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Od Prezesa

Lek. wet. Andrzej Moskal

KOLE¯ANKI I KOLEDZY!
D³uga i mrona zima spowodowa³a, ¿e wszystko
toczy siê jakby w zwolnionym tempie. Ta hibernacja
nie ominê³a tak¿e dzia³ania Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Departamentu Bezpieczeñstwa
¯ywnoci i Weterynarii. W okresie oczekiwania na dawno obiecywane rozmowy ze stron¹ rz¹dow¹, odby³y siê dwa spotkania Komisji Krajowej ds. Lekarzy
Wolnej Praktyki i Farmacji oraz Konwent Prezesów Izb Okrêgowych.
II posiedzenie Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji odrzuci³o
w ca³oci projekty 2-ch rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach, jako niezgodne z Rozporz¹dzeniem WE 882/2004. W dyskusji podkrelano karygodn¹
postawê urzêdników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ulegaj¹c¹ wyranemu lobbingowi ze strony okrelonej grupy producentów i przedsiêbiorców.
Poparto dzia³ania zmierzaj¹ce do uwzglêdnienia zapisów Rozporz¹dzenia WE
882/2004 jako obowi¹zuj¹cych tak¿e w prawodawstwie polskim.
Ustalono tak¿e priorytety, którymi powinna siê kierowaæ w swoich dzia³aniach Krajowa Rada, tj.:
1) Zapewnienie rodków na wyp³aty dla osób wyznaczonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii
2) Pilna nowelizacja rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach
3) Rewaloryzacja op³at za szczepienia przeciwko wcieklinie i za paszporty
dla zwierz¹t towarzysz¹cych.
4) Ochrona zawodu poprzez propozycjê zmiany ustawy o zak³adach leczniczych i o obowi¹zuj¹cym 3 letnim sta¿u dla kierownika zak³adu leczniczego.
5) Uproszczenie dokumentacji prowadzonej w zak³adzie leczniczym oraz jednoznaczne zdefiniowanie pojêæ stosowania i obrotu.
Nale¿y podkreliæ, ¿e istnieje tutaj rozbie¿noæ w interpretacji przepisów
przez Departament i Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹, dlatego zamieszczam poni¿ej stanowisko Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji, które zosta³o przes³ane G³ównemu Lekarzowi Weterynarii.
Odpowiednie akty prawne dotycz¹ce prowadzenia dokumentacji w zak³adzie leczniczym zamieszczone zosta³y tak¿e na stronie internetowej izby.
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III posiedzenie Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji odby³o siê
wspólnie z Komisj¹ ds. Diagnostyki i Laboratoriów dn. 26.01.2010 r.
Obecni byli: z-ca G³ównego Lekarza Weterynarii J. Naze, przedstawiciel
Instytutu Weterynarii w Pu³awach, kilku lekarzy wojewódzkich oraz kierownicy ZHW.
Poruszano sprawy zwi¹zane z likwidacj¹ rachunku dochodów w³asnych
i konsekwencjami jakie to mo¿e mieæ dla prawid³owego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej.
Du¿o miejsca w dyskusji powiêcono tak¿e sprawie akredytacji laboratoriów badaj¹cych miêso w kierunku badania w³oni metod¹ wytrawiania. Wydaje siê, ¿e w tym temacie wiele jeszcze jest niedomówieñ i niecis³oci. Niepokoj¹co ma³a wydaje siê liczba laboratoriów zg³oszonych do akredytacji przez
wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii. Mylê, ¿e czas poka¿e
i zweryfikuje podjête decyzje.
Niepokoi tak¿e fakt dopuszczenia metody trichinoskopowej badania w kierunku w³oni miêsa na u¿ytek w³asny. Szczególnie przestrzega³bym tutaj, jeli
chodzi o badanie t¹ metod¹ miêsa dzików. Jest to szalenie ryzykowne, a to ryzyko musi ponieæ wyznaczony lekarz.
19.02.2010 r. odby³ siê Konwent Prezesów, podczas którego dyskutowano
m. innymi o sprawach zwi¹zanych z problemami wystêpuj¹cymi w poszcze-
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gólnych izbach. Najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest problem egzekucji zaleg³ych sk³adek.
