¿ w poprzednich kadencjach samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego mia³y miejsce tego rodzaju protesty. Rada II
kadencji, kierowana wówczas przez Prezesa dr. hab. Karola Kotowskiego
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(aktualnie prof. dr hab.), w obliczu podobnych planów wy¿szych uczelni
podjê³a stanowisko w ww. kwestii. Jak widaæ wiêc, niektóre problemy nie
trac¹ swej aktualnoci.
Szczegó³y dotycz¹ce spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w dniu 22 wrzenia 2009 r., dotycz¹cego konsultacji projektu rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie wysokoci op³at za czynnoci wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, miejsc pobierania op³at oraz zakresu i sposobu przekazywania
informacji Komisji Europejskiej i rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków i wysokoci wynagrodzenia za wykonane czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby
wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, znajdziecie Pañstwo
w art. lek. wet. Jacka Krzemiñskiego, równie¿ w dziale Aktualnoci. Rozwi¹zania proponowane w ww. projektach okaza³y siê g³êboko niesatysfakcjonuj¹ce rodowisko i w zwi¹zku z tym zorganizowano spotkanie przedstawicieli
rad okrêgowych kilku izb, aby wspólnie odnieæ siê do rozwi¹zañ ministerialnych. Owocem tego spotkania by³o Stanowisko Konferencji przedstawicieli Rad Okrêgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, Be³chatów 17 padziernika 2009 r., przekazane premierowi Donaldowi Tuskowi. Szczegó³y w dziale  Aktualnoci, a komentarze do bie¿¹cych wydarzeñ w artyku³ach zamieszczonych rubryce autorskiej lek. wet. Jacka Sonickiego Mój
komentarz.
Chwila zadumy nad sensem istnienia, przemijaniem i wspomnienie
o tych, co byli tutaj z nami i przed nami, to przes³anie artyku³u nawi¹zuj¹cego
do pamiêci o naszych odchodz¹cych na zawsze znajomych i bliskich, prof.
Walentego Kempskiego zawarte w art. zatytu³owanym D³ugi ³añcuch ludzkich
istnieñ  w dziale Wolne g³osy. Nastêpnie interesuj¹cy artyku³ dr. W³odzimierza Gibasiewicza o Polskich lekarzach weterynarii w oflagach niemieckich. Ponadto polemiki i komentarze dotycz¹ce bie¿¹cych kwestii zawodowych w artyku³ach Szanujmy siê  lek. wet. Ireneusza Sobiaka oraz Moim
zdaniem lek. wet. Henryka Zió³kowskiego. Natomiast dr n. wet. W³odzimierz
Gibasiewicz interesuj¹co i trochê kontrowersyjnie na temat genezy historycznej wiêta weterynaryjnego w art. Dzieñ klêski Inspekcji okrzykniêty jej
wiêtem.
W grudniowym wydaniu Biuletynu, na jego ³amy powróci³ doc. dr hab.
Krzysztof Jan Wojciechowski  którego interesuj¹ce i b³yskotliwe publikacje
w rubryce Komentarze nie tylko zawodowe stanowi¹ atrakcjê naszego
kwartalnika. Tym razem bêdzie to 80-lecie twórczoci prof. dr hab. Franciszka Kobryñczuka. Przepiêkny wiersz Franciszka Kobryñczuka  poety,
a równoczenie lekarza weterynarii i wyk³adowcy na Wydziale Medycyny
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Weterynaryjnej, zatytu³owany Jesienny poemat, jest prawdziw¹ ozdob¹
Chwili relaksu. Mamy te¿ dla Pañstwa anegdotyczn¹, aczkolwiek nie zabawn¹ z uwagi na fina³ historiê lekarza weterynarii, który powiêci³ w³asne ¿ycie dla dobra nauki. Ale jak to siê sta³o, to ju¿ w artykule dr W³odzimierza
Gibasiewicza miertelny eksperyment. Zdradzê tylko, ¿e w jakim sensie
temat bardzo aktualny w tym sezonie jesienno-zimowym, bo nawi¹zuj¹cy do
szczepienia nie przebadanymi do koñca szczepionkami.
Nauka i praktyka wprowadzi w egzotyczne, a wiêc i gor¹ce klimaty, za
spraw¹ lek. wet. Tadeusza Wiêckowskiego (tak na marginesie  syna znakomitego prof. dr hab. Wincentego Wiêckowskiego). Nastêpnie kolejny zwyk³y-niezwyk³y pacjent Kliniki dr Grzegorza W¹siatycza: królik domowy 
w art. lek. wet. Magdaleny Kwieciñskiej.
W dziale Z historii proponujemy Pañstwu ci¹g dalszy artyku³ów lek.
wet. Mieczys³awa Pietrzaka  dot. biogramów nauczycieli Pañstwowego
Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni oraz Krótk¹ historiê realizacji
przedmiotów weterynaryjnych we wrzesiñskim Technikum tego¿ autora.
Kontynuujemy te¿ cykl druku niezwykle cennej historycznie ksi¹¿ki dr W³odzimierza Gibasiewicza NIEPOWTARZALNI, która ukaza³a siê we wrzeniu nak³adem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Na temat publikacji naukowych, a w³aciwie rzetelnoci tych¿e publikacji,
wypowiedzia³ siê wieloletni praktyk lek. wet. Andrzej Lipczyñski. Poza tym
zamieszczamy jak zwykle komunikaty i og³oszenia.
Zima odbiera nam dzieñ, ale za to daruje d³ugie wieczory. Mamy nadziejê,
¿e jaki mi³y wieczór spêdzicie Pañstwo z nami, przy lekturze naszego pisma.
Bêdzie nam bardzo mi³o. Serdecznie zachêcamy. Zima to tak¿e grube p³atki
niegu spadaj¹ce miêkko na ziemiê, wiêta  blask pierwszej gwiazdki i kolêdy, zima to niezapomniane chwile wród najbli¿szych nam osób W takiej
w³anie chwili chcielibymy znaleæ siê na ma³¹ chwilê w Pañstwa sercach
i ¿yczyæ zdrowych i spokojnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia, szczêcia i mi³oci,
która daje si³ê i sprawia, ¿e ¿ycie nabiera sensu, a w nadchodz¹cym Nowym
2010 Roku odwagi i powodzenia we wszystkich przedsiêwziêciach, spe³nienia
najmielszych nawet marzeñ i realizacji planów, zarówno tych zawodowych, jak
i ca³kiem prywatnych.
W imieniu redakcji
mgr Agnieszka Bylewska
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Lek. wet. Henryk Zió³kowski
Sekretarz Rady

INFORMACJA Z OBRAD III SESJI
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
W dniu 23 wrzenia 2009 r. w siedzibie Izby odby³o siê III posiedzenie
naszej Rady. Obrady prowadzi³ Prezes Izby lek. wet. Andrzej Moskal. Obecnych by³o13 cz³onków Rady oraz Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej
lek. wet. Ireneusz Sobiak, Zastêpca Przewodnicz¹cego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego lek. wet. Alfred Kaczmarek i Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej lek.wet. Stanis³aw Srokowski. Na wstêpie Rada wys³ucha³a informacji
Przewodnicz¹cago S¹du i Rzecznika o prowadzonych przez nich sprawach.
Z zadowoleniem przyjêto informacje, ¿e lek. wet. Andrzej Moskal zosta³
Wiceprezesem do spraw Lekarzy Wolnej Praktyki Rady Krajowej. Komentuj¹c relacjê Prezesa z obrad Rady Krajowej, a dotycz¹c¹ prób utworzenia cennika minimalnego us³ug weterynaryjnych, z przykroci¹ stwierdzono, ¿e na
adres Izby Krajowej wp³ynê³o zaledwie 30 ankiet z propozycjami cen stosowanych w terenie od wszystkich lekarzy. Na szczêcie, Rada nie odstêpuje
od zamys³u utworzenia takiego cennika. S¹ propozycje nazwania tych cen
cenami sugerowanymi. Maj¹ byæ one wskazówk¹ zw³aszcza dla m³odszych
kolegów otwieraj¹cych nowe gabinety.
Kolejn¹ spraw¹ omawian¹ na tym posiedzeniu Rady, by³y zagro¿enia,
jakie niesie planowana likwidacja rachunku dochodów w³asnych w PIW oraz
relacje ze spotkañ w sprawie urealnienia cen za prace zlecone przez PIW.
Rada uwa¿a za niedopuszczaln¹ propozycjê obni¿enia ceny za wiadectwa
zdrowia do 5 z³. Argumenty przedstawiane przez wszystkich zostan¹ wykorzystane w dalszych rozmowach w Ministerstwie i GIW-ie. Trzeba stawiæ
twardy opór naciskom Izb Rolniczych i Zwi¹zków Hodowców, które stale
protestuj¹ przeciw jakimkolwiek podwy¿kom stawek za us³ugi weterynaryjne. Natomiast sami ci¹gle domagaj¹ siê wy¿szych cen dla siebie. Byæ mo¿e,
czeka nas wszystkich trudny egzamin z okazania jednoci i determinacji
w walce o przyzwoite wynagrodzenie za nasz¹ odpowiedzialn¹ i nie³atw¹
pracê. Pomys³y przedstawicieli bran¿y rolniczej i spo¿ywczej dotycz¹ce naszej korporacji s¹ kuriozalne. Najgorsze jednak w tym wszystkim jest to, ¿e
nawet te nierealne, znajduj¹ pos³uch u w³adz.
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Rada przyjê³a projekt stanowiska Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki dotycz¹cy stawek za prace zlecone.
Wobec rosn¹cych kosztów ponoszonych przez Radê zwi¹zanych z prowadzeniem korespondencji z d³u¿nikami zalegaj¹cymi z wp³atami sk³adek,
Skarbnik Rady wraz z Pani¹ radc¹ prawn¹ mgr Ma³gorzat¹ Kaliñsk¹ przygotowa³ projekt uchwa³y Rady dotycz¹cy obci¹¿ania d³u¿ników kosztami powiadomieñ.
Rada przyjê³a propozycjê odbycia wyjazdowego posiedzenia Prezydium
w Be³chatowie w dniu 16.10.2009 r., gdzie spotkaj¹ siê przedstawiciele Rady
Krajowej oraz cz³onkowie Prezydiów Izb Okrêgowych zaproszonych w celu
omówienia bie¿¹cych problemów s³u¿by weterynaryjnej.
W trakcie posiedzenia Rada rozparzy³a wnioski zawarte w korespondencji, których treæ w formie uchwa³, znajdziemy w Biuletynie.
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REJESTR UCHWA£
PODJÊTYCH NA POSIEDZENIACH
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
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STANOWISKO RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu wyra¿a
g³êbokie zaniepokojenie projektowanymi zmianami prawnymi, które godz¹
w prawid³owe funkcjonowanie nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywnoci
i zdrowiem obywateli w zakresie dzia³ania lekarzy weterynarii. Rada dostrzega nastêpuj¹ce zagro¿enia:
1. Zmiana ustawy o finansach publicznych, która likwiduje tzw. rachunki
dochodów w³asnych. Z tych rachunków s¹ dzi na bie¿¹co pokrywane
wydatki zwi¹zane z wykonywaniem zadañ przez lekarzy urzêdowych na
zlecenie Inspekcji Weterynaryjnej,
2. Proponowane zmiany rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach, nie
uwzglêdniaj¹ podstawowych postulatów rodowiska lekarsko-weterynaryjnego:
a. obligatoryjnego wynagrodzenia dla lekarzy urzêdowych w wysokoci
93% op³aty pobieranej przez Inspekcjê
b. nie uwzglêdnienia w projektach realnej inflacji za lata 2004-2009, czyli
od ostatniej nowelizacji rozporz¹dzeñ.
c. nie uwzglêdnienia dodatkowej op³aty i wynagrodzenia za pracê lekarzy wyznaczonych w godzinach nocnych oraz w niedzielê i wiêta,
d. realne obni¿enie wielu stawek w projektowanych rozporz¹dzeniach:
 ró¿na stawka godzinowa za poszczególne nadzory,
 znika stawka za badanie w ma³ych rzeniach,
 niska stawka za badanie na u¿ytek w³asny,
 obni¿enie stawki podstawowej za wystawianie wiadectw zdrowia
dla trzody.
e. w projekcie nie uwzglêdniono dodatkowej stawki op³aty za badanie
miêsa w kierunku w³oni metod¹ wytrawiania wobec faktu powstawania nowych akredytowanych laboratoriów.

Uzasadnienie

Zarówno propozycje op³at jak i wynagrodzeñ, stoj¹ w jawnej sprzecznoci z dotychczasowymi ustaleniami przedk³adanymi w toku wieloletnich rozmów prowadzonych przez Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹ oraz Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki Medicus veterinarius, z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa. Wprowadzenie proponowanych rozwi¹zañ
23
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nie tylko nie podniesie wynagrodzeñ lekarzy wyznaczonych, ale je zmniejszy, powoduj¹c du¿e niezadowolenie w rodowisku. Brak w³aciwego finansowania wielu czynnoci spowoduje powa¿ne konsekwencje dla funkcjonowania rynku rolno-spo¿ywczego w Polsce. Zmniejszenie op³at i wynagrodzeñ
na badanie miêsa pozyskiwanego na u¿ytek w³asny spowoduje wycofywanie
siê lekarzy wyznaczonych z tego badania co stanowiæ bêdzie zagro¿enie dla
zdrowia publicznego. Prawdopodobnie konsekwencj¹ takich decyzji bêdzie
ca³kowity zakaz uboju domowego. Rozwi¹zanie takie by³oby po myli du¿ych koncernów miêsnych, ale jego skutki ekonomiczne dotkn¹ g³ównie
mieszkañców wsi, gdy¿ tam w³anie takie uboje maja miejsce. Brak postulowanego wzrostu wynagrodzeñ za monitoringi chorób zakanych byd³a i trzody oraz zmniejszenie wynagrodzeñ za nadzór nad obrotem zwierz¹t, równie¿
spowoduje stopniowe wycofywanie siê lekarzy z tych zadañ, co stanowiæ
bêdzie zagro¿enie dla funkcjonowania programów zwalczania chorób zakanych zwierz¹t, w tym równie¿ wspó³finansowanego przez UE programu
zwalczania Choroby Aujeszkyego. To z kolei naruszy nasz¹ wiarygodnoæ
w strukturach UE i mo¿e zaowocowaæ zakazami dotycz¹cymi polskich produktów ¿ywnociowych oraz ograniczeniem dop³at obszarowych dla polskiego rolnictwa. Nowe propozycje nie zmienionych lub obni¿onych op³at a co
za tym idzie wynagrodzeñ (nie da siê zbilansowaæ domniemanej podwy¿ki
wynagrodzeñ z obni¿onych op³at), skutkowaæ bêd¹ zmniejszeniem, rentownoci i tak ma³o op³acalnych terenowych praktyk lekarskich. Praktyki te bêd¹
szybciej znikaæ ni¿ do tej pory i niebawem nie bêdzie ju¿ ludzi ani struktur
dziêki którym zadania na³o¿one na Inspekcjê mog³yby byæ wykonywane. Ju¿
obecnie brakuje w terenie lekarzy m³odych a zadania z wyznaczenia PLW s¹
zwykle realizowane przez pokolenie tu¿ przed emerytur¹. Dalsze ignorowanie postulatów rodowiska weterynaryjnego bêdzie mia³o katastrofalny
wp³yw na losy naszego rolnictwa, przemys³u spo¿ywczego i ca³ej ga³êzi gospodarki z nim zwi¹zanej.
za Radê
Prezes  lek.wet. Andrzej Moskal
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WYST¥PIENIE
WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII
ANDRZEJA ¯ARNECKIEGO
Z OKAZJI 90-LECIA S£U¯BY WETERYNARYJNEJ
Szanowni Pañstwo!
Jako Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii mam zaszczyt powitaæ Pañstwa tu, w Poznaniu  stolicy Wielkopolski, w zwi¹zku z obchodami
dziewiêædziesiêciolecia dzia³alnoci wielkopolskiej s³u¿by weterynaryjnej,
s³u¿by maj¹cej podstawowe znaczenie w ochronie zdrowia zwierz¹t, a przez
to w ochronie zdrowia publicznego, zgodnie z mottem umieszczonym na
sztandarze inspekcji Sanitas Animalium Pro Salute Homini  przez zdrowie
zwierz¹t dla zdrowia ludzi.
Uroczystoæ ta niech bêdzie wyrazem podziêkowania za wysi³ki i wk³ad
kolejnych pokoleñ pracowników weterynarii w rozwój Wielkopolski, w rozwój pañstwa polskiego.
Szanowni Pañstwo!
Dziewiêædziesi¹t lat temu, 13 stycznia 1919 r., na mocy dekretu Naczelnika Pañstwa Józefa Pi³sudskiego, s³u¿ba weterynaryjna zosta³a wy³¹czona
z kompetencji Ministra Spraw Wewnêtrznych i przekazana do kompetencji
Ministra Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych.
Rozwi¹zanie to okaza³o siê trwa³e i na sta³e wyznaczy³o miejsce dla
s³u¿by weterynaryjnej.
Od samego pocz¹tku, jeszcze w czasie tworzenia w odrodzonym pañstwie polskim nowych struktur administracji weterynaryjnej, aktywnie i skutecznie walczono z problemem szalej¹cych po I wojnie wiatowej chorób
zakanych zwierz¹t, takich jak ksiêgosusz czy zaraza p³ucna byd³a.
Administracja weterynaryjna dostrzega³a tak¿e znaczenie dzia³añ miêdzynarodowych w zwalczaniu chorób, czego efektem by³ udzia³ Rzeczypospolitej w Za³o¿eniu Miêdzynarodowego Urzêdu dla zwalczania epizootii
(OIE), utworzonego na podstawie umowy miêdzynarodowej z dnia 25 stycznia 1924 r., a obecnie skupiaj¹cego 174 kraje wiata.
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Po II wojnie wiatowej, powstaj¹ca i rozwijaj¹ca siê sieæ pañstwowych
zak³adów lecznictwa zwierz¹t zapewnia³a obywatelom powszechny dostêp do
us³ug weterynaryjnych.
Od stycznia 1991 roku zawód lekarza weterynarii w dziedzinie lecznictwa zwierz¹t sta³ siê na powrót wolnym zawodem.
Do istotnych zmian w organizacji weterynarii dosz³o po roku 1989. Odtworzone zosta³y struktury samorz¹du zawodowego w postaci izb lekarskoweterynaryjnych.
W wyniku reform administracji publicznej pañstwowa s³u¿ba weterynaryjna zosta³a przekszta³cona w posiadaj¹c¹ w³asne organy i kompetencje inspekcjê, dzia³aj¹c¹ pierwotnie pod nazw¹ Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej, a nastêpnie Inspekcji Weterynaryjnej.
W okresie przedakcesyjnym, tj. do dnia 1 maja 2004 roku, polska Inspekcja Weterynaryjna bardzo aktywnie wspó³uczestniczy³a w harmonizacji
prawa weterynaryjnego.
Przez wiele lat trwa³ proces dostosowywania do norm unijnych polskich
zak³adów miêsnych, drobiarskich, mleczarskich, jajczarskich, paszowych
i utylizacyjnych. Inspekcja Weterynaryjna prowadz¹c kontrole w ramach
sprawowanego nadzoru wskazywa³a niedoci¹gniêcia, jednoczenie s³u¿y³a
rad¹ i pomoc¹ zak³adom w dostosowywaniu do wymagañ weterynaryjnych.
Obecnie, Inspekcja Weterynaryjna poprzez swoje struktury realizuje postanowienia kilkuset aktów prawa wspólnotowego i krajowego z zakresu
ochrony zdrowia zwierz¹t oraz bezpieczeñstwa produktów pochodzenia zwierzêcego.
Wszystkie dzia³ania Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone s¹ w celu zapewnienia pe³nej ochrony zdrowia publicznego. W zakresie realizacji powy¿szego celu podkreliæ nale¿y bardzo dobr¹ wspó³pracê z innymi Inspekcjami,
a w szczególnoci: Wojskow¹ Inspekcj¹ Weterynaryjn¹ oraz Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹.
Skutecznoæ dzia³añ administracji weterynaryjnej nie by³aby mo¿liwa
bez zrozumienia i wsparcia w szczególnoci ze strony Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w³adz województwa, parlamentarzystów. Doceniamy ich
wysi³ki, które przek³adaj¹ siê na istotne dzia³ania wspieraj¹ce funkcjonowanie
weterynarii. I za te dzia³ania sk³adam z tego miejsca serdeczne podziêkowania.
Szanowni Pañstwo!
Wszystkim, którzy swym zaanga¿owaniem i prac¹ wnieli wk³ad w rozwój wielkopolskiej weterynarii oraz wszystkim tym, którzy umo¿liwili wielu
pokoleniom zdobywanie cennej wiedzy i praktycznych umiejêtnoci niezbêdnych do wykonywania pracy zawodowej, sk³adam serdeczne podziêkowania.
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Pragnê tak¿e serdecznie podziêkowaæ wszystkim moim wspó³pracownikom w wojewódzkim inspektoracie weterynarii, wszystkim powiatowym lekarzom weterynarii w Wielkopolsce oraz wszystkim pracownikom powiatowych inspektoratów weterynarii, lekarzom weterynarii wolnej praktyki województwa wielkopolskiego, którzy swoim wysi³kiem, pracuj¹c czêsto w trudnych warunkach i rozwi¹zuj¹c trudne problemy, przyczyniaj¹ siê do zapewnienia bezpieczeñstwa i zdrowia publicznego.
¯yczê wszystkim Pañstwu owocnych lat, wielu osi¹gniêæ, inspiruj¹cych
wyzwañ oraz satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.
lek. wet. Andrzeja ¯arneckiego
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W³odzimierz A. Gibasiewicz

OBCHODY 90-LECIA WIELKOPOLSKIEJ S£U¯BY WETERYNARYJNEJ
Spo³eczny Komitet Obchodów 90-lecia Wielkopolskiej S³u¿by Weterynaryjnej wyznaczy³ 23 padziernika 2009 r. dniem uroczystoci w Poznaniu.
Uroczystoci te mia³y charakter podnios³y, st¹d pocz¹tek obchodów msz¹
wiêt¹ w intencji pracowników s³u¿by weterynaryjnej w Klasztorze oo. Franciszkanów Sanktuarium Matki Bo¿ej w Cudy Wielmo¿nej Pani przy ul. Franciszkañskiej 2 w Poznaniu.

Fot. 1. Msza wiêta

W Klasztorze dokonano tak¿e powiêcenia sztandaru Inspekcji Weterynaryjnej ufundowanego przez lekarzy weterynarii (fot. sztandar  awers
i rewers)

Fot. 2. Sztandar Inspekcji Weterynaryjnej
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z Wielkopolski. Lekarzy
z inspekcji i wolnej praktyki. O podnios³oci uroczystoci niech wiadczy fakt
zorganizowania ich w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. O godzinie 11.00
Wielkopolski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii Andrzej
¯arnecki dokona³ uroczystego otwarcia Obchodów.

Fot. 3. Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej
¯arnecki

W swoim wyst¹pieniu podkrela³ zas³ugi wszystkich lekarzy weterynarii,
u¿ywaj¹c okrelenia s³u¿ba weterynaryjna, w osi¹gniêciach znacznych sukcesów przez Wielkopolsk¹ weterynariê na przestrzeni tych 90 i nawet wiêcej
lat. Pe³ny tekst wyst¹pienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zamiecilimy wczeniej. W wyst¹pieniu dr. Andrzeja ¯arneckiego
znalaz³o siê wyjanienie sk¹d ta w³anie data 90-lecia. Na wiele dni przed
uroczystociami, czy nawet na chwilê przed ich rozpoczêciem otrzymywa³em
o tê datê zapytania: w 1919 r. marsza³ek Józef Pi³sudzki podpisa³ dekret
przenosz¹cy policjê weterynaryjn¹ z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych do
Ministerstwa Rolnictwa. I ten akt w G³ównym Inspektoracie Weterynarii
przyjêto jako
oficjalny pocz¹tek Inspekcji Weterynaryjnej w Polsce.

Fot. 4.
29

90-Lecie S³u¿by Weterynaryjnej

Po wyst¹pieniu dyr. A. ¯arneckiego (opublikowanym w niniejszym Biuletynie) i powitaniu zaproszonych goci nast¹pi³o wprowadzenie sztandaru
i przekazanie go Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
w obecnoci (na scenie) wszystkich powiatowych lekarzy weterynarii z Wielkopolski. Akt przekazania interesuj¹co i piêknie napisany odczyta³ lek. wet.
Pawe³ Jakiewicz, Przewodnicz¹cy Komitetu Obchodów:
Panie Dyrektorze,
przekazujê Panu ten sztandar, który zgodnie z wol¹ fundatorów ma byæ
znakiem wielkopolskiej Inspekcji Weterynaryjnej i wielkopolskich lekarzy
weterynarii, którzy kontynuuj¹ pracê swoich poprzedników. Poprzedników
dzia³aj¹cych od dziewiêædziesiêciu lat jako s³u¿ba weterynaryjna pañstwa
polskiego. Poprzedników, którzy swoj¹ ciê¿k¹ prac¹, zaanga¿owaniem, wytrwa³oci¹ wnieli istotny wk³ad w rozwój naszej Ojczyzny.
Niech ten sztandar bêdzie symbolem naszej historii i tradycji. Niech ten
sztandar bêdzie wyrazem naszej zawodowej dumy. Niech ten sztandar bêdzie
wyrazem rangi naszego zawodu i znaczenia Inspekcji Weterynaryjnej w realizacji zadañ nowoczesnego pañstwa.
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przyj¹³ sztandar s³owami:
Przyjmujê ten sztandar z nale¿yt¹ czci¹, powag¹ ale równie¿ z radoci¹.
Cieszê siê, ¿e dziêki zrozumieniu powagi tego dzie³a, poczuciu wiêzi i patriotyzmu a tak¿e ofiarnoci wielkopolskich lekarzy weterynarii moglimy tego
dokonaæ. Sztandar ten bêdzie uwietnia³ wa¿ne uroczystoci jakie bêd¹ prze¿ywa³y kolejne pokolenia wielkopolskich lekarzy weterynarii. To god³o korporacji, które bêdzie nas jednoczy³o.
Pamiêtajmy, ¿e obowi¹zkiem ka¿dego z nas jest przynoszenie chwa³y tym
barwom i dbanie o dobre imiê naszej korporacji.
Fot. 5.
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Po tym uroczystym akcie przekazania sztandaru g³os zabierali zaproszeni
gocie. W imieniu Ministra Rolnictwa,
który nie móg³ przybyæ, adres do uczestników spotkania we fragmentach odczyta³ i ¿yczenia przekaza³ G³ówny Lekarz
Weterynarii lek. wet. Janusz Zwi¹zek.
Fot. 6. Lek. wet. Janusz Zwi¹zek  G³ówny
Lekarz Weterynarii

Mówi¹c od siebie z ca³ym naciskiem podkrela³ zas³ugi wielkopolskiej weterynarii a tak¿e dobitnie dawa³ do zrozumienia, ¿e dopóki on jest
G³ównym Lekarzem i dopóki krajem
kieruje aktualna koalicja s³u¿ba weterynaryjna bêdzie najwa¿niejsz¹ w odpowiedzialnoci za bezpieczeñstwo
zdrowotne ¿ywnoci w Polsce. Moglimy odnieæ wra¿enie, ¿e kolejny raz pojawiaj¹ siê ze strony innych s³u¿b
zakusy na przejêcie tych zadañ.
Nastêpnie g³os zabrali zaproszeni gocie. By nie uraziæ pominiêciem
kogokolwiek z wystêpuj¹cych, postanowi³em, ¿e wspomnê tylko niektórych,
a dziêkujê wszystkim za
przekazane nam ¿yczenia.
G³os zabra³ Wicewojewoda
Wielkopolski Przemys³aw
Pacia, który przeprasza³ za
spónienie i za mo¿liwoæ
wczeniejszego opuszczenia naszych Uroczystoci,
co zwi¹zane by³o z manifestacj¹ w tym samym czasie pracowników Zak³adów
im. Cegielskiego w Poznaniu.
Fot. 7. Wicewojewoda Wielkopolski Przemys³aw Pacia
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¯yczenia przekazali tak¿e Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu prof. dr hab.
Alina Wieliczko,
Fot. 8. Prof. dr hab. Alina Wieliczko

Dziekan Wydzia³u Weterynaryjnego tego Uniwersytetu prof. dr
hab. Jan Twardoñ, Prezes Dolnol¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr Jan Dorobek, który przekaza³ ¿yczenia nie tylko od Kole¿anek i Kolegów z województwa
dolnol¹skiego ale tak¿e od weterynarii lubuskiej. Ciekawe by³o
wyst¹pienie pos³a na Sejm,
a zarazem prezesa Wielkopolskiej
Izby Rolniczej  mgr in¿. Piotra
Walkowskiego, który wnikliwie
przys³uchiwa³ siê wczeniejszym
g³osem i pokazuj¹c na swoja s³uszn¹ posturê (fot. 9) mówi³: dowodem na bezpieczeñstwo ¿ywnoci, o które Pañstwa dbacie, jest moja sylwetka, mam pe³ne zaufanie do Pañstwa pracy.
Fot. 9. Pose³ na Sejm RP  mgr in¿.
Piotr Walkowski

Gromkie brawa wype³nionej
w ca³oci sali Teatru Muzycznego,
by³y podziêkowaniem za tak zaprezentowane uznanie dla naszej
pracy. Podobne brawa otrzyma³
przemawiaj¹cy by³y Wice Premier
w Rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego  prof. dr hab. Czes³aw Janicki  Minister Rolnictwa, który
chwali³ siê, ¿e to z jego inicjatywy w 1989 r. nast¹pi³a prywatyza32
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cja weterynarii w ca³ym kraju. Uroczystoci nasze sprawnie i z du¿a doz¹
humoru prowadzi³ dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Daniel Kustosik.
Po wyst¹pieniach zaproszonych goci wys³uchalimy wyk³adu Historia
weterynarii w Wielkopolsce prof. dr hab. Stanis³awa Winnickiego i dr. n.
wet. Lecha Gogolewskiego. W wyk³adzie w formie bardzo skróconej zaprezentowano problematykê chorób zakanych zwierz¹t w koñcu XIX wieku,
obowi¹zuj¹ce zasady ich zwalczania oraz wspomniano najbardziej zas³u¿onych lekarzy weterynarii. Nastêpnie obejrzelimy film o Inspekcji Weterynaryjnej
przygotowany
przez
G³ówny
Inspektorat
Weterynarii
i wys³uchalimy wyk³adu Rola Inspekcji Weterynaryjnej we wspó³czesnym
wiecie, który bardzo sprawnie i z pe³nym wygaszeniem wiate³, wyg³osi³
lek. wet. Janusz Zwi¹zek, G³ówny Lekarz Wet.
Podczas tych uroczystoci odby³o siê tak¿e wrêczenie najbardziej zas³u¿onym licznych wyró¿nieñ i odznaczeñ. Wykaz wszystkich, którzy otrzymali wyró¿nienia zamieszczam na koñcu artyku³u. Pragnê w niniejszej relacji
podkreliæ tylko dwie grupy  przyznanie przez Prezydenta RP L. Kaczyñskiego dwóch Krzy¿y Zas³ugi: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi z r¹k Ministra lek.
wet. Janusza Zwi¹zka otrzyma³ lekarz wet. Janusz Satora, a Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi  lek. wet. Andrzej Moskal  prezes Rady Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. O przyznanie ww. odznaczeñ wyst¹pi³a
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna. Wrêczy³ je Wicewojewoda
Wielkopolski Przemys³aw Pacia.
Serdecznie gratulujemy.

Fot. 10. Od lewej: lek. wet. Janusz Satora, lek. wet. Janusz Zwi¹zek, lek. wet. Andrzej
Moskal, Wicewojewoda Wielkopolski Przemys³aw Pacia
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Sala ucieszy³a siê widz¹c na scenie Teatru Muzycznego dwóch emerytowanych i znanych niemal wszystkim nauczycieli Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni  lekarza wet. Mieczys³awa Pietrzaka i lekarza wet. Wiktora Naftyñskiego, którzy otrzymali z r¹k Ministra  G³ównego Lekarza Weterynarii lek.
wet. Janusza Zwi¹zka pami¹tkowe medale. Równie¿ serdecznie gratulujemy.

Fot. 11. Od lewej: lek.
wet. Wiktor Naftyñski,
lek. wet. Mieczys³aw
Pietrzak i lek. wet.
Janusz Zwi¹zek

Po wyprowadzeniu sztandarów Inspekcji Wielkopolskiej i G³ównego Inspektoratu Weterynarii uczestniczy Uroczystoci mieli mo¿liwoæ wys³uchanie arii i pieni znanych kompozytorów w wykonaniu solistów Teatru Muzucznego. Podziwialimy i nagradzalimy gromkimi brawami wyst¹pienia

Fot. 12.
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aktorów: Agnieszki Wawrzyniak, Karoliny Garliñskiej-Ferenc, Wies³awa Paprzyckiego, W³odzimierza Kalemby, Daniela Kustosika i innych, a tak¿e
podziwialimy wystêpy baletu Teatru.
Ca³oæ uroczystoci mo¿na uznaæ za dobrze przygotowany spektakl, godnie uczczono, adekwatnie do jego rangi.

Fot. 13.

Gratulujê organizatorom i pozwalam sobie na podziêkowanie Spo³ecznemu
Komitetowi Organizacyjnemu i wszystkim osobom zaanga¿owanym w sprawne jego przeprowadzenie. Mylê, ¿e jestem wyrazicielem wiêkszoci uczestników spotkania.
Po czêci oficjalnej przenielimy siê do pobliskiej restauracji, gdzie ju¿
w luniej, swobodnej atmosferze, moglimy spotkaæ siê z przyjació³mi i kolegami, z którymi niejednokrotnie nie widzielimy siê przez wiele wiele lat. I po
chwili, gdy ju¿ oswoilimy siê ze znanymi nam rysami twarzy, ze sposobem
mówienia, ju¿ wraca³y wspomnienia i przypomina³y siê nam mi³e i te mniej
mi³e chwile z naszej m³odoci. Jacek M. mówi³: ja w technikum kocha³em siê
w pani prof. Basieñce. (dr B. Wi¹cek  dopisek W.G.). Ja, tak jak wiêkszoæ,
tak¿e w Basieñce  doda³ Romek Cz. I ja wtr¹ci³em swoje trzy grosze: podkochiwa³em siê w pani prof. Irenie Rzepkowej. W gronie moich kolegów
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dyskutowalimy o przysz³ych spotkaniach: 60-lecie Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni, które obchodziæ bêdziemy w czerwcu 2010 r., czy o organizacji kolejnego Zjazdu naszego rocznika ze studiów we Wroc³awiu. Wstêpne
rozmowy przeprowadzilimy z kole¿ank¹ z roku  prof. dr hab. Alin¹ Wieliczko. I tak wszystkim uczestnikom spotkania czas bardzo szybko ucieka³ i ju¿
zapad³ zmrok i nasta³ czas powrotu do domów.
¯yczylimy sobie podobnego spotkania w 100-lecia S³u¿by Weterynaryjnej w Wielkopolsce.

Odznaczeni odznak¹ honorow¹ Zas³u¿ony dla Rolnictwa

1. Lek. wet. Adamczak Bo¿ena
2. Lek. wet. Juraszek Iwona
3. Lek. wet. Marchewka  Gilowska Marta
4. Lek. wet. Mazurek Wioletta
5. Lek. wet. Ostojska-Stercu³a Krystyna
6. Lek. wet. Wange El¿bieta
7. Lek. wet. Wid³ak-¯arnecka Jolanta
8. Lek. wet. Gmerek Jacek
9. Lek. wet. Gogulski Micha³
10. Lek. wet. Gross Marian
11. Lek. wet. Grz¹dka Marian
12. Lek. wet. Jackowski Marek
13. Lek. wet. Kanarek Mariusz
14. Lek. wet. Kinecki Marek
15. Lek. wet. Koz³owicz Stefan
36

90-Lecie S³u¿by Weterynaryjnej

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.

wet.
wet.
wet.
wet.
wet.
wet.
wet.
wet.
wet.
wet.
wet.
wet.
wet.

Kozyra Adam
£êgosz Robert
Muszyñski Jan
Przybylski Stanis³aw
Raczyñski Jerzy
Radzimski Jan
Saternus Andrzej
Wasielak Roman
Wo³oszyn Ryszard
Zaj¹c Mariusz
Za³êgowski Zbigniew
Zemski Krzysztof
Kufliñski Jerzy

Odznaczony Odznak¹ Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarsko-Weterynaryjnego  MERITUS
1. Lek. wet. Stanis³aw Idzior

Wyró¿nieni medalem Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 Amicus Veterinariae
1.
2.
3.
4.
5.

Lek.
Lek.
Lek.
Lek.
Lek.

wet.
wet.
wet.
wet.
wet.

Jakiewicz Pawe³
Juciñski Romuald
W³odarczak Czes³aw
Lamek Krzysztof
Grygier Tadeusz
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Lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak

REMINISCENCJE ZWI¥ZANE Z OBCHODAMI
DZIEWIÊÆDZIESI¥TEJ ROCZNICY WIELKOPOLSKIEJ WETERYNARII

Poniewa¿ mia³em zaszczyt zostaæ zaproszonym wraz z koleg¹ Wiktorem
Naftyñskim (jako byli nauczyciele przedmiotów zawodowych we wrzesiñskim Technikum Weterynaryjnym) na uroczyste obchody dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Wielkopolsce, z perspektywy up³ywu prawie
miesi¹ca, postanowi³em odnieæ siê do kilku problemów istotnych dla weterynarii jako zawodu.
W czasie samej uroczystoci niektóre problemy lekko zaakcentowano,
bardziej wnikliwie dyskutowa³o siê o nich w kuluarach. Przede wszystkim
pragniemy gor¹co podziêkowaæ dr Andrzejowi ¯arneckiemu  Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii i dr Andrzejowi Moskalowi
 prezesowi Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za zaproszenie
i za powitanie w gronie tak wielu zacnych honorowych goci.
W naszej ocenie uroczystoæ by³a bardzo udana, wietnie zorganizowana, wrêcz podnios³a. Dla nas stanowi³a okazjê do spotkania wielu naszych
by³ych uczniów. Bylimy dumni z faktu pe³nienia roli gospodarza przez absolwenta naszej szko³y  dr. Andrzeja ¯arneckiego. Z przyjemnoci¹ ws³uchalimy siê w s³owa kierowane przez honorowych goci na rêce gospodarza
pod adresem szeroko pojêtej wielkopolskiej weterynarii. Dok³adnie zapamiêtalimy wypowiedzi przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. Prorektor Uczelni i Dziekan Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej
ustosunkowali siê do bardzo dobrej wspó³pracy miêdzy Wydzia³em a s³u¿b¹
weterynaryjn¹ z naszego województwa: wybieranie wroc³awskiego wydzia³u
przez m³odzie¿ chc¹c¹ studiowaæ weterynariê, przyjmowanie studentów na
praktyki zawodowe, wstêpne sta¿e pracy itp.
Dziekan prof. dr hab. Jan Twardoñ chyba ze wzglêdów kurtuazyjnych
nie mia³ odwagi wyraziæ swojej dezaprobaty pod adresem osób staraj¹cych
siê o otwarcie wydzia³u weterynaryjnego w Poznaniu.
T¹ odwag¹ (i s³usznie) wykaza³ siê prof. dr hab. Stanis³aw Winnicki.
Konkluzje wypowiedzi Profesora mo¿na streciæ w zdaniu, chocia¿ w Wielkopolsce nie mamy wydzia³u weterynaryjnego, to z tego wszystkiego co robi³a i jak przez 90 lat Wielkopolska weterynaria mo¿emy byæ dumni. Zaczynamy obserwowaæ problemy z prac¹ dla m³odych lekarzy weterynarii. Gdyby taki wydzia³ powsta³ w Poznaniu, problemy jeszcze bardziej by siê nasili³y. Osoby patrz¹ce na weterynariê bardziej dog³êbnie i wszechstronnie,
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wywody prof. St. Winnickiego, popieraj¹. W tym miejscu powinienem zabraæ g³o i powiedzieæ, ¿e chocia¿ w Poznaniu nie mamy wydzia³u weterynaryjnego, to na ziemi wielkopolskiej prawie od 60 lat funkcjonuje cenione w województwie i w kraju Pañstwowe Technikum Weterynaryjne we
Wrzeni.
W tym czasie ponad czterotysiêczna armia uczniów tej szko³y stawia³a
pierwsze kroki w dziedzinie weterynarii szeroko pojêtej (na poziomie rednim), kszta³towa³o swój stosunek do tego zawodu. Wcale nie taka ma³a liczba absolwentów  gdy dysponowa³a w miarê dobrymi zdolnociami intelektualnymi  wybiera³a bardziej wiadomie weterynariê, jako swoje wymarzone studia.
Nieliczni jeszcze ¿yj¹cy absolwenci pierwszego rocznika (1952 r.) pamiêtaj¹, ¿e 1 wrzenia 1950 r. otwarcia Technikum dokona³ lekarz weterynarii profesor Uniwersytetu Poznañskiego  Stanis³aw RUNGE. Choæ jego nazwisko nie zosta³o wymienione podczas uroczystoci, to by³ osob¹ wielce
zas³u¿on¹ dla nauki i zawodu lekarza weterynarii.
W d³u¿szym i bardzo m¹drym wyst¹pieniu chyba po raz pierwszy
w Polsce nakreli³ obowi¹zki, prawa i miejsce weterynaryjnego personelu
pomocniczego na poziomie rednim. To ju¿ chyba odleg³a historia. Czas jednak powróciæ do dnia dzisiejszego.
W najmielszych marzeniach nigdy nie przypuszcza³em, ¿e z tak wielk¹ mi³oci¹ do zawodu technika weterynarii podejd¹ zarz¹dy wielu starostw
powiatowych  jako organy prowadz¹ce szko³y rednie. W ostatnich 2-3 latach wy³¹cznie z pobudek finansowych (otrzymanie dotacji na zadania
owiatowe) przy ró¿nych szko³ach rednich uruchamiaj¹ klasy weterynaryjne
(technika). Wróble æwierkaj¹, ¿e w kraju takich techników powsta³o ju¿
oko³o piêædziesiêciu. Tego dziwacznego procederu nikt nie kontroluje, nie
prowadzi ewidencji, nie wiadomo dok³adnie jak faktycznie jest. W kuluarach
od kolegów lekarzy wet. z ró¿nych powiatów dowiedzia³em siê, ¿e takie klasy funkcjonuj¹ w Marszewie k. Pleszewa, Liskowie k. Kalisza, Tarcach,
a w samym Kaliszu dzia³a studium weterynaryjne sobotnio-niedzielne.
W tym miejscu trzeba wyraziæ dezaprobatê pod adresem tych lekarzy
weterynarii, którzy podejmuj¹ siê nauczaæ przedmiotów zawodowych.
Z ludzkiego punktu widzenia wspó³czuje tym kolegom, gdy¿ podejmuj¹ siê
zadania arcytrudnego: przy jednej czy dwóch klasach koniecznoæ realizacji
kilku przedmiotów nie dysponuj¹c specjalistycznymi pomocami dydaktycznymi i nie maj¹c przygotowania pedagogicznego.
Pewne ostrze¿enie mo¿e siê pojawiæ, gdy po czterech latach pobytu
w szkole, uczniowie przyst¹pi¹ do zewnêtrznego egzaminu z przygotowania
zawodowego a ten wypadnie raczej kiepsko. Tytu³ technika weterynarii
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otrzymuje siê dopiero wtedy, gdy wspomniany egzamin zewnêtrzny wypadnie pozytywnie.
Poniewa¿ nie wszêdzie lekarze weterynarii tak ad hoc podejmuj¹ siê
funkcji nauczycielskiej, szko³y nauczanie przedmiotów zawodowych powierzaj¹ absolwentom wydzia³ów rolnych lub zootechnicznych. Z ca³ym szacunkiem odnoszê siê do w/w zawodów, ale to nie jest pod wzglêdem fachowym
to samo co lekarz weterynarii.
Za parê lat absolwenci tych nowych rednich szkó³ weterynaryjnych
(gdy bêd¹ siê legitymowaæ glejtem technika weterynaryjnego) zaczn¹ pukaæ
do w³acicieli lecznic i gabinetów weterynaryjnych z prob¹ o pracê. Jestem
prawie pewien, ¿e na masowe zatrudnienie liczyæ nie bêd¹ mogli. Poczuj¹ siê
rozczarowani, zawiedzeni i w pewnym sensie skrzywdzeni. M³odzie¿ niewiadoma przysz³ych skutków chêtnie wybiera nowy typ szko³y otwieranej
bli¿ej jego stron rodzinnych.
Starostwa powiatowe ci¹gaj¹ m³odzie¿ na swój teren nie tylko, ¿e dostaj¹ dodatkowe pieni¹dze, to jeszcze zmniejszaj¹ pulê godzin dla nauczycieli
innych specjalnoci. I to jest jedyny powód uruchamiania klas weterynaryjnych. Powstaje pytanie  kto i kiedy dostrze¿e ten problem i podejmie racjonalne decyzje. Du¿o do powiedzenia w tym zakresie powinny mieæ samorz¹dy lekarsko-weterynaryjne i administracja weterynaryjna. Okazuje siê, i¿ nie
wyt³umaczalna niczym mi³oæ do techników weterynarii nie jest jedyna.
W ostatnich tygodniach rodzi siê w umys³ach przedstawicieli niektórych publicznych uczelni mi³oæ do zawodu lekarza weterynarii. Po prostu ni
z gruszki i pietruszki Poznañ, Kraków i Bydgoszcz zapragnê³y na swoim
terenie kszta³ciæ lekarzy weterynarii. Czy kto zbada³ rynek pracy dla tego
zawodu i udowodni³, ¿e zaistnia³a taka potrzeba?
O ile mi wiadomo, to istniej¹ce wydzia³y weterynaryjne przyjmuj¹ maksymalne iloci kandydatów. Dodatkowo uruchomi³y odp³atne studia popo³udniowe z tego kierunku, a w zwi¹zku z tym za parê lat weterynariê bêdzie
koñczyæ bardzo du¿o lekarzy weterynarii. Czy dla wszystkich znajdzie siê
praca z godziwymi zarobkami? Je¿eli lekarze weterynarii po tak d³ugich,
ciê¿kich i tym samym kosztownych studiach musieli by imaæ siê jakiejkolwiek pracy lub byæ bezrobotnymi, to ten fakt le by wiadczy³
o naszych uczelniach i w³adzach je prowadz¹cych. Od kilku miesiêcy na ³amach Gazety Wyborczej toczy siê dyskusja o poziomie i zajêciach niektórych polskich uczelni. Z jednym i drugim w wielu przypadkach wygl¹da le.
Gazeta zaliczy³a te uczelnie do wy¿szych polskich uczelni wstydu. Na
podstawie rozmów przeprowadzonych ze studentami weterynarii, którzy
ukoñczyli wrzesiñskie technikum weterynaryjne mo¿na by³o byæ pewnym, ¿e
ta choroba nie dotknie polskich wydzia³ów weterynaryjnych. Gdyby Mini-
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sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego wyrazi³o zgodê na otwarcie wydzia³u weterynaryjnego w wy¿ej wymienionych miastach, to mo¿na mieæ obawê,
¿e poziom kszta³cenia na tych wydzia³ach d³ugo nie by³by w stanie dorównaæ kszta³ceniu na wydzia³ach z bogatym dowiadczeniem. Pierwsz¹ prób¹
zdezawuowania weterynarii jako kierunku studiów by³y ci¹goty do uruchomienia licencjatów pod nazw¹ pielêgniarz zwierz¹t. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e absolwenci licencjatów (bior¹c pod uwagê dro¿noæ szkolnictwa)
z czasem wymusiliby kontynuacjê w postaci studiów magisterskich. Dla czêci polskich rolników magister pielêgniarz by³by du¿o wa¿niejszy od lekarza weterynarii okrelanego z regu³y przez polskie media, jako weterynarz.
Mam nadziejê, ¿e ta tendencja upad³a. Wydaje mi siê, ¿e obecnie nie
powinno chodziæ wy³¹cznie o liczbê wypuszczanych z uczelni lekarzy weterynarii, lecz o poprawê kszta³cenia zw³aszcza praktycznego. Pieni¹dze, które
Ministerstwo musia³oby wydaæ na pobudowanie klinik weterynaryjnych, ich
wyposa¿enie i przygotowanie kadry, powinno przeznaczyæ na wszechstronne
kszta³cenie praktyczne w istniej¹cych wydzia³ach weterynaryjnych. Je¿eli tak
siê stanie, wówczas wie¿o upieczony lekarz weterynarii bêdzie z powodzeniem móg³ wykonywaæ przez jaki czas pracê bez koniecznoci koñczenia prawie od razu studiów podyplomowych.
Na obchodach dziewiêædziesiêciolecia funkcjonowania weterynarii
w Polsce mówi³o siê o tym zawodzie dobrze i pochlebnie. Czy tak samo
dobrze bêdzie siê mówiæ za lat dziesiêæ?

41

Aktualnoci

ZMIANA NA STANOWISKU
WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Dnia 2 listopada 2009 r. lekarz wet. Les³aw Szab³oñski zosta³ ponownie
powo³any na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
GRATULUJEMY.
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
WE WROC£AWIU
DZIEKANAT
WYDZIA£ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
50-375 WROC£AW, UL. C.K. NORWIDA 31
TEL./FAX 71-328-15-67, 71 320-51-07

Wroc³aw, 22 padziernika 2009 r.

Pani
prof. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
STANOWISKO
RADY WYDZIA£U MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu
z dnia 22 padziernika 2009 r.
w sprawie otwierania studiów na kierunku weterynaria w orodkach akademickich Krakowa, Bydgoszczy i Poznania.
Rada Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wroc³awiu jest zaniepokojona informacjami o planach otwarcia studiów
na Uniwersytecie Jagielloñskim i Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie,
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Powstanie kolejnych jednostek kszta³c¹cych lekarzy weterynarii w Polsce jest nieuzasadnione i budzi zdecydowany
sprzeciw naszego rodowiska akademickiego. Uwa¿amy, ¿e cztery wydzia³y
medycyny weterynaryjnej w Polsce w pe³ni zaspakajaj¹ potrzeby polskiego
rynku pracy dla lekarzy weterynarii. Ju¿ od szeregu lat wielu absolwentów
obecnych wydzia³ów weterynaryjnych nie znajduje pracy w Polsce, co zmusza ich do emigracji zarobkowej poza granice kraju. Maj¹c na uwadze liczbê absolwentów (600-700 rocznie), opuszczaj¹cych mury polskich wydzia³ów medycyny weterynaryjnej, zwracamy uwagê, ze znacznie przekracza ona
zapotrzebowanie polskiego rynku pracy. Powo³anie nastêpnych jednostek
oferuj¹cych studia na kierunku weterynaria pog³êbi ten proces. Prawid³owe
prowadzenie studiów na wydziale medycyny weterynaryjnej wymaga bardzo
du¿ych nak³adów finansowych, dobrej, dowiadczonej kadry naukowo-dydaktycznej, odpowiedniej wyspecjalizowanej infrastruktury w postaci labora43
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toriów, sal æwiczeniowych, wyk³adowych, przychodni i klinik weterynaryjnych, gospodarstw hodowlanych, ubojni i przetwórni. Wyposa¿enie w nowoczesna, bardzo specyficzn¹ aparaturê naukowo-badawcz¹ i us³ugow¹ wymaga wielomilionowych nak³adów. Jednak zdajemy sobie sprawê z potrzeby
umo¿liwienia naszej m³odzie¿y dalszego rozwoju intelektualnego na poziomie uniwersyteckim. Kszta³cenie na kierunku weterynaria jest najbardziej
kosztoch³onne sporód wszystkich kierunków nie tylko w Polsce, ale w ca³ej Europie, co wynika m. innymi z raportu E.A.E.V.E. Ju¿ w chwili obecnej
wydzia³y medycyny weterynaryjnej w Polsce s¹ niedoinwestowane, co zaczyna odbijaæ siê na poziomie kszta³cenia.. Utworzenie nowych jednostek
pog³êbi ten proces. Bêdziemy wówczas mieli nadmiern¹ liczbê kiepsko wykszta³conych lekarzy weterynarii.
Obecne Wydzia³y Medycyny Weterynaryjnej w Polsce, pomimo wielu
uwag krytycznych w du¿ej mierze zaspakajaj¹ wymogi standardów europejskich. Zosta³o to docenione przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Oceny
Jakoci Kszta³cenia Wydzia³ów Weterynaryjnych ju¿ dziesiêæ lat temu. Obecnie wydzia³y te zostaj¹ poddane ponownej ocenie, wg wymogów E.A.E.V.E.
Kieruj¹c siê zatem trosk¹ o jakoæ kszta³cenia lekarzy weterynarii
w Polsce i zapewnienia im odpowiedniej iloci miejsc pracy, zwracamy siê
z apelem do w³adz uczelni, które zamierzaj¹ utworzyæ nowe jednostki kszta³c¹ce na kierunku weterynaria w Polsce o rozs¹dek i nieco szersze spojrzenie na sprawê edukacji przysz³ych kadr weterynaryjnych w Polsce.
Dziekan
prof. dr hab. Jan Twardoñ
Otrzymuj¹:
1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. G³ówny Lekarz Weterynarii
3. Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego
4. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu
5. Rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie
6. Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
7. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
8. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
9. Dziekani Wydzia³ów Medycyny Weterynaryjnej
10. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie
11. Okrêgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne
12. Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP)
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Dr Jacek Krzemiñski

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
W ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22 wrzenia 2009 r. odby³o
siê spotkanie dotycz¹ce konsultacji projektu rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wysokoci op³at
za czynnoci wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, miejsc pobierania
op³at oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej i rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków i wysokoci wynagrodzenia za wykonane
czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Stronê rz¹dow¹ reprezentowali sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeusz Nalewajk, dyrektor Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoci
i Weterynarii Wojciech Wojtyra i dr wet. Albert Jurek, za G³ówny Inspektorat Weterynarii  zastêpca g³ównego lekarza weterynarii Jaros³aw Naze i dr
Zbigniew Konecki.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjn¹ podczas posiedzenia w Miêdzyzdrojach wydelegowa³a na to spotkanie zespó³ w sk³adzie: prezes Tadeusz
Jakubowski, sekretarz Marek Mastalerek, wiceprezes Andrzej Moskal, wiceprezes Tomasz Piêknik, wiceprezes Krzysztof Matras, wiceprezes Piotr ¯muda, Jacek £ukaszewicz i Artur Krakowiak. Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius reprezentowali przewodnicz¹cy
Piotr Ka³u¿ny, Piotr Skrzypczak i Aleksander Borowiecki.
Otwieraj¹c posiedzenie minister Tadeusz Nalewajk zwróci³ uwagê, ¿e
spotkanie nie ma charakteru konferencji uzgodnieniowej, lecz s¹ to konsultacje, maj¹ce na celu zasiêgniêcie opinii. Do przedstawienia tych opinii zaprosi³ przedstawicieli producentów, reprezentuj¹cych Krajowy Zwi¹zek Pracodawców  Producentów Trzody Chlewnej, Polski Zwi¹zek Hodowców
Strusi, Zrzeszenie Rybaków Morskich  Organizacjê Producentów, Krajowy
Zwi¹zek Rewizyjny Rolniczych Spó³dzielni Produkcyjnych, Radê Gospodarki ¯ywnociowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajow¹ Radê
Drobiarstwa  Izbê Gospodarcz¹, Stowarzyszenie Rzeników i Wêdliniarzy
Rzeczypospolitej Polskiej, Krajow¹ Radê Izb Rolniczych, Zwi¹zek Polskie Miêso, Izbê Gospodarcz¹ Handlowców, Przetwórców Zbó¿ i Producentów Pasz.
Minister Tadeusz Nalewajk z tak szerokim gremium spotka³ siê po raz
pierwszy po pó³ roku od objêcia stanowiska podsekretarza stanu. Zapewni³, i¿
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zdaje sobie sprawê, ¿e trudno jest przy reprezentowaniu tak ró¿nych interesów
uzyskaæ jednolite stanowisko. Poinformowa³ producentów i hodowców, ¿e
nowelizacja rozporz¹dzeñ musi nast¹piæ ze wzglêdu na koniecznoæ dostosowania op³at do wysokoci minimalnej okrelonej w rozporz¹dzeniu Unii
Europejskiej 882 z 7 wrzenia 2004 r. W przeciwnym wypadku rz¹dowi
Rzeczypospolitej Polskiej grozi rozprawa przed Europejskim Trybuna³em
Sprawiedliwoci.
Przedstawicielom lekarzy weterynarii przekaza³ natomiast, ¿e producenci zg³aszaj¹ liczne zastrze¿enia do wiadectw zdrowia zwierz¹t w obrocie,
wprowadzonych w zwi¹zku z realizacj¹ programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Wystêpuj¹ te¿ o okrelenie kursu euro, wed³ug którego maj¹ byæ
okrelane op³aty. Zwróci³ uwagê, ¿e przeliczenie op³at bezporednich odnoszone jest do kursu euro z 30 wrzenia.
Koniecznoæ wprowadzenia minimalnych stawek, okrelonych
w rozporz¹dzeniu 882 z 2004 r. potwierdzi³ dyrektor Wojciech Wojtyra. Jednoczenie powiedzia³, ¿e Departament  zgodnie z prob¹ ministra Marka
Sawickiego  przyj¹³ zasady, ¿eby w miarê mo¿liwoci stawek za czynnoci
wykonywane w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej nie podnosiæ. Kryzys ekonomiczny powoduje, ¿e rozmowa na temat stawek jest trudniejsza, ni¿ gdyby by³a przeprowadzana na przyk³ad rok temu. Wprowadzenie wiadectw
zdrowia zwierz¹t w zwi¹zku z realizowaniem programu zwalczania choroby
Aujeszkyego spowodowa³o tak wiele protestów ze strony rodowisk rolniczych, ze minister uzna³, i¿ nale¿a³oby przychyliæ siê do ich postulatów
i obni¿yæ nieco stawki za te wiadectwa.
Dyrektor Wojciech Wojtyra powiedzia³, ¿e wiêkszoæ postulatów zosta³a
ju¿ rozpatrzona w Departamencie Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii.
Okaza³o siê, ¿e niektóre stawki zosta³y niechc¹cy podniesione, na co zwróci³a uwagê Federacja Hodowców Byd³a i Producentów Mleka. Przy zmianie
kategorii i okrelenia cielêcia okaza³o siê, ¿e stawki wzros³y niemal dwukrotnie. Definicje cielêcia w Unii Europejskiej s¹ tak ró¿ne, ¿e trudno zdecydowaæ, któr¹ nale¿a³oby przyj¹æ. Przedstawiciele resortu rolnictwa bêd¹ jeszcze
o tym dyskutowaæ z producentami. Równie¿ proponowane zmiany stawek
w odniesieniu do drobiu bêd¹ jeszcze dyskutowana z Krajow¹ Rad¹ Drobiarstwa.
Prezes Tadeusz Jakubowski przypomnia³, ¿e tematem spotkania s¹ dwa
rozporz¹dzenia: projekt rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wysokoci op³at za czynnoci wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, miejsc pobierania op³at oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej i drugi temat  zmiana rozporz¹dzenia w sprawie warunków i wysokoci wynagrodze-
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nia za wykonane czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Pierwszym tematem powinien byæ ¿ywo zainteresowany  ze wzglêdu na
w³aciwe funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej  G³ówny Lekarz Weterynarii oraz hodowcy i przetwórcy, jako podmioty wnosz¹ce op³aty za niektóre czynnoci wykonywane w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej. Izba Lekarsko-Weterynaryjna, reprezentuj¹c lekarzy, którzy wykonuj¹ zadania
w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej zainteresowana jest g³ownie zapisami
rozporz¹dzenia w sprawie warunków i wysokoci wynagrodzenia za wykonane czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, co z kolei nie dotyczy bezporednio producentów.
Tadeusz Jakubowski zwróci³ uwagê, ¿e podpisanie przez prezydenta RP
ustawy o finansach publicznych i likwidacja kont dochodów w³asnych
w powiatowych inspektoratach weterynarii stworzy³o now¹ sytuacjê prawn¹,
zmieniaj¹c zasady rozliczania czynnoci wykonywanych w imieniu Inspekcji
Weterynaryjnej przez osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Prezes przypomnia³, ¿e w 2003 roku minister rolnictwa zwróci³ siê do
lekarzy weterynarii o obni¿enie stawek, zw³aszcza za badanie zwierz¹t rzenych i miêsa. W 2003 roku stawka za badanie wini przy uboju z automatycznym przesuwem tamy wynosi³a 4,40 z³. Póniej wprowadzono lekarzy
weterynarii w b³¹d, mówi¹c, ¿e bêdzie wprowadzony podatek VAT od tych
czynnoci. Od kwoty op³aty potr¹cono 7% na podatek VAT i stawka wynosi³a 4,08 z³. Od tego czasu, pomimo inflacji, nie podnoszono op³at. Dlatego
wczeniej  podczas rozmów z ministrem i dyrektorem Wojciechem Wojtyr¹
uzgodniono, ¿e nale¿y wzi¹æ pod uwagê waloryzacjê tych op³at, uwzglêdniaj¹c wspó³czynnik inflacji. Wed³ug danych GUS inflacja w tym okresie wynios³a 17,3%. Odnosi siê to równie¿ do rozporz¹dzenia 882, które obligowa³o nasz rz¹d do uregulowania kwestii p³acowych do 1 stycznia 2008 r. Dodatkowym zagadnieniem jest zmiana zasad badania w kierunku w³oni, które staje siê bardziej kosztoch³onnym.
Zagadnienia te dyskutowane by³y z ministrami Olejniczakiem, Pilarczykiem, Mojzesowiczem i Lepperem. Po protecie lekarzy weterynarii
i manifestacji na ulicach Warszawy powo³ano grupy robocze do prac nad
postulatami lekarzy weterynarii, do których oddelegowano pracowników
Ministerstwa Rolnictwa i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Powsta³y dobre warunki do porozumienia w sprawie zmiany tych dwu rozporz¹dzeñ. Po kolejnej zmianie rz¹du rozmowy znów podjêto od podstaw.
Izba prowadzi³a je z ministrem Markiem Sawickim, wiceministrem Kazi-
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mierzem Plocke, dyrektorem Wojciechem Wojtyr¹, zanim dosz³o do obecnego spotkania.
Z dyrektorem W. Wojtyr¹, jako osob¹ odpowiedzialn¹ za przygotowanie
projektów nowych rozporz¹dzeñ, ustalono wstêpnie, ¿e dla lekarzy weterynarii, obok uwzglêdnienia zaleceñ zawartych w rozporz¹dzeniu unijnym, sprawami najbardziej istotnymi s¹: waloryzacja inflacyjna wynagrodzeñ za czynnoci wykonywane w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej i uproszczenie zasad
obliczania tych wynagrodzeñ, poprzez wyp³acanie ich jako procentu od pobranej op³aty, przy czym 93% otrzymywa³by lekarz wykonuj¹cy czynnoci
w imieniu Inspekcji, a 7% powinno pozostawaæ na pokrycie kosztów funkcjonowania Inspekcji. Takie zasady mog³oby byæ utrzymane do koñca 2010
roku, kiedy zniesione zostan¹ konta dochodów w³asnych Inspekcji. Zagadnienie to w ogóle nie dotyczy podmiotów wnosz¹cych op³aty.
Do przedstawionych przez ministra projektów obu rozporz¹dzeñ Izba
Lekarsko-Weterynaryjna przedstawi³a na pimie swoje uwagi. Prezes T. Jakubowski zwróci³ siê o rzetelne i wywa¿one przedyskutowanie przedstawionych propozycji.
Piotr Ka³u¿ny, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki Medicus
Veterinarius zwróci³ uwagê, ¿e obowi¹zek wystawiania wiadectw dla zwierz¹t kierowanych na ubój wymusi³ program zwalczania choroby Aujeszkyego. Przy braku nadzoru nad obrotem trzod¹ chlewn¹, a zw³aszcza prosiêtami do hodowli  realizacja tego programu jest zagro¿ona. Rolnicy sprzedaj¹c prosiêta z gospodarstw zaka¿onych do nie zaka¿onych powoduj¹, ¿e przy
kolejnych pobraniach próbek rejestruje siê nowe ogniska choroby tam, gdzie
wczeniej nie wystêpowa³y. Mo¿e to spowodowaæ bezproduktywny przepadek kwot wydanych na realizacjê programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Lekarze weterynarii walcz¹ o efektywne zrealizowanie programu. Wprowadzenie wiadectw dla zwierz¹t kierowanych do rzeni sprawi³o, ¿e ujawnione zosta³y stada nie zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tym samym uszczelniony zosta³ obrót.
Krzysztof Matras podkreli³, ¿e lekarze weterynarii nie s¹ stron¹ podczas tego spotkania. Stronami s¹ przedstawiciele Ministerstwa i przedstawiciele producentów, którzy bêd¹ ponosiæ op³aty, zgodnie z rozporz¹dzeniem,
które wyda minister rolnictwa. Ministerstwo (strona rz¹dowa) ma obowi¹zek
wdro¿enia rozporz¹dzenia 882. Jestemy w Unii Europejskiej od 2004 roku.
Rozporz¹dzenie 882 obowi¹zuje od 2006 roku. W zakresie op³at obowi¹zuje
od 1 stycznia 2007 roku. W okresie, kiedy kraje cz³onkowskie dzia³aj¹ na
podstawie dyrektywy 8573  obowi¹zywa³ okres przejciowy do 1 stycznia
2008 r. Na rz¹dzie polskim ci¹¿y obowi¹zek pe³nego wdro¿enia rozporz¹dzenia 882.
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Minister rolnictwa i g³ówny lekarz weterynarii, który poprzez powiatowych lekarzy weterynarii wyznacza lekarzy do wykonywania czynnoci s¹
stronami w zakresie ustaleñ zapisów rozporz¹dzenia o wynagrodzeniach.
W tych ustaleniach stron¹ jest tak¿e Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
nie le¿y to natomiast w zakresie zainteresowañ hodowców i przetwórców.
Problemy lekarzy weterynarii nie wynikaj¹ z relacji z producentami, ale
z rozporz¹dzenia o wynagrodzeniach. Niezale¿nie od op³aty wnoszonej przez
podmiot gospodarczy  pozostaje niew³aciwoæ w sposobie rozliczania miêdzy lekarzem powiatowym a lekarzem wykonuj¹cym badania. Stawka, jak¹
otrzymuje lekarz nie ma ¿adnego znaczenia dla podmiotu gospodarczego,
który zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem wnosi op³atê na
konto Inspekcji Weterynaryjnej, a ta wyp³aca wynagrodzenie lekarzowi.
Piotr Skrzypczak, reprezentuj¹cy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy
Weterynarii Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius zwróci³ uwagê, ¿e
w 2003 roku, przy nowelizacji rozporz¹dzeñ dotycz¹cych op³at i wynagrodzeñ  obni¿enie op³at za badanie zwierz¹t rzenych i miêsa minister uzasadnia³ koniecznoci¹ dostosowania urz¹dzeñ i mo¿liwoci zak³adów produkcyjnych do wymogów Unii Europejskiej. Realizacji obietnicy powroty do stawek sprzed 2003 r., jak¹ rz¹d z³o¿y³ rodowisku lekarzy weterynarii nie doczekano siê przez 6 lat. W tym okresie znacznie wzros³y ceny wyrobów
wêdliniarskich, wzros³y te¿ op³aty, jakie lekarze weterynarii ponosz¹ za prowadzenie zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.
Piotr ¯muda zwróci³ uwagê, ¿e dla realizacji zadañ z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii niezbêdna jest infrastruktura zak³adu leczniczego dla zwierz¹t. Uwa¿a, ¿e w zwi¹zku z tym minister rolnictwa powinien
porozumieæ siê z ministrem finansów, aby umo¿liwiæ legalne rozliczanie tej
dzia³alnoci poprzez zak³ad leczniczy.
Reprezentant Zwi¹zku Polskie Miêso, przedstawiaj¹c g³os rolników,
stwierdzi³, ¿e ¿e nastêpuje koncentracja produkcji w Europie. Nasi rolnicy
bior¹ kredyty preferencyjne po 3-5 milionów z³otych i produkuj¹ po kilka
tysiêcy prosi¹t (10-20 tysiêcy), trzymaj¹ równie¿ kilka tysiêcy tuczników.
W tych warunkach za wiadectwa zdrowia p³ac¹ nawet 20 tysiêcy z³otych.
W jego opinii jest to op³ata za nic.
Dyskutant reprezentuje zak³ad, który dokonuje uboju oko³o 15% byd³a
w Polsce. Miêso w 80-90% jest sprzedawana na rynki starej Unii. Ocenia, ¿e
wprowadzenie stawek proponowanych w cennika spowoduje, ¿e polscy producenci nie bêd¹ konkurencyjni na rynku miêdzynarodowym. Zaproponowa³
urynkowienie nadzoru weterynaryjnego, aby zak³ad produkcyjny móg³ sobie
wybraæ zespó³ lekarzy, negocjowaæ warunki i stawki. Inspekcja Weterynaryjna bra³aby wed³ug tej koncepcji nadal 7% od op³aty za wykonan¹ czynnoæ.
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Prezes zarz¹du Zwi¹zku Polskie Miêso Witold Choiñski wyrazi³ opiniê, ¿e lekarze weterynarii bezustannie wykorzystuj¹ sytuacjê czêstych
zmian na stanowisku ministra rolnictwa, odpowiedzialnego za Inspekcjê
Weterynaryjn¹ i przy ka¿dej zmianie usi³uj¹ podnieæ te op³aty.
Witold Choiñski wyrazi³ pogl¹d, ¿e kraje europejskie, które chc¹ liczyæ
siê na rynku wo³owiny, wieprzowiny i innych miês  Dania, Holandia czy
Niemcy  stosuj¹ ró¿ne odstêpstwa, ¿eby tych op³at unikn¹æ. Do takich dzia³añ zaliczy³ uwalnianie gospodarstw od w³oni, mro¿enie miêsa
i odst¹pienie od pobierania op³at za badania w kierunku w³onicy. W jego
opinii op³aty weterynaryjne, które ponosi zak³ad, s¹ du¿o wy¿sze ni¿ w innych krajach Unii Europejskiej.
Doktor Albert Jurek wyjani³, ¿e odstêpstwo od op³at minimalnych
przedstawionych w rozporz¹dzeniu 882 mo¿e byæ zastosowane przez pañstwa cz³onkowskie, ale praktycznie tylko w odniesieniu do indywidualnych
przedsiêbiorstw, do indywidualnego rodzaju ¿ywnoci. Pañstwo cz³onkowskie musi uzasadniæ, dlaczego wobec takiego przedsiêbiorstwa czy grupy
przedsiêbiorstw zosta³o to zastosowane.
Mielimy ju¿ dowiadczenie z takimi odstêpstwami i z tym, jak siê je
negocjuje. Zamierzalimy wprowadziæ odstêpstwa strukturalne dla produktów
tradycyjnych. Kiedy próbowalimy wprowadziæ ogólne odstêpstwa dla produktów tradycyjnych w ramach negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹  Komisja
za¿¹da³a, abymy przedstawili wykaz przedsiêbiorstw, w których chcemy
obni¿yæ jakie wymagania i opisaæ ka¿de z tych przedsiêbiorstw. Równie¿
przy przyjêciu propozycji Witolda Choiñskiego konieczne by³oby wskazanie
konkretnego przedsiêbiorstwa i uzasadnienie, dlaczego ma ono mieæ obni¿one stawki za nadzór weterynaryjny, jakie dodatkowe systemy kontroli jakoci stosuje, ¿eby obni¿yæ stawki urzêdowe. Jest to nierealne do przyjêcia
w skali ca³ego kraju.
Jaros³aw Naze, zastêpca g³ównego lekarza weterynarii, zwróci³ uwagê,
¿e przedstawiciele przemys³u mówi¹ o przetargach, traktuj¹c nadzór weterynaryjny jako typow¹ us³ugê. Taka dzia³alnoæ nie mo¿e byæ negocjowana. Przy ka¿dej misji, czy kontroli zawsze padaj¹ pytania, na jakiej zasadzie funkcjonuj¹ lekarze sprawuj¹cy nadzór, badaj¹cy miêso, wykonuj¹cy
zadania urzêdowe. Nadzór ten trzeba traktowaæ jako nadzór zewnêtrzny,
a nie w³acicielski. Pewne nadzory stosowane w ramach HACCP zezwalaj¹ na zatrudnianie lekarza weterynarii, który za pensjê prowadzi jak¹ czêæ
dokumentacji zak³adu. Wyniki badañ dokonywanych przez lekarzy weterynarii w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej musz¹ byæ niezale¿ne. Inspekcja
jest odpowiedzialna za wyznaczenie, okrelenie kwalifikacji lekarzy wyznaczonych i wprowadzenie ich do zak³adu. Zgodnie z prawem unijnym 
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w³aciwy organ zapewnia bezstronnoæ, wysok¹ jakoæ i spójnoæ kontroli
urzêdowych na wszystkich poziomach, co wyklucza prowadzenie przetargów na tê dzia³alnoæ.
Inspekcja Weterynaryjna prowadzi bardzo wiele dzia³añ zwi¹zanych
z rozszerzeniem naszych rynków na kraje Unii Europejskiej i na kraje trzecie. Poza badaniem zwierz¹t rzenych i miêsa jest wiele innych czynnoci
wykonywanych w ramach wyznaczeñ powiatowego lekarza weterynarii,
m. in. zwi¹zanych ze zwalczaniem chorób zakanych. Do tych dzia³añ nale¿y równie¿ wdra¿anie programu zwalczania choroby Aujeszkyego, le¿¹ce
przede wszystkim w interesie hodowców.
Marek Mastalerek zwróci³ uwagê, ¿e przedstawiciele producentów mówi¹ o szczegó³ach, od których zale¿y bilans ich przedsiêbiorstw, zwi¹zany
z ponoszonymi op³atami. Natomiast lekarze weterynarii wystêpuj¹ o usystematyzowanie ca³ego procesu, opieraj¹c siê na cenniku Dlatego ich postulaty
odnosz¹ siê do ministra a nie do producentów. Chodzi o usystematyzowanie
procesu na wiele lat, bez koniecznoci przeprowadzania wielu rewolucji.
Nie jest prawd¹, ¿e lekarze weterynarii korzystaj¹c z ka¿dej zmiany ministra
usi³uj¹ co ugraæ. Ta sama sprawa jest podnoszona od 6 lat. Poniewa¿ ministrowie zmieniaj¹ siê  sprawa upada i znowu od¿ywa. Lekarze weterynarii, tak samo jak producenci, s¹ przedsiêbiorcami. Inspekcja Weterynaryjna,
zlecaj¹c im wykonywanie pewnych zadañ, prowadzi rozmowy z kim, kto
opieraj¹c siê na rachunku ekonomicznym, musi przeanalizowaæ, czy to mu
siê op³aca.
Odnosz¹c siê do uwzglêdnienia w op³atach wynagrodzenia osób przeprowadzaj¹cych nadzór  Izba dokona³a profesjonalnego obliczenia rentownoci
prowadzenia zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, ponoszonych kosztów, korzystaj¹c z amerykañskiego systemu ABC. Na podstawie takiego wyliczenia
godzina pracy lekarza weterynarii zosta³a okrelona na 94 z³ote, co nie jest
jego zarobkiem, ale przychodem zapewniaj¹cym rentownoæ prowadzenia
zak³adu.
Marek Mastalerek zwróci³ uwagê, ¿e gdyby wszystkie zadania wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii Inspekcja wykonywa³a we w³asnym zakresie, by³yby one oko³o 3 razy dro¿sze. Na ca³ym wiecie
najtañsz¹ form¹ sprawowania nadzoru jest wyznaczanie lekarzy prywatnych.
Koszty badañ laboratoryjnych i pobierania próbek s¹ równie¿ niema³ym
wydatkiem. M. Mastalerek zwróci³ uwagê na koszt takich badañ w programie
zwalczania choroby Aujeszkyego czy przy badaniu w kierunku bia³aczki, na
co wydawane s¹ pokane rodki z bud¿etu pañstwa. Wszystkie te badania s¹
u nas pokrywane przez pañstwo, a rolnik nie ponosi w zwi¹zku z tym ¿adnych kosztów.
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Jedynym kosztem ponoszonym przez rolników s¹ wprowadzone wiadectwa zdrowia. Nale¿y zwróciæ tu uwagê, ¿e 90% lekarzy weterynarii jedzi do
gospodarstw, gdzie w stadzie s¹ trzy winie, a nie kilkadziesi¹t tysiêcy.
Przedstawiciel producentów wyrazi³ pogl¹d, ¿e wiadectwa zdrowia nie
maj¹ wp³ywu na realizacjê programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Ewidencjê zwierz¹t powinien zapewniaæ system IRZ i kodeks dobrej praktyki
rolniczej. Ka¿dy rolnik pod wnioskami o dop³aty podpisuje, ¿e bêdzie tego
kodeksu przestrzega³. W jego opinii lekarze weterynarii je¿d¿¹c do gospodarstw hodowlanych powoduj¹ roznoszenie choroby.
Doktor Albert Jurek wyjani³, ¿e decyzja lekarza powiatowego wi¹¿¹ siê
z sytuacj¹ w danej chwili, kiedy gospodarstwo znajduje siê w rejonie wolnym od choroby. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e hodowca kupi³ winie nieznanego
pochodzenia do swojego gospodarstwa. Obrót zwierzêtami w gospodarstwie
jest istotnym elementem dla decyzji o uznaniu gospodarstwa za wolne od
choroby. Znany jest problem BSE, a wci¹¿ stosowana jest m¹czka miêsna
w ¿ywieniu byd³a. Ci¹gle wykrywane s¹ przypadki choroby u krów 22-28
miesiêcznych.
Minister Tadeusz Nalewajk zwróci³ uwagê, ¿e uznanie naszego kraju za
wolny od choroby le¿y w interesie hodowców.
Rajmund Paczkowski, prezes zarz¹du Krajowej Rady Drobiarstwa powiedzia³, ¿e od kilku lat w tym gronie prowadzone s¹ walki o okrelenie
odp³atnoci. Krajowa Rada Drobiarstwa odrzuci³a propozycje, które przedstawi³o Ministerstwo Rolnictwa. Podwy¿ki niektórych op³at wynosz¹ 10 procent
i wiêcej, a kryzys wystêpuje równie¿ w drobiarstwie. Od lipca br. wiele firm
zaczyna wykazywaæ straty. Popar³ wyst¹pienia obydwu przedstawicieli bran¿y miêsa czerwonego. Przemys³ drobiarski ubija rocznie oko³o 600 milionów
sztuk drobiu, ponad 500 milionów samych kurcz¹t, ponad 30 milionów indyków, podobnie kur wylêgowych i gêsi. Jest przy tym zatrudnionych wielu
lekarzy.
Dla du¿ych zak³adów op³aty weterynaryjne przekraczaj¹ rocznie pó³tora miliona z³otych. Przy mniejszych s¹ to sumy rzêdu 350-600 tysiêcy z³otych. Krajowa Rada Drobiarstwa jest zainteresowana urynkowieniem tego
nadzoru.
Leszek Kawski, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa, popar³
opiniê, ¿e hodowców nie staæ na jakiekolwiek podwy¿ki op³at. Wyrazi³ pogl¹d, ¿e nie nale¿y siê spieszyæ siê z wdra¿aniem rozporz¹dzenia 882, które
nie jest jeszcze wdro¿one w wielu krajach Unii. W Holandii nadzór weterynaryjny odbywa siê na zasadzie przetargów, równie¿ w tak wa¿nych programach jak zwalczanie Salomonelli, który jest realizowany przez samych drobiarzy.
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Leszek Kawski poinformowa³, ¿e z prowadzonego przez niego zak³adu
noc¹ wywo¿one jest kilka transportów drobiu do ubojni, pod nieobecnoæ
lekarza weterynarii. Lekarz wydaje wiadectwa producentowi, który przyje¿d¿a do jego biura, co Leszek Kawski oceni³ jako absurd.
Tomasz Piêknik zaprotestowa³ przeciwko takiemu stawianiu sprawy. Zapewni³, ¿e wystawiaj¹c takie wiadectwa, uczestniczy przy nocnych za³adunkach transportów drobiu do ubojni. Je¿eli Leszek Kawski stwierdza nieprawid³owoci to powinien je zg³osiæ powiatowemu lekarzowi weterynarii. Tomasz Piêknik zwróci³ uwagê, ¿e hodowle o wymiarze takim o jakim mówi¹
przedstawiciele Zwi¹zku Polskie Miêso stanowi¹ 5% gospodarstw w Polsce. W województwie opolskim ka¿dego tygodnia w jednym powiecie odkrywa siê 1-2 gospodarstwa nie zarejestrowane. Odbywa siê nielegalny obrót nie oznakowan¹ trzod¹ chlewn¹. Dopóki hodowcy nie uporz¹dkuj¹ sprawy znakowania wiñ  wiadectwa zdrowia s¹ jedyn¹ drog¹ do tego, ¿eby
opanowaæ rynek.
W ogólnej dyskusji przedstawiciele przemys³u miêsnego kwestionowali
potrzebê prowadzenia badañ przedubojowych i kontroli ci¹g³ych w zak³adach
ubojowych i przetwórczych. Wymieniaj¹c koszty zwi¹zane z nadzorem, oceniali, ¿e nie wszystkie te koszty musz¹ byæ ponoszone przez producentów.
W ich opinii czêæ tych kosztów powinna byæ zawarta w bud¿ecie pañstwa
na utrzymanie weterynarii.
Albert Jurek przypomnia³, ¿e nasz system nadzoru jest nadzorowany
odgórnie przez Biuro do spraw Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii Komisji Europejskiej. W przysz³ym roku Polskê czeka generalny audyt, który
bêdzie opiera³ siê na kilkunastu misjach prowadzonych jednoczenie. Efektem tego audytu mo¿e byæ poci¹gniêcie Polski do odpowiedzialnoci za niewype³nienie ju¿ wskazanych uchybieñ, m.in. w zakresie niewdro¿enia op³at
minimalnych zgodnie z rozporz¹dzeniem 882. System nadzoru wdro¿ony
w Polsce zosta³ pozytywnie oceniony przez Komisjê Europejsk¹.
Odnosz¹c siê do badañ w kierunku w³oni dyrektor A. Jurek zwróci³
uwagê na odmienn¹ sytuacjê w Danii ni¿ w Polsce, nieporównanie mniejsz¹
liczbê ubojni i znacznie mniejsz¹ populacjê. Przyjêcie mro¿enia jako metody
zapobiegania w³onicy jest mo¿liwe przy bardzo ma³ym stopniu wystêpowania w³oni. Mro¿enie stosowane we Francji zosta³o zakwestionowane przy
imporcie do Federacji Rosyjskiej.
Tadeusz Jakubowski podziêkowa³ ministrowi za umo¿liwienie zapoznania siê z przedstawionymi opiniami. Stwierdzi³, ¿e martwi go postawa producentów (a zw³aszcza hodowców), którzy jako z³o traktuj¹ olbrzymi program,
który zosta³ wdro¿ony dla nich, a lekarze weterynarii s¹ jedynie wykonawcami pewnych czynnoci z tym zwi¹zanych. Lekarzom nie zale¿y na wypisy-
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waniu wiadectw. To producentom powinno na tym zale¿eæ, ¿eby uszczelniæ
obrót zwierzêtami, a w konsekwencji utrzymaæ siê na rynku miêdzynarodowym. W realizacjê tego programu w³o¿ono setki milionów z³otych z bud¿etu pañstwa. Tadeusz Jakubowski zwróci³ siê do ministra o przeprowadzenie
roboczego spotkania z udzia³em dyrektora Wojciecha Wojtyry w celu znalezienia rozwi¹zañ dla problemów przedstawionych przez lekarzy weterynarii.
Podczas spotkania nie przyjêto konkretnych ustaleñ, czego zreszt¹ trudno by³o siê spodziewaæ przy tak du¿ej liczbie podmiotów zaproszonych
przez ministra do dyskusji. Mo¿na by³o odnieæ wra¿enie, ¿e producenci nie
s¹ zainteresowani uszczelnieniem obrotu zwierzêtami, z punktu widzenia lekarzy  niezbêdnym przy realizacji programów zwalczania chorób zakanych. Kwestionuj¹ szczególnie ponoszenie zwi¹zanych z tym op³at. Postuluj¹ wprowadzenie przetargów na czynnoci wykonywane w imieniu Inspekcji
Weterynaryjnej i mo¿liwoæ wyboru przez producenta zespo³u lekarzy sprawuj¹cych nadzór nad produkcj¹. Mo¿na by te postulaty oceniæ jako krótkowzroczne i zmierzaj¹ce do ograniczenia konkurencyjnoci naszej produkcji
na miêdzynarodowych rynkach. Z drugiej jednak strony nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e producenci skrzêtnie wychwytuj¹ wszelkie nieprawid³owoci w pe³nieniu nadzoru weterynaryjnego, przedstawiaj¹c je w rozmowach z decydentami jako normê i kwestionuj¹c potrzebê takiego nadzoru w ogóle. Na to nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê czytelników niniejszej relacji.
Opracowa³ Jacek Krzemiñski
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Be³chatów, dnia 17 padziernika 2009 r.
Do
Prezesa Rady Ministrów
Pana Premiera
Donalda Tuska
Stanowisko Konferencji przedstawicieli
Rad Okrêgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych,
Be³chatów, 17 padziernika 2009 r.
Jestemy stosunkowo nieliczn¹ grup¹ zawodow¹. Sporód 13000 lekarzy
weterynarii oko³o 2500 jest zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, oko³o 6500 lekarzy wolnej praktyki stale wspó³pracuje z Inspekcj¹ Weterynaryjn¹ na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Pozostali to lekarze weterynarii wykonuj¹cy tylko prywatn¹ praktykê,
pracownicy naukowi Wydzia³ów Weterynaryjnych, Instytutów Weterynarii
oraz emeryci i rencici.
Ta nieliczna grupa wype³nia zadania zwi¹zane z weterynaryjn¹ ochron¹
zdrowia publicznego g³ównie poprzez zwalczanie chorób zakanych  w tym
wielu zoonoz  oraz nadzór nad przetwórstwem ¿ywnoci pochodzenia zwierzêcego.
Jestemy przekonani, ¿e nasza praca ma niebagatelne znaczenie dla poczucia bezpieczeñstwa obywateli, a wiêc powinna byæ doceniana i wa¿na
równie¿ dla rz¹dz¹cych.
Od kilku lat odnosimy zupe³nie inne wra¿enie.
Od 2004 roku jestemy w ci¹g³ym sporze z Ministerstwem Rolnictwa,
które nie uwzglêdnia naszych racjonalnych postulatów.
W chwili obecnej frustracja osi¹gnê³a apogeum i aby zapobiec niekontrolowanych protestom, które mog¹ mieæ nieobliczalne skutki dla ca³ej gospodarki, zwracamy siê do Pana Premiera o pilne spotkanie w celu szczegó³owego przedstawienia zagadnienia.
W czasie kampanii wyborczej w 2007 roku przedstawiciele Platformy
Obywatelskiej deklarowali i obiecywali wobec rodowisk zawodów zaufania
publicznego pe³ne poszanowanie idei samorz¹dnoci wynikaj¹cej z konstytucyjnej zasady pomocniczoci, a co za tym idzie otwartoci w³adzy na rodowiska samorz¹dowe i osi¹gniêcia z nimi konsensusu poprzez zasadê uzgodnieñ.
Zwracamy siê do Pana Premiera, z prob¹ o podjêcie interwencji
w zwi¹zku z pracami Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii
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w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzonymi nad projektem
rozporz¹dzenia:
1. Zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie 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.
Wed³ug naszych analiz wysokoæ op³at za kontrole urzêdowe s¹ w wy¿ej
wymienionym projekcie zdecydowanie zani¿one. Wynika to z podatnoci
Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii na lobbing i nacisk
sfer producenckich, a wiêc podmiotów kontrolowanych i wnosz¹cych powy¿sze op³aty. Przyjêcie projektu przedmiotowego rozporz¹dzenia w brzmieniu
proponowanym przez Departament Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii,
w którym nie uwzglêdniono rewaloryzacji op³at nawet o stopieñ inflacji za
okres 5 lat, a w niektórych przypadkach znacz¹co obni¿ono ich wysokoæ
bêdzie skutkowa³o:
1. Brakiem odpowiedniego wyposa¿enia lekarzy urzêdowych w sprzêt i odczynniki potrzebne do wykonywania badañ i kontroli (problem nasila siê
od paru lat)
2. Spadkiem jakoci przeprowadzanych kontroli
3. Spadkiem wp³ywów do bud¿etu pañstwa
W d³u¿szej perspektywie stanowi to zagro¿enie bezpieczeñstwa zdrowia
publicznego wynikaj¹cym z niedostatecznego nadzoru nad produktami spo¿ywczymi pochodzenia zwierzêcego, a tak¿e odbije siê w sposób negatywny
na skutecznoci programów zwalczania chorób zakanych, na których realizacjê bud¿et pañstwa wyasygnowa³ ju¿ miliony z³otych np.: program zwalczania wirusa choroby Aujeszkyego.
Treæ przedmiotowego projektu czyni go niezgodnym z prawem krajowym, a tak¿e unijnym.
W zwi¹zku z powy¿szym, zwracamy siê do Pana Premiera z proba
o spotkanie w celu szczegó³owego przedstawienia i omówienia zagadnienia, a tak¿e zaproponowania satysfakcjonuj¹cych rozwi¹zañ.
Nadmieniamy te¿, i¿ nasze czteroletnie próby przedstawienia problemu
w Departamencie Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii, a tak¿e kolejnym
ministrom rolnictwa i rozwoju wsi nie spotka³y siê ze zrozumieniem i pomimo naszych starannie opracowanych projektów i propozycji nigdy nie
uwzglêdniono naszych uwag dotycz¹cych zagro¿enia realizacji ustawowych
zadañ Inspekcji Weterynaryjnej wynikaj¹cego z niskiej wysokoci op³at za
urzêdowe kontrole przez ni¹ przeprowadzane. Wobec proponowanego w roz56
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porz¹dzeniu kolejnego obni¿enia wysokoci niektórych op³at apelujemy do
Pana Premiera o pomoc.

Uzasadnienie:

Proponowana wysokoæ op³at w przedmiotowym rozporz¹dzeniu nie zapewnia realizacji obowi¹zuj¹cego prawa w nastêpuj¹cych przepisach:
1. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej art. 17 p 3; 4; 7  poprzez brak rodków na zakup odpowiedniego wyposa¿enia i szkolenia lekarzy urzêdowych
2. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej art. 16 ust. 6 p 2  wysokoæ wynagrodzenia lekarzy urzêdowych wykonuj¹cych kontrolê, która jest pochodna
wysokoci op³at proponowanych w przedmiotowym projekcie rozporz¹dzenia, a zawarta w projekcie rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków i wysokoci wynagrodzenia za wykonywanie
czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii w sposób niew¹tpliwy nie wype³nia zapisu
ustawowego.
3. Rozporz¹dzenie (WE) nr 882/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie kontroli urzêdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia
zgodnoci z prawem paszowym i ¿ywnociowym oraz regu³ami dotycz¹cymi zdrowia i dobrostanu zwierz¹t art. 27 p 3  nie zastosowano wymaganej rewaloryzacji op³at co dwa lata o wskanik inflacji.
4. Rozporz¹dzenie (WE) nr 882/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie kontroli urzêdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia
zgodnoci z prawem paszowym i ¿ywnociowym oraz regu³ami dotycz¹cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu zwierz¹t art. 27 p 12  nie podano
w uzasadnieniu metody obliczania op³at, gdy¿ niemo¿liwe jest skorelowanie wszystkich obowi¹zuj¹cych kryteriów ich obliczania z ich wysokoci¹.
Prezes Rady £ódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 Krzysztof Matras
Prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 Tomasz Piêknik
Prezes Rady wiêtokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 Artur Krakowiak
Prezes Rady Warmiñsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 Jacek £ukaszewicz
Wiceprezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 Marek Mastalerek
Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 Andrzej Moskal
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NEGOCJACJE