Nast¹pi³a wymiana pogl¹dów i dowiadczeñ z tym zwi¹zanych.
Postanowiono do³o¿yæ starañ, aby metody dzia³ania by³y podobne we
wszystkich izbach. Poruszono sprawê kontroli zak³adów leczniczych, zarówno
tych funkcjonuj¹cych, jak i nowootwieranych. Ustalono, ¿e nale¿y doprowadziæ do dzia³añ, aby kierownik zak³adu by³ cz³onkiem w³aciwej terytorialnie
izby lekarsko-weterynaryjnej.
Postanowiono tak¿e ujednoliciæ procedurê skreleñ i przeniesieñ do innych
izb. Podkrelano wa¿n¹ rolê jak¹ pe³ni przep³yw informacji pomiêdzy poszczególnymi izbami.
Jak po d³ugiej zimie musi nast¹piæ wiosna, tak pojawi³y siê pierwsze pozytywne oznaki dzia³añ prowadzonych przez nasz¹ Izbê. W wyniku szeregu
pism i rozmów doczekalimy siê odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z odpowiedzi tej podpisanej przez z-cê Dyrektora Departamentu Prawa
Unii Europejskiej p. Miko³aja Jarosza wynika jednoznacznie, ¿e przepisy Rozporz¹dzenia WE 882/2004 powinny byæ respektowane w Polsce i to z dniem
1 stycznia 2008 r. Rozporz¹dzenie to okrela m. innymi stawki op³at minimalnych pobieranych przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ (pismo opublikowane jest na
stronach internetowych),
Drugim pozytywnym promyczkiem nadziei, a zarazem konsekwencja 5 lat
starañ i zabiegów naszego samorz¹du jest interpretacja Ministerstwa Finansów
w zakresie przychodów uzyskanych przez lekarzy weterynarii wykonuj¹cych
zawód w ramach zak³adu leczniczego dla zwierz¹t i wyznaczonych przez powiatowych lekarzy weterynarii.
Pismo (tak¿e publikowane na stronie internetowej) z dnia 22 stycznia 2010 r.
podpisane przez Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych p. Ewê
Adamiak jednoznacznie wskazuje, ¿e w przypadku wykonywania czynnoci
z wyznaczenia przez ww. lekarzy weterynarii (zgodnie z art. 16 ust.1 pkt. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) nie ma zastosowania art. 13 ust. 6 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód z tych czynnoci jest
przychodem zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, w którym wykonuje zawód
wyznaczony lekarz weterynarii.
Jest to wielki sukces samorz¹du i zwyciêstwo zdrowego rozs¹dku nad
urzêdniczym uporem.
Dn. 23.02.10 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odby³o siê spotkanie w sprawie rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach. W spotkaniu
uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Weterynarii i Bezpieczeñstwa ¯ywnoci
 W. Wojtyra, zastêpca  A. Jurek, zastêpca G³ównego Lekarza Weterynarii
 J. Naze. Stronê izbow¹: T. Jakubowski, A. Moskal, K. Matras, M. Mastalerek, J. £ukaszewicz. Obecny by³ przedstawiciel Sekcji Krajowej Solidarnoci
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Pracowników Weterynarii  T. Wiciñski. W pierwszej kolejnoci omówiono
sprawê projektu zmian w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej. Postanowiono
wyst¹piæ o poszerzenie katalogu czynnoci mo¿liwych do wykonania przez lekarzy weterynarii wyznaczonych wykonuj¹cych zawód w ramach zak³adu leczniczego.
Postanowiono tak¿e umieciæ zapis ustawowy obliguj¹cy do wyp³acenia
nale¿noci za wykonane czynnoci z wyznaczenia w ci¹gu 30 dni. Maj¹ tam
znaleæ siê równie¿ zapisy o zwrocie pozosta³ych wydatków zwi¹zanych z wykonywaniem tych czynnoci (dojazd, zu¿yte leki, preparaty, itd.). Oczywicie
jest to bardzo wstêpny projekt i trudno jeszcze mówiæ o jego kszta³cie ostatecznym. Byæ mo¿e jednak uda siê wprowadziæ pewne korzystne dla nas zapisy.