MRIRW
 CZYLI PO CO ROLNIKOM WETERYNARZE?
W

W dniu 22 wrzenia 2009 roku odby³o siê w Ministerstwie Rolnictwa
spotkanie na temat projektów rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach,
na które czekalimy od kilku ju¿ lat. Jak stwierdzi³ jednak gospodarz wiceminister Tadeusz Nalewajk, nie mia³o ono charakteru konferencji uzgodnieniowej, a by³o jedynie prób¹ konfrontacji rodowisk weterynaryjnych (Krajowa Rada i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Medicus Veterinarius), kontra
organizacje producenckie (Krajowa Izba Rolnicza, Zwi¹zki Rzeników
i Wêdliniarzy RP, Zwi¹zki Hodowców Byd³a, Trzody i Drobiu, Stowarzyszenie Polskie Miêso, Kó³ka Rolnicze itd.). Minister przyzna³ po mojej wypowiedzi, ¿e chcia³ uzyskaæ od nas argumenty do dyskusji z producentami
o koniecznoci podniesienia op³at do poziomu Rozporz¹dzenia PE 882/2004,
które niezw³ocznie musimy wprowadziæ. Jak trudna to jest dyskusja moglimy wszyscy siê przekonaæ w toku spotkania. Poniewa¿ szczegó³owy opis
z tego spotkania autorstwa Jacka Krzemiñskiego publikujemy w Biuletynie
w ca³oci, wiêc podzielê siê tylko z Pañstwem osobist¹ refleksj¹ uczestnika
tej dyskusji.
Pocz¹tkowo zaskoczy³o nas niezwykle ciep³e powitanie przez stronê rz¹dow¹ delegacji producentów, którzy wchodz¹c na salê w wiêkszoci osobicie i po imieniu witali siê z ministrem Nalewajkiem i dyrektorem Wojtyr¹,
co jawnie kontrastowa³o z ch³odnym i kurtuazyjnym powitaniem delegacji
Izby i Stowarzyszenia Medicus. Ju¿ wówczas wiedzielimy, ¿e to my jestemy tu petentem, który stawia k³opotliwe ¿¹dania dla kolegów z ministerstwa
i organizacji producenckich. Nasze obawy potwierdzi³ Dyrektor Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoci Wojciech Wojtyra, który w swej wypowiedzi
stwierdzi³, i¿ na osobist¹ probê Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego przyj¹³ zasadê, aby nie podnosiæ stawek op³at za czynnoci wykonywane w imieniu Inspekcji. Zaznaczy³ jednak, ¿e wyczerpalimy ju¿ wszystkie mo¿liwoci
odwlekania i musimy wprowadziæ rozporz¹dzenie 882 z 2004 mimo, ¿e jednak dalej kwestionuj¹ to producenci. Doktor Albert Jurek z tego¿ departamentu przypomnia³, ¿e polski nadzór weterynaryjny by³ dotychczas dobrze
oceniany przez Komisjê Europejsk¹, a w przysz³ym roku czeka nas general58
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ny audyt, który po raz kolejny oceni jego stan równie¿ w aspekcie realizacji
rozporz¹dzenia 882/2004 i minimalnych op³at za badania. Przedstawiciele
hodowców zarzucili wrêcz, ¿e weterynarze wykorzystuj¹ ka¿d¹ okazjê zmiany rz¹du i ministra, aby uzyskaæ nieuzasadnione podwy¿ki stawek swoich
wynagrodzeñ kosztem producentów. Stwierdzili jednak, ¿e ka¿dorazowo udawa³o im siê zapobiec tym próbom i tym razem te¿ bêd¹ walczyæ. Podkrelali, ¿e trudna sytuacja w hodowli i przetwórstwie wyklucza mo¿liwoæ podniesienia op³at weterynaryjnych, które pog³êbi³yby tylko straty producentów.
Przedstawiciel zrzeszenia Polskie Miêso poszed³ jeszcze dalej twierdz¹c, ¿e
czynnoci weterynaryjne, jak badanie miêsa, nale¿y urynkowiæ, aby w drodze
przetargu w³aciciel zak³adu móg³ wybraæ najkorzystniejsz¹ ofertê od badaj¹cej grupy lekarzy, a Inspekcja dostawa³aby dalej swoje 7%. Przedstawiciele rzeników i wêdliniarzy kwestionowali w ogóle potrzebê badania miêsa
w ubojniach trzody twierdz¹c, ¿e wzorem niektórych pañstw starej Unii,
wystarczy tylko jego d³ugotrwa³e mro¿enie. Takie pojmowanie roli Inspekcji
Weterynaryjnej i dzia³aj¹cych w jej imieniu lekarzy urzêdowych jest konsekwencj¹ jej usytuowania w Ministerstwie Rolnictwa, które nie kryje nawet
przyjacielskich stosunków z producentami, a ci ostatni uwa¿aj¹, i¿ wnosz¹c
op³aty kupuj¹ sobie przychylnoæ prywatnej policji sanitarnej. Kumple
ministrów i dyrektorów oczekuj¹ od Inspekcji kontroli bez sankcji i nadzoru, bez k³opotliwych zak³óceñ w toku produkcji. Wygl¹da na to, ¿e niezale¿nie jak bardzo bêdziemy siê d¹saæ, to i tak traktowani jestemy przez producentów jako czêæ procesu technologicznego, którego nie powinnimy zak³ócaæ we w³asnym interesie, bo psujemy w ten sposób interes w³acicielowi, który uwa¿a, ¿e nam p³aci. Dla producentów prawdziwym inspektorem
jest pani z Sanepidu, która przyje¿d¿a nie zapowiedziana, bierze próbki
wody, wymazy z WC i sto³ówki i w³aciciel nie ma na ni¹ haka.
Najwiêksza batalia rozegra³a siê jednak o wiadectwa zdrowia dla przemieszczanych wiñ, w zwi¹zku z chorob¹ Aujeszkyego. Organizacje producentów kwestionowa³y w ogóle potrzebê stosowania wiadectw w obrocie
trzod¹, poniewa¿ potwierdzaj¹ one ich zdaniem tylko oczywisty fakt statusu
stada. Koncentruj¹ca siê produkcja trzody chlewnej powoduje, ¿e hodowcy
p³ac¹ dziesi¹tki tysiêcy za wiadectwa w stadach, które s¹ ju¿ od dawna
wolne. Stwierdzili, ¿e du¿e fermy nie maj¹ k³opotu z identyfikacj¹ i znakowaniem wiñ. Izby Rolnicze twierdz¹, ¿e za identyfikacjê odpowiada ARiMR
a za znakowanie sam rolnik, który zg³asza hodowlê i podpisuje siê pod ³añcuchem ¿ywieniowym. Jednak tutaj niespodziewanie przyszed³ nam z pomoc¹ wiceminister Nalewajk, który stwierdzi³, ¿e dopiero kiedy weterynarze
zaczêli chodziæ od chlewa do chlewa, to jego w³asny szwagier przekona³
siê, ¿e trzeba zg³osiæ swoj¹ hodowlê do Agencji i znakowaæ winie do ubo-
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ju. Producenci jednak nie zrazili siê zbytnio prywatn¹ uwag¹ ministra
i stwierdzili, ¿e weterynarze wykorzystuj¹ akcjê zwalczania choroby Aujeszkyego, aby robiæ pozytywny lobbing swoim praktykom i pozyskiwaæ nowych
klientów, wiêc nie powinni braæ za to tyle pieniêdzy. Ich zdaniem weterynarze chodz¹c od fermy do fermy roznosz¹ tylko choroby. Kol. Piotr Ka³u¿ny
t³umaczy³, ¿e ogromna wiêkszoæ hodowców to ma³e rodzinne gospodarstwa
oraz, ¿e brak tam identyfikacji i kontroli przemieszczania, co powoduje, ¿e
w kolejnych próbkobraniach pojawiaj¹ siê nowe ogniska, nawet po wykupie.
Podobne stanowisko prezentowa³ zastêpca G³ównego Lekarza Jaros³aw Naze,
który stwierdzi³, ¿e bez wiadectw przemieszczania, program walki z chorob¹ Aujeszkyego siê zawali. T³umaczy³ te¿ producentom, ¿e nie mo¿na urynkowiæ nadzoru, który wynika z ustawy i jest przypisany do PLW. Producenci jednak nie rezygnowali i podawali pojedyncze przyk³ady nieprawid³owoci w dzia³aniu lekarzy czyni¹c uogólnienia co do zasadnoci istnienia wiadectw zdrowia w ogóle. Nie pomaga³y t³umaczenia kolejnych mówców ze
strony ministerstwa i przedstawicieli Izby oraz Stowarzyszenia. Stanowiska
spolaryzowa³y siê znacznie, wobec czego zabieraj¹c g³os stwierdzi³em, ¿e
trudno lobowaæ swoj¹ praktykê ganiaj¹c winie po ch³opskich chlewikach
w sytuacji, kiedy niektóre z nich padaj¹ lub roni¹ w towarzysz¹cym pobieraniu stresie. Oznajmi³em zebranym, i¿ nie przyszlimy tu walczyæ o podwy¿ki na lepsze samochody czy jachty, ale o godne wynagrodzenia dla ciê¿kiej pracy, gdy wszystko wokó³ dro¿eje, a rz¹d wydaje miliony na odszkodowania dla hodowców. Zapowiedzia³em te¿, ¿e ani ja ani moi koledzy w Wielkopolsce nie bêd¹ wystawiali wiadectw zdrowia za piêcioz³otow¹ ja³mu¿nê,
któr¹ dzi proponuje nam minister. Stwierdzi³em, ¿e nie damy siê zepchn¹æ
do roli domokr¹¿ców, którzy nie doæ, ¿e czêsto czuj¹ siê intruzami w gospodarstwie, to jeszcze swoje kwalifikacje maj¹ wykorzystywaæ za marne
5 z³otych. Takie owiadczenie wywo³a³o spory szmer na sali i zdecydowane riposty od producentów, co w efekcie sk³oni³o ministra do zakoñczenia
spotkania.
Lek.wet. Jacek Sonicki
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W POSZUKIWANIU ODDOLNEJ INICJATYWY
Po wrzeniowym spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa, nikt z nas nie
powinien mieæ z³udzeñ, co do faktu, ¿e minister musi z koñcem roku wydaæ
nowe rozporz¹dzenia o op³atach i wynagrodzeniach. Uczestnicz¹c w tym
spotkaniu odnios³em wra¿enie, ¿e pomimo wysi³ków, nie uda³o nam siê przekonaæ producentów ani przedstawicieli ministerstwa o koniecznoci zrewaloryzowania zaproponowanych stawek o sumê wskaników inflacji, czy te¿
zwiêkszenia godzinowej stawki wynagrodzeñ wg kalkulacji Krajowej Rady.
Wydawa³o siê równie¿ ma³o prawdopodobne, aby minister z departamentem
zechcieli jeszcze negocjowaæ z nami zaproponowane stawki, które uwa¿ali
jako ostateczny (najwiêkszy z mo¿liwych) kompromis, przy ogólnie negatywnym nastawieniu podmiotów i z³ym stanie bud¿etu. Moglibymy zmusiæ
resort do konferencji uzgodnieniowej i dalszej dyskusji, ale tylko odstêpuj¹c
solidarnie od wykonywania zleconych czynnoci. Tu jednak pojawia siê
zasadniczy problem. Protestu tego nie mo¿e zorganizowaæ Izba, bo jej zadaniem jest nadzorowanie i reprezentowanie zawodu oraz szukanie porozumienia
z rz¹dem w interesie lekarzy, a nie konfrontacji. Poza tym lekarze urzêdowi
odstêpuj¹c od wyznaczeñ stawiaj¹ Inspekcjê w bardzo niekomfortowej sytuacji. Kto wiêc mia³by zainicjowaæ taki protest, celem zwrócenia uwagi rz¹dz¹cych na problemy lekarzy weterynarii. W 2004 roku zrobi³o to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius,
a w 2007 roku Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Inspekcji
i Lekarzy Urzêdowych. Oba te protesty nie za³atwi³y wprawdzie niczego
konkretnego, ale przynajmniej zwróci³y uwagê rz¹dz¹cych na problemy naszego rodowiska oraz pokaza³y, ¿e mo¿emy siê zjednoczyæ w walce o ¿ywotne interesy zawodu. Dzi Izba nie chce powo³ania nowego komitetu protestacyjnego w obawie przed utrat¹ kontroli nad jego dzia³aniami, jak to by³o
przed dwoma laty. Obecnie odbywa siê intensywne poszukiwanie tzw. oddolnej inicjatywy, bli¿ej niesprecyzowanych rodowisk lekarzy urzêdowych,
która zainicjowa³aby protest w formie odst¹pienia od wypisywania wiadectw zdrowia dla wiñ kierowanych do uboju. W krótkim czasie zablokowa³oby to ubój we wszystkich zak³adach. Nie bêdzie to jednak proste, bo jak
mo¿na zmusiæ kolegów do porzucenia czego co przynosi im spory miesiêczny dochód. Trudno równie¿ przekonaæ lekarzy urzêdowych, dla których wyznaczenia s¹ g³ównym ród³em przychodu, aby zaryzykowali protest, którego konsekwencj¹ mo¿e byæ nie wyznaczenie ich na kolejny rok oraz zbu61
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rzenie dobrych relacji z wyznaczaj¹cym PLW. Ci ostatni, nie kryj¹ nawet, ¿e
bêd¹ stosowali tzw. szanta¿ pakietowy w wyznaczaniu, czyli zasadê bierzesz wszystko albo nic. Jak to funkcjonuje mielimy okazjê przekonaæ siê
z Piotrkiem Ka³u¿nym, organizuj¹c plebiscyty w powiatach, gdzie lekarze
wyznaczeni wyrazili niezadowolenie z przygotowywanych projektów rozporz¹dzeñ, ale niewielu zdecydowa³o siê na nie podpisywanie umów dotycz¹cych wystawiania wiadectw zdrowia po 5 z³otych. Sytuacjê komplikuje jeszcze fakt pojawienia siê nowego i jak siê wydaje ostatecznego projektu rozporz¹dzenia o wynagrodzeniach (z 13.11.2009 r.), w którym minimalna stawka za wiadectwo to 10 z³otych. Moim zdaniem szanse na skuteczny i masowy protest s¹ wiêc dzi nik³e, choæ dzia³acze Krajowej Rady usilnie poszukuj¹ innych form nacisku na MRiRW.
Najpierw 16-17 padziernika odby³o siê spotkanie integracyjno-szkoleniowe prezydiów szeciu izb rodkowej polski tj. ³ódzkiej, wielkopolskiej,
mazowieckiej, wiêtokrzyskiej, warmiñsko-mazurskiej i opolskiej. Nie wypracowano jednak jednolitej i skutecznej wersji protestu, poza wymian¹ pogl¹dów co do mo¿liwych kierunków dzia³ania. Uczestnicy uznali, ¿e nale¿y
mo¿liwie szeroko nag³oniæ problemy lekarzy wyznaczonych przekazuj¹c
wypracowane stanowisko do wiadomoci pos³om, premierowi, prezydentowi
i Europejskiej Federacji Weterynaryjnej. Rozpatrywano równie¿ z³o¿enie
skargi na opiesza³oæ MRiRW do premiera i Komisji Europejskiej. Dyskutowano równie¿ o tzw. scenariuszu francuskim z 2004 roku, czyli szczegó³owej tzw. mapie drogowej, na której by³yby zaznaczone kolejne dzia³ania w cile okrelonych terminach w formie odst¹pienia od wyznaczeñ
w pojedynczych zak³adach i powiatach. Systematyczne realizowanie takiego programu dzia³añ nasila poczucie realnego zagro¿enia u rz¹dz¹cych
i sk³onnoæ do rozmów oraz ustêpstw. Istnieje jednak obawa, ¿e Izba nie
bêdzie w stanie skutecznie otoczyæ opiek¹ osób, które w wyniku takiego
protestu straci³yby swoje wyznaczenia. Dodatkowym problemem jest fakt,
¿e podstawow¹ motywacj¹ do podjêcia protestu jest obni¿ka minimalnej
op³aty za wystawianie wiadectw, a pozosta³e wynagrodzenia, wprawdzie
nieznacznie, ale jednak wzrosn¹. Trudno wiêc wymagaæ od kolegów zaanga¿owania i ryzyka utraty pozosta³ych wyznaczeñ, które pozwalaj¹ im
utrzymaæ nierentowne czêsto terenowe praktyki. Ostatnia propozycja
MRiRW, z 13 listopada, dodatkowo zmniejsza obni¿kê z 15 na 10 z³otych,
choæ przy wiêkszych ilociach ni¿ 50 sztuk op³ata za wiadectwo zmniejszy siê o po³owê. Powsta³o stanowisko ze spotkania w Be³chatowie opracowane na podstawie stanowiska Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które zamieszczamy oddzielnie w biuletynie oraz apel do Krajowej
Rady.
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W pi¹tek 6 listopada odby³o siê wyjazdowe posiedzenie Prezydium Rady
Krajowej w Brudzewie oraz towarzysz¹ce mu spotkanie z wielkopolskimi
lekarzami weterynarii, które gospodarz Piotr Kwieciñski zorganizowa³
w Turku. W trakcie spotkania w obecnoci Pani Pose³ Ireny Tomaszak-Zesiuk oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Les³awa
Szab³owskiego, odby³a siê ciekawa dyskusja nad bie¿¹cymi problemami zawodu. Prezes Tadeusz Jakubowski zaznajomi³ zebranych z aktualnymi dzia³aniami Krajowej Rady oraz t³umaczy³ na czym polegaj¹ trudnoci z w³aciwym wykonywaniem wyznaczeñ do czynnoci urzêdowych. W pytaniach
przyby³ych lekarzy przewija³ siê problem ze skonsumowaniem zmiany art.
16 ust. 1a ustawy o Inspekcji, w aspekcie zgodnego z prawem wykonywania
i rozliczania wyznaczeñ monitoringowych w ramach dzia³alnoci zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t. Prezes Jakubowski t³umaczy³, i¿ na przeszkodzie
stoi Ustawa o podatku dochodowym, która ka¿de wyznaczenie przez urz¹d
klasyfikuje jako przychód z dzia³alnoci wiadczonej osobicie. Trudno nam
siê z tym pogodziæ skoro s¹ dalej pojedyncze powiaty, gdzie funkcjonuj¹
umowy na zak³ady lecznicze. Jednak gwodziem do trumny by³a odpowied Ministra Finansów na zapytanie PLW z Bia³egostoku, gdzie jednoznacznie stwierdzi³ on, ¿e niezale¿nie od sposobu wyznaczenia lekarza do
czynnoci urzêdowych jego wynagrodzenie jest zawsze przychodem z dzia³alnoci wiadczonej osobicie, wiêc PLW jako p³atnik musi pobieraæ zaliczki na podatek dochodowy i sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne. Po tej odpowiedzi, sukces Izby i Stowarzyszenia Medicus zwi¹zany ze zmian¹ art.
16 ustawy o Inspekcji sta³ siê tylko pyrrusowym zwyciêstwem, za którym
nie posz³y ¿adne dalsze zmiany. Prezes Jakubowski obwini³ o niekompetencjê biuro analiz sejmowych oraz prawników MRiRW, którzy w trakcie procedowania nie stwierdzili niezgodnoci pomiêdzy tymi ustawami, która niweczy ca³y sens tych dzia³añ. Podsumowuj¹c: ogólna niemoc i niekompetencja.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e zapytanie ze strony PLW z Bia³egostoku, by³o
ma³o profesjonalne, choæ odby³o siê za wiedz¹ prezesa Jakubowskiego. Dopiero po tej niefortunnej odpowiedzi podjêto próbê zaskar¿enia decyzji,
wspart¹ przez prawników Krajowej Rady, które jasno okreli³o istotê problemu, ale mimo to Minister Finansów nie zmieni³ raz podjêtej decyzji. Podobny oddwiêk mia³o nieprofesjonalne zapytanie Krajowej Rady do Urzêdu
Kontroli Konsumentów i Konkurencji w sprawie mo¿liwoci zbierania i publikowania anonimowych ankiet stosowanych cen na us³ugi lekarsko weterynaryjne w poszczególnych regionach. Urz¹d skupi³ siê na uzasadnieniu,
z którego wynika³o, ¿e Izba chce publikowaæ te ankiety, aby wykluczyæ nieuczciw¹ konkurencjê polegaj¹c¹ na powszechnym zani¿aniu cen, a to by³aby
woda na jego m³yn, poniewa¿ ceny wg UKKiKu mo¿e kszta³towaæ wy-
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³¹cznie rynek. Urz¹d potraktowa³ us³ugi weterynaryjne jak handel pietruszk¹, gdzie w interesie konsumenta le¿y, aby sklepikarz nie wiedzia³ ile
kosztuje pietruszka na innym bazarze, a zw³aszcza w innych regionach kraju. Prezes Jakubowski stwierdzi³, ¿e nie mo¿emy ryzykowaæ dalszych tego
typu dzia³añ, bo ju¿ raz rady okrêgowe p³aci³y du¿e kary za cennik minimalny. Te obawy Prezesa powoduj¹, ¿e Izba nie ma mo¿liwoci wype³niania
swego ustawowego obowi¹zku czuwania nad poziomem i jakoci¹ wiadczonych us³ug lekarsko-weterynaryjnych.
Kuriozalna wrêcz by³a dla mnie odpowied Prezesa Jakubowskiego na
moje pytanie, co z realizacj¹ uchwa³y nr 9 Krajowego Zjazdu, dotycz¹cej
standaryzacji us³ug weterynaryjnych. Zdaniem Tadeusza Jakubowskiego,
standaryzacja us³ug s³u¿y g³ównie promowaniu du¿ych specjalistycznych
praktyk kosztem pozosta³ych lekarzy chc¹cych leczyæ zwierzêta jak najmniejszym kosztem dla siebie i klienta. Takie wypowiedzi prezesa Jakubowskiego sprowokowa³y pytanie ze strony Pani Pose³ Zesiuk, czym tak w³aciwie zajmuje siê Krajowa Rada, bo z toku wypowiedzi wnioskuje, ¿e rozmaite uwarunkowania w przepisach i fobie nie pozwalaj¹ jej za³atwiæ wiêkszoci ¿ywotnych problemów tego zawodu. Bardzo emocjonalna odpowied Prezesa nie przekona³a jednak ani Pani Pose³ ani uczestników tej dyskusji. Jestemy chyba najbardziej liberalnym samorz¹dem zawodowym, ale w³anie dlatego moim zdaniem zmierzamy wprost do pauperyzacji zawodu, niezdrowej
konkurencji, której wynikiem jest stosowanie taniego substytutu us³ugi
w zamian za namiastkê wynagrodzenia.
Wystawiamy wci¹¿ m³odych lekarzy, bez przygotowania praktycznego,
na sprzeda¿ du¿ym hodowcom i przedsiêbiorcom rolnym, którzy w ich osobach, za niewielk¹ pensyjkê, uzyskuj¹ nieskrêpowany dostêp do leków (tzw.
lekarz-piecz¹tka). Brak jednolitych standardów wiadczenia us³ug promuje
wci¹¿ wie¿o upieczone sieroty, które bez sta¿ów praktycznych, bêd¹:
uczyæ siê lecz¹c zwierzêta i lecz¹c, uczyæ siê zawodu. W praktykach terenowych widaæ jaskrawo, ¿e to rolnik-hodowca zwierz¹t uzna³ ju¿, i¿ sam
potrafi stosowaæ leki, wiêc weterynarz, zw³aszcza bez praktyki, jest mu dzi
potrzebny wy³¹cznie do ich dystrybucji. Zamieñmy wiêc wszyscy lecznice na
sklepy i konkurujmy mar¿¹ handlow¹ oraz promocjami, dostarczaj¹c hodowcom leki na podwórka z b³ogos³awieñstwem Izby i Urzêdu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.
Lek.wet. Jacek Sonicki
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SZANUJMY SIÊ *
Jêzyk kol. Jacka Sonickiego daleki jest od literackiego, ale te¿ trudno
w ciê¿kiej weterynaryjnej pracy szukaæ literatów. Mo¿e wiek kolegi, mo¿e ma³e
dowiadczenie ¿yciowe powoduje, ¿e u¿ywa s³ów, które maj¹ wydwiêk negatywny. Prywaciarze to okrelenie z nie tak odleg³ej epoki. Nie znam takiej
sytuacji, aby obowi¹zki wyznaczonego lekarza wykracza³y poza okrelenia
zawarte w umowie, natomiast mogê przytoczyæ wiele przyk³adów niesumiennego wykonywania umowy przez wyznaczonych lekarzy, czy korzystania
z personelu pomocniczego przy tych czynnociach. Przyk³adem mo¿e byæ
zwalczanie choroby Aujeszkiego. Nie wiem, co kol. Jacek Sonicki rozumie
pod pojêciem personel ukryty. Rola i zadania lekarza wyznaczonego s¹ jasno okrelone.
Czy cz¹stkowe wynagrodzenie jest ma³e? Jest. Badanie drobiu (0,0455 PLN),
trzody chlewnej (4,08 PLN), ale powiêcone tej pracy godziny daj¹ bardzo
dobre wynagrodzenie. Mniejsza o przyk³ady. Równie¿ pobieranie krwi przy
zwalczaniu chorób zakanych daje przyzwoite wynagrodzenie. Nie podpisujê
umowy z lekarzami wolnej praktyki, w której jest klauzula, ¿e wynagrodzenie
bêdzie wyp³acone po otrzymaniu rodków finansowych z bud¿etu lub od nadzorowanego podmiotu. U¿ywaj¹c s³owa wyznaczony wyrobnik, kolega Sonicki ubli¿a sobie samemu. Nie mogê siê zgodziæ, ¿e za ka¿dym nowym zadaniem id¹ nowe stosy wiadectw, zestawieñ, sprawozdañ i rachunków, ale
prawd¹ jest, ¿e id¹ te¿ za tym pieni¹dze dla lekarzy i trudno, aby nie przedstawiæ zestawieñ i rachunków, które s¹ podstaw¹ wyp³acenia wynagrodzenia.
Natomiast mo¿na mieæ wiele zastrze¿eñ do prawid³owoci i czytelnoci wystawiania wiadectw. S³u¿ê przyk³adami.
I nie musi nikt zadowalaæ powiatowego lekarza weterynarii, ale zlecone
zadania trzeba wykonywaæ uczciwie i sumiennie. Tego wymaga zawód zaufania publicznego jakim jest zawód lekarza weterynarii.
Szanujmy siebie, ceñmy i szanujmy swoj¹ pracê, wykonujmy j¹ zgodnie
z zasadami obowi¹zuj¹cej etyki, a nikt nie bêdzie nam wytyka³, ¿e op³aty s¹
zbyt wysokie.
* Od Redakcji: powy¿szy tekst lek. wet. Ireneusza Sobiaka nawi¹zuje do
art. lek. wet. Jacka Sonickiego pt. Szanujmy siê jak bracia, ale liczmy siê...
zam. w nr 2 (68), wrzesieñ 2009 w Biuletynie Informacyjnym naszej Izby.
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Lek. wet. Henryk Zió³kowski

MOIM ZDANIEM
Artyku³ lek. wet. Jacka Sonickiego opublikowany w poprzednim Biuletynie dotycz¹cy rzekomych fobii rodowisk weterynaryjnych spowodowa³
dyskusje w gronie moich kolegów z tak zwanego g³êbokiego terenu. Czêæ
argumentów zawartych w tym artykule popieram, ale z czêci¹, podobnie jak
moi koledzy, nie zgadzam siê. Fakt, ¿e Zjazd Krajowy odrzuci³ projekt
uchwa³y o obligatoryjnym (obowi¹zkowym) kszta³ceniu nie mo¿na interpretowaæ jako niechêæ podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez lekarzy.
Uczestnicy Zjazdu nie zgodzili siê jedynie z ustanawianiem uchwa³y, która
nie jest merytorycznie przygotowana do realizacji. Nie mo¿na tej s³usznej
i demokratycznej decyzji przypisywaæ niechêci lekarzy wykonuj¹cych lukratywne zlecenia w rzeniach. To obra¿a wielu z nich. Koledzy z jednoosobowych gabinetów posiadaj¹ specjalizacje i praca w gabinecie nie ogranicza im dostêpu do wiedzy. Istnieje jeszcze jeden aspekt tego problemu.
Delegaci na Zjazd reprezentowali ca³¹ Polskê. By³ to przekrój polskiej weterynarii. Skorzysta³em z okazji uczestnictwa w Zjedzie i przeprowadzi³em
rozmowy z kolegami z innych rejonów. Wszyscy przyznawali, ¿e sytuacja
w zawodzie, szczególnie na po³udniu i wschodzie Polski jest dramatyczna.
Czêsto kolegom brakuje pieniêdzy na op³acenie ZUS-u. St¹d g³osy, ¿e
wprowadzenie p³atnego, obligatoryjnego kszta³cenia w tej trudnej sytuacji
bêdzie pêtl¹ dla wielu praktyk. Jak z tego wynika decyzja o odrzuceniu
nieprzygotowanego projektu by³a wywa¿ona. W sytuacji gdy ka¿dy mo¿e
rozpocz¹æ studia podyplomowe w interesuj¹cej go dziedzinie, uwa¿am decyzjê za s³uszn¹.
Czytaj¹c czêæ artyku³u dotycz¹c¹ standaryzacji zak³adów leczniczych
znów odnoszê wra¿enie, ¿e autor ¿ywi ukryt¹ niechêæ do praktyk jednoosobowych. W warunkach terenowych takie praktyki sprawdzaj¹ siê i nale¿y
pozostawiæ woln¹ wolê ka¿demu, czy chce pracowaæ w wieloosobowym zespole, czy te¿ chce pracowaæ sam na w³asny rachunek. Wprowadzanie obligatoryjnego wykazu zabiegów, które mo¿na wykonywaæ w gabinecie jest
kolejnym niefortunnym pomys³em. Taki wykaz sugeruje, ¿e wykszta³cony
lekarz nie potrafi dokonaæ realnej oceny mo¿liwoci w³asnej praktyki. Ka¿da próba narzucania przez samorz¹d restrykcji spotyka siê z jednoznaczn¹
ocen¹. Przecie¿ ka¿dy zna skutki swoich decyzji i podejmowanie siê trudnych zabiegów uzale¿nia od wiedzy, umiejêtnoci i wyposa¿enia zak³adu
leczniczego. Co stoi na przeszkodzie ¿eby gabinet by³ wyposa¿ony w USG
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czy sprzêt wykraczaj¹cy poza listê znajduj¹c¹ siê w wykazie. Z jednej strony codzienna praktyka wymaga od jednoosobowego przeprowadzenia
w warunkach terenowych fetotomii, czy repozycji macicy, a z drugiej kto
próbuje ustalaæ listê zabiegów w gabinecie. Odnoszê wra¿enie, ¿e dominuje
tu zasada, któr¹ kierowa³ siê Kali (to nie skrót od Kaliszak, ale Kali z powieci Henryka Sienkiewicza). W terenie niech ch³opcy wykonuj¹ zabiegi na
du¿ych zwierzêtach, ale ma³e zwierzêta s¹ zarezerwowane dla zak³adów od
przychodni w górê. Tylko, ¿e w warunkach wiejskich namówienie rolnika na
leczenie psa to jeszcze trudna sprawa, nie mówi¹c o wys³aniu psa na badanie specjalistyczne do pobliskiego miasta gdzie mo¿na wykonaæ Rtg czy
USG. Byæ mo¿e koncepcja wykazów zabiegów dotyczy gabinetów miejskich
jednak trzeba zdawaæ sobie sprawê z treci zapisu. Trzeba zaufaæ kolegom,
którzy naprawdê potrafi¹ oceniaæ swoje mo¿liwoci, zdaj¹ sobie sprawê
z ci¹¿¹cej na nich odpowiedzialnoci i ceni¹ sobie satysfakcjê z dobrze wykonywanego wolnego zawodu.
Lek. wet. Henryk Zió³kowski
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Dr W³odzimierz A. Gibasiewicz

DZIEÑ KLÊSKI INSPEKCJI
OKRZYKNIÊTY JEJ WIÊTEM
W relacji z uroczystoci zwi¹zanych z 90-leciem S³u¿by Weterynaryjnej
poda³em powód tego 90-lecia, tzn. przeniesienie ówczesnej pañstwowej s³u¿by weterynaryjnej z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych do Ministerstwa
Rolnictwa dekretem z 1919 r. Naczelnika Pañstwa marsza³ka Józefa Pi³sudzkiego*. Od wielu lat uwa¿am, ¿e inspekcja weterynaryjna powinna znajdowaæ siê w ka¿dym innym ministerstwie ale nigdy nie pod rz¹dami Ministra
Rolnictwa. Nie piszê tu o ca³ej weterynarii. Gdy¿ lekarze wolnej praktyki
jako zaciê¿na armia nie musz¹ byæ przypisani do ¿adnego ministerstwa. Jeli G³ówny Lekarz bêdzie potrzebowa³ pomocy i dobrze zap³aci a odpowiednie stawki zostan¹ uzgodnione z samorz¹dem przekonany jestem, ¿e wówczas koledzy bêd¹ gotowi pomóc w ka¿dej trudnej sytuacji. Moim zdaniem
(powtarzam to zdanie do znudzenia i zra¿am przez to do siebie wielu kolegów)  warunkiem koniecznym do prawid³owej i skutecznej pracy inspekcji
weterynaryjnej, jest wyrwanie g³ównego inspektoratu z ministerstwa rolnictwa. Dla wszystkich myl¹cych jest to oczywista oczywistoæ  przecie¿
kontroluj¹cy nie mo¿e podlegaæ pod kontrolowanego. Takie usytuowanie nie
jest zgodne z ¿adnym prawem. Zastanawiam siê, gdzie jest G³ówny Inspektor Urzêdu Kontroli Konkurencji? £atwo feruje wyroki za przyk³adowe podanie stawek na us³ugi i twierdzi, ¿e to zmowa cenowa, a takie stawki oficjalnie og³aszane s¹ w s¹siedniej korporacji w ich Biuletynach. I nikt ich nie
ka¿e i po s¹dach nie w³óczy. Czy jest to jeszcze ta sama Unia, czy mo¿e my
jestemy w Unii drugiej kategorii? Czy mo¿e jestemy unijnymi nadgorliwcami? Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów dba o zbiorowe interesy konsumentów. Dba tak¿e o ochronê zdrowia i ¿ycia konsumentów i powinien podj¹æ postêpowania w sprawach ogólnego bezpieczeñstwa. A nie pozorowaæ, ¿e dzia³a. Bo tak to niestety wygl¹da w naszym przypadku.
Zastanawiam siê dalej i pytam, dlaczego nie dzia³a Rzecznik Praw Obywatelskich? Czy takie usytuowanie Inspekcji Weterynaryjnej nie jest naruszeniem wolnoci i praw obywatela? Dlaczego nie dzia³a CBA  nie informuje
premiera i nie czeka na to co on zrobi  bêdzie dzia³a³, to zbuntuje siê PSL
i koalicja siê rozpadnie, czy te¿ mo¿e uda, ¿e nie ma problemu, czyli nara¿a
siê na zarzut zaniechania dzia³ania i Trybuna³ Stanu gotowy.
Sytuacja, która utrzymuje siê przez te 90-lat wydaje siê, ¿e dla wszystkich jest wygodna. Przecie¿ rz¹dzi koalicja PO-PSL, a PSL nie wypuci
68

Wolne g³osy

weterynarii ze swoich r¹k  jak stanowczo podkrela³ jeden z wa¿nych parlamentarzystów. Jak mog¹ rolnicy wypuciæ spod swojego wp³ywu s³u¿bê
przeznaczon¹ do kontroli ich dzia³alnoci? Nikt w normalnej sytuacji 
w jakiej od 90-lat ¿yjemy  na to siê przecie¿ nie zgodzi.
Wracaj¹c do tego co powiedzia³em na wstêpie, dzieñ przeniesienia weterynarii do ministerstwa rolnictwa jest dla mnie nie dniem chwa³y, nie dniem
do wiêtowania ale dniem zwi¹zania r¹k i zakneblowania ust. Od tego dnia,
jeszcze siê dobrze nie zaczê³a a ju¿ siê na dobre skoñczy³a prawid³owa rola
inspekcji weterynaryjnej w naszym kraju. I jak zwykle, my Polacy, czcimy
i podnosimy do wiêtoci dni naszych klêsk  przegrane powstania, pomordowanie naszych oficerów, 1 wrzenia a w skromnym zakresie obchodzimy
uroczycie zwyciêskie powstania  Powstanie Wielkopolskie czy Augustowskie. I tak jest niestety w naszym, weterynaryjnym przypadku.
Od pewnego czasu próbuje zainteresowaæ faktem podleg³oci kontroluj¹cego pod kontrolowanego ró¿ne organizacje zielonych i o dziwo jako
z marnym skutkiem. Dlaczego? Gdy Inspekcja zostanie uwolniona z r¹k rolników wówczas wszystkie sukcesy, które podnosz¹ dzisiaj organizacje zielonych nale¿eæ bêd¹ do Inspekcji Weterynaryjnej, do lekarzy weterynarii, gdy¿
taka jest podstawowa rola i jedno z wielu podstawowych zadañ lekarzy weterynarii  dobrostan zwierz¹t. O oczywistych oczywistociach oczywicie
nie chce siê nawet pisaæ.
Na zakoñczenie wnioski:
 samorz¹d winien zwróciæ siê do prezesa UKKiK z wyjanieniem istniej¹cego stanu rzeczy. Rolnicy pisz¹ rozporz¹dzenia, które ma realizowaæ Inspekcja ich kontroluj¹ca;
 samorz¹d winien zaprosiæ na spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich
i poprosiæ go o podjêcie dzia³añ wyjaniaj¹cych i naprawczych;
 spotkaæ siê z organizacjami zielonych i nawi¹zaæ z nimi wspó³pracê
w celu uzyskania z ich strony pomocy do wyrwania Inspekcji z ul. Wspólnej w Warszawie.
*Dekrety
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*DEKRETY
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Prof. dr hab. Walenty Kempski

D£UGI £AÑCUCH LUDZKICH ISTNIEÑ
Lubiê to wiêto. Zawsze lubi³em wiêto Zmar³ych, Dzieñ Wszystkich wiêtych  zjazdy rodzinne, piêknie przystrojone
kwiatami i wieñcami groby, tysi¹ce, dziesi¹tki tysiêcy zapalonych zniczy i te
najpiêkniejsze s³owa Chrystusa z ewangelii wg w. Mateusza z Kazania na
Górze:  b³ogos³awieni którzy siê smuc¹, cisi, czystego serca, którzy cierpi¹ przeladowania dla sprawiedliwoci, wprowadzaj¹cy pokój . Ilu ich
by³o przed nami? Nie do nas nale¿y klasyfikacja.
Przede wszystkim wspominamy najbli¿szych zmar³ych, ale zwa¿ywszy
¿e niedawno obchodzilimy 90 lecie Wielkopolskiej Inspekcji Weterynaryjnej, chcia³bym wspomnieæ tych zmar³ych z którymi spotyka³em siê w czasie
mojej nauki zawodu weterynaryjnego i d³ugoletniej pracy w tym zawodzie.
Doskonale wiem ¿e ka¿dy ma swoj¹ listê wspomnieñ i ¿e z natury rzeczy
lista ta jest absolutnie u³omna i niepe³na. A obecnie zagonieni dyrektywami,
procedurami i spivetami, czasem zapominamy o tych którzy t¹ weterynariê
w trudnych czasach, czasach kiedy by³y prawdziwe zagro¿enia epizootyczne  tworzyli. Byli to nie tylko lekarze weterynarii, ale i przedstawiciele innych zawodów: pracownicy uczelni, szkó³ weterynaryjnych, lecznic, powiatowych zak³adów weterynarii, wojewódzkiego zak³adu weterynarii czy laboratoriów.
Od czasu kiedy po raz pierwszy zetkn¹³em siê z weterynari¹ czyli od
mojego pobytu w niezapomnianym Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym minê³o ju¿ 50 lat. Wspominam moich nauczycieli mi wychowawców,
którzy s¹ ju¿ na wieczystej warcie u Pana: Dyrektora Technikum Floriana
Pierañskiego, z pozoru surowego i gronego ale jak bardzo wyrozumia³ego
dla nas niezbyt pilnych ale na pewno rozbrykanych i pe³nych niem¹drych
pomys³ów. Wspominam naszych profesorów: Stanis³awa Jêczkowskiego 
polonistê, Józefa Piaczyñskiego  nauczyciela historii i mojego wychowawcê, który (pamiêtam doskonale ten epizod) jako pozwoli³ wybrn¹æ mi
z opresji kiedy ja w pojedynku na trampki zbi³em portret Stalina a kto
us³u¿ny z kolegów mnie zakablowa³. Wspominam nauczyciela rosyjskiego
i wychowawcê internatu Kazimierza Zdralewicza, który w internacie uczy³
nas para-wojskowego porz¹dku, Mariê i Zygmunta Kuchnowskich tych od
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matematyki i fizyki, lekarzy weterynarii Józefa Sobienia, Jerzego Adamczaka i Bogdana £awniczaka z którym do niedawna jako emeryci spotykalimy
siê na op³atku. Nie mogê tak¿e zapomnieæ ksiêdza Zenona Willê. Tyle ju¿
lat minê³o od czasu opuszczenia przeze mnie murów warszawskiej uczelni,
ale nie sposób nie wspomnieæ zmar³ych znakomitych profesorów: Stryszaka,
Krysiaka, Hoppego, Hermana, Kulczyckiego, Szwejkowskiego, Domañskiego, Heya, Wojciechowsk¹, Bryla, Stankiewicza, Nagórskiego, Nyrka, Bukowieckiego, Szeligowskiego, Fitkê, Mazurczaka czy ¯akiewicza.
Najbli¿sze pamiêci¹ s¹ osoby z którymi pracowa³em w Zak³adzie Higieny Weterynaryjnej. Pamiêtam o pocz¹tku mej pracy na ulicy D¹browskiego,
kiedy w jej pierwszych dniach zmar³ mój poprzednik na bakteriologii, doktor Anatol Jarowoj. Pamiêtam mo¿e najbardziej mojego mistrza Pana docenta Tadeusza £osiñskiego, wspania³ego lekarza weterynarii, diagnostê, a w³aciwie nauczyciela praktycznego zawodu. Z sentymentem wspominam lata
pracy z nim, spotkania w pokoju sekcyjnym i stole laboratoryjnym i cichym
jego gabinecie, trudne warunki pracy, ale jak¿e ciekawe przypadki diagnostyczne. Stojê duchowo nad jego grobem na cichym wiejskim cmentarzu
w okolicy Paczkowa. Pana profesora Franciszka Kamyszka pozna³em ju¿
na sta¿u i od razu polubi³em. On mnie chyba te¿. Ile odbylimy rozmów,
rozumielimy siê w lot. Oczywicie wspó³pracowalimy te¿ na niwie diagnostycznej. Ile razy mnie wspiera³, szczególnie wtedy kiedy by³o mi trudno, kiedy ja jako pracownik spoza komunistycznego uk³adu mia³em k³opoty choæby z uzyskaniem mieszkania. Dobry, bardzo pracowity i wprowadzaj¹cy pokój cz³owiek. Poza tym znakomity parazytolog i jeden z pierwszych weterynaryjnych mykologów. Wspominam te¿ profesorów naszej
wielkopolskiej weterynarii: Bronis³awa Kozakiewicza  parazytologa i inwazjologa, Kazimierza Ros³anowskiego zas³u¿onego dla patologii rozrodu
zwierz¹t i kontynuatora jego pracy Zygmunta Dembiñskiego, Ryszarda Kosteckiegogo, specjalistê w zakresie chorób pszczó³. Odeszli od nas Jerzy
Wyszanowski, mi³y kolega wspó³pracuj¹cy z profesorem Ros³anowskim, dr
Feliks Flondro zajmuj¹cy siê ca³e zawodowe ¿ycie chorobami ryb  wyró¿niaj¹cy siê dowcipem i sk³onnociami do wierszopisarstwa, doktora Jerzego Zaj¹ca  histopatologa, doktorów zajmuj¹cych siê patologi¹ gruczo³u
wymieniowego: Kazimierza Blicharskiego i Aleksandra Hryniewicza a tak¿e kole¿ankê z serologii wrzesiñskiej  Olimpiê Rozynek Wydaje siê, ¿e
jak¿e do niedawna byli z nami przedstawiciele innych zawodów: pani
dr Janina Hetmañska, mgr Wanda Bilska, mgr Bylinowa, czy Maria Giese.
Z t¹ ostatni¹ spotka³em siê ju¿ od pierwszych dni mojej pracy, kiedy zamieszka³em w pokoju gocinnym Zak³adu Chorób Pszczó³ w Swarzêdzu.
Pani mgr Maria Giese w swoim ¿yciu przesz³a wiele: córka przedwojenne-
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go powiatowego lekarza weterynarii w Brzeciu. Z powodu dzia³alnoci
w organizacjach studenckich swojego brata, aresztowanego po 17 wrzenia
1939 r. przez NKWD, wywieziona wraz z matk¹ i siostrami do Kazachstanu. Niechêtnie opowiada³a o tamtych czasach, zbywaj¹c nas s³owami: wy
i tak tego nie zrozumiecie, to trzeba by³o prze¿yæ. Zawsze pogodna i racjonalnie podchodz¹ca do ¿ycia. Wiele nazwisk tak¿e laborantów: Bogdana
Echaust, Janina Hukowska, Ma³gosia Nowacka, Irena Kujawa; pomocy:
Panie Bonia, Kamiñska, Jarocka; Panowie: Dudek, Wrembel. Jak¿e to niepe³na lista.
Ale pracuj¹c w laboratorium pracowalimy tak¿e w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii i tu w przeci¹gu wielu lat odesz³o od nas kilku wojewódzkich lekarzy weterynarii. Ró¿ny by³ stopieñ znajomoci z nimi, ale
w pamiêci pozostaj¹ tylko wspomnienia dobre.
Zdzis³aw Wa¿ny, Adolf Januszewski, Jarogniew Koz³owski i Tadeusz
Majewicz. Adolf Januszewski  pamiêtam o latach jego wietnoci, rozmachu zawodowym, wtedy ma³o go zna³em ale i pamiêtam o jego czasach gorszych, wtedy o dziwo zbli¿y³ siê do mnie i nawet chêtnie siê ze mn¹ spotyka³. Typowy moim zdaniem przyk³ad kiedy rewolucja pozera w³asne dzieci.
Jarogniew Koz³owski  zupe³nie inny styl, byæ mo¿e ukszta³towany innymi
czasami. No i Tadeusz Majewicz  ca³a historia, równie¿ moja, od pocz¹tkowej nieufnoci i powiedzmy wzajemnej niechêci politycznej do piêknej przyjani. Czas intensywnej wspó³pracy kiedy Tadeusz pracowa³ w Zjednoczeniu
Pañstwowych Gospodarstw Rolnych, kiedy czêsto jedzilimy wspólnie na
konsultacje terenowe czas jego kierownictwa ZHW, kierowanie Wojewódzkim Zak³adem Weterynarii, czas Solidarnoci i stanu wojennego i przemian
ustrojowych i ten po jego odejciu na emeryturê. Wiele spotkañ zawodowych
i towarzyskich. Wszystkie te chwile stoj¹ mi przed oczami kiedy na cmentarzu junikowskim odwiedzam jego grób w okolicy jego imienin i Wszystkich
wiêtych.
A ilu lekarzy weterynarii pracowników Wojewódzkiego Zak³adu Weterynarii z którymi spotyka³em siê na bie¿¹co w czasie mojej pracy ju¿ przesz³o
do wiecznoci. Stefan Malinowski, Stanis³aw Dr¹¿kiewicz, Józef Chmarzyñski, Leon Staszewski, Tadeusz Marcinkowski, Stefan Bylina, Edmund Chirkowski, Kazimierz Sikorowski, Mieczys³aw Joachimczyk, Wies³awa Skutecka czy niedawno zmar³y kolega z akademika Henryk Skolimowski. A tak¿e
powiatowi lekarze weterynarii z którymi siê spotyka³em diagnozuj¹c przypadki chorób zakanych. Wymieniê tylko nazwiska: Wasilewski, Kaczmar,
Dyba, Rybacki, S³oniowski, Boski, Be³z, Dewojna, Klyta, Rudzki, Bêdkowski, Rymarczuk, Ignaszak, Maliñski, Laskowski, Piotrowski, Kardas, Lisik,
liwiñski, Gulczewski.
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A ilu wspania³ych lekarzy weterynarii pracuj¹cych w tzw. terenie, wiele wiele nazwisk, niektórych pamiêta siê tylko twarze. Kiedy corocznie,
a w³aciwie kilka razy w roku przeje¿d¿am obok kaliskiego cmentarza na
Tyñcu wspominam mojego wspania³ego kolegê i znakomitego fachowca
w zakresie chorób drobiu  Henia Piotrowskiego. Ile razy wspólnie bylimy
na fermach? Cz³owieka o szczerym i szerokim sercu, jak¿e cenionego i do
dzi wspominanego przez hodowców drobiu.
Jak¿e nie pamiêtaæ o wspó³pracuj¹cych z ZHW, jeszcze z tym starym
Zak³adem profesorów Akademii Rolniczej  Alfonsa Chwojnowskiego, Tadeusza Dziubka i Zdzis³awa liwê.
Nie mogê nie wspomnieæ o moich bli¿szych i dalszych krewnych zmar³ych lekarzach weterynarii: Józefie Lubeckim, Janie Bryñskim, Stanis³awie
Janowskim czy Andrzeju Chenczke.
D³ugi ³añcuch ludzkich, weterynaryjnych istnieñ, absolutnie niepe³ny.
Trzeba o nich pamiêtaæ, bez nich nie by³oby obecnej weterynarii, to mo¿e
banalne, ale prawdziwe.
Pamiêtajmy! Eheu, fugaces labuntur anni! (Horacy)
Prof. dr hab. Walenty Kempski
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Dr W³odzimierz A. Gibasiewicz

POLSCY LEKARZE WETERYNARII W OFLAGACH NIEMIECKICH
Lata osiemdziesi¹te XX wieku. Wieczorem w domu rodzinnym zasiedli
obok siebie ojciec z synem. Ojciec  Kazimierz z wykszta³cenia technik weterynarii, pracuj¹cy przed laty w lecznicy, a ostatnio jako badaj¹cy zwierzêta
rzene i miêsa w zak³adzie miêsnym. Syn  to tak¿e technik weterynarii, który
odby³ roczny sta¿ w lecznicy zwierz¹t w Ostrzeszowie, pracowa³ krótko w samodzielnym punkcie weterynaryjnym w Doruchowie i aktualnie lekarz weterynarii po Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Powód spotkania, nic wielkiego, wieczorne rozmowy ojca z synem.
 Pewnego dnia, nawet nie wiem w jakim kontekcie, przypomnia³a mi
siê interesuj¹ca opowieæ, jak¹ us³ysza³em od lekarza weterynarii, mojego
szefa, Romualda Bacza. Znasz go, gdy¿ by³e u nas kilka razy.
 Tak. Nawet mogê Tobie dopowiedzieæ kilka faktów z jego ¿yciorysu,
gdy¿ ostatnio natrafi³em na jego biogram. Nazwisko Bacz pisane Batsch,
o tym zapewne nie wiedzia³e. Urodzi³ siê we Lwowie, 19 stycznia 1907 r.
i tam ukoñczy³ Akademiê Medycyny Weterynaryjnej w 1934 r.
 St¹d ten charakterystyczny akcent wymiewany przez niektórych,
prawda?
 No w³anie. Na kilka dni przed wybuchem wojnie zosta³ zmobilizowany i uczestniczy³ w niej w 21 pu³ku artylerii z Bielska. Aresztowany 21
wrzenia 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim. Po kilku dniach udaje mu siê
uciec z grupy jeñców transportowanych do obozu. Po wojnie podejmuje pracê lekarza weterynarii w Ostrowie Wlkp., ale to ju¿ znasz.
 Dobrze, to teraz ta opowieæ  interesuj¹cy opis losów lekarza weterynarii  Wrzyszczyñskiego. Przedstawiam obszerne omówienie tego opisu,
które zapamiêta³em, wiêc mo¿e s¹ w tej opowieci jakie niedomówienia,
czy przeinaczenia. Przed I wojn¹ wiatow¹ w Wêgorzewie w Prusach
Wschodnich pracowa³ m³ody lekarz weterynarii o nazwisku Wrzyszczyñski.
Z chwil¹ wybuchu wojny zosta³ wcielony do armii niemieckiej. Oddzia³
formacji, w której s³u¿y³, uczestniczy³ w walkach pod Verdun. Jako jeden
z grupy szeciu ¿o³nierzy niemieckich przyczyni³ siê do zdobycia bronionego przez Francuzów s³ynnego Fortu Douaumont i ocalenia ¿ycia wielu niemieckim ¿o³nierzom. Uznany zosta³ za bohatera narodowego. Po wojnie
w podrêcznikach do historii dla szkó³ podstawowych wymieniono bohaterskie nazwisko  Wrzyszczyñski. Niemieckie dzieci uczy³y siê o nim.
Wrzyszczyñski czu³ siê jednak Polakiem i po zakoñczeniu I wojny znalaz³
76

Wolne g³osy

siê w Polsce. Kiedy Niemcy hitlerowskie napad³y na nasz kraj zosta³ zmobilizowany i walczy³ z najedc¹. We wrzeniu dosta³ siê do niewoli i jak
wiêkszoæ oficerów osadzono go w obozie jenieckim  w Oflagu VII A
Murnau.

Fot. Grupa oficerów w obozie jenieckim w Murnau

Major Marian Siarkiewicz z Kalisza, który opisywa³ ¿ycie obozowe
wspomina³ tak¿e: pocz¹tkowo dowództwo niemieckie zaproponowa³o mu
podpisanie volkslisty, porucznik Wrzyszczyñski stanowczo odmówi³. Pod
koniec wojny w 1944 r. podczas nalotu alianckiego przygl¹da³ siê samolotom
przez szybê ze swego pokoju, w którym mieszka³ z kolegami. Wypaczy³ go
niemiecki stra¿nik z wie¿y wartowniczej. Pad³ strza³. Porucznik Wrzyszczyñski, niemiecki bohater I wojny wiatowej, zgin¹³ na miejscu w Oflagu
VIIA w Murnau.
Na tym zakoñczy³a siê opowieæ. Po kilku latach, przypomnia³a mi siê
powy¿sza historia. Postanowi³em sprawdziæ podane informacje, gdy¿ przedstawiony powy¿ej biogram nie zawiera³ niestety imienia, daty urodzenia, daty
ukoñczenia uczelni weterynaryjnej i w zwi¹zku z tym rozpocz¹³em poszukiwania tych i podobnych danych potwierdzaj¹cych ten opis. Historiê lekarza
weterynarii Wrzyszczyñskiego przedstawi³em na stronie internetowej i t¹ drog¹ po kilku dniach szczêliwie dotar³em do cz³onka rodziny Wrzyszczyñskich  Jacka Wrzyszczyñskiego, który niestety nie mówi po polsku. Dowiedzia³em siê, ¿e niemieckim bohaterem z I wojny by³ Wrzyszczyñski ale
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Marian  nauczyciel i to on w³anie
zgin¹³ w Murnau (fot. grobu
w Murnau).
Ale w obozie jenieckim w 1939 r.
znalaz³o siê trzech braci Wrzyszczyñskich  wspomniany Marian,
prawnik Stanis³aw (ojciec Jacka)

i lekarz weterynarii Bogdan (fot.).
Trzech braci walczy³o we wrzeniu 1939 r. w szeregach Wojska Polskiego i ca³a trójka znalaz³ siê w obozie jenieckim w Murnau (fot.).
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Stanis³aw Wrzyszczyñski zosta³ aresztowany w twierdzy Modlin 29
wrzenia 1939 r. Bogdan i Marian zostali wziêci do niewoli w nieznanym
miejscu. Jacek wspomina: mój ojciec powiedzia³ mi, ¿e jego brat Marian
zosta³ wcielony do armii niemieckiej podczas I wojny wiatowej i otrzyma³
odznaczenie Krzy¿ ¯elazny za walecznoæ pod Verdun. 1 marca 1945 r.
wiêniom polecono przejæ do swoich kwater i tam przeczekaæ amerykañski
nalot na Murnau. Wraz z kolegami sta³ ty³em do okna. Nagle kula przesz³a
przez szybê i trafi³a Mariana w ty³ g³owy, zabijaj¹c go na miejscu.
Podczas wymiany korespondencji dowiedzia³em siê dalej, ¿e Stanis³aw
Wrzyszczyñski po wojnie wróci³ do Polski pod przybranym nazwiskiem
i przy pomocy organizacji podziemnej przemyci³ ¿onê, syna (Jacka) i ¿onê
Bogdana przez zielona granicê do Czechos³owacji i stamt¹d do Niemiec. Bogdan mieszka³ w Niemczech przez dwa lata. ¯ona nalega³a by wrócili do Polski. Tak te¿ zrobili. Po powrocie do kraju zamieszka³ przy ul. D¹browskiego
141 w Poznaniu. Podj¹³ pracê jako lekarz weterynarii w Zak³adzie Miêsnym na
Garbarach w Poznaniu. Zmar³ w 1968 r. Do pe³nego biogramu dodam, ¿e lekarz wet. Bogdan Wrzyszczyñski urodzi³ siê w 1 wrzenia 1901 r. w £apiszewie, syn Kazimierza (lekarz medycyny) i Marii z d. Rontz W 1930 r. ukoñczy³
Akademiê Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i pracowa³ jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Toruniu (by³ dyrektorem Rzeni Miejskiej).
Do ciekawostek obozowych mo¿na zaliczyæ otrzymane zdjêcie kurcz¹t
(fot.), które zosta³y wyhodowane z jaj przes³anych do obozu Murnau z paczkami ¿ywnociowymi. Jacek tak pisze o tym zdarzeniu: ojciec opowiada³
mi, ¿e w obozie wykorzystywano ciep³otê cia³a do inkubacji jaj kurzych.
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Poniewa¿ ten ostatni fakt, mo¿e wykrzywiaæ obraz i zostaæ uznanym,
jakoby w niemieckich obozach jenieckich wiêniowie wysiadywali jaja,
przedstawiê kilka faktów. W trakcie wojny 1939 r. do niewoli niemieckiej
dosta³o siê blisko 200 tys. ¿o³nierzy polskich. Oficerów umieszczono
w Oflagach. Wymieniê kilka obozów  Oflag II B Arnswalde, Oflag II C
Woldenberg, Oflag XII A Hadamar, Oflag II D Grossborn. Wspomnia³em
obóz w Murnau, w którym na powierzchni 200 x 200 m w najtrudniejszym okresie przebywa³o ponad 5 000 jeñców. W ka¿dym z obozów organizowano ¿ycie kulturalne, naukowe i konspiracyjne. W Oflagu II C
Woldenberg (Dobiegniewo) jeñcem by³ np. Kazimierz Rudzki czy prof.
Kazimierz Micha³owski. Ten pierwszy organizowa³ ¿ycie teatralne, a profesor prowadzi³ wyk³ady z archeologii. Powsta³ nawet wydzia³ weterynaryjny, na którym studiowa³o 15 osób. Z tego obozu zorganizowano ponad
20 ucieczek. Uciek³o 34 oficerów. Natomiast w Murnau zorganizowano
tylko 5 ucieczek i wszystkie niestety by³y nieudane. Jedna z tych ucieczek, to tzw. ucieczka do wnêtrza obozu. Zosta³a wykorzystana przez
re¿. Tadeusza Chmielewskiego w filmie Jak rozpêta³em II wojnê wiatow¹. Do dzisiaj pamiêtam aktora Mariana Kociniaka, jak ziemiê rozsypuje na placu apelowym, jak gramoli siê do skrytki za pomoc¹ rur wodoci¹gowych itp.
Uciekaj¹cym by³ lekarz weterynarii Alojzy Neterowicz. Urodzi³ siê
w 1907 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1931 r. na Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ jako samorz¹dowy lekarz
weterynarii w Poznaniu.
Niew¹tpliwie zosta³ zmobilizowany we wrzeniu 1939 r. i uczestniczy³
w walkach we wrzeniu 1939 r. Aresztowany przez Niemców i osadzony
w obozie jenieckim w miejscowoci Murnau (Bawaria). Tak o jego pobycie
w tym obozie pisze Marian Siarkiewicz, a w³aciwie opowiada, gdy¿ jego
córka zagadnienia te opisa³a na podstawie wspomnieñ: W Murnau by³o piêæ
prób ucieczek. W zasadzie nie uda³o siê nikomu. Pierwsza to za spraw¹ kpt.
Mamunowa. Nastêpna ucieczka do wewn¹trz obozu nast¹pi³a dopiero
w 1943 r. Uciek³ ppor. Alojzy Neterowicz, podobnie jak kpt. Mamunow
oskar¿ony o rozstrzelanie Niemca, którego schwytano na nadawaniu sygna³ów wietlnych lotnikom niemieckim we wrzeniu 1939 r. dla u³atwienia
bombardowania polskich oddzia³ów. Niemiecki s¹d w Warszawie uwolni³
ppor. Neterowicza od winy i wróci³ on do obozu jenieckiego. Neterowicz,
zosta³ powiadomiony przez Komendê Obozu, ¿e S¹d Specjalny (Sondergericht) w Warszawie dokona rewizji procesu. Po zastanowieniu siê wraz
z kolegami postanowiono wykopaæ w pod³odze jednego pokoju tunel. Wybrano pokoik obok kaplicy w piwnicy bloku C.
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Fotografia kaplicy wg proj. Siemaszko z opracowania internetowego Murnau. Moje
wspomnienia Mariana Siarkiewicza z Kalisza.
M. Siarkiewicz

By³o to tym bezpieczniejsze, ¿e do budowy
tunelu przy³¹czy³ siê ks. Tadeusz Kirschke, kapelan obozowy, te¿ Poznaniak i w dodatku kolega
szkolny ppor. A. Neterowicza. Praca w wielkimi
trudnociami zosta³a ukoñczona po kilku tygodniach. Wykopano loch pod ³ó¿kiem jednego
z kolegów, przykryty p³yt¹ wielkoci 140 x 140
cm. Tunel ten posiada³ wiat³o, ale panowa³a
w nim du¿a wilgotnoæ. Ukrywaj¹cy siê móg³ te¿
wychodziæ od czasu do czasu na powierzchniê do
rozprostowania koci. Nale¿y dodaæ, ¿e w czasie budowy ziemiê wynoszono
w torebkach i rozsypywano na zewn¹trz baraku wzd³u¿ placu apelowego.
Dziêki kilkunastu ofiarnym kolegom, w których gronie by³ lekarz med. Wysocki i D¹browski, praca zosta³a szybko wykonana. Na czas kopania bunkra
dr D¹browski zabra³ Neterowicza do szpitala obozowego i zaaplikowa³ mu
zastrzyk, po którym musia³ on przez kilka tygodni przebywaæ w szpitalu.
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Wszystko wydawa³o siê zapiête na ostatni guzik. Gdy do obozu dotar³a
wiadomoæ o wezwaniu ppor. Neterowicza przez S¹d do Warszawy, ten
skutecznie schowa³ siê w przygotowanej skrytce. Podczas spotkania z przyjació³mi i w trakcie rozprostowywania zastyg³ych miêni i koci w sierpniu
1943 r. do ich pokoju niespodziewanie wszed³ podoficer niemiecki Kiesewetter i gdy zorientowa³ siê z kim ma do czynienia, wszystkich odprowadzi³ na
wartowniê. Po szczegó³owym ledztwie przeprowadzonym przez por. Oleszko (pochodz¹cego ze l¹ska) wszystkich ukarano 14 dniowym aresztem.
Ks. Tadeusz Kirschke tak¿e spêdzi³ dwa tygodnie w odosobnieniu.
Ppor. Alojzy Neterowicz zosta³ wys³any do Warszawy na rozprawê. Odby³ siê proces i ponownie zapad³ wyrok uniewinniaj¹cy. Wróci³ do obozu
w Murnau i tam doczeka³ koñca wojny. Po wyzwoleniu obozu, wróci³ do
kraju i pracowa³ jako lekarz weterynarii.
Wymienione formy dzia³alnoci obozowej nale¿y rozszerzyæ o wiele innych  twórczoæ literacka, czytelnictwo (w obozie Murnau biblioteka liczy³a 31 310 tomów) wydawanie legalnych i nielegalnych pism, twórczoæ plastyczna (grafika, malarstwo), teatralna, organizowano orkiestry, odbywa³y siê
koncerty muzyczne i piewacze, uczono jêzyków obcych za wyj¹tkiem jêzyka niemieckiego. Te i wiele innych form dzia³alnoci obozowej pozwala³y na
utrzymanie w miarê na dobrym poziomie równowagi psychicznej. Tak zorganizowane ¿ycie obozowe pozwala³o przetrwaæ te wszystkie d³ugie lata okresu II wojny. Po wyzwoleniu obozów wielu oficerów postanowi³o pozostaæ
w Anglii, Kanadzie czy Stanach. Wielu oficerów wróci³o do Polski.
Zupe³nie inaczej przedstawia³a siê niewola polskich oficerów na wschodzie, która zakoñczy³a siê dla 21 857 bestialskim mordem.
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Lek. wet. Tadeusz Wiêckowski

MOJE DWADZIECIA DWA LATA
W DUBAJU
Przyjazd mojego przyjaciela doktora Lecha
Gogolewskiego, sk³oni³ mnie do napisania retrospekcji zwi¹zanych z moim pobytem zawodowym i mojej rodziny w Dubaju. Roczny kontrakt  z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia  spowodowa³, ¿e poza Poznaniem, Dubaj sta³ siê naszym drugim domem na ponad dwadziecia lat.
Ale od pocz¹tku.
Poznañ. Jesieñ 1987. Pracujê w Miejskiej Lecznicy dla Zwierz¹t w Poznaniu. Otrzymujê zaskakuj¹cy telefon z Warszawy, z instytucji o wdziêcznej
nazwie Polservice. Zapytano mnie  czy zgodzi³bym siê na przyjazd do Centrali w Warszawie na rozmowê  dzisiaj powiedzia³bym na interwiu, bowiem
bêdzie mia³a miejsce wizyta przedstawicieli Zarz¹du Miasta Dubaj, którzy
s¹ zainteresowani pozyskaniem specjalistów kilku bran¿, w tym lekarzy
weterynarii.
Na moje pytanie: dlaczego ten telefon w³anie do mnie, dowiedzia³em siê,
¿e Zrzeszenie Lekarzy Weterynarii dostarczy³o im listê kolegów zarejestrowanych w grupie pos³uguj¹cej siê jêzykiem angielskim i st¹d ta propozycja.
Czasy, jak pañstwo pamiêtacie by³y ciekawe, pe³ne zmian i to zarówno
tych politycznych, jak i w ³onie korporacji zawodowej. Zmiany w³asnociowe, polityczne, a te wszystkie radoci i troski zwi¹zane z dniem codziennym
dawa³y siê wszystkim we znaki. Propozycja wiêc by³a kusz¹ca. A o dalekich
podró¿ach marzy³em przecie¿ od dziecka.
Po kilku dniach poinformowano mnie o dok³adnej dacie spotkania
w Warszawie i mimo mieszanych uczuæ mojej ma³¿onki (w³anie wprowadzilimy siê do nowego domu), uda³em siê na umówione spotkanie.
By³o parê osób i po rozmowie z kolejnym kandydatem pad³o na mnie.
Mia³em przed sob¹ dziwny zestaw ludzi: jasnoskórego Araba, Europejczyka
i Araba czarnoskórego, niczym nie przypominaj¹cego mi moich wyobra¿eñ
o rasie arabskiej. Ten ciemnoskóry okaza³ siê byæ moim pierwszym, póniejszym bossem  przemi³y cz³owiek po dobrych studiach w Londynie. Pyta³
tylko czy mam rodzinê, dzieci i czy na pewno bêdê chcia³ przyjechaæ do nich
z rodzin¹? Co mnie bardzo zdziwi³o  w sk³adzie komisji rekrutuj¹cej to
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Europejczyk (oddelegowany do zak³adania s³u¿by weterynaryjnej w Dubaju)
zapyta³ mnie sk¹d pochodzi moja znajomoæ jêzyka angielskiego? Kiedy
poinformowa³em go, ¿e z moich duñskich praktyk weterynaryjnych, spyta³
o nazwisko lekarza, u którego szlifowa³em jêzyk angielski i wiedzê. Okaza³
siê byæ Duñczykiem zamieszka³ym nieopodal wspomnianego lekarza. Przeszlimy wiec szybko na tematy prawie rodzinne i ten trzeci rekrutuj¹cy niecierpliwi¹c siê  bia³y jak nieg Arab  kaza³ ju¿ koñczyæ te pogaduszki.
Okaza³o siê, ¿e rozmowy trwa³y ju¿ drugi dzieñ i wyniki interwiu zostan¹ og³oszone w porze popo³udniowej. Moje nazwisko zaistnia³o w grupie
osób branych pod uwagê do kontraktów dla Dubaj Municipality. Obejmowa³
on dwie grupy specjalistów: lekarzy weterynarii do tworzenia zrêbów emirackiej s³u¿by weterynaryjnej oraz in¿ynierów do prowadzenia nowo powsta³ej oczyszczalni cieków dla miasta Dubaj. By³a to szersza grupa kolegów
zakwalifikowanych, z czêci¹ z nich przysz³o mi siê mile spotykaæ na ziemi
emirackiej.
Wieczorem dotar³em do domu, a wiadomoæ o wstêpnej akceptacji wywo³a³a mieszanie uczucia w rodzinie. Wincenty Wiêckowski senior (lekarz
weterynarii, prof. dr hab.  dopisek W.G.) nie kry³ zadowolenia, natomiast
moja ¿ona nie ukrywa³a rozczarowania. Grozi³a nam bowiem kolejna przeprowadzka wprawdzie tylko na rok!! A ¿e z tego roku zrobi³o siê ponad
20, to ju¿ inne zagadnienie.
Kilku tygodni po warszawskim spotkaniu zadzwoni³ telefon i sympatyczny przedstawiciel Polservisu poprosi³ o spotkanie w Warszawie celem omówienia szczegó³ów.
Jak pañstwo mo¿ecie przypuszczaæ, zakres pracy zosta³ bardzo dok³adnie
omówiony, natomiast kwestie dotycz¹ce zarobków i warunków p³acowych
by³y wyjaniane ju¿ bardziej mêtnie. Kontrakt opiewa³ na rok, co dawa³o
nam poczucie, ¿e odbêdziemy wspólnie krótk¹ przygodê ¿ycia w odleg³ym
kraju.
Muszê wspomnieæ, ¿e po zaakceptowaniu mojej skromnej osoby do listy
kandydatów do wyjazdu do Z.E.A, zacz¹³em poszukiwaæ wiadomoci typu 
gdzie to jest? I tu moje zdziwienie, bo nie mo¿na by³o znaleæ prawie nic.
Ksi¹¿ka pt. Piaski pustyni K. Dziewanowskiego opisywa³a Dubaj, jako
ma³y port nad Zatok¹ Persk¹ s³yn¹cy w ca³ym regionie z handlu i . szmuglu, chocia¿by z³ota do Indii. Pan prowadz¹cy moj¹ sprawê w Polservisie na
pytanie: co nale¿y zabraæ wyruszaj¹c z rodzin¹ w podró¿ do Emiratów, dziwnie siê umiecha³ i odpowiedzia³: ¿e nic! Tam wszystko jest, wszystko
tknie przepychem i kapie z³otem!.
Dalej sprawy potoczy³y siê szybko. W pierwszych dniach stycznia wyl¹dowa³em na lotnisku w Dubaju. Lecia³em rejsowym samolotem Lotu na tra-
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sie Warszawa  Delhi via Dubaj. W Dubaju prawie nikt nie wysiada³, ca³e
towarzystwo lecia³o do Indii, w wiêkszoci do pracy, g³ównie jako nadzór
w kopalniach.
Potem mi³e zaskoczenie, ¿e tu na koñcu wiata jest sobie taki Emirat ze
standardem do ¿ycia nie maj¹cym nic wspólnego z dotychczasowymi znanymi mi krajami trzeciego wiata. ¯ona z dwójk¹ ma³ych dzieci dojecha³a po
miesi¹cu. Dalej to ju¿ pocz¹tek nowej kariery zawodowej i praca dla Emiratu Dubaj na ro¿nych stanowiskach i pozycjach. Najpierw dla s³u¿b weterynaryjnych Urzêdu tego miasta  pañstwa. Potem ju¿ dla panuj¹cego nam Szejka Dubaju i jego rodziny. Mia³em mo¿liwoæ obserwacji nie tylko niesamowitego rozwoju Emiratu, ale równie¿ jak mój boss zosta³ Panuj¹cym Szejkiem Dubaju i zarazem Premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Towarzyszy³y nam równie¿ historie smutne, jak pogrzeb Janie Nam Panuj¹cego, dla którego pracowa³em.

Fot. 1. Lekarz wet. Tadeusz Wiêckowski i ma³pka

Mi³oæ do zwierz¹t mo¿e przybieraæ ró¿ne formy, ale generalnie rodziny
panuj¹ce w regionie Zatoki Perskiej s³yn¹ z posiadania du¿ych kolekcji zwierz¹t dzikich i egzotycznych. Bywa te¿ tak, ¿e g³owy pañstwa obdarowuj¹ siê
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zwierzêtami, lub kolekcjami by sprawiæ sobie trochê przyjemnoci  piêkna
dla oka i wzruszenia dla ducha. St¹d te¿ lekarz weterynarii na dworze jego
wysokoci ma liczne mo¿liwoci obcowania z przeró¿n¹ gam¹ zwierz¹t, ale
wymaga to te¿ du¿ej stabilnoci i szybkiego poszerzenia wiedzy o gatunki nowe,
które aktualnie bawi¹ oko
panuj¹cego. Daje to na
pewno du¿o satysfakcji zawodowej, choæ czasem ³atwo te¿ pomyliæ dzieñ
z noc¹! W tej czêci wiata
¿ycie towarzyskie, a i polityczne zaczyna siê bowiem
czêsto dopiero po zmierzchu, a lekarskie dzia³ania
doktora od zwierz¹t ³atwiej
przeprowadza siê o wicie,
jak jeszcze jest przyzwoicie ch³odno!!!
Fot. 2. Bliniêta

Niestety tak zwana gotowoæ obowi¹zuje prawie na okr¹g³o, tak¿e
czas oddechu to naprawdê wtedy, kiedy wyjedzie siê z kraju na wakacje do
Polski, czy na jak¹ konieczn¹ konferencjê.
Odbieranie porodu u geparda, czy odchowywanie trzydniowej pantery,
opieka nad stadem dropi wêdrownych albo stadem pytonów i anakond, stanowi naprawdê du¿e wyzwanie, ale te¿ daje wiele powodów do satysfakcji.
Z naszej grupy 4 lekarzy weterynarii, którzy pierwsi postawili nogê na
dubajskiej ziemi blisko 20 lat temu, mamy dzisiaj, w wyniku ró¿nych transformacji, kilka klinik ma³ych zwierz¹t o uznanej reputacji. Dodajmy, ¿e dzieje siê to mimo wszystko w kraju o silnych zwi¹zkach anglosaksoñskich.
Polscy lekarze ró¿nych specjalnoci odwiedzaj¹ Emiraty Arabskie jako specjalici, stypendyci lub prowadz¹c badania naukowe. W Emiratach dzia³a
kilka renomowanych klinik specjalistycznych, g³ównie dzia³aj¹cych w zakresie chorób koni sportowych i soko³ów. Jest tu równie¿ silne zaplecze laboratoryjno  diagnostyczne powi¹zane z wiod¹cymi orodkami naukowymi na
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wiecie. Organizuje siê tu równie¿ konferencje naukowe, szczególnie w zakresie chorób koni, wielb³¹dów i soko³ów, bo zwierzêta te uczestnicz¹
w podstawowych sportach narodowych obywateli Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Muszê dodaæ, ¿e ceny zakupu wielb³¹da wycigowego bardzo
czêsto przekraczaj¹ wartoci¹ konie wycigowe. Sokolnictwo i ca³a sztuka
uk³adania, trenowania i polowania z soko³em te¿ stanowi sport lub jak kto
woli hobby narodowe, a do tego nale¿y dodaæ tak¿e biegi hartów arabskich.

Fot. 3. Z³onik

¯ycie ludnoci etnicznej Dubaju, oprócz nowoczesnoci i niespotykanego przyspieszenia rozwoju niesie w sobie uznanie dla tradycji i sportów narodowych czêsto u boku zwierz¹t. Nikogo wiêc nie dziwi tutaj widok najnowszego modelu jeepa, gdzie obok kierowcy na siedzeniach siedz¹ nie pasa¿erowie ale soko³y. wiadczy to o tym, ¿e w³aciciel wraca pónym popo³udniem do domu z treningu na pustyni. Taki w³anie jest Dubaj, który nas
zauroczy³ mo¿e na zbyt d³ugie lata, w³anie tym po³¹czeniem nowoczesnoci
i tradycji pod jednym dachem.
Lek. wet. Tadeusz Wiêckowski
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lek. wet. Magdalena Kwieciñska
specjalista chirurgii weterynaryjnej
z Kliniki Weterynaryjnej
dr. Grzegorza W¹siatycza z Poznania

NIEPRZYPADKOWY PACJENT ZAK£ADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZ¥T
KRÓLIK DOMOWY (ORYCTOLAGUS CUNICULUS F. DOMESTICA)
Lekarze weterynarii coraz czêciej staj¹ przed zadaniem diagnozowania
i leczenia mniej typowych pacjentów jakimi mog¹ byæ króliki domowe (pochodz¹ce od królika europejskiego). Najczêstsze problemy u tej grupy zwierz¹t to zwykle:
 choroby uk³adu moczowo-p³ciowego, zaburzenia w uk³adzie rozrodczym;
 urazy mechaniczne (g³ównie z³amania koci d³ugich);
 problemy dermatologiczne (czêsto grzybice skóry) i inne.
W grupie chorób uk³adu rozrodczego mo¿emy mieæ do czynienia najczêciej z takimi schorzeniami jak: hydrometra, pyometra, metritis, nowotwory
jajników, torbiele jajników, zmiany nowotworowe macicy (adenocarcinoma).
Chcia³abym przedstawiæ przypadek kliniczny królika, w³anie z zaburzeniami ze strony uk³adu rozrodczego.

 Opis przypadku 
Do naszej Kliniki w³aciciele przynieli czteroletni¹ samicê królika domowego (tricolor). Z wywiadu od pó³tora miesi¹ca powiêksza³ siê obrys
pow³ok jamy brzusznej przy zachowanej aktywnoci i apetycie. Temperatura
wewnêtrzna cia³a 38,2 0C. Podczas palpacji jamy brzusznej wyczuwalne by³y
owalne twory sugeruj¹ce p³ynn¹ zawartoæ. Badanie usg jamy brzusznej
wykaza³o obecnoæ du¿ych torbieli z zawartoci¹ hypogeniczn¹. Podejrzewano torbiele jajnika lub pyometrê. Pod kontrol¹ USG wykonano punkcjê zawartoci torbieli  pobrano kilka mililitrów p³ynu. Badanie cytologiczne p³ynu wykaza³o, i¿ badany materia³ jest czysty i klarowny, stwierdzono obecnoæ pojedynczych prawid³owych fragmentów nab³onka wycielaj¹cego jamê
macicy z pojedynczymi krwinkami czerwonymi. Po rozmowie z w³acicielami zdecydowano siê na laparotomiê diagnostyczn¹ z ewentualnym usuniêciem zmienionego narz¹du. Przed zabiegiem operacyjnym podano antybiotyk
2,5% Baytril w dawce 0,4 ml/kg mc i.m. oraz Metacam 0,2 mg/kg mc i.m.
Pole operacyjne przygotowano od mostka do spojenia ³onowego  wystrzy¿ono sieræ oraz odka¿ono powierzchniê skóry antyseptykiem. Do indukcji
zastosowano mieszankê anestetyków iniekcyjnych: Diazepam 0,5 ml/kg oraz
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Ketaminê 20 mg/kg iv.
Anestetyki podano razem w jednej strzykawce. Znieczulenie g³ówne przez ca³y czas operacji podtrzymywano
Izofluranem podawanego za pomoc¹ maseczki anestezjologicznej
dla drobnych zaj¹cowatych i gryzoni.
Fot.1.
Fot.1. U³o¿enie pacjenta
na grzbiecie, za³o¿enie
maseczki z Izofluranem

Przez ca³y okres znieczulenia a¿ do pe³nego wybudzenia pacjenta podawano p³yn PWE we wlewie ci¹g³ym do¿ylnie w dawce 10 ml/kg/godz. Po
u³o¿eniu pacjenta na grzbiecie wykonano standardow¹ laparotomiê w linii
porodkowej. Stwierdzono znacznie powiêkszone rogi macicy z wiêzad³em
szerokim, które s¹ ³atwe do wyjêcia na zewn¹trz. Jajniki pokryte by³y tkank¹ t³uszczow¹ i trudne na pocz¹tku do zauwa¿enia. Fot.2.

Fot.2. Widoczne
dwa rogi macicy wype³nione
p³ynn¹ zawartoci¹
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Maj¹c na uwadze kruchoæ wiêzad³a jajnika delikatnie wyjêto róg macicy
z jajnikiem pokrytym t³uszczem na zewn¹trz, odpreparowano naczynia jajnika i podwi¹zano. Identyczne czynnoci wykonano z drugiej strony (monofil
2-0). Fot.3.

Fot.3. Podwi¹zanie jajnika.

Po podwi¹zaniu obydwóch jajników i przeciêciu ich wiêzade³ za³o¿ono
ligaturê na pochwê przy szyjce macicy (monofil 2-0), podobnie post¹piono
z drugiej strony. Pow³oki jamy brzusznej zamkniêto rutynowo szwem ci¹g³ym (monofil 3-0). Skórê zaszyto szwem pojedynczym wêze³kowym Stylon
nr 1-0. Zeszyte brzegi rany zabezpieczono przyszytym tamponikiem. Podczas
zak³adania ostatnich szwów na skórze zamkniêto przep³yw Izofluranu przez
parownik i ju¿ oko³o 5 minut póniej pacjent wybudzi³ siê. Fot. 4.
Nastêpnego dnia po operacji pacjent zosta³ wydany do domu w stanie
ogólnym dobrym. Wczeniej usuniêto tamponik zabezpieczaj¹cy. Zalecono
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Fot.4. Wybudzaj¹cy siê pacjent.

kontynuacjê antybiotyku 2,5% Baytril w dawce 0,4 ml/kg m.c. podskórnie
1xdz. przez 5 dni oraz niesterydowego leku przeciwzapalnego Metacam
0,1mg/kg m.c. doustnie równie¿ przez 5 dni.
Po 10 dniach od operacji podczas wizyty kontrolnej usuniêto szwy skórne. Królik mia³ zachowan¹ pe³n¹ aktywnoæ ruchow¹ i normalny apetyt.
Podsumowanie: Zabieg operacyjny w zasadzie technicznie jest zbli¿ony
do wykonanych u suczek i kotek przy podobnych schorzeniach. Wiêkszym
problemem mo¿e byæ czasami pe³ne i bezpieczne znieczulenie ogólne. Dlatego zalecamy, szczególnie przy tego typu zabiegach operacyjnych u drobnych zaj¹cowatych i gryzoni, stosowanie narkozy wziewnej z u¿yciem anestetyku wziewnego Izofluranu.
lek. wet. Magdalena Kwieciñska
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Lek.wet. Andrzej Lipczyñski

PROBA O RZETELNE PODAWANIE SZCZEGÓ£ÓW W PUBLIKACJACH
Czasopisma fachowe spe³niaj¹ szczególnie wa¿na rolê jako fachowa lektura pocz¹tkuj¹cego lekarza. Gdy zaczyna³em w 1952 roku samodzielna
praktykê, czyta³em ukazuj¹c¹ siê wówczas Medycynê Weterynaryjn¹ od deski do deski wypatruj¹c nowoci i fachowych informacji mog¹cych przydaæ
siê w praktyce. Po pewnym czasie zaczê³o ukazywaæ siê ¯ycie Weterynaryjne, które otrzymuje obecnie ka¿dy praktykuj¹cy lekarz weterynaryjny.
W zawi¹zku z tym pe³ni wa¿n¹ rolê w uzupe³nianiu wiedzy praktyków. Publikacje dotycz¹ce koni, zamieszczane w tym czasopimie, szczególnie mnie
interesuj¹. Publikacje autorstwa dydaktycznych pracowników uczelni weterynaryjnych maja ró¿ne wartoci, ale zapewne zawsze stanowi¹ przyczynek do
kolejnego szczebla w karierze naukowej autora. Ró¿nie bywa z przydatnoci¹ ich dla czytelnika  praktyka. Jako przyk³ad takiej publikacji pragnê
przytoczyæ artyku³ A. Maxa pt. rodki kurcz¹ce macicê w leczeniu zatrzymania b³on p³odowych u krów i klaczy  ¯ycie Weterynaryjne Nr 9 str.
295, rok 2006. Czasami stanowi¹ po prostu kompendium zebrane z literatury (Internet, ulotki za³¹czane do leków), ale zebrane w jednym miejscu przydaj¹ siê praktykowi. Do tego artyku³u doda³bym tylko, ¿e stosowanie
w okresie puerperium alkaloidów sporyszu opónia u klaczy wyst¹pienie rui
po porodzie. Natrafi³em jednak na publikacje zawieraj¹ce b³êdy, co sk³oni³o
mnie do napisania niniejszego: ¯ycie Weterynaryjne Nr 6, rok 2004, str.
311  Bernard Turek  Niedro¿noci jelita grubego u koni.
Czêæ II. Pragnê zatrzymaæ siê na omówieniu zatrzymania smó³ki
u rebi¹t. Wród objawów typowych dla tego schorzenia autor wymienia
na drugim miejscu niechêæ do ssania. Widzia³em i leczy³em oko³o stu przypadków zatrzymania smó³ki. Stwierdzam, ¿e rebiê dotkniête zatrzymaniem
smó³ki wykazuje chêæ do ssania i czyni to co kilkanacie minut. Mo¿e instynkt, ¿e siara to dobre lekarstwo. Widzia³em tylko dwa przypadki, ¿e
rebiê nie ssa³o przy równoczesnym nie wydaleniu smó³ki. By³y to przypadki urodzenia siê rebiêcia bez si³ witalnych, rebiêta nie ¿y³y d³u¿ej jak
jedna dobê. Poniewa¿ postêpowanie lecznicze powinno przynieæ ulgê natychmiast, podawanie zwierzêciu rodków przeciwbólowych zamazuje obraz skutecznoci naszych dzia³añ. Bóle najczêciej nie s¹ bardzo silne. Nie
jest to miejsce na opisywanie postêpowania leczniczego, ale muszê nadmieniæ, ¿e postêpowanie lecznicze trwa najczêciej 2-4 godziny do zupe³nego
wyleczenia.
92

Nauka i praktyka

¯ycie Weterynaryjne Nr 12, rok 2007, str. 993, publikacja pt. Zaka¿enia Wirusowe Dróg Oddechowych Koni. Troje autorów wród opisywanych
objawów infekcji jednego z wirusów rebi¹t 3-4 tygodniowych pisz¹ o temperaturze cia³a; ( ) objawy kliniczne polegaj¹ na podniesieniu temperatury
cia³a do 38,5-39,5 st. C. Czy który z autorów mierzy³ temperaturê zdrowemu, a tak¿e choremu rebiêciu? Pragnê zawiadomiæ adeptów sztuki weterynaryjnej, ¿e rebiê po urodzeniu ma 37,8 st. C, w nied³ugim czasie, po kilkunastu dniach temperatura podnosi siê do 38,5 st. C i to jest normalna temperatura utrzymuj¹ca siê na poziomie do 9-10 miesi¹ca ¿ycia. W tym wieku
zaczyna opadaæ i koñ roczny ma normaln¹ temperaturê 37,8 st. C. Zakodowanie zielonemu studentowi medycyny weterynaryjnej, ¿e 38,5 st. C to stan
podgor¹czkowy rebiêcia, mo¿e doprowadziæ do b³êdnego postêpowania
leczniczego. Na koniec ju¿ publikacja ¯ycia weterynaryjnego Konferencja
Stowarzyszenia SFPK TNW  Paw³owice 1997 r. Has³o  J.I.  dorobek
naukowy. Wp³yw zaburzeñ jajowodów i macicy na p³odnoæ klaczy. Firmuj¹
cztery osobistoci z Katedry rozrodu i Kliniki Po³o¿niczej oraz Zak³adu Histologii i Embriologii Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu.
Przytoczê tu dos³ownie cytat z tekstu referatu: Macica: u klaczy wystêpuje
macica dwuro¿na, niepodzielona (uterus bicornis nonsumseptus)) sk³adaj¹ca
siê z parzystych, u³o¿onych dog³owowo rogów macicznych przechodz¹cych
doogonowo w pojedynczy trzon (Corpus Utemi) koñcz¹cy siê szyjk¹ (cervix). Rogi maciczne skierowane s¹ du¿¹ krzywizn¹ w kierunku w kierunku
dobrzusznym. Ponad 50 lat bada³em klacze rektalnie, obmacuj¹c d³oni¹
macicê i jajniki. Liczbê badañ oceniam na kilka tysiêcy. Bada³em klacze ró¿nych ras: pe³nej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, klacze pó³krwi wielkopolskiej, ma³opolskiej i mazurskiej, koniki polskie, ardeny, szetlandy, fiordingi norweskie, gudsbrandale, ale nie spotka³em klaczy o macicy tak u³o¿onej. Rogi macicy u³o¿one s¹ dobocznie, w kierunku guzów biodrowych, lub
jak kto woli w kierunku do³ków g³odowych. Zapewne k³opot ze znalezieniem macicy u klaczy mia³ niejeden absolwent tej Uczelni.
Lek.wet. Andrzej Lipczyñski
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W numerze wi¹tecznym Biuletynu Informacyjnego publikujemy ju¿ III
czêæ rozwa¿añ o nauczycielach Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni
opracowanych przed lekarza wet. Mieczys³awa Pietrzaka. Zanim zaprezentujemy biografie kilka zdañ historii realizacji przedmiotów zawodowych autorstwa
tego wybitnego wieloletniego nauczyciela i wychowanka naszego Technikum.
Lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak

KRÓTKA HISTORIA REALIZACJI
PRZEDMIOTÓW WETERYNARYJNYCH
WE WRZESIÑSKIM

TECHNIKUM

Szybkimi krokami zbli¿a siê 60-ta rocznica uruchomienia we Wrzeni
w Pa³acu Mycielskich na Opieszynie Pañstwowego Liceum Weterynaryjnego dla
doros³ych. Tak¹ nazwê nosi³a szko³a w pierwszym roku swojego funkcjonowania. Redakcja Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu postanowi³a z tej okazji zamieciæ nazwiska lekarzy weterynarii, którzy jako nauczyciele realizowali w ró¿nym wymiarze godzin przedmioty zawodowe. Dla nauczycieli, którzy przepracowali w szkole wiêcej lat,
opracowano krótkie b¹d d³u¿sze biografie. Z regu³y podajê liczbê przepracowanych lat, wymieniam lata w których pracowano i nazwy nauczanych przedmiotów. Za niedoci¹gniêcia jakie mog³y siê pojawiæ autor z góry przeprasza.
W ka¿dej szkole wa¿ni s¹ wszyscy nauczyciele, ale w szkole zawodowej
bardzo wa¿na jest ta grupa nauczycieli, która decyduje o kierunku szko³y
zawodowej. W naszym wypadku to w³anie lekarze weterynarii. Gdyby lekarze weterynarii nie chcieli zostaæ nauczycielami, nie mog³yby powstaæ technika weterynaryjna, jako szko³y.
Mimo sporych ró¿nic w wynagrodzeniu lekarzy weterynarii pracuj¹cych
w lecznicach czy innych instytucjach weterynaryjnych, a nauczycielami,
chêtnych lekarzy do pracy w szkole nie brakowa³o, szczególnie gdy odbywa³o siê to na zasadzie nauczyciela dochodz¹cego.
Na przestrzeni 60-ciu lat istnienia wrzesiñskiego Technikum Weterynaryjnego, pracowa³o w nim, czêæ dalej pracuje, 55 lekarzy weterynarii  27
osób na pe³nym etacie a 28 osób jako nauczyciele dochodz¹cy. Ró¿nice ilo-
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ciowe miêdzy obiema grupami na przestrzeni tak d³ugiego okresu przedstawia³y siê ró¿nie.
W pierwszym roku istnienia szko³y (1950/51) grupa wyk³adowców by³a
tylko jedna. Jedynym nauczycielem etatowym dla realizacji przedmiotów
zawodowych by³ dyrektor szko³y dr Florian Pierañski. Jako dyrektor nie
móg³ uczyæ zbyt wiele godzin w tygodniu. Naucza³ anatomii i fizjologii
zwierz¹t oraz hodowli.
Pozosta³e przedmioty zawodowe w klasie pierwszej: rodki lecznicze
i trucizny, choroby inwazyjne realizowa³ dr R. Laskowski, choroby wewnêtrzne i chirurgiê dr M. Pernak. Na nauczycieli dochodz¹cych przypad³o
sporo godzin. W drugim roku istnienia szko³y by³y ju¿ trzy klasy weterynaryjne (jedna pierwsza i dwie drugie).
W pierwszych latach funkcjonowania techników weterynaryjnych
uczniowie mieli ponad 40 godzin zajêæ tygodniowo. Prawie wszystkie przedmioty by³y realizowane w formie lekcji z ca³¹ klas¹ i podzia³em na grupy
(æwiczenia). Z tego wynika, ¿e by³o sporo godzin do rozdysponowania.
Trudn¹ sytuacjê z obsadzaniem godzin, uratowali wie¿o upieczeni absolwenci wydzia³ów weterynaryjnych: trzech z Lublina, jeden z Wroc³awia. Po
absolutorium, zostali zatrudnieni przez szko³ê na nauczycieli przedmiotów
zawodowych. Byli to: B. £awniczak, J Adamczak, J. Sobieñ, E. Rybacki.
W dalszym ci¹gu funkcjê nauczycieli dochodz¹cych pe³nili: kierownik
miejscowej lecznicy M. Pernak, powiatowy lekarz wet. we Wrzeni R. Laskowski, doszed³ jeszcze jeden nauczyciel dochodz¹cy lekarz wet. W³. Witkowski pracuj¹cy w Rzeni Miejskiej we Wrzeni. Powierzono mu nauczanie
miêsoznawstwa i prowadzenie æwiczeñ z badania miêsa. W roku szkolnym
1951/52 przy istnieniu tylko trzech klas nauczyciele zawodu mieli du¿o zajêæ, jak dla 5 etatowych nauczycieli i 3 dochodz¹cych.
Pod koniec roku szkolnego 1951/52 z pracy zrezygnowa³ E. Rybacki.
W 1956 r. zatrudnia siê na etat (tylko na jeden rok) lek. wet. Alina Jurkiewicz.
W 1953 r. Ministerstwo Rolnictwa poszerzy³o zadania wrzesiñskiemu
technikum uruchamiaj¹c Wydzia³ Kszta³cenia Korespondencyjnego o kierunku weterynaryjnym (tzw. KKR), powierzaj¹c kierownictwo kol. B. £awniczakowi, który musia³ tym samym zrezygnowaæ z czêci godzin w technikum.
Celem wydzia³u by³o dokszta³canie sanitariuszy weterynarii. Przeszkolonych
do 1970 r. (koniec KKR) zosta³o ponad 1000 osób. Czêæ uzyska³a wiadectwa dojrza³oci. Wiêkszoæ otrzyma³a tytu³ technika weterynarii w zawodzie.
Po lekkiej odwil¿y politycznej zwi¹zanej z tzw. Polskim Padziernikiem
1956 r. i powstania samorz¹du lekarskoweterynaryjnego pod nazw¹ Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii wstrzymano nabór kandydatów do klasy pierwszej. W tej sytuacji lekarze: J. Adamczak i J. Sobieñ nie widz¹c dla siebie
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dalszej perspektywy, rezygnuj¹ z pracy w szkole. Na ich miejsce w 1957 r.
zostaje zatrudniona Barbara Wi¹cek, a w 1958 r. Mieczys³aw Pietrzak. Mimo
wstrzymania naboru kandydatów na okres trzech lat, tak etatowi lekarze wet.
jak i dochodz¹cy maj¹ kogo uczyæ. W szkole funkcjonuj¹ trzy starsze klasy,
odbywaj¹ siê Zjazdy KKR, 1 listopada 1958 r. do Wrzeni zostaje przeniesiona klasa IV z podobnego technikum z Goleniowa, a 1 listopada 1960 r.
z technikum w Kole.
1 wrzenia 1960 r. Ministerstwo Rolnictwa zezwala na wznowienie naboru kandydatów do klasy pierwszej.
W 1965 r. szko³ê kadrowo zasili³ lek. wet. B. Ziêba (tylko na jeden rok).
Sytuacja w odniesieniu do realizacji przedmiotów zawodowych ustabilizowa³a siê na kilka lat.
Z dniem 1 wrzenia 1975 r. w³adze nadrzêdne zobowi¹za³y szko³ê do
utworzenia przy technikum dwóch klas (bardzo licznych). Policealnego Studium Weterynaryjnego. Zacz¹³ siê stosunkowo trudny okres w funkcjonowaniu szko³y z braku dostatecznej iloci klas lekcyjnych (studium uczy³o siê
w godzinach popo³udniowych) i drastyczny brak nauczycieli do realizacji
przedmiotów zawodowych. Program nauczania dla studium przewidywa³
g³ównie przedmioty zawodowe realizowano z podzia³em na grupy. Aby sprostaæ zadaniom z realizacji wszystkich zajêæ, szko³a zatrudni³a wszystkich lekarzy wet., jako nauczycieli dochodz¹cych pracuj¹cych w lecznicach we
Wrzeni i rodzie Wlkp. Zaistnia³a nawet koniecznoæ powierzenia czêci
zajêæ praktycznych dowiadczonym technikom weterynarii, nie uwzglêdniono ich jednak jako nauczycieli dochodz¹cych. Taka sytuacja trwa³a do 1982
r. tj. do czasu rozpoczêcia wygaszania studium.
Do 1990 r. wiêkszego problemu z realizacj¹ przedmiotów nie by³o, gdy
czêæ nauczycieli etatowych osi¹gnê³a wiek emerytalny, zatrudniono m³odych,
utrzymano tak¿e czêæ nauczycieli dochodz¹cych. W 1990 r. rozpocz¹³ siê okres
nadmiaru lekarzy weterynarii. W programie nauczania zmniejszono wyranie
wymiar godzin na przedmioty zawodowe, wyeliminowano naukê o lekach oraz
chirurgiê z ortopedi¹. W niektórych tylko przypadkach klasê dzieli siê na grupy.
W 1990 r. na emeryturê przechodz¹ B. Wi¹cek i M. Pietrzak. Rozwi¹zano te¿ umowy z wiêkszoci¹ lekarzy jako nauczycieli dochodz¹cych. Na
pe³en etat zostaj¹ zatrudnieni P. Grobelny (1989), M. Go³êbiowska (1990)
i J. Chojnacka (2005). Wymienionych troje lekarzy wet. przy 8 klasach weterynaryjnych jest w stanie realizowaæ wszystkie przedmioty zawodowe. Jak¿e inaczej pod tym wzglêdem wygl¹da³ rok szkolny 1951/1952!
Gdy spojrzy siê na wykaz zawieraj¹cy 58 lekarzy weterynarii, którzy
przewinêli siê przez Wrzesiñskie Technikum Weterynaryjne i Studium to
mo¿na w nim wyró¿niæ wyrane trzy grupy:
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 grupa pierwsza  to lekarze zatrudnieni na pe³nych etatach nauczycielskich, którzy ca³e czynne swoje ¿ycie zawodowe spêdzili w szkole. Aby prawid³owo realizowaæ zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo-wychowawcze, musieli
uzyskaæ wymagane w tym zawodzie kwalifikacje pedagogiczne, byæ podatnym
na samokszta³cenie siê i uczestniczyæ w organizowanych formach doskonalenia pedagogicznego i zawodowego. Grupa ta musia³a siê nauczyæ prawid³owych relacji postêpowania z m³odzie¿¹ i pozosta³ymi grupami nauczycieli
w szkole. Grupa ta to 15 osób. Grupa ta wnios³a licz¹c¹ siê cegie³kê do chlubnej historii szko³y, wysokiej pozycji absolwentów wrzesiñskiego technikum.
 grupa druga  to lekarze weterynarii, którzy z ró¿nych powodów zatrudnili siê na pe³en etat i chcieli spróbowaæ czy pe³nienie obowi¹zków nauczyciela to jest to o czym marzyli. Grupa ta licz¹ca 12 osób pracowa³a stosunkowo krótko  rok, dwa, najwy¿ej trzy lata. Na ogó³ gdy rozpoczynali
pracê w szkole byli stosunkowo m³odzi. Nie posiadali kwalifikacji pedagogicznych ani te¿ wiêkszego dowiadczenia praktycznego.
Co szko³a zawdziêcza tej grupie nauczycieli? Przy problemach kadrowych, mo¿liwoæ realizacji niektórych przedmiotów zawodowych; wnoszenie
do zasta³ych i utrwalonych tradycj¹ szkoln¹ dawki wie¿ej krwi; pochodz¹c z ró¿nych stron kraju, stwarzali szansê poinformowania m³odzie¿y
o mo¿liwociach zatrudnienia personelu pomocniczego w ich by³ych stronach
rodzinnych; studiuj¹c weterynariê na ró¿nych uczelniach przekazywaæ
uczniom wie¿e wiadomoci co czyniæ aby dostaæ siê na dany wydzia³
i utrzymaæ siê na studiach; wnieæ swoj¹ cegie³kê do kszta³cenia techników
weterynarii jako ewentualnych przysz³ych wspó³pracowników; przekonaæ siê
na w³asnej skórze, ¿e nie tak ³atwo zostaje siê dobrym nauczycielem.
 grupa trzecia  to lekarze weterynarii zatrudnieni na kilka godzin tygodniowo jako nauczyciele dochodz¹cy. Takich nauczycieli w ci¹gu 50 lat
(do1990 r.) przesz³o przez szko³ê 28 osób. Choæ nie posiadali przygotowania pedagogicznego do kszta³cenia cile zawodowego byli bardzo przydatni.
Legitymowali siê posiadaniem dowiadczenia praktycznego wyniesionego
z pracy terenowej, pracy w rzeniach, zak³adach unasieniania zwierz¹t, administracji weterynaryjnej itd. W procesie dydaktycznym mogli wykorzystaæ to
wszystko z czym spotykali siê na co dzieñ. Pod tym wzglêdem górowali
nad etatowymi teoretykami. Bez zaanga¿owania siê tak znacznej grupy
lekarzy weterynarii jako nauczycieli dochodz¹cych, szko³a mia³aby powa¿ne problemy z realizacja przedmiotów zawodowych. Bior¹c to pod uwagê,
mo¿na stwierdziæ, i¿ ta grupa nauczycieli w sposób znacz¹cy przyczyni³a
siê do ukszta³towania tak pozytywnej opinii o wrzesiñskim Technikum
Weterynaryjnym.
Lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak
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Kontynuujemy rozpoczêty cykl art. lekarza wet. Mieczys³aw Pietrzaka o nauczycielach Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni przygotowany na podstawie akt osobowych z Technikum. Wczeniej zaprezentowane
zosta³y biogramy dr Floriana Pierañskiego, lekarzy wet.: Bogdana £awniczaka, Jana Gnoiñskiego, Bogus³awa Ziêby, Mieczys³awa Ignaszaka, Henryka Rozynka, Micha³a Rymarczyka, Mariana Pernaka, W³adys³awa Witkowskiego, Eugeniusza Rybackiego, W³odzimierza Pietrowskiego
i Ryszarda Laskowskiego.

NAUCZYCIELE TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO
WE WRZENI (III)
Lekarz wet. Mieczys³aw Pietrzak

BIOGRAMY NAUCZYCIELI:
Lekarz wet. Piotr GROBELNY

Nauczyciel etatowy i absolwent szko³y aktualnie pracuj¹cy.
Urodzony 12 maja 1960 r. we Wrzeni. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej we Wrzeni w 1975 r. rozpocz¹³ naukê w Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni, które ukoñczy³ w 1980 r.
W latach 1980-1987 studiowa³ weterynariê na Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu. W 2003 r. ukoñczy³ kurs przy OWR w Poznaniu Podstawy
bezpieczeñstwa i higieny ¿ywnoci.
W latach 1987-1989 pracuje jako lekarz weterynarii w PZLZ Nekla
i Soko³owo.
We wrzeniu 1989 r. rozpoczyna pracê w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni, gdzie pracuje do dzisiaj. Realizowa³ (realizuje) zajêcia z chorób zwierz¹t, higieny produktów spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego, zajêcia
praktyczne.
W 2005 r. przeszed³ szkolenie na egzaminatora OKE w zawodzie technik weterynarii. W 1990 r. ukoñczy³ Studium Pedagogiczne w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W latach 1993-2006 odby³ nastêpuj¹ce
kursy:
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choroby zwierz¹t egzotycznych;
higiena przetwórstwa mleka;
choroby drobiu;
diagnostyka laboratoryjna chorób zwierz¹t;
techniki informatyczne i multimedialne w praktyce szkolnej.
Za solidne wykonywanie obowi¹zków dydaktyczno-wychowawczych
wyró¿niony Nagrod¹ Dyrektora Szko³y w latach 1997, 2001, 2004.

Lekarz wet. Józef SOBIEÑ

Nauczyciel etatowy  przepracowa³ w szkole 7 lat w latach 1951-1958.
Pochodzi³ z by³ego województwa rzeszowskiego. W 1948 roku wraz
z Koleg¹ B. £owniczakiem i Kol. J. Adamczakiem dostaje siê na Wydzia³
Weterynaryjny Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Po uzyskaniu absolutorium zostaje zatrudniony z dniem 1.09.1951 r.
w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w 2-letnim Pañstwowym Liceum Weterynaryjnym we Wrzeni. Realizuje æwiczenia z chorób zakanych zwierz¹t, schorzeñ koñczyn i podkownictwa, odka¿ania. Póniej zostaje mu przedzielona chirurgia zwierz¹t. Nauczanie w szkole ³¹czy z przygotowaniem siê do koñcowych egzaminów na Wydziale Weterynaryjnym.
Swoje obowi¹zki pedagogiczne pe³ni z du¿ym zaanga¿owaniem. Dziêki temu
wniós³ licz¹cy siê wk³ad w teoretyczne i praktyczne przygotowanie zawodowe pierwszych kilku roczników absolwentów wrzesiñskiego Technikum
Weterynaryjnego.
W zwi¹zku z wstrzymaniem naboru kandydatów do klasy pierwszej, Józef Sobieñ w maju 1958 r. postanawia podj¹æ pracê jako terenowy lekarz
weterynarii. O ile mi wiadomo, pracowa³ przez wiele lat w Przeworsku.
M³odzie¿ lubi³a Go za nieco uszczypliwe dowcipy i inteligentny ciêty
jêzyk.

Lekarz wet. Barbara WI¥CEK

Emerytowana nauczycielka przedmiotów zawodowych.
Urodzona 18 sierpnia 1933 r. w Rogowie powiat ¯nin. Rodzina z Rogowa przenios³a siê do Wrzeni. Po wybuchu II Wojny wiatowej rodzina zosta³a wysiedlona do Generalnej Guberni. W Lublinie rozpoczê³a naukê
w szkole podstawowej, któr¹ ukoñczy³a w 1949 r. po powrocie do Wrzeni.
Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeni w 1951 r. rozpoczê³a studia na Wydziale Weterynaryjnym Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. W 1957 r. uzyskuje dyplom lekarza weterynarii.
W kwietniu 1957 r. rozpoczyna wstêpny sta¿ pracy w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii we Wrzeni.
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1 wrzenia 1957 r. rozpoczê³a pracê w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni, gdzie przepracowa³a 33 lata tj. do przejcia na emerytura w 1990 r.
Pismem Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu z dniem 1 lipca 1974 r.
zostaje powo³ana na stanowisko nauczyciela dyplomowanego. Pismem Kuratora Owiaty i Wychowania w Poznaniu z dniem 1 padziernika 1980 r. zostaje powo³ana na stanowisko Profesora Szko³y redniej.
Uprawnienia pedagogiczne uzyska³a w 1974 r. zdaj¹c egzamin z wynikiem bardzo dobrym na zakoñczenie koñcz¹c kursu zorganizowanego przez
Instytut Kszta³cenia Nauczycieli i Badañ Owiatowych w Poznaniu.
W roku szkolnym 1982/83 ukoñczy³a studium przedmiotowo-metodyczne w zakresie nauczania przedmiotów weterynaryjnych.
Decyzj¹ Miêdzywojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej w Brwinowie
z 10 kwietnia 1985 r. otrzymuje drugi stopieñ specjalizacji zawodowej. Lekarz weterynarii Barbara Wi¹cek by³a nauczycielk¹ zawsze zdyscyplinowan¹,
o du¿ej kulturze osobistej w stosunku do wspó³pracowników i m³odzie¿y,
osi¹ga³a bardzo dobre i dobre wyniki nauczania i licz¹ce siê w szkole efekty
wychowawcze.
Wspó³pracowa³a z Pañstwowym Wydawnictwem Rolniczym i Lenym
w zakresie recenzji podrêczników do technikum: do chorób inwazyjnych i zakanych zwierz¹t. Bra³a te¿ udzia³ w opracowywaniu programów nauczania.
W kolejnych ocenach pracy nauczycieli przeprowadzanych przez szko³ê
i nadzór pedagogiczny otrzyma³a oceny bardzo dobre i wyró¿niaj¹ca.
W prowadzonych przez uczniów rozmowach by³a nazywana po prostu
Bassieñk¹.
Za wybitne osi¹gniêcia dydaktyczne i wychowanie zosta³a wyró¿niona:
 Nagrod¹ Ministerstwa Owiaty i Wychowania II stopnia 1976 r.
 Dyrektora Szko³y 1983 r.
 Kuratora Owiaty i Wychowania w Poznaniu 1985 r.
Posiada nastêpuj¹ce odznaczenia:
 Z³oty Krzy¿ Zas³ugi 2.10.1987 r.
 Krzy¿ Kawalerski OOP 2.11.1987 r.
Otrzyma³a tak¿e  Grawertor Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 18.12.2004 r.

Lekarz wet. Wiktor NAFTYÑSKI

Nauczyciel dochodz¹cy w latach 1972-1990.
Urodzony 15 grudnia 1937 r. w Poznaniu. Do szko³y podstawowej
uczêszcza³ w latach 1945-1951 w Brodnicy i do liceum ogólnokszta³c¹cego
w latach 1951-1955 te¿ w Brodnicy.
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W latach 1955-1961 studiowa³ na Wydziale Weterynaryjnym Wy¿szej
Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. 8 maja 1961 r. otrzyma³ dyplom lekarza
weterynarii. W latach 1.10.1962-31.08.1971 ordynator a nastêpnie kierownik
Lecznicy dla Zwierz¹t w Sulechowie. Od 1.09.1971-30.07.1978 r. ordynator
a nastêpnie kierownik PZLZ we Wrzeni. Od 1.07.1978-28.02.1982 r. kierownik PZLZ w rodzie Wlkp. Od 1.03.1982 r. pe³ni fukcje w Inspekcji
Weterynaryjnej:
 najpierw inspektor ds. higieny mleka, od 1993 r. jako rejonowy a potem powiatowy weterynaryjny inspektor sanitarny we Wrzeni. Z koñcem
kwietnia 2001 r. przeszed³ na emeryturê.
W latach 1980-82 uczêszcza³ na studium podyplomowe z zakresu chorób
byd³a na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wroc³awiu 
uzyskuj¹c tytu³ specjalista chorób prze¿uwaczy.
Przez 18 lat pe³ni³ funkcjê nauczyciela dochodz¹cego realizuj¹c w tym
czasie zajêcia z ró¿nych przedmiotów, nie przekraczaj¹c wymiaru 6 godzin
tygodniowo. Realizowane przedmioty to: rozród i po³o¿nictwo, choroby wewnêtrzne zwierz¹t, higiena rodków spo¿ywczych.
Nauczyciel zdyscyplinowany, sumienny, lubiany przez m³odzie¿. Jego
dowiadczenie zawodowe pozwoli³o Mu ³¹czyæ nauczanie teoretyczne
z praktycznym na czym skorzysta³a m³odzie¿ z technikum.
Odznaczenia:
 Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi;
 Z³oty Krzy¿ Zas³ugi;
 Honorowana Odznaka  Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa
 Honorowa Odznaka  Zas³u¿ony dla Województwa Poznañskiego

Lekarz wet. Ryszard BROMBEREK

Nauczyciel dochodz¹cy, absolwent szko³y.
Urodzony 5 stycznia 1953 r. we Wrzeni. Do Szko³y Podstawowej Nr 2
uczêszcza³ w latach 1960-1968. W latach 1968-1973 uczêszcza³ do Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni. W 1973 r. zdaje egzamin
wstêpny na Wydzia³ Weterynaryjny Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1978 r.
otrzyma³ dyplom lekarza weterynarii.
W latach 1978-1990 pracuje w Pañstwowym Zak³adzie Leczniczym dla
Zwierz¹t we Wrzeni. Od 1990 r. pracuje w spó³ce cywilnej wykonuj¹c prywatn¹ praktykê weterynaryjn¹ w by³ych pomieszczeniach PZLZ Wrzenia.
W latach 1979-1993 pe³ni obowi¹zki nauczyciela dochodz¹cego, realizuj¹c zajêcia z chirurgii i chorób wewnêtrznych. Nauczyciel zdyscyplinowany, sumienny w wykonywaniu obowi¹zków dydaktycznych, o dobrych
relacjach z m³odzie¿¹. Bogate dowiadczenie praktyczne wyniesione ze

101

Z historii

wiadczenia us³ug weterynaryjnych, wykorzysta³ z dobrym skutkiem w procesie nauczania.
Odznaczenia:
Honorowa Odznaka  za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Poznañskiego 
1987
Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa  1987

Lekarz wet. Jadwiga ULBRYCH

Nauczycielka etatowa, pracowa³a w latach 1972-1976.
Urodzona 8 listopada 1947 r. w Lublinie. Ukoñczy³a Wydzia³ Weterynaryjny przy Wy¿szej Szkole Rolniczej w Lublinie w 1972 r.
W okresie 1.06.1972-1.09.1972 r.  odbywa sta¿ pracy w Powiatowym
Zak³adzie Weterynarii w Gnienie. Z dniem 1 wrzenia 1972 r. zostaje mianowana nauczycielem przedmiotów zawodowych w Pañstwowym Technikum
Weterynaryjnym we Wrzeni.
Realizowa³a zajêcia z przedmiotów zawodowych  anatomii i fizjologii
zwierz¹t oraz chorób wewnêtrznych.
W szkole pracowa³a do 1976 r. W tym samym roku wraz z mê¿em lekarzem weterynarii przenosz¹ siê do PZLZ Golina k/Konina, a po jakim czasie do Olsztyna.