Jeli chodzi o drug¹ czêæ rozmów to wobec zmiany ustawy o finansach
publicznych postanowiono skupiæ siê na stawce wynagrodzeñ wyp³acanych za
czynnoci z wyznaczenia.
Ze strony Izby Krajowej przyjêto nastêpuj¹ce priorytety:
1) Wynagrodzenie ma stanowiæ ok. 93% pobranej op³aty
2) ma nast¹piæ waloryzacja wynagrodzeñ za 2003 r.
Jako przyk³ad pos³u¿y³a stawka za badanie w uboju trzody chlewnej

Wynika z tego, ¿e obecna stawka jest o 7% ni¿sza. Do tego nale¿a³oby doliczyæ wskanik inflacji wg ZUS, który na lata 2004-2009 wyniós³ w sumie ok.
17,3%
3) za pracê w godzinach nocnych oraz ustawowo wolnych op³aty nale¿a³oby
podwy¿szyæ o 50%.
4) nale¿noæ ma sk³adaæ siê z 3 czêci tj.:
Wynagrodzenie + dojazd + zu¿yte rodki
5) Sposób obliczania wynagrodzeñ ma byæ klarowny:
 od sztuki w ubojniach
 od tony w zak³adzie rozbioru itp.
Tam gdzie siê nie da lub nale¿noæ nie jest adekwatna do w³o¿onej pracy,
nale¿y zastosowaæ stawkê godzinow¹. Nie wiemy ile z tych zadañ uda siê prze10

prowadziæ. Zapewne trzeba bêdzie toczyæ bój o ka¿dy zapis. Ale jestemy przygotowani. Tak ³atwo nie odpucimy. Trochê siê rozpisa³em ale mylê, ¿e nale¿y siê Wam Kole¿anki i Koledzy rzetelna informacja. Zachêcam do czytania
Biuletynu i stron internetowych naszej i Krajowej Izby. Cieszê siê, ¿e po tej
d³ugiej, ponurej zimie mogê przekazaæ Wam wreszcie garæ pozytywnych informacji.
Koñcz¹c, wobec zbli¿aj¹cych siê wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego ¿yczê obfitoci oraz wiele radoci przy wi¹tecznym stole.
Z kole¿eñskim pozdrowieniem
Andrzej Moskal
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Z okazji nadchodz¹cych wi¹t Wielkanocnych
¿yczymy
wszystkim Kole¿ankom i Kolegom oraz ich Rodzinom
zdrowia, pogody ducha, spe³nienia marzeñ i planów,
smacznego jajka, mokrego Dyngusa
i prawdziwie wiosennej aury pe³nej s³oñca
Prezes i Rada
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
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SZANOWNI PAÑSTWO!
Z przyjemnoci¹ witam Pañstwa u progu wiosny i zapraszam do wirtualnej wêdrówki tropem ostatnich wydarzeñ zawodowych, ale równie¿ i ma³ej
retrospekcji, czyli s³ów kilka o ludziach, zdarzeniach i miejscach, które trwaj¹
ju¿ tylko w naszej pamiêci.
Tegoroczna zima nie szczêdzi³a nam mrozu i  co dot¹d rzadkie  niegu.
Mo¿e dla licznych teraz kierowców to okres niezbyt ciekawy, ale dzieci zapamiêtaj¹ tê zimê jako jedn¹ z najpiêkniejszych, bia³ych i puszystych. Dla mnie
taka w³anie by³a, choæ ju¿ dawno nie jestem dzieckiem. Jak bardzo piêkne
mog¹ byæ zimowe pejza¿e przekona³ nas dr Lech Gogolewski  wiceprezes
Rady  zwyciêzca konkursu fotograficznego og³oszonego przez Krajow¹ Radê
L-W, co jest powodem do dumy nie tylko dla zwyciêzcy, ale równie¿ dla naszej Izby, któr¹ dr Gogolewski reprezentowa³. Dwanacie najpiêkniejszych fotografii zg³oszonych na konkurs ozdobi³o wspania³y kalendarz cienny wydany przez KRL-W na tê w³anie okazjê. To bardzo mi³e, ¿e wród lekarzy weterynarii ujawniaj¹ siê talenty artystyczne i to na tak wysokim poziomie.
O szczegó³ach w artykule dr W. Gibasiewicza.

Fot. Lech Gogolewski
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Na kwestiê dzia³alnoci pozazawodowej (literackiej i artystycznej) zwróci³
uwagê doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka w pimie do Prezesa naszej Izby, staraj¹c siê zainteresowaæ go utworzeniem forum dla takiej dzia³alnoci równie¿ na
terenie Wielkopolski. Bardzo interesuj¹ca propozycja, która doskonale wpisuje
siê w obecn¹ tendencjê humanizacji medycyny weterynaryjnej, pocz¹wszy ju¿
od edukacji przysz³ych adeptów zawodu lekarsko-weterynaryjnego podczas ich
studiów uniwersyteckich (dzia³: Komunikaty).
Zachêcam Pañstwa równie¿ do przeczytania Rozwa¿añ nad grobem przyjaciela dr W³odzimierza Gibasiewicza, który wyszed³ z niezwykle cenn¹ dla
ca³ego rodowiska propozycj¹ dotycz¹c¹ zbiorowej pamiêci  w pe³ni uwiadomionej i godnej wcielenia w ¿ycie  w odró¿nieniu od archetypów Carla Gustava Younga bêd¹cych integraln¹ czêci¹ niewiadomoci zbiorowej. Mo¿e
z mojej strony to zadziwiaj¹ce porównanie, ale inicjatywa zaproponowana
w artykule godna poparcia.
W nawi¹zaniu do wy¿ej przedstawionych rozwa¿añ, wychodz¹c im niejako naprzeciw postanowilimy zainicjowaæ nowy dzia³ Biuletynu zatytu³owany Moja rozmowa z , w którym prezentowaæ bêdziemy najd³u¿ej praktykuj¹cych lekarzy weterynarii, mo¿na by mia³o rzec: pionierów weterynarii, którzy z ca³¹ pewnoci¹ maj¹ do przekazania bardzo wiele interesuj¹cych
historii dotycz¹cych zawodu, ale te¿ i spostrze¿eñ kulturowo-socjologicznych. Pierwsz¹ tak¹ rozmowê przeprowadzi³am z lek. wet. Franciszkiem
Kwineckim.
A w naszych rubrykach sta³ych: kilka s³ów, a w³aciwie obszerna relacja
Od Prezesa Andrzeja Moskala na temat bie¿¹cej dzia³alnoci Rady i prezesa,
który odnosi siê do kluczowych zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem dzia³añ
i czasem walki samorz¹du zawodowego na szczeblu okrêgowym i krajowym,
W kilku zdaniach lek. wet. Henryka Zió³kowskiego, czyli podsumowanie
ostatniej sesji Rady WIL-Wet., no i oczywicie bie¿¹ce uchwa³y i Stanowisko
podjête przez Radê.
W dziale Nauka i praktyka artyku³ lek. wet. Marka Rutkowskiego z Pó³nocno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który otrzymalimy w ramach nawi¹zanej w ostatnim czasie wspó³pracy z redakcj¹ tamtejszego Biuletynu. Nastêpnie barwna opowieæ dr Lecha Gogolewskiego o jego pobycie
i praktyce w Katarze, no i jak zawsze ciekawe spostrze¿enia zawodowe lek.
wet. Andrzeja Lipczyñskiego.
Ponadto b³yskotliwy i pasjonuj¹cy felieton doc. dr hab. Krzysztofa Jana
Wojciechowskiego powiêcony tym razem wspania³ej postaci prof. dr hab.
dr. h. c. Janusza Eugeniusza Gilla.
Wnikliwe i pe³ne pikanterii komentarze i spostrze¿enia lek. wet. Jacka Sonickiego znajdziecie Pañstwo w dziale Mój komentarz i Wolne g³osy.