Lekarz wet. Magdalena RYBICKA

Nauczycielka etatowa.
Urodzona 7 kwietnia 1952 r. w Starachowicach woj. kieleckie. W 1978 r.
uzyska³a tytu³ lekarza weterynarii na Wydziale Weterynaryjnym Akademii
Rolniczej we Wroc³awiu. W latach 1978-1982 pracuje w kombinacie PGR
Soko³owa k/Wrzeni na stanowisku do spraw weterynaryjnych Z dniem
1.09.1982 r. zostaje nauczycielem przedmiotów zawodowych w Pañstwowym
Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni. Miêdzy innymi realizowa³a zajêcia
z rozrodu i po³o¿nictwa, chorób wewnêtrznych i zajêæ praktycznych. Z dniem
1 wrzenia 1986 r. z powodów rodzinnych rozwi¹za³a ze szko³¹ stosunek pracy. W roku szkolnym 1982/83 ukoñczy³a studium przedmiotowo-metodyczne
w zakresie nauczania przedmiotów weterynaryjnych. W 1985 r. uzyska³a kwalifikacje pedagogiczne w Instytucie Kszta³cenia Nauczycieli w Poznaniu.
Z obowi¹zków dydaktyczno-wychowawczych wywi¹zywa³a siê bardzo dobrze.

Lekarz wet. Kazimierz CHUDZIÑSKI

Nauczyciel etatowy, absolwent szko³y.
Urodzony 14 lutego 1952 r. w Drzewcach powiat Gostyñ. W latach
1959-1966 uczêszcza do szko³y podstawowej. W roku 1966 zosta³ przyjêty

102

Z historii

do klasy pierwszej Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni,
które koñczy w 1971 r. W tym samym roku dostaje siê na Wydzia³ Weterynaryjny Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. W marcu 1977 r. uzyskuje dyplom lekarza weterynarii. W okresie 1.05.1977-31.08.1977 r. odbywa wstêpny sta¿ pracy w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii w Poznaniu, Oddzia³
we Wrzeni. Z dniem 1 wrzenia 1977 r. zosta³ nauczycielem przedmiotów
zawodowych w Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni.
W tym czasie to w³aciwie Zespó³ Szkó³ Rolniczych. Realizowa³ zajêcia
z rozrodu i chirurgii. Z dniem 30 kwietnia 1981 r. rozwi¹zuje ze szko³¹ stosunek s³u¿bowy. Rozpocz¹³ pracê jako terenowy lekarz weterynarii w Sulêcinie woj. zielonogórskie.
Jako nauczyciela cechowa³a Go wysoka kultura osobista, du¿e poczucie
odpowiedzialnoci, sumiennoæ w wykonywaniu obowi¹zków dydaktycznych
i wychowawczych.

Lekarz wet. Antoni KOSMOWSKI (1949-1986)

Nauczyciel etatowy, absolwent szko³y.
Urodzony 26 kwietnia 1949 r. we Wrzeni. W latach 1956-1963 uczêszcza do szko³y podstawowej we Wrzeni. W 1963 r. zdaje egzamin wstêpny
do Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni, które koñczy
w 1968 r. W tym te¿ roku odbywa wstêpny sta¿ pracy w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii w W¹growcu. Nastêpnie zostaje przeniesiony do PZLZ we
Wrzeni. W 1972 r. zdaje egzamin wstêpny na Wydzia³ Weterynaryjny Akademii Rolniczej w Lublinie. Studia koñczy w 1978 r. uzyskuj¹c dyplom lekarza weterynarii. 1 sierpnia 1978 r. podejmuje pracê w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii w Poznaniu, WIS Gniezno  gdzie pracuje do 28 lutego
1983 r. 1 wrzenia 1984 r. podj¹³ pracê jako nauczyciel przedmiotów zawodowych weterynaryjnych w Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym we
Wrzeni. W 1986 r. ukoñczy³ studium Pedagogiczne w Instytucie Kszta³cenia
Nauczycieli w Poznaniu. Jako nauczyciel realizowa³ zajêcia z rozrodu i po³o¿nictwa.
Ciê¿ka choroba przerwa³a pracê pedagogiczn¹ Kol. Antoniego Kosmowskiego w lipcu 1986 roku.
Zosta³ pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrzeni.

Lekarz wet. Jerzy ADAMCZAK

Przepracowa³ w technikum jako nauczyciel etatowy przez 6 lat.
Urodzony w Poznaniu. Szko³ê podstawow¹ i redni¹ ukoñczy³ w Poznaniu. W 1948 r. z kol. Bogdanem £awniczakiem dostaj¹ siê na Wydzia³ Weterynaryjny Uniwersytetu Marie Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Po uzyska-
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niu absolutorium zostaje zatrudniony z dniem 1 wrzenia 1951 r. w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w 2-letnim Pañstwowym Liceum Weterynaryjnym we Wrzeni. Realizuje zajêcia z chorób koñczyn
i podkownictwa, a nastêpnie anatomii i fizjologii zwierz¹t oraz chorób zakanych. Okaza³ siê osob¹ o wrodzonym talencie pedagogicznym. Jako nauczyciel by³ lubiany i bardzo szanowany przez m³odzie¿.
Potrafi³ pogodziæ obowi¹zki nauczyciela i wychowawcy z przygotowywaniem siê do zdawania kilku egzaminów na uczelni. Postawa i zaanga¿owanie Kol. Jerzego Adamczaka w pracê z m³odzie¿¹ przyczyni³a siê m.in.
do bardzo dobrego teoretycznego i praktycznego przygotowania zawodowego pierwszych kilku roczników absolwentów szko³y. W zwi¹zku ze
wstrzymaniem naboru kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 1956/
1957, Jerzy Adamczak postanawia podj¹æ pracê jako terenowy lekarz weterynarii.
Przez jaki czas pracuje z dr. n. wet. Wis³ockim w Radziejowie Kujawskim a nastêpnie zostaje kierownikiem PZLZ Osiêciny. W Osiêcinach pracuje a¿ do czasu przejcia na emeryturê.

Lekarz wet. Andrzej ADAMSKI

Nauczyciel etatowy, absolwent szko³y, przepracowa³ 5 lat.
Urodzony 26 marca 1946 r. w Koninie. Po przeprowadzeniu siê rodziców do Wrzeni w 1952 r. rozpocz¹³ naukê w Szkole Podstawowej, któr¹
ukoñczy³ w 1959 r. W tym samym roku zda³ egzamin wstêpny do utworzonego przy Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym Technikum Rolniczego.
Po ukoñczeniu pierwszej klasy w/w technikum zakwalifikowa³ siê do pierwszej klasy reaktywowanego Technikum Weterynaryjnego, które ukoñczy³
w 1965 r.
Po dwuletniej przerwie w 1967 r. zdaje egzamin wstêpny na Wydzia³
Weterynaryjny Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Studia koñczy w 1973 r.
uzyskuj¹c tytu³ lekarza weterynarii. W okresie 15.06.1973 r. do 31.08.1973
r. odbywa wstêpny sta¿ pracy w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii w Zielonej Górze. 1 wrzenia 1973 r. zostaje przyjêty do pracy w Pañstwowym
Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Realizowa³ zajêcia z chirurgii i ortopedii zwierz¹t oraz higieny rodków spo¿ywczych. Opiekowa³ siê gabinetem chirurgicznym wzbogacaj¹c
go o nowe narzêdzia. Ponadto przez te lata by³ opiekunem kabaretu szkolnego. Na w³asna probê zwolni³ siê ze stanowiska nauczyciela z dniem
15.12.1979 r. zatrudniaj¹c siê w PZLZ £obez w woj. szczeciñskim.
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Lekarz wet. Józef ROZMIERSKI (1947  zm.)

Nauczyciel etatowy, absolwent szko³y.
Urodzony 15 marca 1947 r. w S³upsku. Do szko³y podstawowej uczêszcza³ w Pile. Ukoñczy³ j¹ w 1961 r. W tym samym roku zdaje egzamin wstêpny do Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni. Technikum
koñczy w 1966 r. Po odbyciu wstêpnego sta¿u pracy w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii w Szamotu³ach, dostaje siê na Wydzia³ Weterynaryjny
Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskuje
w 1974 r. Wstêpny sta¿ pracy odbywa w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii w Szczecinie.
Kolejno pracuje:
 PZLZ Knerzyce woj. gorzowskie  kierownik przychodni  1.09.1976 r.30.11.1976 r.
 Kierownik Punktu Specjalistycznego ds. zwalczania chorób wymion
i zwalczania niep³odnoci Oddzia³ Terenowy w Miastku  1.12.1976 r. do
31.03.1980 r.
 Przemys³owa Ferma Tuczu Trzody Chlewnej w Kaczale 1.04.1980 r.
30.06.1980 r.
 PZLZ Bieganowo jako ordynator ds. zwalczania niep³odnoci
 Pañstwowe Technikum Weterynaryjne we Wrzeni 1.09.1981 r. do
11.12.1988 r. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych;
 Z dniem 1.12.1988 r. podj¹³ pracê w Bacutil Poznañ na stanowisku dyrektora Wytwórni Pasz w Szamotu³ach.
W zakresie pracy pedagogicznej prowadzi³ zajêcia z nastêpuj¹cych
przedmiotów: chirurgii i ortopedii zwierz¹t, higieny rodków spo¿ywczych,
ekonomiki i organizacji rolnictwa i weterynarii. W roku szkolnym 1982/
1983 ukoñczy³ studium przedmiotowo-metodyczne w zakresie weterynarii,
a w 1983/1984 ukoñczy³ studium Pedagogiczne przy Orodku doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu W ramach zajêæ pozalekcyjnych zorganizowa³
przy szkole prê¿n¹ Sekcjê Sokolnicz¹ (niektórzy absolwenci po dzieñ dzisiejszy zajmuj¹ siê soko³ami).
Ponadto za³o¿y³ przy szkole hodowlê zwierz¹t laboratoryjnych celem
upogl¹dowienia niektórych zajêæ z chirurgii.
Jako cz³owieka stosunkowo aktywnego nie ominê³y Go ludzkie s³aboci.
To one przyczyni³y siê do jego przedwczesnej mierci.

Lekarz wet. Ma³gorzata GO£ÊBIOWSKA

Nauczycielka etatowa  aktualnie pracuje w PTW.
Urodzona w 27.08.1963 r. we Wroc³awiu. W latach 1970-1978 uczêszcza³a do Szko³y Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesiñskich we Wrzeni.W
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latach 1978-1982 uczy siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. H. Sienkiewicza we Wrzeni, gdzie uzyska³a wiadectwo dojrza³oci. W 1982 r. zda³a
egzamin wstêpny na Wydzia³ Weterynaryjny Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Studia koñczy w 1988 r. uzyskuj¹c tytu³ lekarza weterynarii. Po odbyciu wstêpnego sta¿u pracy w Wojewódzki Zak³adzie Weterynarii w Poznaniu
z dniem 1 wrzenia 1990 r. zatrudniona na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkó³ Rolniczych we Wrzeni, przy którym
funkcjonuje technikum Weterynaryjne. Realizuje zajêcia z anatomii i fizjologii zwierz¹t, chorób zwierz¹t (dzia³ choroby inwazyjne i zakane), analityki
weterynaryjnej. W 1992 r. ukoñczy³a trzy semestralne Zawodowe Studium
Pedagogiczne Akademii Rolniczej w Poznaniu, zdobywaj¹c tym samym wymagane kwalifikacje pedagogiczne.
Od 1994 r. jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, a od 1999 r. Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W roku
1993 i 1997 bierze udzia³ w opracowaniu programu nauczania dla Technikum Weterynaryjnego na probê Ministra Rolnictwa i Centrum Doradztwa
w Brwinowie.
Jest wspó³autork¹ poprawionego i uzupe³nionego podrêcznika Hodowla zwierz¹t wydanie V, 1995 r.
Podczas 20-letniej pracy aktualizuje swoj¹ wiedzê merytoryczna koñcz¹c
kilka kursów organizowanych przez centrum doskonalenia nauczycieli szkó³
rolniczych w Brwinowie i regularnie uczestnicz¹c w wyk³adach organizowanych przez PTNW.
W 2003 r. ukoñczy³a specjalizuj¹ce studia podyplomowe w zakresie
weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej uzyskuj¹c tytu³ specjalisty z tej
dziedziny. W 2006 r. odby³a wg obowi¹zuj¹cych przepisów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przeszkolenie uzyskuj¹c uprawnienia egzaminatora
w zawodzie technik weterynarii. W 2004 r. po akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powo³anej przez Wielkopolskiego Kuratora Owiaty, uzyska³a stopieñ
awansu zawodowego  nauczyciela dyplomowanego. Lekarz wet. Ma³gorzata Go³êbiowska w istotny sposób przyczyni³a siê do nawi¹zania i podtrzymywania wspó³pracy miêdzy szko³¹ a m³odszymi naukowcami z Wydzia³y Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
Od kilku lat nauczyciele akademiccy w liczbie 3-4 osób przyje¿d¿aj¹
bezinteresownie do szko³y z interesuj¹cymi wyk³adami, pokazami æwiczeñ
i zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i rodków dydaktycznych.
Wspó³pracuje z Zak³adem Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu celem
bardziej efektywnego realizowania zajêæ z przedmiotu analityka weterynaryjna.
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Za swoj¹ wyró¿niaj¹c¹ pracê uhonorowana zosta³a czterokrotnie nagrod¹ dyrektora szko³y.

Lekarz wet. Jadwiga CHOJNACKA

Nauczycielka aktualnie pracuj¹ca na etacie  od 2005 r.
Z uwagi na ukoñczenie dwóch wydzia³ów wy¿szych uczelni, specjalistycznej szko³y redniej, równoczesnym prowadzeniu (w ma³ym zakresie)
prywatnej praktyki weterynaryjnej, pomocy w prowadzeniu gospodarstwa
rolnego, posiada du¿o mo¿liwoci ciekawego realizowania przedmiotów teoretycznych i zajêæ praktycznych w szkole.

Lekarz wet. Apoloniusz GODZICH

Nauczyciel dochodz¹cy, absolwent szko³y.
Urodzi³ siê 30 marca 1948 r. w Noskowie, powiat wrzesiñski. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w 1962 r. rozpocz¹³ naukê w Pañstwowym
Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni, które ukoñczy³ w 1967 r. W tym
samym roku rozpocz¹³ studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Olsztynie. W 1973 r. otrzyma³ tytu³ lekarza weterynarii. 1 maja
1973 r. rozpocz¹³ wstêpny sta¿ pracy w Powiatowej Lecznicy dla Zwierz¹t
we Wrzeni, w której po zakoñczeniu sta¿u zosta³ zatrudniony na sta³e.
W latach osiemdziesi¹tych ukoñczy³ Studium Podyplomowe z Rozrodu
Zwierz¹t na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu.
Od 1 grudnia 1990 r. prowadzi Prywatny Gabinet Weterynaryjny we
Wrzeni.
Za wyró¿niaj¹c¹ pracê w s³u¿bie weterynaryjnej zosta³ odznaczony:
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi oraz Odznak¹ Honorow¹: Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa.
Jako nauczyciel dochodz¹cy pracowa³ w szkole 13 lat w latach 19761989, realizuj¹c zadania z chorób wewnêtrznych i chirurgii.
Nauczyciel opanowany, spokojny, przyjazny m³odzie¿y, wietny terenowiec.

Lekarz wet. Olimpia ROZYNEK-CA£KA z domu Brzezowska

Nauczyciel dochodz¹cy.
Urodzi³a siê w dniu 12 lutego 1935 r. w Kobylu gmina Frysztak na Podkarpaciu. Szko³ê podstawowa ukoñczy³a w 1949 r. W tym samym roku rozpoczê³a naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Strzy¿owie. Szko³ê redni¹
ukoñczy³a w 1953 r. i rozpoczê³a studia na wydziale weterynaryjnym, wtedy
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. W 1955 r. z wydzia³u
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weterynaryjnego, rolnego i zootechnicznego powsta³a Wy¿sza Szko³a Rolnicza, któr¹ ukoñczy³a w marcu 1959 r.
Od maja 1959 r. do stycznia 1960 r. pracowa³a w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Od lutego 1960 r. by³a na sta¿u
w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii w Zielonej Górze. Po ukoñczeniu
sta¿u od marca 1961 r. do 31 maja 1968 r. pracowa³a na stanowisku kierownika pracowni bakteriologicznej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miêdzyrzeczu.
Za wzorowa pracê otrzyma³a dyplom uznania.
Od 1 czerwca 1968 r. rozpoczê³a pracê w Zak³adzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu oddzia³ Wrzenia, jako kierownik pracowni serologicznej.
G³ównie badano krew w kierunku brucelozy.
Dodatkowo jako nauczyciel dochodz¹cy uczy³a w Technikum Weterynaryjnym we Wrzeni w latach 1968-1988, uczy³a przedmiotu nauka o lekach.
W 1992 r. przesz³a na wczeniejsza emeryturê. W 1985 r. otrzyma³a
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi.
Kol. Olimpia Rozynek jako nauczycielka by³a osob¹ zdyscyplinowan¹,
sumienn¹ w realizowaniu powierzonego jej przedmiotu o du¿ej kulturze osobistej w stosunku do innych nauczycieli i uczniów.
Praca Kole¿anki w charakterze nauczyciela dochodz¹cego pozostawi³a
trwa³y lad w kszta³ceniu zawodowym uczniów wrzesiñskiego technikum
weterynaryjnego.

Lekarz wet. Henryk Janusz ROZYNEK (1934-1977)

Nauczyciel dochodz¹cy.
Urodzi³ siê w dniu 4 grudnia 1934 r. w Wolsztynie woj. poznañskie.
W maju 1945 r. umiera jego ojciec, wraz z rodzin¹ przeprowadza siê do Krotoszyna. Szko³ê podstawow¹ koñczy w Krotoszynie. W 1948 r. rozpocz¹³ naukê w Ma³ym Seminarium Ksiê¿y Misjonarzy Oblatów w Lublinie. Matka
stwierdzi³a, ¿e tam dostanie dobre wykszta³cenie i wychowanie. Przed matur¹ zrezygnowa³ z nauki w seminarium, trac¹c rok. W trudnym okresie stalinowskim z takim ¿yciorysem móg³ tylko koñczyæ szko³ê rednia wieczorow¹. Skoñczy³ ja w Ostrowie Wlkp. w 1953 r.
W tym roku dostaje siê na Wydzia³ Weterynaryjny do Lublina. Po pierwszym semestrze przenosi siê do Wroc³awia. Jako pó³sierota ma trudne warunki materialne, dorabia graj¹c na organach w kociele. Robi to w konspiracji
przed w³adzami. Studia koñczy w grudniu 1959 r.
Od 15 lutego 1960 r. rozpoczyna sta¿ w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynaryjnym w Zielonej Górze. Po rocznym sta¿u od 1 marca 1961 r. obejmu-
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je pracê jako ordynator w Lecznicy dla Zwierz¹t w Miêdzyrzeczu. Od
1 czerwca 1968 r. to samo stanowisko otrzymuje w Lecznicy dla Zwierz¹t
we Wrzeni. We wrzeniu 1971 r. zmienia stanowisko i pracuje jako inspektor sanitarno-weterynaryjny. Uczy te¿ w Technikum Weterynaryjnym we
Wrzeni jako nauczyciel dochodz¹cy. Realizuje tam zajêcia z higieny zwierz¹t oraz chirurgii w latach 1968-1977. Z powierzonych zadañ pedagogicznych wywi¹zuje siê dobrze. By³ osob¹ ¿yczliw¹ m³odzie¿y.
W Miêdzyrzeczu dzia³a w Klubie Inteligencji za co otrzymuje dyplom
uznania.
3 lipca 1977 r. umiera na brucelozê, któr¹ zakazi³ siê jeszcze w Miêdzyrzeczu.
Lekarz wet. Mieczys³aw Pietrzak
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W³odzimierz A. Gibasiewicz

NIEPOWTARZALNI.
LEKARZE WETERYNARII OFIARY II WOJNY WIATOWEJ
Kontynuujemy cykl druku w/w ksi¹¿ki. Odcinek 3. Ksi¹¿ka ukaza³a siê we
wrzeniu nak³adem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
(Do nabycia bezp³atnie w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Al. Przyjació³ 1 00-565 Warszawa).
II
BIOGRAMY LEKARZY WETERYNARII ZAMORDOWANYCH
W NIEMIECKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
I INNYCH MIEJSCACH KANI
Obozy koncentracyjne (Koncentrationlagier) to miejsca przetrzymywania
osób zwykle bez wyroku s¹dowego. Jest to bardzo szerokie pojêcie i obejmuje wiêzienie a¿ po miejsce zag³ady. Chocia¿ Niemcy stworzyli tak¿e osobne obozy zag³ady (Sobibór, Be³¿ec, Treblinka, Birkenau, Kulmhof). Obozy
koncentracyjne to przede wszystkim: Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Kaiserwald, Majdanek, Mauthausen-Gusen, Ravensbruck, Sachcenhausen,
Stutthof.
W obozach koncentracyjnych Niemcy osadzali g³ównie ¯ydów. Oprócz
obozów mierci Niemcy stworzyli tak¿e obozy dla jeñców wojennych. Jednym z wiêkszych obozów jenieckich by³ obóz Woldenberg, w którym przebywa³o przez okres wojny (wg ró¿nych róde³) od 43 do 65 oficerów lekarzy weterynarii. Niemieckie obozy jenieckie ró¿ni³y siê znacznie od obozów
sowieckich (w których dokonano haniebnego mordu 116 lekarzy weterynarii). W niemieckich obozach jeñcom wojennym zezwalano na organizacjê
¿ycia naukowego i dzia³alnoæ kulturalno-owiatow¹. Poniewa¿ w prezentowanych biogramach spotyka siê bardzo czêsto zdanie  zgin¹³ w Stanis³awowie, postanowi³em bli¿ej zaprezentowaæ to miejsce zbrodni niemieckich, sowieckich i ukraiñskich na Polakach. W Stanis³awowie przez ca³y czas okupacji mia³y miejsca przeladowania Polaków z ma³ym wyj¹tkiem kilku tygodni okupacji wêgierskiej. Przystêpnie i w mo¿liwie najkrótszej formie okupacjê Stanis³awowa opisano na stronach internetowych. I w³anie dlatego postanowi³em zaprezentowaæ obszerny cytat pochodz¹cy z art. nades³anego do
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strony internetowej Stanis³awów  Gród Rewery: Losy Stanis³awowa i jego
mieszkañców na tle historii przez Tadeusza Krajewskiego i Tadeusza Antoniaka. Na stronie internetowej umieci³ go Rajmund Pi¿anowski (ca³a trójka
pochodz¹ca ze Stanis³awowa).Natychmiast po zajêciu Stanis³awowa Sowieci
dali miejscowej ludnoci ukraiñskiej trzy dni swobody, w czasie, której tak
zwane komitety rewolucyjne mog³y robiæ z Polakami, co im siê podoba³o.
Przeprowadzano, wiêc aresztowania, czêsto przy udziale NKWD. Polaków
przetrzymywano i g³odzono w nieludzko przepe³nionych i nie ogrzewanych
wiêzieniach, gdzie nêka³o ich robactwo, znêcano siê nad nimi, szanta¿owano,
zmuszano do sk³adania inkryminuj¹cych zeznañ, stosuj¹c przy tym bicie
i tortury. Czêsto mordowano wiêniów bez jakiegokolwiek wyroku. Szczególnym postrachem dla polskich mieszkañców by³a samozwañcza milicja
ukraiñska, z³o¿ona z miejscowych szumowin, w cywilnych ubraniach, z czerwonymi opaskami na rêkawach i karabinami na sznurku. Ona w³anie rozbraja³a i mordowa³a ¿o³nierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy policji.
Wy³apywano i mordowano bardziej aktywnych Polaków. Jedn¹ z pierwszych
akcji NKWD by³o aresztowanie i wywiezienie do Rosji polskich oficerów
wziêtych do niewoli w miecie i okolicy. Nastêpnymi ofiarami sowieckiego
terroru oprócz wojskowych i funkcjonariuszy policji, o których ju¿ wspomnia³em, byli dzia³acze partii politycznych, sêdziowie, prokuratorzy i inni.
Wszystkich transportowano w zamkniêtych bydlêcych wagonach kolejowych
do obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i innych. Po
wywiezionych znik³ wszelki lad. Dopiero po latach odkryto ich szcz¹tki
w zbiorowych mogi³ach. Potem przysz³a kolej na nauczycieli, adwokatów
i innych znacz¹cych ludzi, bo wszyscy bez wyj¹tku byli podejrzani. Polacy
po dzi dzieñ zachowali bolesn¹ pamiêæ o tych wydarzeniach. Operacja niszczenia ludnoci polskiej prowadzona by³a z olbrzymim rozmachem. W sposób brutalny i barbarzyñski wyrzucano ludzi z ich domów, aresztowano i wywo¿ono na bia³e niedwiedzie, jak to wówczas nazywano. Kryterium zaliczenia przez w³adze sowieckie do grupy deportowanych nie by³a narodowoæ, ale ewentualny stosunek do nowego re¿imu: deportowano tych, którzy
mogli byæ czy te¿ byli jego przeciwnikami. Wedle rosyjskich stereotypów
byli to g³ównie Polacy, jako naród panów i ciemiê¿ycieli. Masowo te¿
wywo¿ono polskich uchodców z centralnej Polski, którzy schronili siê
w tym miecie przed hitlerowcami. ¯ycie codzienne mieszkañców miasta pod
okupacj¹ sowieck¹ by³o ci¹g³ym pasmem lêków i niepokoju przed niespodziewanym aresztowaniem i wywózk¹ na Sybir. Bardzo aktywn¹ pomoc
w ustalaniu tzw. list wrogów ludu udzielali w³adzom sowieckim nacjonalici ukraiñscy, a tak¿e ¯ydzi, którzy w znacznej czêci opowiedzieli siê po
stronie sowieckiego okupanta.
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Jak wiadomo, wojna niemiecko-rosyjska rozpoczê³a siê 22 czerwca 1941
roku. Przed kroczeniem wojsk niemieckich do Stanis³awowa NKWD zdo³a³a
jeszcze dokonaæ masakry wiêniów w miejscowym wiêzieniu przy ulicy Biliñskiego. Cia³a ofiar by³y potwornie okaleczone, przebite bagnetami, ze ladami zdzierania skóry oraz poparzeñ, d³onie bez paznokci. To wszystko
wiadczy³o o potwornych torturach zadawanych wiêniom przed ich zamordowaniem. Ile by³o ofiar? Tego dotychczas nikt nie ustali³ i zapewne ju¿ nie
policzy. Nowa w³adza niemiecka nie zadba³a, aby ustaliæ liczbê zw³ok zamordowanych wiêniów. Fama g³osi³a, ¿e by³o ich oko³o 4000, w tym tak¿e
Ukraiñcy. Zacieraj¹c po sobie lady, NKWD zabija³a wiêniów w celach
wiêziennych, na dziedziñcu wiêzienia, a tych, których nie zd¹¿ono zamordowaæ, pognano jak byd³o na wschód piechot¹ lub przewo¿ono, czym siê da³o.
Podobnie dzia³o siê w wielu innych wiêzieniach na terenie ca³ego województwa: wszêdzie mordowano z nieprawdopodobnym okrucieñstwem. Niemcy,
pragn¹c ten fakt wykorzystaæ propagandowo, zgodzili siê na manifestacyjny
pogrzeb zamordowanych.
Pocz¹tkowo po odwrocie wojsk sowieckich obszar Podkarpacia wraz ze
Stanis³awowem zajê³y wojska wêgierskie, ówczeni sprzymierzeñcy Niemców. Okupowali ca³e Pokucie a¿ po liniê Dniestru. Tylko dziêki temu polscy
mieszkañcy Stanis³awowa i województwa stanis³awowskiego uniknêli wielu
przeladowañ przygotowywanych przez policjê ukraiñsk¹. Wêgrzy odnosili
siê do Polaków poprawnie. Nie by³o z ich strony ¿adnych akcji przeciw ludnoci polskiej. Przebywali jednak bardzo krótko. Ju¿ od 8 sierpnia 1941 roku
przekazali w³adzê administracji niemieckiej i opucili Stanis³awów. Dla miasta i ca³ego Podkarpacia nasta³y czarne dni. Stanis³awów wraz z ca³ym Pokuciem znalaz³ siê w tzw. Generalnej Guberni. Niemiecka okupacja okaza³a
siê równie przera¿aj¹ca jak sowiecka, a mo¿e jeszcze bardziej. Tylko Ukraiñcy wpadli w euforiê. Wielu z nich przesz³o z sowieckiej robotniczo-ch³opskiej milicji do policji ukraiñskiej w s³u¿bie niemieckiej.
Dzia³alnoæ ich stanowi³a pasmo mordów, rabunków i przeladowañ Polaków i ¯ydów. Policja ta, a tak¿e funkcjonariusze ró¿nego rodzaju formacji
policyjnych, mieli nieograniczon¹ w³adzê w miecie i w terenie. Najpierw
policja ukraiñska rozprawi³a siê ze swoimi przeciwnikami ukraiñskimi, tymi,
co s³u¿yli w³adzom sowieckim. Wielu z nich zosta³o zamordowanych.
Kolejn¹ grup¹ ludzi przeznaczon¹ do zag³ady byli ¯ydzi. Ich los w tym
czasie by³ najtragiczniejszy. W lipcu 1941 roku w Stanis³awowie mieszka³o
oko³o 30 tysiêcy ¯ydów. Prawie wszyscy zostali wymordowani przez Niemców i s³u¿¹cych im Ukraiñców. Pozosta³¹ czêæ wys³ano do obozów zag³ady
w Owiêcimiu, Majdanku, Be³¿cu i innych miejscowociach, gdzie ponieli
mieræ. Najpierw, 4 sierpnia 1941 roku, gestapo wezwa³o do swej siedziby
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przy ul. Biliñskiego w Stanis³awowie wszystkich inteligentów ¿ydowskich.
Zg³osi³o siê oko³o 1000 osób. Wszyscy zostali przewiezieni do lasu ko³o
Uhrynowa i tam zamordowani. Nastêpna akcja mia³a miejsce 12 padziernika 1941 roku. Na miejscowy cmentarz ¿ydowski spêdzono oko³o 12 tys.
¯ydów i wszystkich tam zamordowano. W 4 dni póniej, 16 padziernika
1941 roku, gestapo zorganizowa³o trzeci¹ podobn¹ akcjê i zamordowa³o oko³o 8 tys. pozosta³ych miejscowych ¯ydów, a tak¿e ¯ydów zwiezionych
z ró¿nych powiatów woj. stanis³awowskiego. Ostateczna likwidacja getta
w Stanis³awowie nast¹pi³a w lutym 1943 roku. Ocala³o zaledwie kilkuset ¯ydów. Wiêkszoæ uratowanych ukrywali Polacy, a reszta na w³asn¹ rêkê ukrywa³a siê w okolicznych lasach. Wed³ug oceny komendanta Okrêgu AK Stanis³awów, kpt. W. Hermana, ofiar¹ holocaustu na terenie województwa pad³o
oko³o 130 tys. ¯ydów, tj. oko³o 9% ogó³u ludnoci zamieszkuj¹cej ten teren.
Mord ¯ydów to osobny rozdzia³ dziejów ludobójstwa, w którym uczestniczyli nacjonalici ukraiñscy. Ramy niniejszej pracy nie pozwalaj¹ na szerszy
opis tego holocaustu.
Po fizycznej likwidacji ludnoci ¿ydowskiej policja ukraiñska skierowa³a  z inspiracji OUN  swoje zbrodnicze zamiary g³ównie przeciwko Polakom w celu ich zlikwidowania podobnie jak ¯ydów. Umiejêtnoci nabyte
przy mordowaniu ¯ydów zosta³y w pe³ni wykorzystane do masowych zbrodni pope³nianych teraz przez Ukraiñców wzglêdem Polaków. Okupacja rosyjska wyniszczy³a w znacznym stopniu polskie elity stanis³awowskie. W sierpniu 1941 roku okupanci niemieccy przy pomocy ukraiñskich nacjonalistów
dokoñczyli dzie³a zniszczenia miasta i jego ludnoci. Symbolem mêczeñstwa
i mierci wielu mieszkañców Stanis³awowa pod okupacj¹ niemieck¹ jest
Czarny Las, po³o¿ony na pó³nocny zachód od miasta. Tam w sierpniu 1941
roku SS wraz z policj¹ ukraiñsk¹ rozstrzela³o stanis³awowsk¹ inteligencjê.
Pierwszym szefem policji bezpieczeñstwa, w której sk³ad wchodzi³o gestapo
z siedzib¹ przy ulicy Biliñskiego, by³ Hans Krüger, pochodz¹cy z Poznañskiego. W krótkim czasie sta³ siê postrachem miasta i okolicy. Przy aktywnym wspó³dzia³aniu z terenow¹ administracj¹ i policj¹ ukraiñsk¹ gestapo
dokona³o licznych aresztowañ Polaków i wywózek na przymusowe roboty do
Niemiec. Wed³ug ustaleñ W. Bonosiuka, do 27 listopada 1941 roku wywieziono z dystryktu galicyjskiego 60 709 osób, z tego 5800 ze Stanis³awowa.
Na polecenie Hansa Krügera dokonano masowych aresztowañ polskiej inteligencji w Stanis³awowie. Wykazy imienne przygotowali ukraiñscy nacjonalici, miêdzy innymi dr Iwan Rybczyna i nauczyciel ukraiñskiego gimnazjum,
Danysz. Aresztowania i doprowadzenia do wiêzienia przy ul. Biliñskiego
rozpoczê³y siê 8 i 9 sierpnia 1941 roku. Wedle zgodnej relacji wszystkich,
którzy prze¿yli te ciê¿kie dni, ofiar¹ aresztowañ pad³o ponad 800 osób,
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w tym pewna liczba z okolic Stanis³awowa. W grupie tej znajdowa³o siê
oko³o 130 nauczycieli i 67 czo³owych przedstawicieli inteligencji polskiej ze
Stanis³awowa, co stanowi³o blisko 80% elity intelektualnej tego miasta.
Wród aresztowanych byli, jak ju¿ powiedziano, w wiêkszoci nauczyciele,
ale tak¿e byli prawnicy, in¿ynierowie, lekarze itd. Wszyscy oni zostali rozstrzelani w nocy z 14 na 15 sierpnia 1941 roku we wspomnianym ju¿ tzw.
Czarnym Lesie ko³o miejscowoci Uhrynów, oko³o 10 km na pó³nocny zachód od centrum miasta. Odpowiedzialnymi za akcjê mordowania aresztowanych i kieruj¹cymi ni¹ bezporednio byli dwaj bracia: Johann i Willi Mauerowie, których mieszkañcy Stanis³awowa nazywali krwawymi braæmi.
Jeden z nich by³ w okresie miêdzywojennym oficerem Wojska Polskiego.
W opisywanym czasie zosta³  wraz z bratem  funkcjonariuszem gestapo.
Po wojnie s¹d niemiecki rozliczy³ ich zbrodnie i skaza³ obu na karê wiêzienia, a szefa stanis³awowskiego gestapo, Hansa Krügera, na do¿ywotnie wiêzienie. Mordów by³o wiêcej. Dla przyk³adu  11 listopada 1941 r. aresztowano oko³o 100 osób za wywieszenie polskiej flagi. Czêæ Polaków zosta³a na
rozkaz H. Krügera zamordowana.
W 1944 r. ponownie do Stanis³awowa wkroczyli Sowieci. W latach
1945-1946 mia³ miejsce exodus ludnoci rdzennie polskiej na tzw. Ziemie
Zachodnie.
Prezentujê 92 biogramy lekarzy weterynarii zamordowanych w niemieckich obozach mierci i w innych miejscach kani.

BIOGRAMY LEKARZY WETERYNARII
ALMER MENDEL  ur. w 1890 r. Lekarz weterynarii  w 1920 r.
ukoñczy³ Akademiê Weterynaryjn¹ we Lwowie (doc. S. Jakubowski podaje
rok ukoñczenia Uczelni  1922). W 1931 r. by³ miejskim lekarzem weterynarii w Bo³szowcach pow. rohatyñski w woj. stanis³awowskim.W 1939 r.
w tej samej miejscowoci, jako samorz¹dowy lekarz. Zamordowany wraz
z rodzin¹ przez gestapo w 1942 r. w Stanis³awowie.
Na podstawie informacji S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II
wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 19 oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 11, s. 32-33.
AUSTER ADOLF  ur. 18. 01. 1893 r. w Stanis³awowie. 10 padziernika 1931 r. otrzyma³ dyplom lekarza weterynaryjnego na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³, jako lekarz weterynarii w województwie stanis³awowskim w miejscowoci Kosowo. Zamordowany wraz
z rodzin¹ przez gestapo w Stanis³awowie. W Spisie lekarzy weterynaryj-
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nych w Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 1939 s. 4-5 podana jest inna
data urodzenia  1898 r. Auster Adolf jest wolnopraktykuj¹cym lekarzem
weterynarii, zamieszkalym w Kosowie Huculskim.
Na podstawie informacji zawartej w ksi¹¿ce S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zbiór biogramów), Pu³awy 1984, s. 23.
BALICKI ARTUR  ur. 22. 01.1900 r. (inn¹ datê urodzenia podaje doc.
S. Jakubowski  14. 02. 1900 r. w Winistyñcach pow. Zaleszczyki woj. tarnopolskie). Syn Jana i Heleny z d. Eckert. ¯onaty z Helen¹ z d. G³owacka.
Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie 17 grudnia 1926 r. Pracowa³ w £asku, jako powiatowy
lekarz weterynarii. Mieszka³ tak¿e w £asku przy ul. Warszawskiej 27. Czynnie uczestniczy³ w dzia³alnoci konspiracyjnej w tej miejscowoci. U¿ywa³
pseudonimów  Oskar i Tur. W Gazecie £askiej w dziale Noty biograficzne, autor podpisany RW tak pisze o Arturze Balickim: Po raz pierwszy aresztowany prewencyjnie 10 listopada 1939 r.
Wiêziony pocz¹tkowo w Pabianicach, nastêpnie w Radogoszczy w obozie przy ul. Liciastej. Zwolniony 24-28 listopada 1939 r. Po powrocie
z obozu zamieszka³ przy ul. Pi³sudskiego (w domu Wojtackich). Szwagier
Bogdana Górskiego i Zenona Ziemkiewicza. Jeden z organizatorów ³askiej
konspiracji w ramach ZWZ  AK. Praca zawodowa dawa³a mu mo¿liwoæ
poruszania siê po terenie powiatu ³askiego, co wykorzystuje w swojej dzia³alnoci antyhitlerowskiej bêd¹c inspektorem Rejonu £ask. W jego mieszkaniu ukryty by³ punkt kontaktowy oraz tajna drukarnia. Powtórnie aresztowany wraz z ¿on¹ 2 marca 1942 r. Pocz¹tkowo wiêziony na Sterlinga w £odzi,
póniej wywieziony zostaje do Owiêcimia, gdzie zamêczony zmar³ 15 wrzenia 1942 r. Symboliczna mogi³a znajduje siê w rodzinnym grobie na cmentarzu w £asku. W publikacji Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w £odzi pt. Egzekucja 100 Polaków 20 III 1942 r. w Zgierzu, wyd.
£ód 1982 w wykazie osób straconych znajduje siê nazwisko Artura Balickiego cz³onka ZWZ Obwodu £ask. Natomiast na licie opublikowanej z okazji 60 rocznicy tej zbrodni, przygotowanej na podstawie niemieckiego wykazu,
nazwiska lekarza weterynarii A. Balickiego ju¿ nie umieszczono. Lekarz weterynarii Artur Balicki zgin¹³ w 1942 r. w obozie koncentracyjnym Owiêcim.
Doc. S. Jakubowski pisze: Po 7 miesi¹cach tortur, skatowany i ciê¿ko
chory wywieziony do Owiêcimia, gdzie zmar³ na tyfus plamisty 10 padziernika 1942 r.. Z informacji uzyskanych z Archiwum Internationaler
Suchdienst (ITS) w Bad Arolsen (Niemcy) dowiadujê siê, ¿e Artur Balicki
ur. 14. 02. 1900 r. w Winiatynce pow. Zaleszczyki. Zamieszka³y w £asku
przy ul. P. Kauer 20 w Kraju Warty. ¯onaty z Helen¹ z d. G³owacka. Od 18