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Z uwagi na wa¿ki temat zwrócilimy siê z prob¹ do autorów artyku³u
Rodzinne ognisko w³onicy po spo¿yciu wyrobów z miêsa dzika El¿biety
Król-Pakulskiej i Jerzego Jakubka o wyra¿enie zgody na przedruk tej publikacji, która ukaza³a siê w Przegl¹dzie Epidemiologicznym. Warto przeczytaæ,
szczególnie w kontekcie poddawanej ostatnio w w¹tpliwoæ metody badania
przy u¿yciu trychinoskopu.
Mi³onicy poezji zapewne odwiedz¹ nasz dzia³ Chwila relaksu  po raz
kolejny gocimy w nim wspania³ego poetê Franciszka Kobryñczuka, ponadto
wiersze autorki niniejszego artyku³u i s³ów kilka od redakcji . inaczej.
Nied³ugo obchody 60-Lecia Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego
we Wrzeni  powtarzamy wiêc komunikat dla zainteresowanych, a w dziale
Z historii publikujemy artyku³ o technikach autorstwa wspania³ego pedagoga tego¿ Technikum lek. wet. Mieczys³awa Pietrzaka.
W dziale Z historii publikacja lek. wet. W³odzimierza Kaczyñskiego,
który skupi³ siê na Monografii powiatu tureckiego. Poza tym jak zawsze
wietne artyku³y dr W³odzimierza Gibasiewicza  niestrudzonego badacza historii bli¿szej i dalszej w kontekcie zawodu lekarsko-weterynaryjnego, przywracania pamiêci o ludziach wybitnych, którzy wpisali siê swoj¹ postaw¹
i czynami w historiê weterynarii i nie tylko.
W Komunikatach wiele istotnych wiadomoci na temat PTNW,
a w Wydarzeniach refleksyjna relacja prof. dr hab. Walentego Kempskiego
ze spotkania op³atkowego Ko³a Seniorów.
I tak dochodzimy do wydarzeñ najsmutniejszych  po¿egnañ na zawsze.
Wspomnienie lek. wet. Rados³awa Kêdzierskiego o zmar³ym dr n. wet. Tadeuszu Haremskim. Niestety czas p³ynie czy tego chcemy, czy nie, a ludzie odchodz¹ w sobie w³aciwym czasie, w zgodzie jedynie ze scenariuszem boskim.
Po tej smutnej konkluzji chcia³abym bardziej ju¿ optymistycznie ¿yczyæ
wszystkim Pañstwu i Najbli¿szym Pañstwa sercu osobom wiele radoci, zdrowia, smacznego jajka i tradycyjnie mokrego Dyngusa, z okazji zbli¿aj¹cych siê
wi¹t Wielkanocnych.
Powitajmy nadchodz¹c¹ powoli wiosnê z umiechem, a do tak piêknego
jej obrazu, jak ten uwieczniony na fotografii przez dr n. wet. Lecha Gogolewskiego, nie mo¿na siê nie umiechn¹æ.
W imieniu redakcji
mgr Agnieszka Bylewska
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Fot. Lech Gogolewski
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WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA W POZNANIU
INFORMUJE, ¯E W DNIU 17 KWIETNIA 2010 R., O GODZ. 10,00
W CENTRUM KONGRESOWYM W POZNANIU,
PRZY UL WÊGORKA (POPRZEDNIA NAZWA: MICZURINA)
ODBÊDZIE SIÊ XIV ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
PROSIMY DELAGATÓW O NIEZAWODNE PRZYBYCIE

Fot. Lech Gogolewski

MAJÓWKA 2010
Serdecznie zapraszamy Pañstwa: lekarzy weterynarii wraz z Najbli¿szymi, jak
równie¿ pracowników weterynarii na kolejn¹ Majówkê Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, która odbêdzie siê w dniu 15 maja 2010 r. w Wolsztynie, na terenie Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski,
przy ul. Bohaterów Bielnika 26.
Pocz¹tek imprezy godz. 14, 00. Przewidujemy liczne atrakcje: mecz pi³ki no¿nej
o Puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby L-W, turniej tenisa ziemnego o Puchar
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie, jak równie¿ zabawê taneczn¹
oraz biesiadê do pónych godzin nocnych.
Prosimy chêtnych zawodników o kontakt z biurem Izby: tel. 61 8689703.