115

Z historii

wrzenia 1942 r. przebywa³ w obozie w Auschwitz oznaczony numerem
64345 i zmar³ 10 padziernika 1942 r. o godz. 9.05 z powodu ostrego nie¿ytu ¿o³¹dka i jelit.
Na podstawie informacji zawartej w art. Lekarze weterynaryjni polscy 
ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, dr Konrad Millak w ¯yciu Weterynaryjnym 1968, 5, s. 155 oraz Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów) doc. S. Jakubowski, Pu³awy 1984, s. 25, a tak¿e
kwerendy przeprowadzonej w Archiwum ITS w Bad Arolsen (Niemcy).
BARTNIK EDMUND W£ADYS£AW  ur. 15. 05. 1897 r. Dyplom
lekarza weterynaryjnego otrzyma³ na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego w 1930 r. Oficer rezerwy 1 Brygady Legionów. Przed
wybuchem wojny, w latach 1937-1939, by³ dyrektorem naczelnym Zak³adów
Miêsnych w Gdyni-Chylonii. W listopadzie 1939 r. zosta³ przez Niemców
zamordowany w Pianicy k. Wejherowa. ¯ona  Irena z d. Borysoglebska
ps. Ari nale¿a³a do ZWZ od 1939 r., a póniej do AK. Zosta³a aresztowana 8 sierpnia 1944 r. przez gestapo i osadzona w wiêzieniu w Alei Szucha
w Warszawie. Po przes³uchaniach wys³ana do Obozu Zag³ady AuschwitzBirkenau (nr obozowy 53851), gdzie po pó³ roku  1 lutego 1944 r.  zosta³a zamordowana. Dodam jeszcze s³ów kilka o losach Ich córki  Teresy
ps. Diana, która walczy³a w Batalionie Parasol w wieku 13 lat. Zginê³a
13 lipca 1943 r.
Poszukuj¹c informacji o zamordowaniu dr Edmunda Bartnika natrafi³em
na przera¿aj¹ce, ma³o znane naszemu spo³eczeñstwu fakty, zamordowania
w Pianicy w pierwszych miesi¹cach II wojny 12 000-14 000 mieszkañców
Pomorza. By³a to wówczas najwiêksza na tak¹ skalê zbrodnia w Europie.
El¿bieta Maria Grot w referacie: Ludobójstwo w Pianicy jesieni¹ 1939 r. ze
szczególnym uwzglêdnieniem losu mieszkañców Gdyni pisze (wybrane
krótkie fragmenty): Dzieñ 11 listopada zwi¹zany z odzyskaniem niepodleg³oci przez pañstwo polskie ma te¿ inny bolesny wymiar nie tylko dla historii miasta Gdyni, ale przede wszystkim dla cz³onków rodzin, którzy stracili
swoich bliskich w Pianicy i hitlerowskim obozie Stutthof. W tym dniu okupant niemiecki rozprawi³ siê z wiêksz¹ grup¹ czo³owych przedstawicieli miasta. Przypomnienie tragedii mieszkañców Gdyni wydaje siê konieczne, poniewa¿ nie zosta³a ona w sposób dostateczny utrwalona w wiadomoci historycznej mieszkañców Polski. Równie¿ wiedza o skali represji i zbrodni
hitlerowskich pope³nionych w pierwszych miesi¹cach okupacji od jesieni
1939 r. do wiosny 1940 r. na ludnoci Pomorza Gdañskiego, nie jest powszechna. / / Na wiadomoæ o tym, ¿e mój m¹¿ (zeznaje E. Cetkowska 
dop. W.G.) równie¿ zosta³ aresztowany jako zak³adnik, Griep wyranie prze-
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ra¿ony ostrzeg³ mnie, ¿e winnam wszystko zrobiæ, aby mê¿a zwolniæ przed
11 listopada 1939 r. By³o to jeszcze w padzierniku. Z tego wniosek, ¿e
Niemcy datê 11 listopada, jako datê wiêta narodowego wybrali tendencyjnie
i sta³o siê wiadomym, ¿e zamierzaj¹ w tym dniu pope³niæ wiêksz¹ zbrodniê.
Tak te¿ siê sta³o. Na kilka dni przedtem zak³adników przewieziono do wiêzienia w Schiesstange w Gdañsku. Dnia 10 listopada pojedynczymi transportami na transportowych wozach nale¿¹cych do Waffen SS, w eskorcie
Schutzpolizei i Selbstschutzu, zak³adników przewieziono do Wejherowa, zabieraj¹c jeszcze dodatkowo z aresztu policyjnego przy ul. Starowiejskiej
i pozosta³ych w Etapie Emigracyjnym. W Wejherowie umieszczono ich
w wiêzieniu. Od przebywaj¹cych tam jeñców wojennych wiem, ¿e w nocy
z 10/11 listopada kazano im zdj¹æ wierzchnie ubranie oraz pozostawiæ
wszelkie pakunki, za³adowali ich na auta i wywieli w lasy pod Pianic¹,
gdzie ich wszystkich wymordowali. Dwóch niemieckich szoferów Kaszubowski i Jakubowski naoczni wiadkowie opowiadali mi, ¿e egzekucja
odby³a siê przy wietle reflektorów i karabinami maszynowymi. Po ka¿dej
salwie nast¹pi³o dobijanie tych, którzy jeszcze ¿yli. Akcja by³a ukoñczona
11 listopada ok. godziny 11. / / W 1944 r., kiedy zaczêto liczyæ siê
z mo¿liwoci¹ przegranej wojny, sprawcy przyst¹pili do zacierania ladów
zbrodni pope³nionych w lasach pianickich. Z obozu koncentracyjnego
Stutthof zostali sprowadzeni wiêniowie, którzy zmuszeni zostali do rozkopywania mogi³, wydobywania z nich zw³ok pomordowanych, a nastêpnie
palenia ich w lenych paleniskach. Czynnoci te wykonywali zakuci w kajdany na nogach przez okres ok. 6 tygodni od sierpnia do koñca wrzenia
1944 roku. Po wykonaniu zadania zostali te¿ tam rozstrzelani i prawdopodobnie spaleni.
W Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939 s. 6 dodatkowo wymienia siê kolejne imiê  Antoni.
Informacje tak¿e z art. Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny
wiatowej 1939-1945, dr Konrad Millak w ¯yciu Weterynaryjnym 1968,
5, s. 155.
BARTOSZEWSKI WAC£AW W£ADYS£AW  ur. 1883 r. Weterynariê ukoñczy³ w 1909 r. w Dorpacie  lekarz weterynarii. Pracowa³, jako
wolno praktykuj¹cy lekarz weterynarii w Zamociu w 1931 r. Nastêpnie
w pow. bi³gorajskim, jako sejmikowy lekarz weterynarii w Józefowie.
2 marca 1943 r. rozstrzelany z rodzin¹ w Józefowie.
Doc. S. Jakubowski dok³adnie opisuje losy dr. Bartoszewskiego: Syn
Bartoszewskiego, Konrad, komendant rejonu AK, ps. Wiz, aresztowany
przez Gestapo, ale odbity z wiêzienia przez swój oddzia³. Za to aresztowano
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ojca, matkê i siostrê. Wszystkich troje rozstrzelano publicznie 2 marca 1943
r. na rynku w Józefowie na oczach miejscowej ludnoci.
Na stronie internetowej miasta Józefów mo¿na przeczytaæ kilka zdañ
dotycz¹cych syna dr Wac³awa Bartoszewskiego: 18 czerwca 1944 r. hitlerowcy w liczbie 30 tysiêcy ¿o³nierzy rozpoczêli 10 dniow¹ operacjê wojskow¹ maj¹c¹ na celu zlikwidowanie oddzia³ów partyzanckich dzia³aj¹cych w okolicach Józefowa. Operacja poch³onê³a ¿ycie setek partyzantów,
tylko nielicznym uda³o siê wydrzeæ z okr¹¿enia. Do tych nielicznych nale¿a³ por. Konrad Bartoszewski pseudonim Wir, Józefianin, jeden z najwybitniejszych partyzanckich dowódców dzia³aj¹cych na zamojszczynie.
Jego imiê nosi Szko³a Podstawowa w Górecku Starym. Konrad Bartoszewski zmar³ w 1987 r. Na podstawie inf. z art. Lekarze weterynaryjni
polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, dr Konrad Millak
w ¯yciu Weterynaryjnym 1968, 5, s. 155 oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 35 s. 35 i S. Jakubowski
Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów),
Pu³awy 1984, s. 29.
BERNACKI FELICJAN  ur. 17. 05. 1904 r. w Gosieradzu. Dyplom
lekarz weterynaryjnego uzyska³ w 1931 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Lekarz weterynarii w Skarszewach. W 1931 r. by³
kierownikiem rzeni w Skarszewach pow. Kocierzyna woj. pomorskie.
Ukoñczy³ kurs podchor¹¿ych rezerwy w 1932-1933 w grupie 55 lekarzy weterynarii. W sierpniu 1933 r. o¿eni³ siê z Irena Byczkowsk¹ córk¹ Alojzego
w Pelplinie, a sakramentu ma³¿eñskiego udziela³ im brat Felicjana  Lucjan
Bernacki, który w latach 1946-1972 by³ biskupem pomocniczym w Gnienie. Cz³onek rzeczywisty Korporacji Lutyco-Vedyi we Lwowie. W sierpniu
1939 r. Felicjan Bernacki zosta³ zmobilizowany do Wojska Polskiego
w stopniu porucznika. Dosta³ siê do niewoli niemieckiej. Sk¹d wróci³ do
Pelpina, gdy¿ jego mieszkanie w Skarszewach by³o zajête przez rodzinê
niemieck¹. Z ¿on¹ i trojgiem dzieci zamieszka³ w Pelpinie przy ul. Starogardzkiej. 31 padziernika 1939 r. wezwany przez w³adze niemieckie do
magistratu w Skarszewach zosta³ uwiêziony. 4 listopada 1939 r. wraz
z dwoma ksiê¿mi wywo³any z celi i wywieziony w kierunku Starogardu.
Od tej daty wszelki lad po nim zagin¹³. Prawdopodobnie podzieli³ los innych Polaków z Pomorza, którzy w tym czasie byli masowo rozstrzeliwani
w pobliskich lasach.
Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Informatora
Pelpliñskiego oraz Spisu lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospoliktej Polskiej, Warszawa 1939 r., s. 8-9.
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BILEWICZ LUDWIK  ur. w 1897 r., s. Mariana. Dyplom lekarza
weterynaryjnego uzyska³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
w 1927 r. Pracowa³ w powiecie bielskim, jako sejmikowy lekarz weterynarii
w Narwi, a tak¿e w Tarnogrodzie pow. bi³gorajski. Aresztowany 23 maja
1940 r. Wyrok wykonano 11 padziernika 1940 r. Zgin¹³ we Lwowie w wiêzieniu Brygidki przy ul. Kazimierzowskiej. Na podstawie inf. zawartych
w: Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945,
dr Konrad Millak w ¯yciu Weterynaryjnym 1968, 5, s. 156 oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 64 s. 37,
a tak¿e Indeks Represjonowanych Orodka KARTA.
BINDEL LEOPOLD  ur. 07. 03. 1902 r. w ¯ó³kwi (woj. lwowskie).
Uczestniczy³ w wojnie niepodleg³ociowej w 1919 r., jako u³an wachmistrzpodchor¹¿y. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1926 r. Pracowa³, jako sejmikowy lekarz w Kostopolu, a nastêpnie w Horochowie, na
stanowisku powiatowego lekarza weterynarii. Obroni³ pracê doktorsk¹
1 grudnia 1936 r. Zgin¹³ z rodzin¹ w Horochowie. Doc. S. Jakubowski napisa³: Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Horochowa zgin¹³ z ca³¹ rodzin¹ w 1942 r..
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. 67 s. 37, a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 36.
BRIK MICHA£  ur. w 1887 r. W 1914 r. uzyska³ dyplom lekarza
weterynaryjnego w Warszawie. Pracowa³ w pow. Równe (i tam mieszka³),
jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Grabniku. Doc. S. Jakubowski poda³: W okresie okupacji zamordowany wraz z ca³¹ rodzin¹.
Na podstawie informacji zawartej w: S. Jakubowski Polscy lekarze
weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 44.
CZEKOTOWSKI EUGENIUSZ  ur. 07. 08. 1893 r. Dyplom lekarza
weterynaryjnego uzyska³ w 1919 r. w Nowoczerkasku. Pracowa³, jako wolno praktykuj¹cy lekarz w Kcyni pow. szubiñski. Na Tablicy Pami¹tkowej
w Kcyni wymieniaj¹cej osoby zamordowane w innych miejscach kani
czytamy  (1893-1940) porucznik, weterynarz w Kcyni i Damas³awku. Na
kociele poklasztornym p. w. WNMP w Kcyni widnieje tablica pami¹tkowa
rozstrzelanych wiosn¹ 1940 r. przez stalinowskie NKWD i na tej tablicy
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napis: jeñcy Miñska: Eugeniusz Czekotowski  weterynarz. Natomiast
w alfabetycznej Licie oficerów Wojska Polskiego 1918-1921  ppor., lekarz weterynarii.
Na podstawie inf. zawartej na stronie internetowej Kcyni, a tak¿e Alfabetycznego spisu lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931 poz. 170,
s. 42-43 i Lista oficerów WP 1918-1921 Muzeum Wojska Polskiego.
CZOPP HENRYK  ur. w 1895 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego
otrzyma³ w 1924 r. w Brnie Morawskim. W latach 1931-1939 by³ miejskim
lekarzem weterynarii w D¹browie Tarnowskiej w woj. krakowskim. Aresztowany przez gestapo 1 grudnia 1942 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym
Owiêcim. Tam zosta³ zamordowany w 1943 r.
Doc. S. Jakubowski podaje nazwisko  Czop. Podobnie w Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939 r., s. 22.
Po przeprowadzeniu kwerendy w Owiêcimiu i innych obozach nazwiska
Czop nie wykazano w dostêpnych archiwach.
Na podstawie informacji zawartej w Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 66.
DEUTSCH CHASKEL  ur. w 1893 r. Lekarz weterynarii  dyplom
otrzyma³ w 1922 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
W latach 1931-1939 pracowa³ jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Rohatyniu w woj. stanis³awowskim. Zamordowany w 1942 r. z ca³¹ rodzin¹ w
Stanis³awowie.
Na podstawie informacji S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 70 i w Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939,
s. 24-25.
DÜRSTENFELD HENRYK  ur. 20. 09. 1906 r. w Jaros³awiu (woj.
lwowskie). W Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 1939, s. 28-29 podano rok urodzenia  1908. Doc. S. Jakubowski
w biogramie pisa³: Po uzyskaniu dyplomu lekarza weterynaryjnego we
Lwowie 7 padziernika 1931 r. by³ samorz¹dowym lek. wet. w Warszawie.
W okresie okupacji zamordowany przez gestapo.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 84.
DYBEL KAZIMIERZ  ur. 02. 10. 1916 r. w Nowym S¹czu. Dyplom
lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1939 r. na Akademii Medycyny Wetery-
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naryjnej we Lwowie. Jak podaje S. Jakubowski: Zamordowany we Lwowie
przez gestapo w 1941 r..
Na podstawie informacji w: Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984 s. 84, autor S. Jakubowski.
DYNOWSKI JÓZEF  ur. w 1890 r. (?), s. Mateusza. Weterynarz
z Zaostrowiecza woj. nowogrodzkie. Rozstrzelany 13 lipca 1942 r. podczas
masowej egzekucji w Baranowiczach na cmentarzu prawos³awnym. Zamordowano wówczas oko³o 400 osób, w tym 17 ksiê¿y katolickich, oficerów
Wojska Polskiego, nauczycieli, prawników, lekarzy, farmaceutów, weterynarzy i rzemielników. Ofiary powi¹zano drutem kolczastym, za³adowano na
samochody i zawieziono na cmentarz. Tam esesmani i bia³oruscy policjanci
dokonali egzekucji. Na podstawie informacji Wykaz wiêniów wiêzienia
w Baranowiczach rozstrzelanych przez Niemców 13 lipca 1942 r. przekazanej przez Dom Polski w Baranowiczach, a udostêpniony przez H. Muszkat
z Warszawy.
DZENDZEL TADEUSZ MIKO£AJ  ur. 12. 02. 1901 r. w Przemylu.
Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1934 r. Pracowa³ w woj. tarnopolskim, jako miejski
lekarz weterynarii w Brodach. Doc. S. Jakubowski dodaje: Zgin¹³ w czasie
okupacji.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 84.
ENGEL EUGENIUSZ LEON  ur. 17. 02. 1903 r. w Przemylu. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ we Lwowie na Akademii Medycyny
Weterynaryjnej w 1928 r., a w 1939 r. obroni³ pracê doktorsk¹: Przyczynek
do badañ nad gojeniem siê uszkodzeñ w nastêpstwie trepanacji czaszki
u psa. Mieszka³ i pracowa³, jako miejski lekarz weterynarii w Trembowli,
w woj. tarnopolskim. Doc. S. Jakubowski uzupe³nia ten biogram: Zamordowany przez gestapo w Trembowli.
Na podstawie informacji: Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych
RP, Warszawa 1931 poz. 240, s. 46-47 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze
weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 87,
a tak¿e: prof. J. Tropi³o: Drugi s³ownik biograficzny polskich lekarzy weterynarii 1919-2000, Warszawa 2009, s. 98.
ENGEL SZYMON  ur. 15. 03. 1899 r. w Sidorowie. Lekarz weterynarii  dyplom uzyska³ w 1931 r. we Lwowie na Akademii Medycyny Wetery-
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naryjnej. Po studiach pracowa³ w woj. tarnopolskim, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Busku  pow. Kamionka Strumi³owa. Doc. S. Jakubowski uzupe³nia ten biogram o zdanie: zamordowany w czasie okupacji.
Wed³ug Alfabetycznego spisu lekarzy   urodzi³ siê w 1889 r.
Na podstawie informacji zawartej w Alfabetycznym spisie lekarzy weterynaryjnych RP Warszawa 1931, poz. 1320 s. 118-119 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów),
Pu³awy 1984, s. 87.
FIJA£KIEWICZ STEFAN  ur. 28. 04. 1916 r. w Osieku Jasielskim.
Lekarz weterynarii, absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Doc. S. Jakubowski dodaje, chocia¿ b³êdnie podaje nazwisko  Fija³kiwicz: Od 19 wrzenia 1939 r. organizowa³ w Nowym ¯migrodzie (pow.
Jas³o, woj. krakowskie) wraz z nauczycielem Przyby³owskim pierwsze pi¹tki konspiracyjne dla niesienia pomocy osobom id¹cym przez rejon Nowego
¯migrodu do S³owacji, Wêgier i dalej na Zachód do Wojska Polskiego.
Aresztowany przez gestapo 18 padziernika 1940 r. i wiêziony w Owiêcimiu. Nr obozowy 5937. Rozstrzelany w 15 czerwca 1942 r. w Owiêcimiu.
Z. £yjak pisa³: lek. wet. Stefan Fija³kiewicz, organizator przerzutów
Polaków przez granicê do S³owacji i na Wêgry, rozstrzelany 15. 06. 1942 r.
w obozie koncentracyjnym w Owiêcimiu.
Na podstawie inf. zawartej 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 weterynari w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 89,
a tak¿e Z. £yjak S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 19361956, cz. I, s. 151.
FILIPOWICZ STANIS£AW  ur. 02. 03. 1885 r. w Sochaczewie. Lekarz weterynaryjny  dyplom otrzyma³ w 1913 r. w Dorpacie. Pracowa³
w Sochaczewie oraz w Pu³tusku. Po przejciu na emeryturê osiad³ w Pruszkowie. Uczestniczy³ w kampanii wrzeniowej 1939 r.  internowany w obozie w Hohenstein oraz wiêziony na Pawiaku. Zamordowany w 1942 r. Chocia¿ prof. Jan Tropi³o podaje inn¹ wersjê: zm. 2 maja 1983 r..
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 91 oraz Tropi³o J., P³ochocka-Wójcik L., Winiewski J.: Drugi s³ownik polskich lekarzy weterynarii (Nazwiska na literê E oraz F), ¯ycie Weterynaryjne 2004, 79 (4), 231
i prof. J. Tropi³o: Drugi s³ownik biograficzny polskich lekarzy weterynarii
1919-2000, Warszawa 2009, s. 104.
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FIUTAK BOLES£AW  ur. 02. 02. 1887 r. w Januszkowicach w pow.
inowroc³awskim. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1939 r. na
Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Lekarz weterynarii w pow.
w³oc³awskim. Porucznik Wojska Polskiego. Zgin¹³ w Dachau w 1940 r. Doc.
S. Jakubowski uzupe³nia ten biogram: W 1912 r. by³ cz³onkiem tajnej organizacji niepodleg³ociowej im. Tomasza Zana (TTZ). W 1919 r. by³ ochotnikiem w Wojsku Wielkopolskim. Prof. J. Tropi³o dodaje: zm. 12 grudnia
1940 w Mauthausen. / / Ucz. komp. wrze. 1939 w stopniu por. rez.
W 1940 zosta³ aresztowany i 9 maja 1940 przewieziony do obozu koncentracyjnego Dachau (nr obozowy 19467) i 2 sierpnia 1940 do Mauthausen (nr
obozowy 6150).
Na podstawie: J. Tropi³o, L. P³ochocka-Wójcik, J. Winiewski: Drugi
s³ownik polskich lekarzy weterynarii (Nazwiska na litery E oraz F), ¯ycie
Weterynaryjne 2004, 79 (4), s. 231 i Alfabetyczna lista oficerów WP 19181921 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. 92 oraz
prof. J. Tropi³o Drugi s³ownik biograficzny polskich lekarzy weterynarii
1919-2000, Warszawa 2009, s.105. Nale¿y wyjaniæ, czy Fiutek Marian to
nie ta sama osoba co Fiutak Boles³aw?
FUKS HERSZ  ur. w 1885 r. Doc. S. Jakubowski podaje inne nazwisko  Fuchs Hersch. Nazwisko Fuchs Hersch widnieje tak¿e w Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
1939, s. 32. Lekarz weterynarii  dyplom odebra³ na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie w 1913 r. W 1931 r. pracowa³ w Zborowie w woj.
tarnopolskim, jako miejski lekarz weterynarii. Doc. S. Jakubowski pisa³:
W 1939 r. ¿y³ jako emeryt w Zborowie. Podejrzewam, ¿e do tej informacji wkrad³ siê b³¹d, gdy¿ mamy wówczas do czynienia z 54 letnim
emerytem? Doc. S. Jakubowski podaje dalej: W okresie okupacji zamordowany przez Gestapo.
Na podstawie: Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 270, s. 48-49 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 94.
GAJDA LEOPOLD FRANCISZEK  ur. 14. 12. 1906 r. w Nawsie
Ko³aszyckie w pow. jasielskim. Dyplom lekarza weterynaryjnego odebra³
w 1932 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Po studiach
pracowa³ w woj. ³ódzkim, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w £asku.
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Mieszka³ w Zelowie pow. ³aski. Doc. S. Jakubowski dodaje: Zamordowany
przez gestapo w pierwszych dniach wrzenia 1939 r..
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 98 i w Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
1939, s. 34.
GAJEWSKI STEFAN ROMAN  ur. 13. 05. 1878 r. Dyplom lekarza
weterynaryjnego uzyska³ w 1912 r. na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie.
Major Wojska Polskiego. Cz³onek honorowy Korporacji Lutyco-Vinedyi we
Lwowie. W 1924 r. prof. Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
Od 1925 r. kierownik Katedry Chirurgii, nazywanej wówczas Zak³adem Patologii i Terapii Szczegó³owej Chorób Chirurgicznych. Les³aw Lewandowski
podaje w art. Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, Tow. Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Wroc³aw 1998: 12 listopada 1941 r. zmar³ uwiêziony przez gestapo prof. S. Gajewski.
GAWORSKI MIECZYS£AW  ur. 01. 12. 1902 r. w Mokotowicach.
Mieszka³ w P³ocku. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1930 r. na
Wydziale Weterynaryjnym UW w Warszawie. Pracowa³ jako samorz¹dowy
lekarz weterynarii w P³ocku. Aresztowany przez Niemców i osadzony
w obozie koncentracyjnym Owiêcim. Zmar³ w 1940 r. Kwerenda przeprowadzona w Archiwum Internationaler Suchdienst (ITS) w Bad Arolsen
(Niemcy) pozwoli³a rozszerzyæ informacje: osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau 19 kwietnia 1940 r. Otrzyma³ numer obozowy 4245. 25 maja
1940 r. przewieziony do obozu Mauthausen  komanda Gusen z numerem
4245/230. Zmar³ 25 stycznia 1941 r. o godz. 8.30, jako przyczynê zgonu
podano zapalenie op³ucnej i os³abienie serca. Kategoria: ochrona (schuthaft).
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 101 oraz
Tropi³o J., P³ochocka-Wójcik L., Winiewski J.: Drugi s³ownik polskich
lekarzy weterynarii (Nazwiska na literê G), ¯ycie Weterynaryjne 2004, 79
(8), 454-456 oraz danych zawartych w Archiwum ITS w Bad Arolsen
(Niemcy).
GEWANDTER WIKTOR  ur. w 1892 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1925 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Po studiach pracowa³ w woj. stanis³awowskim, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Bukaczowcach pow. rohatyñski. Doc. S. Jakubowski uzu-
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pe³nia ten biogram o zdanie: Zamordowany wraz z rodzin¹ przez gestapo
w Stanis³awowie w 1942 r..
Na podstawie: Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Waszawa 1931, poz. 289 s. 50-51 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 103.
GIZELT ADOLF  ur. w 1865 r. w Kamionce Strumi³owej w woj. tarnopolskim. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie w 1902 r. Uzyska³ tytu³ doktora weterynarii. Profesor farmakologii Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. W 1939 r. emerytowany
profesor mieszkaj¹cy we Lwowie. Zgin¹³ w czasie likwidacji getta w 1942 r.
Na podstawie danych zawartych w art. Les³awa Lewandowskiego Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, Tow. Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Wroc³aw 1998 oraz Alfabetycznego spisu lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931 poz. 296 s. 50-51.
G£OMBIK JAN  ur. 17. 12. 1889 r. w Opolu l¹skim. Dyplom lekarz
weterynaryjnego uzyska³ w Giessen w 1921 r. A rok póniej obroni³ pracê
doktorsk¹. W 1931 r. by³ powiatowym lekarzem weterynarii w Katowicach.
Ci¹g dalszy biogramu dopisa³ doc. S. Jakubowski: W 1939 r. by³ dyrektorem Rzeni Eksportowej w Katowicach. W czasie okupacji wydalony ze l¹ska do Generalnej Guberni za odmowê podpisania Volkslisty. Nastêpnie
aresztowany w Krzeszowicach i uwiêziony w obozie koncentracyjnym
w Owiêcimiu. Bra³ udzia³ w konspiracji obozowej. Po wykryciu organizacji
przez gestapo zamordowany w 1942 r.. Kwerenda przeprowadzono w Archiwum ITS w Bad Arolsen (Niemcy) pozwoli³a na uzupe³nienie posiadanych informacji: podano, ¿e lekarz wet., dr, urodzi³ siê w Raciborzu. Osadzony 16 stycznia 1941 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz z numerem 9471.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984 s. 108 oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931 poz. 303,
s. 50-51, a tak¿e informacji z Archiwum ITS Bad Arolsen (Niemcy).
GOLDWASSER STEFAN  ur. 28. 02. 1895 r. Lekarz weterynarii 
dyplom otrzyma³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
w 1923 r. Po studiach pracowa³ jako sejmikowy lekarz weterynarii w £ucku.
Podporucznik Wojska Polskiego. Doc. S. Jakubowski rozszerza opis:
W 1939 r. by³ powiatowym lekarzem weterynarii w Dolinie (woj. stanis³awowskie). Zamordowany wraz z rodzin¹ w Stanis³awowie w 1942 r..
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Na podstawie informacji w: Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych
Rpê, Warsyawa 1931 poz. 315, s. 52-53 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze
weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984,
s. 110. W Alfabetycznej licie oficerów WP 1918-1921 widnieje  Goldwasser Salomon  28. 02. 1895  ppor. wet.
GRACZ SZCZEPAN  ur. 02.08.1888 r. w Sypniewie, syn Wincentego
i Franciszki z d. Matz. Maj¹c dwanacie lat uczêszcza³ do Collegium Marianum w Pelplinie. Nastêpnie ukoñczy³ gimnazjum w Che³mnie uzyskuj¹c
wiadectwo dojrza³oci. W 1912 r. rozpocz¹³ studia weterynaryjne w Drenie
i Berlinie. Podczas studiów dzia³a³ w polskich organizacjach akademickich.
Agitowa³ tak¿e w Prusach Wschodnich (Szczytno, Gi¿ycko, Olsztyn, I³awa,
Ostróda). Po studiach w 1915 r. zostaje powiatowym lekarzem weterynarii
w Grudzi¹dzu, nastêpnie w latach 1917-1918 w Lêborku. Uczestniczy³
w wiecach na rzecz przy³¹czenia Pomorza do Polski, za co zostaje aresztowany. Zwolniony w 1918 r. ze wzglêdu na z³y stan zdrowia. Od 1 grudnia
1919 do 1924 r. pracuje jako wojewódzki inspektor weterynarii w Toruniu.
W 1923 r. broni pracê doktorsk¹ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie. Dr Szczepan Gracz uczestniczy³ z innymi lekarzami weterynarii
w przygotowaniu rozporz¹dzeñ Prezydenta R. P. dotycz¹cych zwalczania
zwierzêcych chorób zaraliwych z 22 sierpnia 1927 r. oraz o badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa z 22 marca 1928 r. Ustawy te obowi¹zywa³y przez 70
lat (do 1997 r.). Przenosi siê do Poznania, gdzie pracuje do 1927 r. W latach
1927-1936 naczelnik wydzia³u w Departamencie Weterynarii MRiDP.
W 1936 r. umiera Mu ¿ona. Wstêpuje do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Zgromadzenie Ksiê¿y Pallotynów). W 1940 r. odbiera wiêcenia
kap³añskie z r¹k bp Stanis³awa Galla. Podczas wojny udaje siê na tereny
przy³¹czone do Rzeczy z zamiarem udzielania pos³ugi kap³añskiej polskim
rodzinom. Dzia³a³ tak¿e jako ³¹cznik miedzy polskimi organizacjami z terenu GG a Rzesz¹. U¿ywa³ nazwiska Stefan Grenz. Zostaje ujêty przez gestapo i osadzony w wiêzieniu w Radogoszczy. 11 listopada 1942 r. zostaje zamordowany w £odzi. Po wojnie zw³oki ekshumowano i pochowano w pallotyñskiej kwaterze w O³tarzewie. Dr Szczepan Gracz, jako jeden z pierwszych
lekarzy weterynarii, zajmowa³ siê utylizacj¹ zw³ok zwierzêcych. Opublikowa³
ksi¹¿kê dotycz¹c¹ higieny miêsa oraz szeæ rozpraw naukowych. Na zakoñczenie cyt. s³ów prof. W³. Lutyñskiego pod którymi autor podpisuje siê obiema rêkami: Jego heroiczna postawa w pracy i ¿yciu oraz mêczeñska mieræ
zas³uguj¹ na beatyfikacjê.
Na podstawie informacji zawartych w: Ks. Janusz Dyl SAC: Pallotyni
w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001. Konrad Millak: Polski S³ownik
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Biograficzny, tom VIII, 1959-1960. T. Oracki: S³ownik Biograficzny Warmii,
Mazur i Powila XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983. S. Jank:
Pocz¹tki organizacji polskiej s³u¿by weterynaryjnej na Pomorzu. ¯ycie Weterynaryjne 11/1998, 444-445.
GRAJEWSKI FRANCISZEK PIOTR  ur. 29. 04. 1880 r. Lekarz
weterynarii, major Wojska Polskiego. W 1905 r. uzyska³ dyplom lekarza
weterynaryjnego w Berlinie. Po ukoñczeniu studiów weterynaryjnych pracuje jako miejski lekarz weterynarii w Grudzi¹dzu. W 1939 r. by³ dyrektorem
Rzeni Eksportowej w Grudzi¹dzu. Zamordowany podczas II wojny wiatowej. Doc. S. Jakubowski rozszerza opis: W dniu 6 wrzenia 1939 r. aresztowany przez gestapo i uwiêziony w wiêzieniu ledczym w Grudzi¹dzu.
Rozstrzelany 15 wrzenia 1939 r. w Ksi¹¿ecej Górze pod Grudzi¹dzem. Na
podstawie informacji z art. dra St. Janka Pocz¹tki organizacji polskiej s³u¿by weterynaryjnej na Pomorzu  ¯ycie Weterynaryjne 73 (11), 1998, 444445 oraz S. Jakubowskiego Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 122.
GRZMIL JULIAN  ur. w 1901 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego
uzyska³ na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego w 1928 r.
Doc. S. Jakubowski w biogramie pisa³: W 1939 r. pracowa³ w rzeni eksportowej w Bydgoszczy. W okresie okupacji bra³ udzia³ w akcjach konspiracyjnych AK w Radomiu. Zgin¹³ wraz z ca³¹ rodzin¹, zamordowany przez
gestapo.
Na podstawie informacji w: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 126.
GRZYMA£A-GRABOWIECKI MIECZYS£AW TADEUSZ  ur. 13.
03. 1904 r. w Stryju, w woj. stanis³awowskim, s. Jana i Honoraty z d. Sobol.
Do szko³y powszechnej chodzi³ w Stryju. Gimnazjum ukoñczy³ we Lwowie.
Naukê na szczeblu rednim zakoñczy³ matur¹ w 1925 r. Studiowa³ weterynariê na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie  dyplom lekarza
weterynarii w 1930 r. Pracowa³ podczas studiów, a tak¿e póniej (19281933) w Zak³adzie Anatomii Patologicznej Akademii Medycyny Weterynaryjnej na stanowisku m³odszego, póniej starszego asystenta. Stopieñ doktora (nr 96) nauk weterynaryjnych uzyska³ 20 czerwca 1932 r. nadany Uchwa³¹ Rady Profesorów lwowskiej akademii. Tytu³ rozprawy: Studia anatomopatologiczne nad guzowatym rozrostem w¹troby u psów. Promotor pracy
prof. dr hab. Aleksander Trzaska-Zakrzewski. W 1933 r. przenosi siê do
Torunia, gdzie do 1939 r. by³ powiatowym lekarzem weterynarii. Opuszcza
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Pomorze przed nadci¹gaj¹cymi wojskami niemieckimi. Przedostaje siê do
Lwowa. W 1940 r. wydostaje siê ze strefy okupacyjnej sowieckiej do
GG. Zostaje jednak aresztowany 10 lipca 1940 r. przez gestapo. Z miejscowego wiêzienia zostaje przewieziony na Pawiak w Warszawie. W dniu
15 sierpnia 1940 r. pierwszym transportem wiêniów trafia z Warszawy
do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Zostaje oznaczony numerem
2239. Zaanga¿owanie w pracy konspiracyjnej obozu koñczy siê zdekonspirowaniem i osadzeniem w bloku mierci (blok 11). Zamordowany 25 stycznia 1943 r. przez rozstrzelanie na dziedziñcu bloku 11. W Archiwum ITS
w Bad Arolsen (Niemcy) znajduje siê informacja, ¿e nie okrelono dok³anej daty przybycia wiêznia do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jest
natomiast data zgonu. W zapiskach obozowych figuruje data mierci  25
styczeñ 1943 r., godz. 12.00, a jako przyczynê podano obrzêk p³uc w niewydolnoci serca.
W art. dr. Romana Bochdalka: Mieczys³aw Grzyma³a-Grabowiecki
 wiêzieñ Auschwitz zam. w ¯yciu Weterynaryjnym 2004, 79 (9), 515-516
czytamy: Mimo ciê¿kich warunków obozowych, nieustannie gro¿¹cej mierci i nieludzkiego traktowania potrafi³ organizowaæ pomoc i opiekê nad
wspó³wiêniami, zw³aszcza z grona najbli¿szych. Dowodem niech bêd¹
s³owa lekarz wet. D. Boguszewskiego, by³ego wiênia KL Auschwitz
(nr 63737): Dziêki staraniom kol. Grabowieckiego zosta³em przeniesiony do
lepszej pracy w drwalni obozowej. Pomoc Grabowieckiego w stosunku do
mnie nie skoñczy³a siê tylko na tym. W miarê swoich, jak¿e skromnych
mo¿liwoci co jaki czas wspomaga³ mnie pomoc¹ prowiantow¹ (chleb, margaryna), bez której na pewno nie przetrzyma³bym tego okresu. Okaza³ mi
wiele serca i pomocy  D. Boguszewski. W grypsie Grabowieckiego do
rodziny przes³anym w 1942 r. pisa³: Gdyby przysz³o mi tu zgin¹æ  to zginê wród dobrych i najlepszych Jej synów. Z posiewu krwi, która tu p³ynie
tak obfit¹ strug¹, wyronie nowe pokolenie, dla którego historia tego, co siê
tu dzieje, bêdzie bodcem do mi³oci i pracy dla Odrodzonej Polski. I w ten
sposób nic w ¿yciu nie idzie na marne  legenda o naszym ¿yciu bêdzie kiedy przed³u¿eniem naszego ¿ycia.
GUTHARC ABRAHAM  ur. w 1887 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Uniwersytecie w Wiedniu w 1921 r. Pracowa³ w Lublinie,
jako kierownik Stacji Bakteriologicznej w Rzeni Eksportowej. Zamkniêty
w gettcie lubelskim. Zamordowany na Majdanku przez Niemców.
Na podstawie informacji zawartych w art. dr. Konrada Millaka Lekarze
weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 371.
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GUZEK W£ADYS£AW  ur. 22. 10. 1884 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1907 r. (w Alfabetycznym spisie lekarzy z 1931 r.
widnieje data otrzymania dyplomu  1909) na Akademii Weterynaryjnej we
Lwowie. Pracowa³, jako kierownik Zak³adu Produkcji Szczepionek w Krakowie. Obroni³ pracê doktorsk¹  doktor wet. Przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana. W okresie wojny uwiêziony na Montelupich i wywieziony do
obozu koncentracyjnego. Zgin¹³ w obozie w Owiêcimiu w 15 sierpnia 1942 r.
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 Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych
RP, Warszawa 1931, poz. 368 s. 54-55, a tak¿e informacji przekazanej korespondencyjnie przez p. Kamila Stepana z Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie i S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 130.
HAMERSKI EDWARD WIKTOR  ur. 16. 11. 1897 r. we Lwowie,
s. Wiktora i Marii z Kunzów. Ojciec  dr Wiktor Hamerski by³ prezesem
Prokuratorii Generalnej we Lwowie. Posiada³ doktorat. Edward uczêszcza³
do IV Gimnazjum we Lwowie. Z chwil¹ wybuchu I wojny rodzina zosta³a
przeniesiona do Wiednia i tam ukoñczy³ polskie gimnazjum i zda³ maturê.
Wcielony do armii austriackiej walczy³ na froncie w³oskim. Zostaje ranny
i zwolniony z wojska. W 1917 r. wraca z rodzin¹ do Lwowa. W 1918 r.
uczestnik obrony Lwowa. Za udzia³ w walkach otrzymuje Krzy¿ Obrony
Lwowa. Ukoñczy³ dwa wydzia³y  rolniczy (in¿ynier rolnik) i weterynaryjny (lekarz medycyny weterynaryjnej) w 1930 r. Zajmowa³ siê chorobami wewnêtrznymi zwierz¹t. W 1933 r. obroni³ pracê doktork¹ u prof. Zygmunta
Markowskiego dotycz¹c¹ zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego na tle bloku zupe³nego. Po habilitacji: Zakane zapalenie mózgu
u koni wystêpuj¹ce we wschodnich województwach Polski, w 1939 r. zosta³
profesorem chorób wewnêtrznych i zakanych zwierz¹t w radzieckim Instytucie Weterynaryjnym we Lwowie. By³ jednoczenie kierownikiem Kliniki
Chorób Wewnêtrznych Zwierz¹t Ma³ych. Zgin¹³ 3 lub 4 lipca 1941 r. wraz
z grup¹ uczonych lwowskich z r¹k oprawców niemieckich. Noc¹ z 3 na
4 lipca 1941 r. gestapo z udzia³em ukraiñskiego batalionu Nachtigall aresztowa³o profesorów Uniwersytetu Lwowskiego korzystaj¹c z list sporz¹dzonych przez by³ych studentów ukraiñskich. Aresztowanych dostarczano do
Zak³adu Wychowawczego im. Abrahamowiczów. Aresztowano uczonych
wraz z rodzinami i znajomymi. 27 profesorów rozstrzelano tej samej nocy
przed koñcem godziny policyjnej na zboczu Kadeckiej Góry w pobli¿u
ul. Wuleckiej. W 1943 r. noc¹ z 7 na 8 padziernika zw³oki rozstrzelanych
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zosta³y wydobyte, przewiezione do Lasów Krzywczyckich i tam spalone,
a prochy rozrzucone. W latach 90 na miejscu haniebnego mordu rodziny pomordowanych postawi³y pomnik z list¹ ofiar. S. Jakubowski podaje trochê
inn¹ wersjê mierci: W okresie okupacji aresztowany we Lwowie przez
Milicjê Ukraiñsk¹ i rozstrzelany 3 lipca 1941 r. razem z 10 studentami Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984,
s. 131 oraz P. Wyrost, Br. Gancarz Dr hab. Edward Hamerski (1897-1941)
 ofiara kani profesorów lwowskich w 1941 r., Medycyna Weterynaryjna
2001, 57 (9), 694-695.
HELLEBRAND LUDWIK  ur. 05. 05. 1893 r. Lekarz weterynarii  dyplom otrzyma³ w 1921 r. na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Obroni³
pracê doktorsk¹. Jak pisze S. Jakubowski: W 1939 r. by³ naczelnikiem wydzia³u weterynaryjnego w Urzêdzie Wojewódzkim we Lwowie. Aresztowany
i zgin¹³ w wiêzieniu we wrzeniu 1940 r.. Prof. J. Tropi³o uzupe³nia ten biogram: W 1920-25 by³ pracownikiem naukowo dydaktycznym w Klinice Chorób
Wewnêtrznych i Zaraliwych Akad. Med.. Wet. we Lwowie. 1924 uzyska³ stopieñ dr na podstawie pracy pt. Folikularne zapalenie warg u szczeni¹t. W 1931
by³ pow. lek. wet. w Sanoku, w 1939 pañstwowym lek. wet. we Lwowie. Na
podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 136 i Alfabetyczna lista oficerów WP
1918-1921, Muzeum Wojska Polskiego oraz J. Tropi³o: Drugi s³ownik biograficzny polskich lekarzy weterynarii 1919-2000, Warszawa 2009, s.147.
HOPPE JÓZEF  ur. 05. 06. 1886 r. w Kocielcu Kujawskim, pow.
Inowroc³aw, s. Antoniego i Wandy z Jasiñskich. Ukoñczy³ studia weterynaryjne i rolnicze w Monachium. ¯onaty z Janin¹ z d. Bieñkowskich (1887).
W³aciciele maj¹tków w Czyste (pow. Inowroc³aw), Skubarczewo (pow.
Mogilno) i Lucim (pow. Bydgoszcz). Ziemianin, hodowca koni, cz³onek licznych organizacji rolniczych  Kó³ek Rolniczych, Zwi¹zku Ziemian w pow.
Strzelin, w Tow. Rolniczym Inowroc³awsko-Strzeliñskim oraz prezes Zrzeszenia Plantatorów Buraka Cukrowego. Odznaczony Krzy¿em Polonia Restituta. W nocy 22 na 23 padziernika 1939 r. gestapo aresztowa³o grupê 55
osób i osadzono w wiêzieniu w Inowroc³awiu. I tam lekarz weterynarii Józef
Hoppe zosta³ zamordowany. W 1945 r. zw³oki ekshumowano i pochowano w
grobowcu rodzinnym w Kocielcu Kujawskim.
Informacja pochodzi z art. prof. W³adys³awa Lutyñskiego ¯yciorysy
lekarzy weterynarii ze rodowiska ziemiañskiego  ofiar wojny i represji 
¯ycie Weterynaryjne 72 (3), 1997, 112.
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JAKUBOWSKI STEFAN JOACHIM  ur. 02. 09. 1872 r. W Spisie
lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939 r.
s. 50 widnieje nazwisko Jakóbowski Stefan Joachim. Lekarz weterynaryjny 
dyplom otrzyma³ w 1895 r. we Lwowie w Szkole Weterynaryjnej. Obroni³
pracê doktorsk¹  uzyska³ tytu³ doktor weterynarii. Pracowa³ na stanowisku
powiatowego lekarza weterynarii w Bóbrce (pow. bobrecki). Doc. S. Jakubowski w biogramie pisa³: W okresie miêdzywojennym s³u¿y³ zawodowo
w Wojsku Polskim, przed sam¹ wojn¹ jako szef s³u¿by weterynaryjnej DOK
Lwów. Bra³ udzia³ w stopniu pu³kownika w wojnie obronnej 1939 r. Na
pocz¹tku 1940 r. aresztowany, zmar³ w wagonie w czasie transportu.
W Indeksie Represjonowanych Orodka KARTA znajdujemy nastêpuj¹ce
dane: syn Micha³a, aresztowany 9 kwietnia 1940 r. na Ukrainie, mieræ we
Lwowie. Na podstawie informacji zawartej w: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984,
s. 147 i Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931,
poz. 428 s. 58-59 oraz Alfabetyczna lista oficerów WP 1918-1921, Muzeum Wojska Polskiego.
JERZYKIEWICZ ALFRED JULIAN  ur. 26. 09. 1910 r. w Szamotu³ach (woj. poznañskie). Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1936 r.
na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ w pow. gnienieñskim, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w K³ecku (Wielkopolska).
Doc. S. Jakubowski rozszerzy³ biogram o czêæ ¿ycia doktora Jerzykiewicza
w Krakowskiem: W pocz¹tkowym okresie okupacji nale¿a³ do Wielkopolskiej Organizacji Bojowej. Nastêpnie by³ miejskim lekarzem weterynarii
w woj. krakowskim, w Mylenicach, gdzie zosta³ aresztowany przez gestapo
w kwietniu 1944 r. i rozstrzelany w Krakowie na ulicy Bosackiej. W Mylenicach wymieniony na tablicy pami¹tkowej wród poleg³ych i zamordowanych. Pokrywa siê ta informacja z danymi przekazanymi przez K. Millaka:
Zgin¹³ w Krakowie, rozstrzelany podczas publicznej egzekucji.
Na podstawie inf. zawartych w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne
1968, 5, s. 156 i 12 s. 373 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 156.
KARPIÑSKI ZDZIS£AW JÓZEF  ur. 14. 02. 1890 r. w Le¿achowie.
Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1920 r. we Lwowie. Obroni³
prace doktorsk¹  doktor weterynarii w 1933 r. S³u¿yl w Legionach Polskich
 odznaczony Krzy¿em Walecznych czterokrotnie. Miejski lekarz wet.
w Jaros³awiu. Major Wojska Polskiego. W 1939 r. dyrektor rzeni miejskiej
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we Lwowie. Mieszka³ we Lwowie. Zgin¹³ z rodzin¹ w 1939 r. we Lwowie
zamordowany przez gestapo. W Indeksie Represjonowanych Orodka KARTA znajduje siê informacja o Karpiñskim Zdzis³awie Zygmuncie ur. 1890 r.:
mieræ 1940 r. na Ukrainie.
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. 476 s. 62-63, a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 168.
KENSIK ANASTAZY WAC£AW-ur. 28. 09. 1890 r. Che³mnie. Studiowa³ weterynariê w Berlinie i we Lwowie. Tytu³ lekarza weterynaryjnego
otrzyma³ we Lwowie w 1922 r. W 1918 r. bra³ udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim. Po studiach powróci³ do Che³mna, gdzie pracowa³ na stanowisku
miejskiego lekarza weterynarii. Przenosi siê do wiecia, gdzie zostaje powiatowym lekarzem weterynarii. W wieciu jest dyrektorem rzeni, a nastêpnie burmistrzem miasta. Wspó³uczestniczy³ wraz z dr Franciszkiem Fischoederem, dr Szczepanem Graczem i lekarzem wet. Franciszkiem Ziegertem w powstaniu rozporz¹dzeñ Prezydenta R. P. dotycz¹cych zwalczania
zwierzêcych chorób zaraliwych z dnia 22 sierpnia 1927 r. oraz badania
zwierz¹t rzenych i miêsa z 22 marca 1928 r., które to obowi¹zywa³y do
1997 r. (przez 70 lat). Wyda³ tak¿e podrêcznik dla lekarzy weterynarii: Podrêcznik praktyczny do badania miêsa. Uczestniczy³ w kampanii wrzeniowej
w stopniu kapitana, w dokumentacji wojskowej zachowa³ siê podpis: podlek. wet.. Zostaje aresztowany i osadzony w obozach koncentracyjnych,
ostatnim z nich okaza³ siê Dachau  tam zostaje zamordowany 25 lutego
1941 r.
Informacje pochodz¹ z art. dr. Stanis³awa Janka Pocz¹tki organizacji
polskiej s³u¿by weterynaryjnej na Pomorzu, ¯ycie Weterynaryjne 73 (11),
1998, 444-445 i Alfabetycznej listy oficerów WP 1918-1921 Muzeum
Wojska Polskiego oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP,
Warszawa 1931, poz. 485, s. 64-65.
KLABECKI KAZIMIERZ ANDRZEJ  ur. w 1884 r. Lekarz weterynarii  dyplom otrzyma³ w 1906 r. na Uczelni w Giessen. Pracowa³ w Wielkopolskce, jako dyrektor rzeni w Poznaniu. Mieszka³ w Poznaniu. Doktor
weterynarii  obroni³ pracê doktorsk¹ we Lwowie. Aresztowany i uwiêziony
w obozie koncentracyjnym w Owiêcimiu. Zgin¹³ w 1942 roku.
Powy¿sze dane pochodz¹ z art. A. Przychodzkiego Pracownicy wielkopolskiej weterynarii w walce o niepodleg³oæ i demokracjê zawartego
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w Przegl¹dzie prac ZHW 1974 PWRiL 1974 oraz z Alfabetycznego spisu lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 493, s. 64-65.
KOPISTA JANUSZ  ur. 10. 12. 1912 r. w Hrycenkach. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1938 r. we Lwowie na Akademii Medycyny
Weterynaryjnej. Pracowa³ w woj. lubelskim, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Michowie (pow. Lubartów). W 1941 r. aresztowany przez Niemców i zamordowany w Owiêcimiu.
Na podstawie informacji zawartej w: S. Jakubowski Polscy lekarze
weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984,
s. 187.
KOTLAR NORBERT  ur. 01. 09. 1903 r. w Tarnopolu. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1929 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ w woj. tarnopolskim, jako miejski lekarz weterynarii w Chorostkowie. Doc. S. Jakubowski pisa³ w biogramie: Zastrzelony przez Gestapo na stacji kolejowej Chorostków po za³adowaniu ludnoci
¿ydowskiej do wagonów kolejowych. By³ cz³onkiem milicji ¿ydowskiej.
Wyznania moj¿eszowego i narodowoci ¿ydowskiej.
W Spiesie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939, s, 64 nazwisko pisane jest inaczej  Kottlar. Na podstawie:
S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw
biogramów), Pu³awy 1984, s. 193 oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 544, s. 66-67.
KRZYSZTOFORSKI W£ADYS£AW PAWE£  ur. 26. 06. 1911 r.
w Chrzanowie. Absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
w 1939 r. Aresztowany przez Niemców 15 grudniu 1944 r. w Chrzanowie.
Uwiêziony w obozie w Owiêcimiu. W czasie ewakuacji obozu widziano go
po raz ostatni 17 stycznia 1945 r.  zagin¹³ w niewyjanionych okolicznociach. Kwerenda przeprowadzona w Archiwum ITS w Bad Arolsen (Niemcy) rozszerzy³a informacje obozowe: osadzony 15 grudnia 1944 r. w obozie
koncentracyjnym Auschwitz. 25 stycznia 1945 r. przeniesiony do obozu koncentracyjnego Mathausen, oznaczony numerem 119979. W dniu 29 stycznia
1945 r. przekazany do Komanda Ebensee i zmar³ 24 lutego 1945 r. o godz.
7.45. Przyczyna mierci  ostra niewydolnoæ serca.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 205-206 oraz
danych z Archiwum Internationaler Suchdienst (ITS) w Bad Arolsen,
Niemcy.
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KWIATKOWSKI EDMUND  absolwent Wydzia³u Wet. UW, ur.
we W³oc³awku; rozstrzelany w 1943 r. w obozie w Owiêcimiu  zdanie
pochodzi z art. dr. Konrada Millaka: Lekarze weterynaryjni polscy 
ofiary II wojny wiatowej 1939-1945 ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12,
s. 371. W Indeksie Represjonowanych Orodka KARTA znajduje siê nazwisko Kwiatkowski Edmund ur. 1906 s. Jaros³awa, aresztowany na Bia³orusi w 1940 r.  czy dane te dotycz¹ lekarza weterynarii E. Kwiatkowskiego nie jestem przekonany, gdy¿ posiadamy zbyt ma³o danych osobowych.
LANGER BOGDAN  ur. w 1875 r. Lekarz weterynaryjny  dyplom
otrzyma³ w 1909 we Lwowie na Akademii Weterynaryjnej. W 1931 r. pracowa³ jako miejski lekarz weterynarii w Krakowie. W Spisie lekarze weterynaryjni w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939 s. 72 Langer Bohdan,
dyplom mia³ otrzymaæ 1899 r. S. Jakubowski pisze w biogramie: W okresie okupacji aresztowany przez gestapo i uwiêziony w Owiêcimiu, gdzie
zmar³. Wymienia imiê: Bohdan.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 220 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931 poz. 625, s. 72-73.
LEDZIÑSKI ROMAN  ur. w 1913 r. w B³¹dzimiu w pow. wiecie.
Lekarz weterynaryjny  w 1939 r. otrzyma³ dyplom na Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwowie. Cz³onek rzeczywisty Korporacji Lutyco-Venedyi
we Lwowie. Jak podaje dr Stanis³aw Jank w art. Pocz¹tki organizacji polskiej s³u¿by weterynaryjnej na Pomorzu  ¯ycie Weterynaryjne 73 (11),
1998, 444-445: W czasie II wojny wiatowej zamordowani zostali: / /
Roman Ledziñski ze wiecia. S. Jakubowski natomiast rozszerza opis: Od
kwietnia 1940 r. do padziernika 1941 r. by³ wiêziony w obozie koncentracyjnym Oranienburg. Zwolniony z obozu i ponownie aresztowany i uwiêziony wraz z matk¹ i rodzeñstwem w Grudzi¹dzu. W marcu 1943 r. zwolniony
w stanie agonalnym i przewieziony do domu krewnych, gdzie wkrótce zmar³
11 marca 1943 r..
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 225.
LEMM EDMUND  ur. w 1891 r. w Berlinie. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Uniwersytecie w Berlinie w 1920 r. Pracowa³,
jako samorz¹dowy i miejski lekarz weterynarii w Inowroc³awiu. By³ dyrektorem rzeni miejskiej w Inowroc³awiu. Obroni³ pracê doktorsk¹
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otrzymuj¹c tytu³ doktora weterynarii. W kampanii wrzeniowej uczestniczy³ w stopniu porucznika. Dosta³ siê do niewoli niemieckiej i jako jeniec
wojenny trafi³ do Oflagu Murnau VII B. Odmówi³ podpisania Volkslisty.
Przeniesiony zosta³ do obozu koncentracyjnego Hamburg-Neuengamme,
gdzie zmar³ 16 stycznia 1945 r. A S. Jakubowski podaje, ¿e zosta³  zamordowany.
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. 226.
LEWICKI KONSTANTY JAN  ur. w 1897 r. w Czechos³owacji. Lekarz weterynarii  dyplom otrzyma³ w 1928 r. w Brnie. W 1939 r. pracowa³
w Drwalewie. S. Jakubowski w biogramie pisa³: W okresie okupacji rozstrzelany przez hitlerowców we wsi Gasy n. Wis³¹.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 228.
LIEBLING WOLF  ur. 27. 07. 1893 r. w Narajowie. Dyplom lekarza
weterynaryjnego uzyska³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
w 1927 r. (1926 r. podano w Alfabetycznym spisie lekarzy ). Pracowa³,
jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski.
Mieszka³ w Soko³owie pow. kolbuszewski. Zosta³ zamordowany w siedzibie
gestapo w Mostach Wielkich w 1940 r.
Na podstawie danych zawartych w art. dr. K. Millaka Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 372 oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych
RP w 1931 r. poz. 655, s. 74-75 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984,
s. 230.
LIEN MAURYCY  ur. 17. 11. 1902 r. w Siedliskach. Lekarz weterynaryjny  dyplom otrzyma³ w 1929 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. W 1931 r. by³ miejskim lekarzem weterynarii w Mikuliñcach woj. tarnopolskie. Pracowa³ tak¿e w Oswiêcimiu (pow. Bia³a Krakowska), jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. S. Jakubowski dodaje: Zamordowany przez gestapo w okresie okupacji.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 230 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 656 s. 74-75.

135

Z historii

LORBER ADAM  ur. w 1886 r. Lekarz weterynarii  dyplom otrzyma³
w 1913 r. na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. W latach 1931-1939 by³
powiatowym lekarzem weterynarii w ¯ydaczowie woj. stanis³awowskie.
S. Jakubowski podaje imiê Abraham. Pisze tak¿e: W okresie okupacji zamordowany wraz z rodzin¹ przez gestapo w Stanis³awowie w 1942 r.. Dodajmy, ¿e wówczas zosta³ zamordowany syn doktora Lorbera, tak¿e lekarz
weterynarii, który studia ukoñczy³ we Lwowie w 1939 r.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 231 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 664 s. 74-75.
LÜFSCHITZ JÓZEF  ur. w 1888 r. Lekarz weterynaryjny  dyplom
otrzyma³ w 1921 r. na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. W latach 19311939 pracowa³ na stanowisku powiatowego lekarza weterynarii w Dobromilsku w woj. lwowskim. Zamordowany w okresie okupacji przez Niemców.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 233 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 667 s. 74-75.
MADEJCZYK W£ADYS£AW ALEKSANDER  ur. 13. 01. 1906 r.
w Charkowie, s. Juliana i Wac³awy z d. K³opo³owska. Absolwent Wydzia³u
Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego w 1935 r. Pracowa³ w Rudzie
Pabianickiej, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. Podporucznik rez. ¯onaty z Henryk¹ z d. Chwist. Zmar³ 29 marca 1942 r. w obozie w Owiêcimiu.
W Archiwum ITS w Bad Arolsen (Niemcy) znajduj¹ siê dodatkowe informacje  droga obozowa rozpoczê³a siê od aresztowania przez Policjê Bezpieczeñstwa w Radomiu i dostarczenia do obozu koncentracyjnego Auschwitz 
numer obozowy 24201. Zmar³ 29 marca 1942 r. o godz. 23.20 z powodu
os³abienia miênia sercowego przy nie¿ycie jelit.
Na podstawie informacji zawartych w: art. dr K. Millaka  Lekarze
weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 372.
MANNER IZRAEL  ur. 26. 12. 1896 r. w Stryju w woj. stanis³awowskim. Uczestnik walk niepodleg³ociowych lat 1918-1919 w stopniu podporucznika Wojska Polskiego. W 1926 r. otrzyma³ dyplom lekarza weterynaryjnego na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ w terenie jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w ¯órawnie w pow. ¯ydaczów.
S. Jakubowski w biogramie dodaje: Zamordowany wraz z rodzin¹ przez gestapo w 1942 r. w Stanis³awowie.
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Na podstawie informacji w: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 249 oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz.
MARCINKOWSKI WIKTOR  ur. 25. 03. 1903 r. w Trabinie. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1931 r. Pracowa³ w Rypinie woj. pomorskie, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. W 1939 r. pracowa³ jako samorz¹dowy lekarz
weterynarii, mieszka³ w Dobrzyniu n/Drwêc¹. Zgin¹³ we wrzeniu w 1939 r.
S. Jakubowski rozszerza biogram: Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia
1941 r. i uwiêziony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen, gdzie zgin¹³
30 lipca 1941 r..
Na podstawie informacji zawartych w art.: dr. K. Millaka  Lekarze
weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 372 oraz S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 250, a tak¿e
w Spiesie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa
1939, s. 82.
MARCZEWSKI MARCIN  ur. 10. 11. 1887 r. Otrzyma³ dyplom lekarz weterynaryjnego w 1912 r. w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie.
Oficer zawodowy Wojska Polskiego. Obroni³ pracê doktorsk¹  doktor wet.
By³ G³ównym Inspektorem Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa. Na emeryturze w Warszawie w stopniu pu³kownika Wojska Polskiego. Zgin¹³
w 1942 r. w wiêzieniu na Pawiaku w Warszawie.
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. 718 s. 78-79.
MARTYKA EDWARD  ur. w 1911 r. Lekarz weterynarii  otrzyma³
dyplom w 1938 r. Uczestnik kampanii wrzeniowej 1939 r.  internowany na
Litwie. Udzia³ w ruchu oporu w Wilnie. S. Jakubowski podaje: Aresztowany przez gestapo, uwiêziony na £ukiszkach i w 1943 r. rozstrzelany w masowej egzekucji w Ponarach pod Wilnem.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 252.
MASS IGNACY ZBIGNIEW  ur. w 1899 r. Lekarz weterynaryjny 
dyplom otrzyma³ w 1922 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwo-

137

Z historii

wie. Doktor weterynarii. Doc. S. Jakubowski w biogramie pisa³: W 1939 r.
by³ powiatowym lekarzem weterynarii w Che³mnie Lubuskim. Bra³ udzia³
w wojnie obronnej 1939 r. w stopniu porucznika lek. wet. W okresie okupacji zamordowany przez Niemców.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 254 oraz Spis
lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939,
s. 82-83.
MATERNOWSKA IRENA MARIA  ur. 26. 03. 1898 r. w Krukienicach (woj. lwowskie). Maturê uzyska³a w G³ównej Szkole Gospodarczej
¯eñskiej w Snopkowie. W 1928 r. ukoñczy³a Akademiê Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie uzyskuj¹c dyplom lekarza weterynarii. Prowadzi³a dzia³alnoæ niepodleg³ociow¹  od czerwca 1917 r. by³a cz³onkini¹ kobiecego
oddzia³u PON (Polskiej Organizacji Niepodleg³ociowej) we Lwowie. By³a
kurierem. W latach 1933-1934 realizowa³a stypendium w Kopenhadze i Pary¿u. W Kopenhadze u prof. C. O. Jensena w Królewskim Instytucie Serologicznym i we Francji  w Szkole Weterynaryjnej w Alfort u prof. L. Panisseta i prof. J. Verge oraz w Instytucie Pasteura w Pary¿u u prof. J. Valtisa. Po
powrocie do kraju kieruje Laboratorium Miêsoznawczo-Bakteriologicznym
w Rzeniach Miejskich w Warszawie. Podejmuje wyk³ady na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzuje siê 6 lipca 1929 r.
Temat rozprawy: Próby ró¿nicowania pa³eczek grupy paratyfusu i Gärtnera
na po¿ywkach bezbia³kowych przy pomocy oznaczania zmian pH w po¿ywce Pescha i Maschkego.W 1935 r. uzyskuje habilitacjê, a dwa lata póniej
w 1937 r. otrzymuje tytu³ profesora nadzwyczajnego. Irena Maternowska jest
pierwsz¹ Polk¹, która z dziedziny szeroko rozumianych nauk weterynaryjnych uzyska³a stopieñ doktora, doktora habilitowanego i tytu³ profesora nadzwyczajnego  podkrelaj¹ to w swoim art. prof. dr hab. Jan Tropi³o i dr
Wies³awa Chrzanowska: Pierwsze absolwentki uczelni weterynaryjnych
w Polsce w ¯yciu Weterynaryjnym 2002, 77 (8), 425-429. By³a za³o¿ycielem i redaktork¹ czasopisma Higiena Produktów Zwierzêcych. Mieszka³a
w Warszawie na Kamionku. W okresie okupacji prowadzi³a dzia³alnoæ konspiracyjn¹. By³a cz³onkini¹ SZP, póniej ZWZ u¿ywaj¹c pseudonimu Irena. Aresztowana przez Niemców 24 kwietnia 1941 r., zostaje osadzona na
Pawiaku, gdzie umiera po licznych przes³uchaniach 4 czerwca 1941 r. Prof.
Irena Maternowska zostaje pomiertnie odznaczona Orderem Virtuti Militari
V klasy. Maria Olszewska-Wierzbicka we wspomnieniu Prze¿y³am Pawiak
tak opisuje tamte straszne dni: W nurcie wiêziennych szarych dni kry³y siê
czêsto silne prze¿ycia. Otrzyma³am polecenie przeprowadzenia z k¹pielowe-
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go do szpitala ciê¿ko chor¹, s³aniaj¹c¹ siê, w¹t³¹, kompletnie wyczerpan¹
kobietê. W wynêdznia³ej twarzy tylko jej oczy by³y pe³ne blasku i uroku.
Wyszepta³a: ¯ycie w wiêzieniu nie bêdzie ciê¿kie, skoro s¹ tutaj takie dzieci. Kiedy z Ró¿¹ podchodzi³ymy do jej ³ó¿ka, wita³a nas umiechem i s³owami: Ptaszyny wy moje. Irena Maternowska, profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu Warszawskiego, zmar³a maj¹c 43 lata. Pochowana na Pow¹zkach. W art. Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej
1939-1945 dr K. Millak podaje (s. 157): zmar³a 4 czerwca 1941 r. po
wyjciu z wiêzienia w Warszawie.
MATUSZEWSKI STEFAN  ur. 27. 10. 1908 r. w Ko³aczycach. Absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1936 r.  lekarz
weterynaryjny. Studiowa³ tak¿e rolnictwo na Wydziale Rolniczo-Lenym
Politechniki Lwowskiej. Zgin¹³ w obozie w Owiêcimiu w 1942 r.
Na podstawie inf. zawartych w art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne
1968, 12, s. 372.
MODZELEWSKI ZYGMUNT  absolwent Akademii Med. Wet. we
Lwowie, pracowa³ w Tierpflegerkommando w obozie w Owiêcimiu, gdzie
zosta³ zastrzelony w 1944 r.  informacja z art. dr. K. Millaka Lekarze
weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 372.
NAWROCKI EDWARD  ur. 10. 10. 1888 r. w Mogielnicy. Lekarz
weterynaryjny  dyplom otrzyma³ w 1913 r. we Lwowie. Kapitan Wojska
Polskiego. Zamieszka³y w Borszczowie. Doc. S. Jakubowski podaje nazwisko: Sommerstein Dawid Eliasz oraz dalsze uzupe³nienia: W 1939 r. pracowa³ w Borszczowie (woj. tarnopolskie). W okresie okupacji zamordowany
przez gestapo.
Nale¿y wyjaniæ, czy podana informacja, ¿e Nawrocki Edward to Sommerstein Dawid? Dysponujemy innymi datami urodzenia, ukoñczenia uczelni itd.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 278 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych R.P., Warszawa 1931, s. 102 103, poz. 1081.
NOWOWIEJSKI LUCJAN  ur. 15. 09. 1914 r. w wierczewo-Jab³onka Kocielna w pow. Wysoki Mazowiecki (woj. Bia³ystok). Dyplom lekarza
weterynaryjnego otrzyma³ w 1939 r. na UW w Warszawie. Po studiach pod-
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j¹³ prace w Zambrowie. W 1940 r. pracowa³ na stanowisku powiatowego
lekarza weterynarii w Wysokie Mazowieckie. S. Jakubowski w biogramie
pisa³: W latach 1941-1944 bra³ udzia³ w AK w stopniu porucznika  kapitana. Szef wywiadu w sztabie obwodu powiatowego Wysokie Mazowieckie
oraz szef s³u¿by weterynaryjnej w sztabie okrêgu bia³ostockiego. W lipcu
1944 r. aresztowany i rozstrzelany w £om¿y przez gestapo wraz z 43 osobow¹ grup¹ polskich patriotów. Pochowany we wspólnej mogile bojowników
w Zambrowie. P³k Z. £yjak w opisie dodaje pseudonim, jakim pos³ugiwa³
siê kapitan L. Nowowiejski  Rak.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 287 oraz
Z. £yjak S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 1936-1956,
cz. I, s. 134.
OBITZ KURT ALFRED  ur. 16. 01. 1907 r. w Brzozowie (Brasowen)
pow. wêgorzewski, s. Fryderyka Krystiana i Ludwiki Karoliny z Borków.
Urodzi³ siê w rodzinie zamo¿nego ch³opa mazurskiego w ówczesnych Prusach Wschodnich. Posiadali gospodarstwo rolne o powierzchni 380 mórg
i dwa domy w Królewcu. Rodzice Kurta nie u¿ywali je¿yka polskiego, ale
przyznawali siê do mazurskoci.W 1925 r. ukoñczy³ gimnazjum w Królewcu
i podj¹³ studia weterynaryjne w Wy¿szej Szkole Weterynaryjnej w Berlinie.
20 listopada 1926 r. reaktywowa³ wraz z dzia³aczami mazurskimi (Jan i Gustaw Sawitzki, A. Szymañczyk, dr Dziobek) w Berlinie Zwi¹zek Mazurów
 Masurenbund. Za³o¿yli Centraln¹ Radê Mazurów. Zwi¹zek Mazurów rozpocz¹³ wydawanie pisma Cech  Organ des Masurenbundes poprzedzony
jednym numerem o nazwie Cech  Masurischer Brief. Pismo ukazywa³o
siê do 1933 roku. Wiêkszoæ tekstów pisa³ redaktor odpowiedzialny Cechu, Kurt Obitz. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ 25 stycznia
1930 r., a ju¿ 31 maja 1930 r. obroni³ pracê doktorsk¹ O rozprzestrzenianiu
siê niektórych robaków i pierwotniaków paso¿ytniczych byd³a na obszarze
depresji ³¹kowych Równiny Pó³nocno Niemieckiej, okrêgu Westhavelland
i uzyska³ stopieñ doktora medycyny weterynaryjnej. Przez niemal rok (kwiecieñ 1930-marzec 1931) pracowa³ w rzeni w Hamburgu oraz w Instytucie
Chorób Tropikalnych. 1 kwietnia 1931 r. otrzyma³ etat asystenta w Wy¿szej
Szkole Weterynaryjnej w Berlinie. Studenci niemieccy z Hitlerjugend robili
wszystko  napaci, zastraszanie i bojkot zajêæ  by usun¹æ z uczelni zdrajcê narodu niemieckiego. 16 maja 1931 r. usuniêto go z uczelni. W znacznej
mierze przyczyni³ siê do tego wiersz pt. M³odzie¿ Mazurska (Masurische
Jugend) opublikowany 13 maja 1931 r. Zostaje bez rodków do ¿ycia. Pomoc przychodzi od znanego polskiego ginekologa dr Czes³awa Stankiewicza,
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który uzyska³ zgodê na zabranie Kurta Obitza do Warszawy. Rada Wydzia³u
Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego przyzna³a Mu etat asystenta
kontaktowego. Asystenturê rozpocz¹³ w Katedrze Chorób Wewnêtrznych,
nastêpnie przenosi siê do Katedry Zoologii i Parazytologii, które s¹ mu bli¿sze. Chocia¿ stara³ siê o pracê w Dzia³dowie  po plebiscycie by³ to jedyny
mazurski powiat, który otrzyma³a Polska  ze wzglêdu na s³ab¹ znajomoæ
jêzyka polskiego nie móg³ podjêæ tam pracy. 5 stycznia 1933 r. o¿eni³ siê
z Helen¹ Szylsk¹. lub odby³ siê w Warszawie w kociele ewangelickim
przy pl. Ma³achowskiego. 1 wrzenia 1935 r. powo³ano Zak³ad Parazytologii
i Chorób Inwazyjnych na Wydziale Weterynaryjnym Pañstwowego Instytu
Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Pu³awach. Dr Kurt Obitz zostaje
kierownikiem tego Zak³adu. Zajmowa³ siê gzem bydlêcem i motylic¹. Prace
publikowa³ w Pamiêtniku Pu³awskim i Wiadomociach Weterynaryjnych.
Opublikowa³, jako autor lub wspó³autor, 18 oryginalnych prac naukowych.
W Polsce planow¹ walkê z hypodermoz¹ rozpoczêto w 1934 r. Tym wa¿nym dla gospodarki zagadnieniem zajmowa³ siê szczególnie Kurt Obitz, od
1935 r. kieruj¹cy dzia³em parazytologicznym Wydzia³u Weterynaryjnego
Pañstwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Pu³awach. Zaleca³ on
stosowanie preparatów derysowych. Ich dzia³anie nie by³o jednakowo silne.
Wynika³o to z ró¿nych zawartoci substancji czynnej w rolinach z rodzaju
Derris. W swych badaniach Obitz wykaza³, choæ zró¿nicowan¹ skutecznoæ:
86, 93 i 96%. Prócz niezawodnoci, wa¿na cech¹ tych rodków by³ stosunkowo niski koszt  cyt. pochodzi z art. Grzegorza Jakubika: rodki rolinne stosowane w XIX i XX wieku do zwalczania inwazji gzów u zwierz¹t
domowych, ¯ycie Weterynaryjne 2008, 83 (7), s. 614. Odby³ liczne podró¿e naukowe  Instytut Pasteura w Algierze, na Uniwersytet Paryski czy do
Instytutu Weterynaryjnego w Budapeszcie. Bra³ udzia³ w XIII Kongresie
Weterynaryjnym w Zurychu. Oprócz dzia³alnoci naukowej zajmowa³ siê
w dalszym ci¹gu dzia³alnoci¹ na rzecz Mazur. W 1937 r. ukaza³o siê opracowanie Dzieje ludu mazurskiego (Dzia³dowo, 1937). Krótko przed wojn¹
rozpocz¹³ starania o przyznanie mu obywatelstwa polskiego. Nie doczeka³ siê
tego. Wkrótce z Królewca zosta³ ostrze¿ony, ¿e jest poszukiwany przez gestapo. Na chwilê wyjecha³ na Wo³yñ, ale powróci³ do pracy w Instytucie
i zamieszka³ pod Pu³awami w Micha³ówce (ferma dowiadczalna PINGW).
Sama zmiana miejsca zamieszkania nie by³a wystarczaj¹ca do ukrycia siê
przed wrogiem. 8 lutego 1940 r. zosta³ aresztowany przez gestapo w Pu³awach i odmawiaj¹c podpisania niemieckiej listy narodowociowej, po pobycie w wiêzieniu w Lublinie (Zamek Lubelski) przewieziony zosta³ do obozu
koncentracyjnego w Dachau, jako wiêzieñ polityczny oznaczony numerem
13377. Prowadzi³ królikarnie i psiarniê. Podkrada³ zwierzêtom karmê i w ten
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sposób pomaga³ najbardziej potrzebuj¹cym. W obozie zapad³ na grulicê
p³uc. Po wyzwoleniu przez wojska amerykañskie skierowany zosta³ do szpitala w Lautrach k. Memmingen, gdzie 26 sierpnia 1945 r. zmar³. Mia³ 38 lat.
W Pu³awskim Przegl¹dzie Powiatowym s. 14, S³awomir Paæ poda³ inn¹
datê mierci dr K. Obitza:  leczy³ siê pocz¹tkowo w amerykañskim szpitalu w Bawarii. Nastêpnie kontynuowa³ leczenie w gocinnej Szwecji. Bezskutecznie, bo zmar³ tam 8 sierpnia 1945 rokumaj¹c zaledwie 38 lat.
W archiwum ITS w Bad Arolsen widnieje nastêpuj¹cy zapis: aresztowany
8 lutego 1940 r. w Pu³awach. W dniu 21 czerwca 1940 z Lublina przewieziony do obozu koncentracyjnego Dachau, wiêzieñ numer 13377. W dniu
3 wrzenia 1942 r. przekazany do obozu koncentracyjnego Dachau/komando
Monachium, a w dniu 5 wrzenia 1942 r. do obozu Dachau (obóz). Nie by³o
go w dniu 29 kwietnia 1945 r. w wyzwolonym przez wojska amerykañskie
obozie.
Na podstawie: A. Szymanowicz: Kurt Alfred Obitz  naukowiec i dzia³acz mazurski (1907-1945) w Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, 2007,
1; S. Wadowski: Wspomnienia o doktorze Obitzu, Warmia i Mazury 1962,
1 oraz Wikipedia.pl. W portalu Gazeta.pl w 2007 r. ukaza³ siê art. Tomasza
Kursa: Ksi¹¿ka o Mazurze, który chcia³ w³asnego pañstwa. Tomasz Kurs
pisze: Dziêki Mojej Bibliotece Mazurskiej mo¿na zapoznaæ siê z oryginaln¹ myl¹ Kurta Obitz (1907-1945), Mazura marz¹cego o w³asnym pañstwie.
Dzieje ludu mazurskiego by³y tytu³em, który przewija³ siê czêsto w opracowaniach historycznych, jednak niewiele osób zna³o pe³ny tekst tej pracy
pozostaj¹cej dotychczas jedynie w maszynopisie. / / Jest to jedna z nielicznych postaci, która opowiedzia³a siê za mazurskoci¹ w oderwaniu od polskoci i niemieckoci. / / Czytelnik otrzymuje solidn¹ dawkê wiedzy o ¿yciu niemieckojêzycznego Mazura, który dopiero bêd¹c doros³ym nauczy³ siê
jêzyka polskiego. Po polsku napisa³ te¿ Dzieje ludu mazurskiego. Obitz by³
zwolennikiem mazurskoci i opowiada³ siê za autonomi¹ tej krainy. Za to
spotka³y go szykany z r¹k niemieckich kolegów. / / W latach 30. polski
wywiad próbowa³ uwik³aæ Obitza w grê przeciwko Niemcom.  Obitz czu³
siê wykorzystywany. Mia³ dystans do Niemców, którzy go skrzywdzili, ale
tak¿e do Polaków  opowiada Jasiñski.  Ci, którzy go pamiêtali, wspominali
go jako cz³owieka nieufnego, który jednak po bli¿szym poznaniu otwiera³ siê
i stawa³ siê bardzo sympatyczny. Kurt Obitz Dzieje ludu mazurskiego,
wprowadzenie i opracowanie Grzegorz Jasiñski, D¹brówno 2007.
PIOTROWSKI STEFAN  ur. 27. 04. 1881 w Dziekanowicach. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1906 r. w Instytucie w Charkowie.
K. Millak w art. Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary podaje miejsce
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ukoñczenia studiów weterynaryjnych  Monachium. Podobnie w Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939, s. 102.
Dr, cz³onek magistratu miasta Poznania, powiatowy lekarz, zas³u¿ony dzia³acz spo³eczny, przewodnicz¹cy Rady Delegatów Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej (T. R. Budny  Pozycja Spo³eczna Lekarza
Weterynarii w Wielkopolsce, PWRiL 1970). Cz³onek honorowy korporacji
Lutyko-Venedya we Lwowie obok takich profesorów: prof. Stanis³aw Runge,
prof. Antoni Bant, prof. W³odzimierz Kulczycki, prof. Zygmunt Markowski,
prof. Wac³aw Moraczewski, prof. Stanis³aw Niemczycki i prof. Stefan Gajewski. W 1920 r. powiatowy lekarz weterynarii na Poznañ Wschód.
W pierwszych latach wojny by³ zastêpc¹ delegata rz¹du emigracyjnego na
województwo poznañskie. Po³o¿y³ znaczne zas³ugi w organizowaniu walki
z Niemcami. Ukrywa³ siê, gdy¿ by³ szczególnie zajadle cigany przez okupanta. W 1941 r. zosta³ aresztowany i osadzony w Forcie VII. Przewieziony
do wiêzienia Plötzensee pod Berlinem i ciêty 20 marca 1942 r. W 1940 r.
ukszta³towa³o siê kierownictwo Komendy Dzielnicy Zachodniej SN oraz
NOB (Narodowa Organizacja Bojowa). Do Komendy Dzielnicy wszed³, jako
doradca ds. politycznych dr Stefan Piotrowski  czy ten tekst dot. dr S. Piotrowskiego lekarza weterynarii?
Has³o: Piotrowski Stefan znalaz³em w Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945 pod redakcj¹ Mariana Woniaka, wydana przez Instytut
Zachodni w 1998r. Na str. 436 czytamy: Piotrowski Stefan (1881-1942) ps.
Weterynarz, cz³. SN, NOB, lekarz weterynarii. Ur. 27 III w Dziekanowicach pow. gnienieñski, s. Franciszka, rolnika i Antoniny z d. Kranz. Uczy³
siê w gimnazjum w Trzemesznie i Gnienie, sk¹d w 1902 zosta³ usuniêty za
dzia³alnoæ w Towarzystwie Tomasza Zana, a nastêpnie skazany w procesie
9 VI 1903 na tydzieñ wiêzienia. W 1906 otrzyma³ dyplom lekarza weterynarii po studiach w Monachium. W 1908 osiedli³ siê w Dolsku w pow. remskim jako lekarz weterynarii. W czasie I wojny wiatowej s³u¿y³ jako lekarz
weterynarii w armii niemieckiej, a potem walczy³ w Powstaniu Wielkopolskim w 15 pap. W 1920 zwolniony z wojska w stopniu kapitana. W 1921
wróci³ na poprzednie miejsce pracy w Dolsku, póniej w Poznaniu. W 1925
uzyska³ stopieñ doktora medycyny weterynaryjnej we Lwowie. Nale¿a³ do
wspó³za³o¿ycieli Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej
(cz³. Zarz¹du G³ównego i prezes oddzia³u poznañskiego). Uczestniczy³
w 1930 w Londynie w Miêdzynarodowym Kongresie Weterynaryjnym. W l.
1934-39 by³ cz³. Pañstwowej Rady Weterynaryjnej przy Ministrze Rolnictwa
i Reformy Rolnej. Dzia³acz ZHP, radny miasta Poznania i ³awnik do spraw
kultury i sztuki w magistracie poznañskim, cz³. Poznañskiego Sejmiku Wojewódzkiego. W l. 1931-39 pe³ni³ szereg funkcji we w³adzach SN. Jesieni¹
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1939 wspó³organizowa³ zawi¹zki konspiracji SN w Poznaniu. Wchodzi³ te¿
w sk³ad kierownictwa NOB. Od lata 1940 przedstawiciel SN w PSP przy
G³ównym Delegacie Rz¹du RP w Poznaniu. Po dekonspiracji NOB aresztowany 18 I 1941. Rodzinê wysiedlono do GG (woj. lubelskie). Wiêziony
w Domu ¯o³nierza i w Forcie VII w Poznaniu, we Wronkach, Zgorzelcu,
K³odzku i Berlinie. 18 XII 1941 Trybuna³ Ludowy w Berlinie (Volksgerichtshof) na sesji wyjazdowej w Poznaniu skaza³ go wraz z 8 cz³onkami w³adz
SN na karê mierci. Wyrok wykonano w wiêzieniu Berlin-Plötzensee 20 III
1942. P. napisa³ w wiêzieniu pracê z zakresu weterynarii, której maszynopis
przekazano rodzinie. 10 X 1970 nazwano jego imieniem Lecznicê dla Zwierz¹t m. Poznania i ods³oniêto tam tablicê pami¹tkow¹. Jego nazwisko upamiêtnione jest te¿ na tablicy w kru¿ganku kocio³a oo. Dominikanów w Poznaniu i w Forcie VII. ¯ona Jadwiga z d. Tomaszewska. Dzieci: Danuta,
Bogdan, Janusz, Halszka. Autor has³a  Zygmunt Kaczmarek. Podczas kwerendy w archiwum ITS w Bad Arolsen (Niemcy) natrafiono na wpis: Piotrowski Stefan ur. 27 marca 1881 r. w Dziekanowicach, zamieszka³y w Poznaniu, lekarz weterynarii, ¿onaty z Jadwig¹ z d. Tomaszewska, zgin¹³ 20
marca 1942 r. o godz. 5.50 w Berlin-Charlottenburg. Przyczyna mierci
 mieræ przez ciecie g³owy. Na podstawie wyroku z dnia 18 grudnia
1941 r., sêdzia: Peoples Court Berlin, powód  przygotowanie zdrady.
Na podstawie róde³ przytoczonych w tekcie oraz Alfabetyczny spis
lekarzy weterynaryjnych RP 1931 poz. 888, s. 88-89 i K. Millak: Lekarze
weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 5, 158 oraz L. Staszewski Przyczynek do dziejów s³u¿by
weterynaryjnej w Wielkopolsce, Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej nr 8, czerwiec 1993.
PIWOWARCZYK ZDZIS£AW  ur. w 1915 r. Lekarz weterynaryjny
 absolwent Wydzia³u Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Po
studiach mieszka³ w Radomsku. S. Jakubowski w biogramie pisa³: W okresie okupacji bra³ udzia³ w konspiracji AK jako zastêpca a nastêpnie komendant obwodu Radomsko  w stopniu podporucznika. Aresztowanie jego
przez gestapo nast¹pi³o na naradzie lekarzy weterynarii w Radomsku w 1943 r.
Uwiêziony w obozie koncentracyjnym Neugamme. Zgin¹³ w 1945 r. w czasie ewakuacji na statku na skutek bombardowania przez aliantów.P³k. dr
hab. Z. £yjak w opisie biogramu lekarza wet. Zdzis³awa Piwowarczyka dodaje: ps. Orlicz, ruch oporu  AK. By³ zastêpc¹, a nastêpnie komendantem obwodu AK w Radomsku. Aresztowany w 1943 r. podczas narady lekarzy weterynarii w Radomsku i uwiêziony w Neugamme. Zgin¹³ od pocisków
alianckich podczas ewakuacji drog¹ wodn¹. Podczas kwerendy w archiwum
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ITS w Bad Aroslen (Niemcy) znaleziono zapis: Pirowcyk Zdzis³aw ur. 28.
08. 1913 r., lekarz weterynarii, aresztowany przez Sipo 3 czerwca 1943 r.
i dostarczony do obozu koncentracyjnego Neugamme. Wiêzieñ otrzyma³ numer 22856. W dniu 20 padziernika 1943 r. nie by³ ju¿ aresztowany.
Na podstawie informacji w: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 317 oraz
Z. £yjak S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 1936-1956,
cz. I, s. 136.
PRÓCHNICKI TADEUSZ  ur. 19. 07. 1885 r. w Kotunie. Zamieszka³y w Zuchowicach k. Piotrkowa. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³
na Uniwersytecie Warszawskim w 1913 r. Pracowa³ na stanowisku powiatowego lekarza weterynarii. Zamieszka³y w Wierzbniku  inf. zawarta w Alabetycznym spisie lekarzy  Warszawa 1931. By³ wiêniem KL Auschwitz.
Daty osadzenia i numeru obozowego w dokumentacji brakuje. W dniu 28
lutego 1943 r. zosta³a odnotowana jego mieræ w obozie  dane te pochodz¹
z kwerendy przeprowadzonej przez Biuro informacji o by³ych wiêniach
obozu Auschwitz (2009).
Na podstawie informacji zawartej w art. prof. W³. Lutyñskiego ¯yciorysy lekarzy weterynarii ze rodowiska ziemiañskiego  ofiar wojny i represji, ¯ycie Weterynaryjne 72 (3), 1997, 112-113: Tadeusz Próchnicki
 zgin¹³ w Owiêcimiu w 1942 r.. Dane z Alfabetycznego spisu lekarzy
weterynaryjnych, Warszawa 1931 poz. 920, s. 90-91.
ROSENBERG SALOMON  ur. 13. 01. 1894 r. w Tarnopolu. Lekarz
weterynaryjny  dyplom otrzyma³ w 1930 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ jako miejski lekarz weterynarii w Brodach. Nastêpnie jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Podwo³oczyskach w woj. tarnopolskim. Doc. S. Jakubowski w biogramie dodaje: Zamordowany przez Gestapo.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 341 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP Warszawa 1931, poz. 967 s. 94-95.
ROSTKOWSKI TADEUSZ  ur. 02. 01. 1902 r. we W³odzimierzu.
Dyplom lekarza weterynarii otrzyma³ na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego w 1932 r. Pracowa³, jako miejski lekarz weterynarii
w Warszawie. Do 1939 r. pracowa³ w rzeni w Warszawie. Uczestniczy³
w walkach Powstania Warszawskiego. Aresztowany 22 sierpnia 1944 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym Flossenburg z numerem 19.772. Kategoria
 areszt ochronny i pracownik cywilny.
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Na podstawie informacji S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 432 oraz Archiwum ITS w Bad Arolsen w Niemczech.
SAPHIR ZYGMUNT  ur. w 1892 r. Lekarz weterynaryjny  dyplom
otrzyma³ w 1913 r. na Uczelni w Wiedniu. W latach 1931-1939 pracowa³
jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w woj. stanis³awowskim w Ka³uszu.
S. Jakubowski w biogramie z 1984 r. poda³ imiê Selman (w Spisie 
z 1939 r.  Salman) i uzupe³ni³ informacjê: Zamordowany wraz z rodzin¹
w 1942 r. w Stanis³awowie.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 354 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 1001, s. 96-97.
SEROCZYÑSKI JAN  ur. 08. 02. 1884 r. Absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Warszawie w 1915 r.  lekarz weterynaryjny. Samorz¹dowy
lekarz wet. w Karczewie. Major Wojska Polskiego. Zgin¹³ w 1944 r. zamordowany przez Niemców.
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.
1027 s. 98-99; Alfabetyczna lista oficerów WP 1918-1921 Muzeum Wojska Polskiego.
SÊK TADEUSZ LESZEK  ur. 12. 03. 1889 r. Lekarz weterynaryjny 
dyplom otrzyma³ na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie w 1921 r. (wg
Alfabetycznego spisu lekarzy   w 1922 r.). W 1931 r. by³ powiatowym
lekarzem weterynarii w Kosowie pokuckim. W 1939 r. powiatowy lekarz
weterynarii w Brodach (woj. tarnopolskie). W czasie okupacji zamordowany w wiêzieniu w Brygidkach we Lwowie  opisuje S. Jakubowski.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 358 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 1030, s. 98-99.
SKIBIÑSKI CZES£AW  ur. w 1904 r. w miejscowoci ¯oñ pow.
w¹growiecki, s. Jakuba i Janiny. Pierwsze dwa lata studiów odby³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Dyplom lekarza weterynaryjnego
otrzyma³ w 1934 r. w Warszawie na Wydziale Weterynaryjnym UW. Samorz¹dowy lekarz wet. w Mosinie woj. poznañskie. Wed³ug informacji zawartej w ksi¹¿ce dr Teodora R. Budnego Pozycja spo³eczna lekarza weteryna-
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rii w Wielkopolsce  PWRiL 1970 s. 48: samorz¹dowy lekarz weterynarii
w Mosinie. Zgin¹³ zamêczony w 1942 r. w Forcie VII w Poznaniu. Leon
Staszewski, jako rok mêczêñskiej mierci podaje 1943. W po³owie 1940 r.
powsta³a w Mosinie komórka ZWZ w sk³ad kierownictwa wchodzi³ dr Czes³aw Skibiñski / /. Posiada³a broñ. Przygotowana by³a w razie wybuchu
powstania na wystawienie kompanii ¿o³nierzy w pe³ni uzbrojonej i wyposa¿onej. Grupa na skutek denuncjacji zosta³a w wiêkszoci aresztowana miêdzy
grudniem 1942 r. a marcem 1943 r. / / Aresztowano oko³o 80 osób. Broñ
zatopiono w okolicznych jeziorach. Aresztowanych przewieziono na Fort VII
w Poznaniu, a przes³uchiwani byli w siedzibie Gestapo (Dom ¯o³nierza).
Specjalnie z Berlina przyjecha³a komisja w celu przes³uchania tej grupy. / /
Dr. Cz. Skibinskiego oskar¿ano o wystêpowanie nosacizny u koni w iloci
wiêkszej o oko³o 70% ni¿ na innych terenach Kraju Warty, wystepowanie
ró¿ycy wiñ w prawie 100% populacji win znajduj¹cych siê na tych terenach, wzrost pryszczycy u byd³a w prawie 50%. W szczególnie okrutny sposób byli traktowani / / dr Cz. Skibinski. Powi¹zano z nimi Szare Szeregi
dzia³ajace na terenie Mosiny oraz gospodarzy rolnych, u których pad³o ponad
80% populacji zwierz¹t. W trakcie przes³uchañ zmar³o 9 osób (wród zamêczonych w Forcie VII by³ lekarz weterynarii Cz. Skibiñski  dopisek W.G.).
/ / We wrzeniu aresztowano najbli¿sze rodziny krewnych zas¹dzonych na
mieræ. Ogó³em aresztowano 225 osób w wieku od 6 miesiêcy do 72 lat.
Dzieci w wieku od 2 do 16 lat wywieziono do obozu koncentracyjnego
w £odzi, m³odsze przekazano do sierociñca w celu germanizacji, pozosta³ych
wiêziono na pocz¹tku w obozie w ¯abikowie, a nastêpnie wywieziono do
obozów koncentracyjnych  cytat pochodzi ze strony internetowej
dws.org.pl. Dodatkowe informacje z art. dr K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne
1968, 5, s. 158 oraz L. Staszewski Przyczynek do dziejów s³u¿by weterynaryjnej w Wielkopolsce, Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, nr 8, czerwiec 1993. Po opracowaniu biogramu otrzyma³em wiadomoæ od Piotra Czarneckiego, który przes³a³ zdjêcie dr. Czes³awa
Skibinskiego z informacj¹: zdjêcie otrzyma³em dziêki uprzejmoci dr. med.
Wojciecha Skibiñskiego, syna doktora. Wojciech Skibiñski po aresztowaniu
ojca i wywiezieniu matki do Owiêcimia przebywa³ wraz z rodzeñstwem
w obozie koncentracyjnym dla dzieci w £odzi.
SOMMERSTEIN KAROL  ur. 19. 03. 1890 r. Lekarz weterynaryjny
 dyplom uzyska³ we Lwowie w 1918 r. na Akademii Weterynaryjnej.
W latach 1931-1939 by³ powiatowym lekarzem weterynarii w Zbara¿u (woj.
tarnopolskie). S. Jakubowski w 1984 r. wymienia³ imiê Chaskel i pisa³:
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W okresie okupacji pracowa³ pod przybranym nazwiskiem Nawrocki
w rzeni w Tarnowie. Rozstrzelany przez gestapo wraz z rodzin¹ w Tarnowie. W archiwum ITS w Bad Arolsen (Niemcy) znajduje siê zapis, ¿e Sommerstein Karl ur. 19. 03. 1890 r., lekarz weterynarii, stara³ siê 4 marca
1943 r. w powiatowym komisariacie w Zbara¿u o przepustkê.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 375 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP Warszawa 1931, poz. 1082 s. 102-103.
SPAISER NISON  ur. 29. 12. 1885 r. Lekarz weterynaryjny  dyplom
otrzyma³ w 1912 r. na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. W 1918 1921
oficer Wojska Polskiego w stopniu kapitana. W latach 1931-1939 pracowa³
jako miejski lekarz weterynarii w Zbara¿u w woj. tarnopolskim. Zamordowany przez gestapo w czasie okupacji. S. Jakubowski w 1984 r. pisa³ inaczej
nazwisko  Speiser Nussaw. Podobnie w Alfabetycznej licie oficerów WP
 Speiser Nisson.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 376 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP Warszawa 1931, poz. 1087 s. 102-103.
SPIGELGLAS MAREK  ur. 01. 08. 1895 r. w Tarnopolu. Absolwent
Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1929 r. (1924 r. wymieniony jest w Alfabetycznym spisie lekarzy ). Pracowa³ w pow. zaleszczyckim, jako wolno praktykuj¹cy lekarz weterynarii w m. T³uste. Zamordowany przez gestapo w £ucku.
Na podstawie informacji zawartej w art. dr. K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945,¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 372 oraz Alfabetyczny spis lekarzy weterynaryjnych RP
1931 poz. 1088, s. 102-103.
STEIGER MAKSYMILIAN  ur. w 1898 r. Lekarz weterynaryjny
 dyplom otrzyma³ w 1929 r. we Lwowie na Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Pracowa³ w 1931 r. jako sejmikowy lekarz weterynarii w Sztabinie
w pow. augustowskim. W Spisie lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939, s. 124-125 podano miejsce zamieszkania
 Kosów w pow. kosowskim i pracowa³ jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. S. Jakubowski podaje, ¿e by³ samorz¹dowym lekarzem w Kosowie (woj.
tarnopolskie) i dodaje, ¿e zosta³ zamordowany wraz z rodzin¹ przez gestapo w Stanis³awowie w 1942 r..
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Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 385 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931, poz. 1103 s. 102-103.
STERNSCHUSS HENRYK  ur. 29. 06. 1905 r. w Isypowcach. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1931 r. na Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwowie. Pracowa³ w woj. tarnopolskim w Pomorzanach.
W okresie okupacji zamordowany przez Niemców.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 385.
STÊPNIOWSKI EDWARD  lekarz weterynaryjny. W 1939 r. otrzyma³
dyplom na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. S. Jakubowski
w biogramie z 1984 r. podaje: W okresie okupacji rozstrzelany przez gestapo we Lwowie wraz z grup¹ profesorów.
Na podstawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 385.
STOK£OSA ERYK  ur. 24. 05. 1915 r. w Rybniku. Mieszkaniec tej
miejscowoci. Absolwent rybnickiego gimnazjum w 1934 r. Harcerz IV Dru¿yny Harcerskiej im. H. Sienkiewicza w Rybniku. W 1939 r. ukoñczy³ Akademiê Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Aresztowany 14 kwietnia
1940 r. za odmowê zaci¹gniêcia siê do wojska niemieckiego. Przewieziony
prawdopodobnie do KL Dachau, sk¹d uda³o mu siê uciec. Nastêpnie pracowa³ pod przybranym nazwiskiem w kamienio³omach na terenie Sudetów. By³
cz³onkiem ruchu oporu. W wyniku ciê¿kich warunków pracy oraz na skutek
rozwiniêtych chorób zmar³ w 1943 r.
Biografia  L. Musiolik Rybniczanie s³ownik biograficzny. Rybnik
2000 s. 169.
SZEWC EUGENIUSZ  lekarz weterynaryjny, dyplom otrzyma³
w 1939 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. S. Jakubowski w biogramie z 1984 r. pisa³: W okresie okupacji rozstrzelany we Lwowie przez Batalion Nachtigall.
Na postawie: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie
wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 393.
SZUBA WIKTOR  ur. w 1897 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego
otrzyma³ w 1922 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
Powiatowy lekarz weterynarii w Miêdzychodzie w 1925-1928 i w Ostrzeszo-
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wie w latach 1929-1932. Lekarz weterynarii w powiecie w¹growieckim. By³
wiêniem Fortu VII i zosta³ w 1943 r. zamêczony w ¯abikowie. Informacja
zawarta w ksi¹¿ce T. R. Budny Pozycja spo³eczna lekarza weterynarii
w Wielkopolsce, PWRiL 1970 s. 48. I w innym miejscu rozszerzenie tej informacji (s. 43): W 1943 r. Niemcy zorganizowali dla lekarzy polskich
w Poznaniu 4-tygodniowy kurs weterynaryjny w 2 rzutach po ok. 50 osób.
Nawet na tym czysto fachowym kursie lekarze polscy byli szykowani przez
niemieckie kierownictwo. Kierownikiem kursu by³ radca weterynarii dr Weiss, hitlerowiec nienawidz¹cy wszystkiego co polskie. Wykorzysta³ on fakt,
¿e piêciu uczestników kursu bez zezwolenia wyjecha³o na niedzielê do rodzin i odda³ tych lekarzy w rêce policji. W konsekwencji lekarze Wac³aw
Glas, Boles³aw ¯urawiecki, W³adys³aw Mikulski, Wiktor Szuba i Józef Mrygoñ zostali aresztowani i skazani na miesi¹c obozu karnego w Forcie VII
w Poznaniu. W katowni tej jeden z piêciu uwiêzionych lekarzy, Wiktor Szuba zosta³ przez gestapowskich oprawców dotkliwie pobity w nastêpstwie
czego po kilku dniach zmar³. Relacja ta pochodzi ze wspomnieñ jednego
z pi¹tki tych lekarzy, Józefa Mrygonia  Konin 1968. Boles³aw ¯urawiecki poda³ datê mierci 1941r. wzglêdnie b³êdnie j¹ zapisa³ L. Staszewski w art.
Przyczynek do dziejów s³u¿by weterynaryjnej w Wielkopolsce, Biuletyn
Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, nr 8, czerwiec
1993 r. A tak¿e na podstawie inf. zawartej w Alfabetycznym spisie lekarzy
weterynaryjnych RP Warszawa 1931 poz. 1143 s. 106 107.
WEINREB WIKTOR  ur. w 1911 r. Lekarz weterynaryjny  dyplom
otrzyma³ w 1936 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej w Lwowie. Pracowa³ w woj. stanis³awowskim jako samorz¹dowy lekarz w Wygodzie (pow.
Dolina). S. Jakubowski w 1984 r. pisa³: Zamordowany wraz z rodzin¹ przez
gestapo w Stanis³awowie w 1942 r..
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 430.
WEISSTEIN JOEL  ur. 16. 03. 1903 r. w Brze¿anach w woj. tarnopolskim. Lekarz weterynaryjny  dyplom uzyska³ w 1933 r. na Wydziale
Weterynaryjnym UW w Warszawie. Pracowa³ jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Narajowie w pow. Brze¿any. Zamordowany przez Niemców
w okresie II wojny.
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 431 i Spis
lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939,
s. 138-139.
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ZAGRODZKI KAZIMIERZ WINCENTY  ur. 21. 01. 1881 r.
w D¹browie Górniczej. Jako student weterynarii w Warszawie w 1905 r.
bra³ udzia³ w ruchu rewolucyjnym i by³ zes³any na Sybir. Po udanej ucieczce przedosta³ siê do Lwowa, gdzie podj¹³ studia  S. Jakubowski w Polscy
lekarze . Lekarz weterynaryjny  studia ukoñczy³ w 1912 r. na Akademii
Weterynaryjnej we Lwowie. Pracê lekarza weterynarii rozpocz¹³ w Krajowym Zak³adzie Bakteriologicznym. Pu³kownik Wojska Polskiego. Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oci. Oficer I Pu³ku U³anów (rtm.). Walczy³ w okolicach Dêblina, pod Anielinem-Laskami i szlak bojowy zakoñczy³ pod £owczówkami. Szef Wojskowej S³u¿by Weterynaryjnej RP. Doktor nauk weterynaryjnych  21 listopada 1929 r. Podstawy do powo³ania Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego stworzy³ do 1939 r. kierownik Wydzia³u Weterynarii PINGW. Dziêki jego staraniom ju¿ w 1937 r. uzyskano fundusze na zapocz¹tkowanie i znaczne zaawansowanie  do stanu surowego  budowy obecnej siedziby Instytutu w Pu³awach  czytamy na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa. Natomiast p³k. dr wet. A. Skoczek w art. Dziewiêædziesi¹t lat s³u¿by weterynaryjnej Wojska Polskiego
¯ycie Weterynaryjne 2008, 83 (9) s. 723 pisze: W 1927 r., wraz z odejciem
na emeryturê gen. Malewskiego, Wydzia³ III Weterynarii w³¹czono do Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Szefem Wydzia³u
i S³u¿by zostaje zes³aniec syberyjski p³k dr wet. Kazimierz Zagrodzki. Oficer ten, po przejciu w stan spoczynku, obj¹³ stanowisko kierownika wydzia³u weterynarii Pañstwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
w Pu³awach, zal¹¿ka póniejszego Instytutu Weterynarii. Aresztowany przez
Niemców, traci zdrowie i umiera w 1942 r. w Pu³awach. Dok³adn¹ datê
mierci poda³ p. Kamil Stepan z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie:
p³k K. Zagrodzki zmar³ 9 czerwca 1941 r. w Pu³awach i tam te¿ jest pochowany.
Na podstawie wy¿ej podanych róde³ oraz T. Rotkiewicz Historia weterynarii i deontologia, Olsztyn 2006 i S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 456-457.
ZBIERAÑSKI JÓZEF  ur. w 1910 r. Absolwent Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwowie w 1936 r. Pracowa³ w pow. wyrzyskim, jako
samorz¹dowy lekarz weterynarii w Wysokiej. Zamordowany przez ciêcie
g³owy na Pomorzu. Natomiast p³k dr hab. Z. £yjak pisa³: rozstrzelany 27
czerwca 1940 r. przez gestapo podczas egzekucji 93 Polaków pod Nowym
S¹czem.
Na podstawie danych zawartych w art. K. Millak: Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945,¯ycie Weterynaryjne
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1968, 12, s. 373 oraz Z. £yjak S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego
w latach 1936-1956, cz. I, s. 157.
ZYLBERTAL SAUL  ur. w 1902 r. Lekarz weterynaryjny  dyplom
otrzyma³ w 1929 r. na Wydziale Weterynaryjnym UW w Warszawie. Od
1936 r. pracowa³ na stanowisku asystenta w Wydziale Weterynaryjnym Pañstwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Pu³awach.
S. Jakubowski w biogramie z 1984 r. pisa³: Zgin¹³ w czasie okupacji
w getcie warszawskim w 1943 r..
Na podstawie informacji: S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 468.
¯EÑCZAK JAN ANTONI  ur. w 1889 r. Dyplom lekarz weterynaryjnego otrzyma³ w 1925 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Mieszka³ w Poznaniu. By³ kierownikiem Izby Rolniczej. Doktor nauk
weterynaryjnych. Rotmistrz. Zgin¹³ w 1942 r. S. Jakubowski dodaje: Aresztowany wraz z synem w Bolechowie (pow. Dolina woj. stanis³awowskie).
Zgin¹³ w 1942 r.. Informacja pochodzi z art. A. Przychodzkiego Pracownicy wielkopolskiej weterynarii w walce o niepodleg³oæ i demokracjê zawartego w Przegl¹dzie prac ZHW 1974, PWRiL 1974 oraz Alfabetyczny
spis lekarzy weterynaryjnych RP, Warszawa 1931 s. 116-117 poz. 1291,
a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii w II wojnie wiatowej
(zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 470.
¯OR KAZIMIERZ  ur. w 1906 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego
otrzyma³ na Wydziale Weterynaryjnym UW w Warszawie w 1931 r. Pracowa³ na stanowisku asystenta w Wydziale Weterynaryjnym UW. Pracowa³,
jako lekarz weterynarii i powiatowy lekarz wet. w P³oñsku. Niemcy zamordowali na Piaskach równie¿ Kazimierza ¯ora  lekarza weterynarii  czytamy na stronie internetowej Gazety lokalnej  P³oñszczak  i dalej w innym
miejscu: Zbrodnia mia³a miejsce noc¹, miêdzy 16 a 18 stycznia 1945 roku
 s¹ w¹tpliwoci co do okrelenia dok³adnej daty  w urz¹dzonym przez
Niemców podczas wojny ogrodzie powiatowym na Piaskach. W ostatnich
dniach okupacji, tu¿ przed wejciem Rosjan, Niemcy zamordowali tam 78
mê¿czyzn, w wiêkszoci mieszkañców powiatu p³oñskiego, w tym ¿o³nierzy
AK i innych organizacji walcz¹cych z okupantem. Zginêli od strza³ów w ty³
g³owy i zostali pogrzebani w dole na Piaskach. Zbrodni dokona³a niemiecka
policja kryminalna. / / Jak w³aciwie znaleziono cia³a pomordowanych na
Piaskach? Lechos³aw: przechodzi³ jaki cz³owiek i zauwa¿y³ rêkê wystaj¹c¹ z ziemi. Bo oni, proszê pani, byli przykryci perzem, ³êcinami A jeden
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z nich by³ w pozycji siedz¹cej Zofia: wygl¹da³, jakby usi³owa³ wydostaæ
siê spod ziemi, jakby próbowa³ wyjæ Musia³ jeszcze ¿yæ, gdy ich zasypywali. Ale by³a zima, nieg, wszystko by³o zamarzniête, a on by³ ranny, przecie¿ do ka¿dego z nich strzelali Wokó³ tej zbrodni przez d³ugie lata panowa³o milczenie. Polska by³a pod dyktatur¹ stalinowskiej Rosji, rz¹dzi³a w³adza komunistyczna, a przecie¿ na Piaskach zginêli ¿o³nierze Armii Krajowej.
Ale tego zdarzenia nie da³o siê wykreliæ z p³oñskiej historii. Mieszkañcy
w miejscu zbrodni ustawili brzozowy krzy¿, potem wybudowano obelisk.
Na podstawie art. z Gazety lokalnej  P³oñszczak, 04. 01. 2009 (strona
internetowa).
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dr n. wet. W³odzimierz Gibasiewicz

MIERTELNY EKSPERYMENT LEKARZA WETERYNARII
W laboratorium bakteriologicznym nr 1 Centrum Wyszkolenia i Badañ Weterynaryjnych w Warszawie przy ul.
Ratuszowej 2, którego kierownikiem by³ major dr wet. Alojzy B¹k, pracowa³ w latach
miêdzywojennych dobrze zapowiadaj¹cy siê m³ody lekarz
weterynarii  St. Terlikowski.
Najzdolniejszych m³odych
oficerów, komendant Centrum, p³k doc. dr Józef Kulczycki, stara³ siê wysy³aæ na
dalsze studia do krajów zachodnich. Taki zaszczyt spotka³ wiêc majora dr wet. Stanis³awa Wac³awa Terlikowskiego (fot.), który
z dobrym skutkiem zajmowa³ siê leczeniem procesów ropnych. Po odbyciu
studiów w Pary¿u z zakresu chirurgii i bakteriologii wróci³ z ogromnym zapa³em do kraju i zaj¹³ siê wytwarzaniem maci pyoimmuninowej. Maæ ta
doskonale sprawdza³a siê w leczeniu wszelkich ran, czyraków i przetok
u zwierz¹t i ludzi.
Bêd¹c pod wra¿eniem doskona³ych rezultatów postanowi³ przeprowadziæ
ostateczny dowód na sobie samym. W tym celu za¿y³ du¿¹ dawkê ¿ywych
bakterii tyfusu, które zmiesza³ z wytworzon¹ przez siebie pyoimmunin¹ p³ynn¹. Albo dawka bakterii by³a zbyt du¿a albo wynalazek zbyt s³abo dzia³a³ 
eksperyment zakoñczy³ siê mierci¹ m³odego naukowca. Dr wet. Stanis³aw
Wac³aw Terlikowski zmar³ w 1928 r.
Opracowanie powy¿sze przygotowa³em na podstawie art. p³k. dr. hab.
Zygmunta £yjaka Pamiêæ jest opok¹ trwania, ¯ycie Weterynaryjne,
1999, 74 (5), 220-223; Natomiast w nr 10, Lwów  Padziernik 1928
w Przegl¹dzie Weterynaryjnym organie Ma³opolskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych i Tow. Lekarzy Weterynaryjnych Województwa Krakowskiego i l¹skiego w Krakowie, którego redaktorem naczelnym by³ prof.
dr Zygmunt Markowski ukaza³ siê nekrolog dr. St. F. Mgleja o . p. Stanis³a154
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wie Terlikowskim. Poniewa¿ wspomnienie to jest interesuj¹ce pod wieloma
wzglêdami postanowi³em zacytowaæ je w ca³oci:
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Lek. wet. Janusz Woliñski

I TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
LEKARZY WETERYNARII W SZAMOTU£ACH
Znaj¹c sportowe zaciêcie lekarzy weterynarii, ma³a grupka zapaleñców z pow. szamotulskiego postanowi³a zorganizowaæ turniej
tenisa ziemnego. Do pomys³u kolegów przychylnie ustosunkowa³ siê Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej ¯arnecki,
który postanowi³ ufundowaæ puchar dla zwyciêzcy turnieju.
Informacje o turnieju zosta³y rozpowszechnione drog¹ internetow¹.
Turniej odby³ siê 26.10.2009 r. na piêknym obiekcie sportowym w Szamotu³ach.
Uczestnicy I Turnieju Tenisa Ziemnego Lekarzy Weterynarii walczyli o nagrodê g³ówn¹ 
Puchar Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Zwyciêzc¹ Turnieju zosta³ lekarz wet. Micha³ Budzyk.
Kol Micha³ Budzyk rozegra³ fina³owy pojedynek z kol. Krzysztofem Koralewskim. Tym razem nad rutyn¹ i dowiadczeniem zwyciê¿y³a m³odoæ i fantazja. Gratulujemy. Licznie zgromadzeni kibice  z naszego rodowiska weterynaryjnego, a tak¿e przypadkowi gocie, mieli okazjê podziwiaæ nienaganne sportowe zachowanie uczestników Turnieju oraz niemal pe³ne zawodowe zaanga¿owanie w grê.
Nale¿y dodaæ, ¿e sprzymierzeñcem turnieju by³a wspania³a pogoda.
Mecze rozgrywano w pe³nym i przepiêknym s³oñcu.
Obiekt sportowy w Szamotu³ach posiada 14 pe³nowymiarowych kortów
tenisowych oraz doskona³e zaplecze socjalno-gastronomiczne. Ju¿ dzisiaj
zapraszamy na II Turniej Tenisa Ziemnego do Szamotu³ w przysz³ym roku
i przekonany jestem, ¿e szamotulski obiekt sportowy pomieci wszystkich
pragn¹cych w roku 2010 wzi¹æ udzia³ w kolejnym turnieju.
Zapraszamy wiêc kole¿anki i kolegów do Szamotu³.
Poni¿ej prezentujemy kilka fotografii z I Turnieju Tenisa Ziemnego Lekarzy Weterynarii:
1) Zdobywca g³ównej nagrody  kol. Micha³ Budzyk;
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2) Zwyciêscy Turnieju puchar wrêczy³ Powiatowy Lekarz Weterynarii z Szamotu³ Robert £êgosz;
3) Uczestnicy turnieju: Marek Maksymowicz, Krzysztof Koralewski, Micha³
Budzyk, Przemys³aw Tobis, Janusz Woliñski, Artur Matuszak i Robert
£êgosz.
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JUBILEUSZ 80. ROCZNICY URODZIN
PROF. DR. HAB. FRANCISZKA KOBRYÑCZUKA, POETY I NAUKOWCA
80th Birthday of Professor  the outstanding Poet and Scientist
Summary
13th November 2009 in the Cristal Hall of the Warsaw University of Life
Sciences-SGGW, Nowoursynowska 166 the above-mentioned event took place. Celebrants included: The National and Warsaw Veterinary Medical
Chambers, The Faculty of Veterinary Medicine SGGW,Chair of Morphological Sciences, Faculty of Humanistic Sciences SGGW, Chair of Education and
Culture-Prof.Teresa Zaniewska and Assoc.Prof. Marta Cywiñska and Prof.
Norbert Pospieszny, Faculty of Vet.Med., Agricultural Academy, Wroc³aw. It
was inaugurated by the Dean Fac.Vet.Med. SGGW Prof. Marian Binek and
several speakers delivering lectures related to the Birthday (Prof.Jan Tropi³o, Prof.Henryk Kobryñ,Mrs Teresa Kobryner MA.During the second part of
the Celebration poems by F.Kobryñczuk were read by M. Cywiñska and Helena and Stefan Dziekoñski.
F. Kobryñczuk  professsor of SGGW, member of the Polish Lierary Association was born on 13the November 1929 in D³ugie Grzymki on Bug i the
Soko³ów Podlaski District. During 1946-50 he was a pupil of the High School in Sterdynia where from 1945 until 1950 he was a member of the secret
patriotic organization having some contacts with the still remaining in conspiracy with the Polish Home Army. After being capture by the Security Forces of the Polish Peoples Republic with other Collaborators  all of them
teenagers were condemned to a long term severe prison (mixed with ordina159
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ry criminals). He spent 5,5 tears in prison during 1950-1955. After the fall
of communism in 1989 the courts verdict was officially cancelled and he
received the status of a veteran of fighting for Polish Independence.
F. Kobryñczuk was free in the late 1950-ies but with destroyed health
and memory of the high regime prison. He became a student of the Faculty
of Vet.Med. only due to the personal help of Professor Kazimierz Krysiak the
outstanding Animal Anatomist  thanks to whom the nearly extinct species
European Bison (Bison Bonasus) has been the subject of research since the
II WW. Prof.Kobryñczuk became one of the direct successors of Prof. K.Krysiak and his over 40 years of academic career  from the assistant Professor
in 1962 until his retirement. He was part of a big group of scientist investigating the E.bison and other subject.
As the outstanding poet for children he became famous since 1958 publishing his works in the weekly for very young children: Mi(Teddy Bear),
Grasshopper and others. Part of his work is published on internet:
www.fj-wiersze.webpark.pl/poeta.html
www.ewa.bicom.pl/wierszedzieci/
He wrote over 30 books for children and adult readers.
Jointly with his wife Jadwiga they have been members of the Committee
for establishing the Museum Monument devoted to the Primate of Poland
Cardinal Stefan Wyszyñski in Zuzela, Podlasie.
Contact with F.Kobryñczuk: franciszekkobrynczuk@astr.pl
We would like to congratulate the charming and charismatic Scientist
and Poet good health and years of creativity.
13 listopada 2009 r. w Auli Kryszta³owej Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska
166 odby³a siê w/wym Uroczystoæ pod
patronatem: Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Warszawskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej, Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Katedry Nauk Morfologicznych, Wydzia³u Nauk Humanistycznych SGGW, Katedry Edukacji i Kultury.
Uroczystoæ prowadzili prof. dr hab. Teresa Zaniewska (Katedra Edukacji i Kultury)
i prof. dr hab. Norbert Pospieszny Wydz.
Med. Wet. UP (Wroc³aw). Zainaugurowa-
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³o j¹ wyst¹pienie Dziekana Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej SGGW prof.
dr. hab. Mariana Binka oraz referaty:
Prof. dr. hab. Jana Tropi³o: Franciszek Kobryñczuk  poeta i spo³ecznik,
Prof. dr. hab. Henryka Kobrynia: Dzia³alnoæ naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Franciszka Kobryñczuka, Mgr Teresy Kobryner: Jubileusz Franciszka Kobryñczuka  ciep³o o cz³owieku.
W czêci spotkania zatytu³owanej: Biesiada Przyjació³, wiersze Franciszka Kobryñczuka czytali  Marta Cywiñska, Helena Dziekoñska i Stefan
Dziekoñski.
O Jubilacie:
Reprezentuje On dwa wietnie wykonywane zawody ze znakomitym
dorobkiem, po prostu dwa ¿yciorysy. Jest mianowicie: naukowcem weterynaryjnym, specjalist¹ przede wszystkim w zakresie anatomii ¿ubra europejskiego (Bison Bonasus) oraz wybitnym pisarzem autorem wierszy dla dzieci (30
ksi¹¿ek i kilkaset wierszy), cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich.
Prof. dr hab. Franciszek Kobryñczuk urodzi³ siê 13 listopada 1929 w D³ugich Grzymkach w powiecie Soko³ów Podlaski. Pracuje naukowo w dziale
nauk weterynaryjnych zajmuj¹c siê anatomi¹ zwierz¹t domowych i dzikich;
jego specjalnoci¹ jest anatomia ¿ubra. Obecnie jest emerytowanym profesorem zwyczajnym SGGW. Studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW
w Warszawie ukoñczy³ w 1964. Stopieñ dr n.wet uzyska³ w 1972, dr. hab.
w 1987, profesora tyt. w r. 1994. Jego dorobek naukowy obejmuje 249 publikacji naukowych, 2 ksi¹¿ki. W latach 1994-2000  by³ kierownikiem Katedry Anatomii Zwierz¹t na Wydziale Weterynaryjnym SGGW, profesorem
zwyczajnym od 1999 r.
Wyró¿nienia: Jest laureatem nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki za badania naukowe  1982 r.; 13 nagród Rektora SGGW
w latach: 1968-2000 za prace naukowe i dydaktyczne; laureatem Medalu
Kapitu³y im. Wiktora Godlewskiego za dzia³ania na rzecz przyrody
 2005; Nagrody MENiS za podrêcznik: Anatomia zwierz¹t, aktywnym
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.
Z³ota Ksiêga Nauki Polskiej-Naukowcy Zjednoczonej Europy, Gliwice
2006  nies³usznie klasyfikuje twórczoæ literack¹ F. Kobryñczuka jako:
hobby razem z korzenioplastyk¹, dzia³k¹ i majsterkowaniem. Jestem przekonany, ¿e twórczoæ literacka i humanistyczna F. K. jest co najmniej równorzêdnym zawodem. Równie¿ w biogramach opublikowanych w Z³otej
Ksiêdze Nauki, czy Z³otej Ksiêdze Nauk Przyrodniczych ani s³owa
o dzia³alnoci patriotycznej  która sama przez siê zas³ugiwa³aby na trzeci
¿yciorys Profesora Kobryñczuka. Czujê siê w obowi¹zku zacytowaæ frag-
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menty tekstu o Jubilacie stanowi¹cy czêæ Zaproszenia bez powtarzania
tych samych informacji:
Franciszek Kobrynczuk urodzi³ siê jako dziesi¹te, ostatnie dziecko
w rodzinie. W latach 1946-1950 by³ uczniem Samorz¹dowego Gimnazjum
Ogólnokszta³c¹cego w Sterdynii. Od 1948 do 1950 roku nale¿a³ do tajnej
m³odzie¿owej organizacji niepodleg³ociowej, maj¹cej kontakt z podziemiem
poakowskim. Po jej dekonspiracji zosta³ skazany na wyrok d³ugoletniego
wiêzienia, którego wiêksz¹ czêæ odby³ w latach 1950-1955. Po obaleniu
re¿imu komunistycznego wyrok zosta³ s¹downie uniewa¿niony.
Franciszek Kobryñczuk otrzyma³ status weterana walk o niepodleg³oæ
Polski.
Jest absolwentem Wydzia³u Weterynaryjnego SGGW w Warszawie.
W 1962 roku rozpocz¹³ pracê w Katedrze Anatomii Zwierz¹t kierowanej
przez profesora Kazimierza Krysiaka (1907-1977). W ci¹gu 40 lat uzyska³
wszystkie stopnie i tytu³y naukowe. W latach 1994-2000 sprawowa³ funkcjê
kierownika tej Katedry. By³ nauczycielem akademickiem i wychowawc¹ wielu roczników lekarzy weterynarii. Do dzi pozostaje dociekliwym badaczem,
zajmuj¹cym siê g³ównie anatomi¹ ¿ubra.
Interesuj¹cym opracowaniem jest nagrana rozmowa (3) z Barbar¹ Kuprel
w 2009 r.
Okazuje siê, ¿e F. K. pisa³ wiersze jeszcze kiedy by³ uczniem samorz¹dowego gimnazjum w Sterdynii w powiecie soko³owskim. Szko³a mieszcz¹ca siê po wojnie w pa³acu Krasiñskich by³a kontynuacj¹ tajnych kompletów
prowadzonych przez miejscowych nauczycieli w okresie okupacji niemieckiej. Wybitn¹ rolê za³o¿yciela i organizatora tej placowki odegra³ rodakprawnik  brat prof. Kazimierza Krysiaka  Franciszek Krysiak szczerze
oddany trosce kszta³cenia m³odzie¿y wiejskiej, szerokiego formatu spo³ecznik, przez wdziêcznoæ i szacunek nazywanym panem sêdzi¹. By³ wysokiej
rangi ¿o³nierzem Armii Krajowej, utrzymuj¹cym sta³¹ ³¹cznoæ z Polskim
Rz¹dem na Uchodctwie w Londynie. Po wkroczeniu Armii Czerwonej by³
cigany przez NKWD, a potem UB, wielokrotnie aresztowany.
Jako wyraz sprzeciwu, jak te¿ uwielbienia dla Adama Mickiewicza
uczniowie zawi¹zali organizacjê niepodleg³ociow¹ wzorowan¹ na wileñskich Filomatach i Filaretach (5  szersze objanienie) ale wzoruj¹c¹ siê
równie¿ na zbrojnym podziemiu akowskim  tak wietnie zorganizowanym
i licznym szczególnie w okresie powojennym. W tym sensie organizacja by³a
bardziej radykalna. Po dwóch latach dzialalnoci w r. 1950 organizacja zosta³a zdekonspirowana a nale¿¹cy do niej uczniowie jeszcze przed matur¹,
a wiêc kilkunastolatkowie  zostali aresztowani i uwiêzieni z du¿ymi wyrokami. Franciszek Kobryñczuk zosta³ skazany na 10 lat ciê¿kiego wiêzienia.
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Polski Padziernik 1956 r. przyniós³ amnestiê i zwolnienie (6  Komentarz K. J.W.).
W sumie by³ uwiêziony przez 5 i pó³ roku. Pe³na rehabilitacja nast¹pi³a
po 1989 roku. Za Ludow¹ sprawiedliwoæ zap³aci³ utrat¹ zdrowia.
Ukoñczy³ szko³ê redni¹ eksternistycznie. Ubiega³ siê o przyjêcie na
Wydzia³ Weterynaryjny SGGW (który do koñca roku akademickiego
1951/1952 by³  pocz¹wszy od r. 1927  Wydzia³em Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego). Prof. F. Kobryñczuk wspomina (3):
Gdy po odwil¿y padziernikowej zwolniono mnie po blisku szeciu latach odbywania wyroku za przynale¿noæ do nielegalnej organizacji
uczniowskiej, powsta³ej w gimnazjum sterdyñskim, nie pozwalano mi ze
wzglêdów politycznych na podjêcie studiów. Profesor Kazimierz Krysiak
(1907-1977) wybitny anatom polski z ziemi sterdyñskiej urodzony na soko³owskim Podlasiu w Dziêcio³ach Bli¿szych, gdzie w 1901 r. nieopodal przez
Bug, w Zuzeli przyszed³ na wiat Prymas Tysi¹clecia kardyna³ Stefan Wyszyñski  powiedzia³: Przychod na weterynariê, ja ciê obroniê!. Tak te¿
siê sta³o. Ma³o tego, po skoñczeniu studiów zaproponowa³ mi asystenturê
u siebie w Katedrze Anatomii Zwierz¹t SGGW. Zgodzilem siê. Po latach zosta³em nawet kierownikiem jego placowki, który to urz¹d sprawowalem
z pokor¹ i pewnym lêkiem/ /.
Warto podkreliæ, ¿e Prof Krysiak zmobilizowany w r. 1939 jako oficer
 lekarz weterynarii po klêsce wrzeniowej powróci³ do rodzinnej wsi. Praktykowa³ jako lekarz weterynarii i mia³ mo¿liwoæ swobodnego poruszania siê
po terenie powiatu soko³owskiego. Zosta³ zatrudniony w wywiadzie wojskowym o strukturze niezale¿nej od Armii Krajowej. Zajmowa³ siê rozpoznaniem dyslokacji i sk³adu oddzia³ów niemieckich i stowarzyszonych z nimi
wojsk.
Franciszek Kobryñczuk wspomina: W sierpniu 1944 r. przez teren powiatu soko³owskiego przesuwa³ siê front niemiecko-sowiecki i wiele sporód
ludnoci cywilnej zosta³o rannych na skutek wybuchów min i niewypa³ów.
W tym czasie w Sterdyni nie by³o lekarza medycyny ani pielêgniarki / /.
W zwi¹zku z tym Armia Krajowa zorganizowa³a w tej osadzie, w Pa³acu Krasiñskich, prowizoryczny szpital, w którym Profesor pracowa³ bezp³atnie w charakterze lekarza. Z zachowanej ksiêgi chorych wynika, ¿e od sierpnia do grudnia udzieli³ pomocy 330 chorym.

Badania nad ¿ubrem

W cytowanej ju¿ rozmowie z Barbar¹ Kuprel F. K. mówi: Podstawowym materia³em badawczym w Katedrze by³ wtedy ¿ubr  przedstawiciel
dzikich krajowych Bovinea  relikt zagubionej fauny, zwierz pretenduj¹cy,
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po orle do zajêcia miejsca w godle pañstwowym, o którym pisa³ profesor
Kazimierz Krysiak, ¿e by³, jest i bêdzie spraw¹ polsk¹/ . /. Wedle ³aciñskiego powiedzonka: Seniores minores docent (starsi ucz¹ maluczkich)
w Katedrze prowdzono badania zespo³owo. Do starszych nale¿eli wtedy
oprócz profesora Kazimierza Krysiaka  pracownicy naukowi Katedry
Krzysztof Swie¿yñski, Waldemar Pilarski, Tadeusz Rozkosz, Wojciech Empel, Henryk Kobryñ, Stanis³aw Pytel, Stanis³aw Serwatka, Mieczys³aw Wêgrzyn z Katedry Anatomii oraz Zdzis³aw Pucek, Ma³gorzata Krasiñska, Zbigniew Krasiñski z Zak³adu Badania Ssaków PAN w Bia³owie¿y. Poza ¿ubrem F. K. zajmowa³ siê miêdzy innymi takimi gatunkami zwierz¹t jak: jelenie, byd³o, ¿ubronie  mieszañce ¿ubra i byd³a domowego, norki, winie
domowe, dziki.

Wzór matematyczny dla kwalifikacji koni
do Wrzechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego

Zespó³ opracowa³ ten niezmiernie ceniony wskanik  wzór matematyczny dla kwalifikacji koni do WKKW stosowany do dzisiaj.

Archeozoologia

Nauka zajmuj¹ca siê koæmi wykopaliskowych zwierz¹t, przynosz¹ca
cenne wiadomoci z odleg³ych epok na temat populacji zwierz¹t dzikich i ich
kulturowego znaczenia dla cz³owieka.

Wspó³praca z Zak³adem Anatomii Prawid³owej
Akademii Medycznej w Warszawie



porównawcze mierzenie kana³u spiralnego (ucho) u cz³owieka, makaka
i psa;
porównawcze badanie otworu szyjnego foramen jugulare u ludzi  gdzie
wielkoæ otworu wykazuje lateralizacjê. Badania prowadzono systemem
komputerowej analizy obrazu w porównaniu do ¿ubrów, makaków
i lisów.

Badania wraz z Zak³adem Badania Ssaków w Bia³owie¿y
z prof. Ma³gorzat¹ Krasiñsk¹ oraz dr. Tomaszem Szar¹
z Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie


przeprowadzono badanie czaszek 800 ¿ubrów w kierunku ró¿norodnoci
morfologicznej;

Po wymienieniu tylko najwa¿niejszych badañ naukowych wracamy do
twórczoci poetyckiej mistrza Franciszka.
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Prof. F. Kobryñczuk z ¿on¹

Franciszek Kobryñczuk
jest uczniem poety Czes³awa
Janczarskiego (1911-1971),
który widz¹c poetyckie
zdolnoci w ówczesnym studencie, zaprosi³ go do publikowania wierszy w Misiu
(wychodz¹cym od 1957 r.).
W póniejszym, ale rych³ym
okresie nawi¹za³ wspó³pracê
z innymi redakcjami dzieciêcymi i m³odzie¿owymi jak: wierszczyk, P³omyk, P³omyczek,
Kwak, Ma³y Aposto³, Promyk (Kanada), Oficyna Wydawnicza Ostoja,
Domowe Przedszkole, Ja, W s³oñcu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Fot. Strona tytu³owa czasopisma dla dzieci wierszczyk z 1968 r. z wierszem prof.
F. Kobryñczuka. Fotografia obok: zdjêcia autorów tego czasopisma  m.in. Jan Sztaudynger, Tadeusz Kubiak, Wanda Chotomska, Ewa Szelburg-Zarembina, Maria Kownacka.

165

Komentarze nie tylko zawodowe

W periodykach dla doros³ych jak: Czasopis, Agricola, Medycyna
Weterynaryjna, ¯ycie Weterynaryjne zamieszcza artyku³y i recenzje
o twórczoci literackiej lekarzy weterynarii pisz¹cych wierszem. W Tecie,
czasopimie literackim Uniwersytetu w Bia³ymstoku, zamiecil kilka artyku³ów m.in. ciep³o przyjêty przez krytykê artyku³: Z ksiêdzem Janem Twardowskim rozmowa o zwierzêtach, w którym jako poeta-biolog przeanalizowa³
udzia³ zwierz¹t w twórczoci ksiêdza, ich symbolikê i prawdê o nich, jako
o rodkach wyrazu.
Prze³o¿y³ tomik wierszy bia³oruskiego poety Jana Czykwina Przy wyschniêtym ródle, scharakteryzowa³ w Czasopimie twórczoæ Wiktora
Szweda  poety pisz¹cego dla doros³ych i dzieci. Opublikowa³ ok. 30 ksi¹¿ek dla dzieci i dwie dla doros³ych. Jego twórczoæ dla dzieci by³a tematem
czterech prac magisterskich napisanych przez studentów Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
Dzieciñstwo spêdzi³ wród tataraków, szuwarów, ma³¿y, ¿ab i limaków
i mo¿e dlatego, jako dziecko nie lubi³ biologii. Nie starczy³o dla niego mórg
i innych materialnych dóbr. Nie buntowa³ siê przeciw temu. Przeniós³ siê do
miasta. Wyrós³ ponad swoje rodzeñstwo, które kocha, wspomaga, odwiedza
i goci w domu oraz w sercu. W miecie zatêskni³ za beztroskim dzieciñstwem spêdzonym wród traw i pól rodzinnej wioski. Wówczas zrodzi³a siê
jego mi³oæ do przyrody:
W 2005 r. Kapitu³a medalu im. Wiktora Godlewskiego przyzna³a medal
za dzia³ania na rzecz przyrody panu Prof. dr. hab. Franciszkowi Kobryñczukowi za dorobek naukowy i literacki w dziedzinie ochrony przyrody.
Profesor wielokrotnie w ci¹gu roku jest zapraszany przez biblioteki, szko³y
podstawowe oraz inne instytucje zajmuj¹ce siê popularyzacj¹ twórczoci dla
dzieci.
Na stronie internetowej: Franciszek Kobryñczuk, wiersze dla dzieci
przyroda, zwierzêta  Ewa Bia³ek zaprasza (10) widnieje wspania³y tytu³maksyma:
Posad ptakom przed domem wierk, d¹b albo sosenkê, a na pewno piosenk¹
podziêkuj¹ ci piêknie
Prezentujemy Czytelnikom fotografie niektórych i nielicznych ok³adek
z ksi¹¿ek Jubilata z ¿yczeniami zdrowia i dalszych dobrych lat twórczych.
Jest tam rownie¿ kilka osobistych zdjêæ Profesora m.in. z Ma³¿onk¹ Pani¹
Jagod¹, Której te¿ sk³adamy serdeczne gratulacje.
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Na zakoñczenie uroczy wiersz Mistrza:
Pewien starszy pan Franciszek
Pewien starszy pan Franciszek
powa¿anie ma u myszek,
bo nie stawia im pu³apek,
bo nie sypie dla nich trutek,
bo nie ³apie ich dla ³apektakich ze skór mysich futer
i uwa¿a, ¿e za du¿y
jest kot w walce z ma³¹ mysz¹.
wiat powinien siê oburzyæ,
znaj¹æ to i o tym s³ysz¹c.
Pewien starszy pan Franciszek
raz na dzia³kê swoj¹ przyszed³.
Patrzy, myszy klomb mu piel¹.
Patrzy, kret siê myszy przel¹k³.

Patrzy, myszy badylarki
g¹sienice i poczwarki
zajadaj¹ jak kie³baski
i czekaj¹ na oklaski.
Pewien starszy pan Franciszek
nieraz dzieciom bajki pisze.
Rymy mu przynosz¹ myszy.
Strzeg¹ tej tajemnej ciszy,
gdy ma pomys³ i natchnienie,
gdy w nim dziwna moc siê zbiera,
gdy siê umie w bajkê przenieæ.
tak jak teraz.
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2) Z³ota Ksiêga Nauk Przyrodniczych, 2009: Z³ota Ksiêga Nauk Przyrodniczych, Helion, Polski Instytut Biograficzny, Gliwice, 2009, biogram
Franciszka Kobryñczuka, s.154.
3) Barbara Kuprel: Rozmowa z Prof. dr hab. Franciszkiem Kobryñczukiem
(Biblioteka Publiczna w Moñkach):
htttp://ww.fk-wiersze.webpark.pl/naukowiec.html
4) Edmund K. Prost (opracowanie): Wybitni Polscy Lekarze Weterynarii XX
Wieku w Nauce i Zawodzie. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin
2005.Krysiak Kazimierz  biogram, s. 208.
5) Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1974: Filomaci: stowarzyszenie naukowo literackie m³odzie¿y dzia³aj¹ce w Wilnie (lata 1817-23) za³o¿one przez grupê studentów Uniwersytetu Wileñskiego g³ównie: T. Zana,
A.Mickiewicza, J. Je¿owskiego (prezydent), F. Malewskiego, J. Czeczota,
O. Pietraszkiewicza z programem pocz¹tkowo g³ównie samokszta³ceniowym, a od 1819 tak¿e spo³ecznym i narodowym. Zyskali du¿y wp³yw na
m³odzie¿ akademick¹. Zwi¹zkami filialnymi byli: Promienici, Filareci,
Zwi¹zek Przyjació³. W³adze wykry³y dzia³anie stowarzyszenia, i po g³onym ledztwie i procesie zorganizowanym przez N. N. Nowosilcowa
(1824) skazano 20 filomatów i filaretów na zes³anie w g³¹b Rosji.
Idee filomatyzmu wywar³y wp³yw na wczesn¹ twórczoæ Mickiewicza.
6) Komentarz KJW: Studenci, niektórzy pracownicy naukowi i administracyjni Wydzia³u Weterynaryjnego SGGW z ni¿ej podpisanym w³¹cznie brali
aktywny udzia³ w zgromadzeniach i pochodach partiotycznych 1956 i 1957
roku. Bylimy pa³owani przed KC PZPR przez po raz pierwszy tak
wietnie wyposa¿one bojówki Milicji Obywatelskiej. Wraz ze studentami
innych warszawskich wy¿szych uczelni brali udzia³ w pochodach, manifestacjach w okresie Powstania wêgierskiego 1956 w padzierniku  listopadzie 1956 r. oraz spontanicznych akcjach krwiodawstwa i pomocy materialnej dla Wêgrów.
7) Barbara Kurpel: Prof.dr hab Franciszek Kobryñczuk  poeta  naukowiec: strona internetowa
http://www.fk-wiersze.webpark.pl/poeta.html 2008
9) Franciszek Kobryñczuk:Wiersze:
http://www.ewa.bicom.pl/wierszedzieci/
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10) Franciszek Kobryñczuk, wiersze dla dzieci przyroda, zwierzêta  Ewa
Bia³ek zaprasza
http://www.ewa.bicom.pl/wierszedzieci/
Warszawa 20 wrzenia 2009 r.
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Wiersze
U nas indeksy ju¿ rozdano.
Przyby³ po wiedzê nowy rocznik.
My tu stajemy co dzieñ rano
radoni, znowu o rok m³odsi.
Ciesz¹ siê ¿acy sw¹ urod¹,
któr¹ obdarza los ich ¿ycie.
Wierzymy, ¿e ta ludzka m³odoæ
Boga lustrzanym jest odbiciem.
Naszej m³odoci nie dogonisz.
Zosta³a w wiosnach i jesieniach,
w welonach wini i jab³oni,
w lekach na smutki i cierpienia,
w padziernikowym tli siê z³ocie,
w usch³ych marzeniach i têsknocie.

Franciszek Kobryñczuk

J

esienny poemat

U nas ju¿ jesieñ, Ojcze wiêty!
W parku umilk³y piewy ptasie.
Polski ³an zbo¿a dawno z¿êty.
Zieleni siê ozimin zasiew.
wie¿y chleb pachnie letnim ¿arem.
Hostia w o³tarzu z ziaren m³odych.
I nawet nasze troski stare
zmienia na radoæ rytm przyrody.
Tl¹ siê korale jarzêbiny
w zachodnich zorzach padziernika.
Poranek nici pajêczyny
kroplami rosy poprzetyka³.
Ci¹gn¹ przyczepy, na nich ³odzie,
ci, co oddali serce wodzie.
Z Mazur wracaj¹, z Czarnej Hañczy,
z Wigier, gdzie trzcina s³oñce niañczy.
Ci¹gn¹ siê z nimi klucze ptasie
hen, na po³udnie. Idzie zima.
Na Suwalszczyznê i Podlasie
powraca polski, zimy klimat.

U nas ju¿ jesieñ, Ojcze wiêty,
Taka s³oneczna, taka polska.
Ten nad Warszaw¹ czysty b³êkit
z tamtego wrzenia nam pozosta³,
lecz bez ¿elaznych, czarnych ptaków.
Zupe³nie inne jest dzi niebo.
Wiara siê budzi wród Polaków.
Zgoda jest nasz¹ znów potrzeb¹.
Sprz¹tamy wreszcie dom ojczysty.
mieci wad naszych wyrzucamy.
Wzniecamy ducha, który wystyg³,
gdy zostalimy znowu sami.
Tytanów s³owa nam potrzeba,
gdy s³ów za du¿o, czynów ma³o.
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Patrz, Ojcze wiêty, na nas z nieba,
by s³owo czynów zmartwychwsta³o.
Wierzymy szczerze, ¿e Duch Boga,
którego wtedy by³ zaprosi³,
stanie na naszych polskich drogach,
Kraj ¿yciodajnym deszczem zrosi.

bêdzie ci¹æ polskie babie lato.
Ona w kapliczkach da nam za to
majow¹ wiosnê, zbó¿ wzrastanie,
a naszym ¿akom  zakochanie 
mi³oæ najpierwsz¹ i najdro¿sz¹.
Idzie ju¿ grudzieñ w mrok bogaty.
Bêd¹ ligawki na Mazowszu
zwo³ywaæ ludzi na roraty.
 Sprawiedliwego spucie chmury!
bêdziemy prosiæ. I siê stanie,
¿e siê narodzi Zbawca, który
ojczynie przyniós³ zmartwychwstanie.

Nikt nie przesadza starej gruszy,
bo nazbyt d³ugie ma korzenie.
Zmarnieje szybko w czasie suszy.
Wiatr j¹ przewróci byle tchnieniem.
To my jestemy owym drzewem,
od wieków jednym organizmem.
Tu nasza praca. Tutaj piewem
wielbimy Boga i Ojczyznê.

Bêd¹ stajenki w ca³ej Polsce
Ty Ojcze z nami przy nich staniesz.
Bêdziemy piewaæ Matce Boskiej
o Jej Syneczku, ¿e maluki,
od rêkawiczki wrêcz nie wiêkszy.
Bêdziemy nuciæ:  Unij, unij,
na polskim sianie nasz Najwiêtszy!

U nas ju¿ jesieñ, Ojcze wiêty!
Zaduszki  piêkne, jak co roku.
Nastrój powa¿ny, chocia¿ smêtny.
Sp³ywa na groby dziwny spokój.
Rodzi siê z tymi wiêta bliskoæ,
których ju¿ dawno wród nas nie ma.
Raz jeden w roku to zjawisko
ciszy cudowny gra poemat.
Nad mijaj¹cym ci¹gle wiatem
przystan¹æ ka¿e nam zaduma.
Wiesz, Ojcze wiêty, tak naprawdê,
my nie wierzymy, ¿e nam umar³.
W pacierzu naszym jedno zdanie:
Wierzymy w wiêtych obcowanie
upewnia nas, ¿e miêdzy Tob¹
i nami ci¹gnie siê niæ wiêzi,
¿e idziesz z nami teraz obok,
gdy ócz nie mamy na uwiêzi.

Ile siê jeszcze zdarzyæ mo¿e
nim Narodzenie przyjdzie Bo¿e!?
Ty Ojcze przez okienko w niebie
takie, jak mia³e w Watykanie,
widzisz nasz plac i lud w potrzebie.
Upro u Pana, gdy siê stanie ,
to niech siê stanie wród nas ZGODA!
Dodaj nam si³y, Ojcze, dodaj,
bymy ojczyzny krwi¹ zdobytej
tej wymodlonej noc¹ w ³agrach 
naszej najwiêtszej Rzeczpospolitej 
nie utracili. By nie targa³
snów naszych dzieci straszny widok
strza³ów w ty³ g³owy, wiêniów kani,
zag³ady ¯ydów i Nie¿ydów.
Niech Pan pozwoli ¿yæ w przyjani!

U nas ju¿ jesieñ, Ojcze wiêty!
Min¹ padziernik i Zaduszki.
Wnet przywitamy siê z adwentem,
gdy Matka Boska na pieluszki
171

Chwila relaksu

Nota biograficzna

Franciszek Kobryñczuk  profesor zwyczajny w Szkole G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego, cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich, urodzi³ siê 13 listopada 1929 r.
w D³ugich Grzymkach, nad Bugiem, w powiecie Soko³ów Podlaski. W latach 194650 by³ uczniem Samorz¹dowego Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cego w Sterdyni, gdzie
od 1948 do 1950 r. nale¿a³ do tajnej, m³odzie¿owej organizacji niepodleg³ociowej,
maj¹cej kontakt z podziemiem poakowskim. Po dekonspiracji zwi¹zku, zosta³ skazany na wyrok d³ugoletniego wiêzienia, którego wiêksz¹ czêæ odby³ w latach 195055. Po obaleniu re¿imu komunistycznego, wydany na niego wyrok zosta³ s¹downie
uniewa¿niony, a on sam otrzyma³ status weterana walk o niepodleg³oæ Polski.
Jest absolwentem Wydzia³u Weterynaryjnego SGGW. W 1962 r. rozpocz¹³ pracê
w Katedrze Anatomii Zwierz¹t kierowanej przez profesora Kazimierza Krysiaka. Tu
w ci¹gu przesz³o 40 lat zdoby³ wszystkie stopnie i tytu³y naukowe. W latach 19942000 sprawowa³ funkcjê kierownika tej Katedry. By³ nauczycielem akademickim
i wychowawc¹ wielu roczników lekarzy weterynarii. Do dzi pozosta³ dociekliwym
badaczem, zajmuj¹cym siê g³ównie anatomi¹ ¿ubra. Prace z tego zakresu sta³y siê
podstaw¹ do uzyskania doktoratu, habilitacji i tytu³u profesora zwyczajnego. Wyda³
blisko 70 prac powiêconych anatomii zwierz¹t. Ostatnie dwie, dotycz¹ce czaszek
¿ubrów bia³owieskich, wraz ze wspó³autorami: prof. dr hab. Ma³gorzat¹ Krasiñsk¹
z Zak³adu Badania Ssaków w Bia³owie¿y i dr Tomaszem Szar¹ z rodzimej Katedry,
opublikowa³ w 2008 r. w Ann. Zool. Fennici 45 (Finlandia). Poza pracami maj¹cymi
charakter rozpraw i monografii wyda³ blisko 200 artyku³ów popularno-naukowych.
Franciszek Kobryñczuk, jako poeta dla dzieci, zadebiutowa³ w pisemku dla
najm³odszych Mi w 1958 r. wierszykiem Sowa. Przez nastêpne lata wspó³pracowa³ równie¿ ze wierszczykiem, P³omyczkiem, P³omykiem, Ma³ym Aposto³em.
Napisa³ s³owa do czterech piosenek dla dzieci. Jego opowiadania proz¹ i wierszem trafi³y na karty podrêczników szkolnych. Czêæ twórczoci dla dzieci i m³odzie¿y jest zamieszczona na stronach internetowych:
www.fk-wiersze.webpark.pl/poeta.html i www.ewa.bicom.pl/wierszedzieci/.
Napisa³ blisko 30 ksi¹¿ek dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Wydane w ostatnim dziesiêcioleciu to: Bia³owieski skrzat królewski (1999), Nad ko³ysk¹ skrzatów
(2004) Monieckie banie (2005, 2006 i 2008  przek³ad na jêzyk hiszpañski),
Zab³udowskie banie (2006), Nadbiebrzañskie robaczki (2007), Dêbowe opowieci (2007), O piêknej Oksanie i jej rycerzu (2008), Rysowanie ¿ubra (2009),
a tak¿e w wersji elektronicznej, powiêcony Ojcu wiêtemu  Jesienny poemat
(2006) i Pieñ o Matce Bo¿ej Kodeñskiej (2007) oraz w roku (2008) Powroty do
gniazda  tomik powiêcony Jubileuszowi 500-lecia Parafii Ceranów i 100-lecia
mierci Ludwika Górskiego i Weso³e Nadbu¿e (2008).
Oboje z ¿on¹ Jadwig¹ byli cz³onkami Spo³ecznego Komitetu Utworzenia
Muzeum i Budowy Pomnika Ksiêdza Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego  Prymasa Polski  w Zuzeli.
Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski
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Agnieszka Bylewska

Wiersze
W

spalonym sercu Afryki

W spalonym sercu Afryki
Zb³¹kane jedno, to twoje
Po ziemi spêkanej, za nikim
I na có¿ te niepokoje

D

Ptaki wysoko, wysoko
Nad p³askowy¿em, stadami
Ziemia tak bliska ob³okom
Piek¹cy ¿ar pod trzewiami

rzemi¹

W rozpostartych ramionach
Przestrzeñ prawie ju¿ pusta
Drzemi¹ myli i drzemi¹ s³owa
I zaciniête ju¿ usta

Bêdê ciê tam ko³ysa³a
Do snu, gdy zbli¿y siê wiecznoæ
Co pêk³o, dusza bez cia³a
Jej skowyt jest nasz¹ pieni¹

Sny poza skrajem marzeñ
W drzemi¹cych ³¹kach i ziemi
Budz¹ mnie, wcale nie p³aczê
Za poszarza³¹ jesieni¹

O

¯

al za

Zamknie siê dzieñ, gdy ju¿ ³zy odp³yn¹
Dotkniesz skroni leciutko i ju¿
Niebo siê umiechnie, chmury zgin¹
To jest w³anie twój wiat, tylko twój

braz

Nie bój siê swoich snów
To one w³anie s¹ tob¹
Bo jeli p³yniesz to znów
wiat ci siê k³adzie pod g³ow¹

Po dywanach z trawy przemkniesz dzisiaj
Z pr¹dem fal twój niepokój ju¿ zgas³
Za oknami marzeñ bardzo cicho
To jest ¿ycie bez burz, ju¿ je masz

Nie bój siê moich s³ów
bo jeli p³yn¹ to ze mn¹
Na cie¿kach losu splot dróg
A ja, no có¿, tylko jedn¹

Ale nie mów nikomu, ¿e pustka
Przecie¿ nic ciê nie zrani do dna
Gdy szaleñstwo odchodzi w g³¹b lustra
To có¿ w d³oniach zostaje? ¿al za
173

Chwila relaksu

K

Z

siê¿yc

Ksiê¿yc mi powiedzia³, ¿e to ty tam jeste,
Gdzie horyzont siê koñczy i myli
Ksiê¿yc mi powiedzia³, ¿e te¿ za mn¹ têsknisz
Ale tego nie powiesz mi nigdy
A ja sobie stojê w ramie okna jasnej
Czy od gwiazd tak p³onie, czy od blasku
Który daje serce, kiedy nie jest moje
Kto bez pytañ je wzi¹³ ju¿ na w³asnoæ.

T

ielone motyle

Jak mam myleæ, gdy chaos
Rzuca cieñ w moje drzwi
Ma³y cieñ niczym kamieñ
Znów cos pêka ten krzyk
Nie chcê krzyku, czy ma³o
Jeszcze burz w sercu mym
Na ramionach mych chaos
ciele co na kszta³t mg³y
Te zielone motyle
Trzepocz¹ce wród mg³y
Pytañ znowu mam tyle
Sny i sny znowu sny
Te zielone motyle
Choæ srebrzysty ju¿ wit
Niech zamilkn¹ nim zginê
Niech odlec¹ ty przyjd.

o jest . mi³oæ?

Zawirowa³ mi ksiê¿yc tu¿ przed szyb¹ przedni¹
Kto to widzia³, tak kiwaæ siê w nowiu
Co cisnê³o mnie w piersiach a¿ oddychaæ ciê¿ko
To jest mi³oæ  zapiewa³ kto w radiu
I muzyka przez cia³o i s³owa przez zmys³y
I marzenia wszystkie w mojej g³owie
Zobaczy³am ciê nagle zawsze mi siê przynisz
I zapomnieæ zupe³nie nie mogê.
Nie ma jak, bo jesieñ tak zwodniczo pachnie
Dymy z ognisk wiatr szarpie namiêtnie
Tylko to siê pamiêta, przez co trudno zasn¹æ
I spaæ nie chce siê wcale, oj nie chce
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o nic

To nic, ¿e nam wiat pozazdroci³
Gwiezdnych dróg co do nik¹d siê wi³y
Bo có¿ komu po nie, gdy siê wyni³?
Dobre wró¿ki welonem nakry³y
A z³e wró¿ki ze sob¹ zabra³y
Nasze oczy zapatrzone w siebie
I przenios³y ich blask w inne cia³a
Obce dusze nape³ni³y ciep³em
Teraz elfy tañcz¹ w obcych kwiatach
Obce rêce je pieszcz¹ przed zmierzchem
Ju¿ od dawna nie potrafi¹ lataæ
Choæ jak niebo s¹ wci¹¿ tak niebieskie
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NAPISALI O NAS
Dr Zbigniew Kowalski (województwo kujawsko-pomorskie) 16 padziernika 2009 r.: po kilkuletniej przerwie dr W³odzimierz Gibasiewicz podj¹³ siê
na nowo trudu redagowania biuletynu informacyjnego Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej. I zrobi³ to po mistrzowsku! Serdeczne gratulacje!
Chcia³bym pogratulowaæ równie¿ dr Jackowi Sonickiemu za cykl komentarzy zamieszczonych w dziale wolne g³osy. Polecam je gor¹co do
poczytania, nic dodaæ, nic uj¹æ. Próbowa³em kiedy niezdarnie o tych sprawach pisaæ, kolega Jacek Sonicki zrobi³ to perfekcyjnie!
Du¿e wra¿enie zrobi³a na mnie przedmowa napisana przez dr. Tadeusza
Jakubowskiego do ksi¹¿ki dr Gibasiewicza
Jak ¿yciorysy cz³onków rodzin katyñskich s¹ do siebie podobne mojej
niewiele siê ró¿ni Jestem pe³en uznania.
Jestem pe³en podziwu z nutk¹ zazdroci , dlaczego to nie u nas, nie ma
takich lekkich piór Ale dobrze ¿e s¹ w naszej korporacji.
Zapraszam wszystkich do poczytania! Naprawdê warto!
***
Dr Tadeusz Janczyk (Szczecin) 17 padziernika 2009 r.: Dziêki za wyszukanie tego. Rzeczywicie warto przeczytaæ. Gratulacje za tak redagowany
Biuletyn. A Ty nie b¹d taki skromny, bo pióro te¿ nasz lekkie i z przyjemnoci¹ siê Ciê czyta.
***
Dr W³odzimierz Szczerbiak (Ciechocinek) 18 padziernika 2009 r.:
Oczywicie, ¿e Wielkopolska posiada najlepszy Biuletyn w kraju. Szczególnie, jak maczaj¹ w nim palce Gibasiewicz i Sonicki. Natomiast mam nadziejê, ¿e Zbyszek Kowalski zapewne w najbli¿szym czasie da siê sk³oniæ do
pisania na Medicusie. Brakuje Go nam.
***
Za mi³e s³owa Redakcja Biuletynu dziêkuje. W dyskusji redakcyjnej zastanawialimy siê, czy tak ochoczo opublikujemy niemi³e naszym uszom krytyki. Jedno jest pewne  staramy siê by Kole¿anki i Koledzy zawsze mieli
co ciekawego do przeczytania i przemylenia.
Satysfakcjê sprawi³o nam równie¿ przedrukowanie z naszego Biuletynu
Informacyjnego przez redakcjê Biuletynu Dolnol¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej art. mgr Agnieszki Bylewskiej pt. Humanizacja medycyny weterynaryjnej (vol. 19, Nr 3 (75), 2009).
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I.
SPOTKANIE KO£A SENIORÓW
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu uprzejmie informuje, ¿e w dniu 14 grudnia 2009 r. o godz. 11,00 w siedzibie tut. Izby
w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 248 odbêdzie siê op³atkowe spotkanie
Ko³a Seniorów, na które najserdeczniej zapraszamy wszystkich Seniorów
 lekarzy weterynarii.

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 Techniku 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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Szczegó³owe informacje dostêpne bêd¹ na stronie internetowej:
www.zstio-wrzesnia.pl w zak³adce zjazd absolwentów PTW lub pod numerem telefonu tel. 43-60-515, fax. 43-60-829 (sekretariat szko³y).
Koszt uczestnictwa wynosi:
 200 z³ (dwiecie z³otych) w przypadku udzia³u w ca³ej imprezie (czêæ
oficjalna + wydawnictwo, pami¹tki + impreza wieczorna),
 100 z³ (sto z³otych) w przypadku uczestnictwa w imprezie bez imprezy
wieczornej.
rodki pieniê¿ne p³atne przelewem na konto bankowe:
BZWBK nr 35 10901421 0000 0001 1262 9287
W tytule nale¿y podaæ swoje dane (imiê i nazwisko) oraz rok ukoñczenia szko³y.
(Uwaga?!!: je¿eli op³ata regulowana bêdzie internetowo to nale¿y wpisaæ
w rubryce w³aciciel konta nazwisko Grzegorz Fedorowicz).
Termin wp³at  do koñca lutego 2010 roku.
Potwierdzeniem udzia³u w imprezie jest dokonanie wp³aty oraz przes³anie ankiety uczestnictwa na adres szko³y:
ZSTiO Wrzenia
ul. Kaliska 2a, 62-300 Wrzenia
Op³ata przeznaczona zostanie na zorganizowanie imprezy okolicznociowej, a tak¿e wykonanie materia³ów pami¹tkowych oraz wydawnictwa okolicznociowego dla uczestników zjazdu.

Program zjazdu:


25 czerwca:
przyjazd uczestników



26 czerwca:
godz.11.00  rozpoczêcie czêci oficjalnej (przywitanie, przemówienia
dyrektora szko³y, zaproszonych goci oraz uczestników zjazdu.)
godz. 13.00-17.00  zwiedzanie szko³y, spotkania z nauczycielami, z³o¿enie wi¹zanek kwiatów na grobach zmar³ych nauczycieli.
godz. 17.00  przemarsz do restauracji Pa³acowa na spotkanie wieczorne.



27 czerwca:
wyjazd uczestników zjazdu.




Wszyscy uczestnicy zjazdu noclegi za³atwiaj¹ we w³asnym zakresie.
Bêdzie mo¿liwoæ skorzystania z nieodp³atnego noclegu w internacie szko³y.
Z uwagi na ograniczon¹ iloæ miejsc decydowaæ bêdzie kolejnoæ zg³oszeñ.
Noclegi mo¿na rezerwowaæ pod numerem telefonu 061 436 05 15.
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Pozosta³a baza noclegowa we Wrzeni i okolicach:
1) Hotel Kosmowski  ul. Wroc³awska 43, 62-300 Wrzenia, Tel. 061 640 36 00
2) Hotel Polonia  Podstolice, Zasutowo, 62-330 Nekla, Tel. 061 438 68 59,
061 438 68 72, kom. 608 490 295
3) Hotel Zacisze  ul. Bukowa 56, Bierzglinek, Tel. 060 677 96 57
4) Hotel Wodny wiat Cenos  ul. Koszarowa 8, Wrzenia, Tel. 0662 589 694
(centrum info) 061 436 18 22
5) Pensjonat Rondo  Ob³aczkowo4, 62-300 Wrzenia, Tel. 061 436 50 99,
kom. 509 243 710
6) Hotel Boss  ul. Wiosny Ludów 16, 62-320 Mi³os³aw, Tel. 061 438 20 18
7) Hotel City  ul. Fabryczna 5, Wrzenia, Tel. 0 698 304 930 (centrum info)
8) Hotel Restauracja Czardasz  ul. Czerniejewska, Wrzenia, 061 438 06 57
9) Hotel Restauracja Truck  ul. Nekielska 7, Psary Ma³e, Tel. 0 662 589 694
(centrum info) 61 438 86 70
10) Pensjonat Mansarda  ul. Staszica 2, Wrzenia, Tel. 0 698 304 930 (centrum info) 0614367102
11) Restauracja Hotel Jola  ul. Kwiatowa 1, Zasutowo, 62-330 Nekla,
Tel 0 662 589 694 (centrum info) 061 438 68 84

Ankieta uczestnika zjazdu
Imiê i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres do korespondencji:
Telefon:
Rok ukoñczenia technikum weterynaryjnego:

.

Uczestniczê w ca³ej imprezie/w czêci oficjalnej bez uczestnictwa w imprezie
wieczornej*
Ewentualne uwagi lub proby:
*niew³aciwe skreliæ

Podpis uczestnika
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III.
KSIÊGOWOÆ APELUJE
WYSOKOÆ SK£ADKI CZ£ONKOWSKIEJ
Z uwagi na liczne omy³kowe wp³aty informujemy raz jeszcze o zmianie
wysokoci sk³adki cz³onkowskiej. Ponadto publikujemy w ca³oci Uchwa³ê
Nr 100/2009/V z dnia 23 wrzenia 2009 r. na podstawie której d³u¿nicy Izby
zalegaj¹cy z op³acaniem sk³adek bêd¹ obci¹¿ani równie¿ kosztami upomnienia. Prosimy te¿ o dok³adne wype³nianie blankietów wp³at: zarówno dane
wp³acaj¹cego, jak i tytu³ wp³aty.

WIELKOPOLSKA IZBA
LEKARSKO  WETERYNARYJNA INFORMUJE,
¯E OD DNIA 1 CZERWCA 2009 R.
ZGODNIE Z UCHWA£¥ NR 13
Z DNIA 25 KWIETNIA 2009 R.
IV ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
LEKARZY WETERYNARII WIL-WET.
WYSOKOÆ SK£ADKI CZ£ONKOWSKIEJ
NA RZECZ TUT. IZBY
WYNOSI
40 Z£ MIESIÊCZNIE
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UCHWA£A NR 100/2009/V
RADY
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
Z DNIA 23 WRZENIA 2009 R.

w sprawie:

obci¹¿ania d³u¿ników Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu z tytu³u sk³adek cz³onkowskich kosztami postêpowania zwi¹zanego z egzekucj¹ tych nale¿noci

Na podstawie art. 64 ust 2 i art. 29 pkt. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990
r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.
U. z 2002 Nr 187, poz. 1567, zm. Nr 240, poz. 2052), Rada Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§1
D³u¿nicy Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z tytu³u sk³adek cz³onkowskich bêd¹ obci¹¿ani kosztami postêpowania zwi¹zanego z dochodzeniem tych nale¿noci, w wysokoci 17,50 z³, zgodnie
z kalkulacj¹ stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

lek.wet. Henryk Zió³kowski
SEKRETARZ

lek.wet. Andrzej Moskal
PREZES
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INFORMACJA O MO¯LIWOCI ZAKUPU
PUBLIKACJI AUTORSTWA PROF. DR HAB. STANIS£AWA WINNICKIEGO
I DR LECHA GOGOLEWSKIEGO
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu informuje
o mo¿liwoci zakupu (w Szreniawie) Rocznika Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie (TOM 25  2008),
w którym znajduje siê publikacja autorstwa prof. dr hab. Stanis³awa Winnickiego i dr Lecha Gogolewskiego Lecznictwo zwierz¹t gospodarskich i weterynaria w Wielkopolsce.
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