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Lek. wet. Henryk Zió³kowski
Sekretarz Rady

INFORMACJA Z OBRAD IV SESJI
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
W dniu 21 grudnia 2009 r. w siedzibie Izby odby³o siê IV posiedzenie
Rady. Obecnych by³o 16 cz³onków oraz Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej lek. wet. Ireneusz Sobiak, Przewodnicz¹cy S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego dr Piotr Kneblewski i Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej lek. wet. Stanis³aw Srokowski. Obradom przewodniczy³ Prezes Izby lek. wet. Andrzej
Moskal.
Pierwsza czêæ obrad dotyczy³a spraw bie¿¹cych i rozpatrzenia wniosków
lekarzy kierowanych do Izby. Treæ podjêtych w tych sprawach uchwa³ zawarta jest w korespondencji znajduj¹cej siê w dalszej czêci biuletynu.
W zwi¹zku z uchylaniem siê od p³acenia sk³adek na rzecz Izby oraz nie
przyjmowaniem korespondencji wysy³anej wielokrotnie do d³u¿ników i wobec
braku jakiejkolwiek odpowiedzi na wezwania wstawienia siê do siedziby Rady,
postanowiono skreliæ z cz³onkostwa w Izbie i tym samym pozbawiæ prawa
wykonywania zawodu dwóch cz³onków naszej Izby. Ta bardzo trudna decyzja
by³a poprzedzona dok³adn¹ analiz¹ rodowiskow¹ i zainteresowane osoby ju¿
dawno oczekiwa³y takiej decyzji Rady.
Rada zmuszona by³a do podjêcia korekty planu finansowego na rok 2009.
Szczegó³y finansowe przedstawi³ Skarbnik Rady lek. wet. Tomasz Porwan.
(Uchwa³a nr 122/2009/V).
W dyskusji nad poprawk¹ do bud¿etu zwrócono uwagê na koniecznoæ
wprowadzenia oszczêdnoci dotycz¹cych drukowania i wysy³ki biuletynu.
Przeprowadzone zostan¹ negocjacje cenowe z drukarni¹ i firm¹ wysy³aj¹c¹
biuletyn.
W drugiej czêci obrad wziêli udzia³ zaproszeni przez Prezesa Andrzeja
Moskala gocie: pose³ PO Stanis³aw Kalemba, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Les³aw Szab³oñski i Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Farmaceutycznego lek. wet. Stanis³aw Gawra.
Doktor Stanis³aw Gawra poinformowa³ Radê o wynikach kontroli przeprowadzanych w zak³adach leczniczych i o planowanej kontroli unijnej w Polsce. W ramach tych prac inspektorzy unijni przeprowadz¹ wyrywkow¹ kontro18
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lê w hurtowniach weterynaryjnych, zak³adach leczniczych oraz na fermach
zwierz¹t. Stan dokumentacji weterynaryjnej pozostawia wiele do ¿yczenia
i ¿eby umo¿liwiæ wyjanienie w¹tpliwoci lekarzom w terenie, jak unikn¹æ b³êdów w dokumentowaniu rozchodów leków, doktor Stanis³aw Gawra wyrazi³
gotowoæ do spotkañ z kolegami w terenie. Spotkania takie, zorganizowane
powinny byæ w poszczególnych powiatach, po uzgodnieniu dogodnego terminu.
Spotkanie z pos³em Stanis³awem Kalemb¹ by³o okazj¹ do przedstawienia
naszych obaw w zwi¹zku z planowan¹ likwidacj¹ rachunku dochodów w³asnych, planem obni¿enia wynagrodzenia m.in. za wiadectwa zdrowia zwierz¹t
oraz zabezpieczeniem p³ynnoci finansowej Inspektoratów. ¯yczliwy naszemu
zawodowi pose³ Stanis³aw Kalemba obieca³ spotkanie przedstawicielom naszej
Izby z decydentami w Warszawie. Wspólnie omówilimy problematykê tego
spotkania i sposób skutecznego relacjonowania naszych postulatów.
Po po¿egnaniu goci przyst¹piono do kontynuacji obrad.
Rada podjê³a stanowisko w sprawie planów utworzenia nowych wydzia³ów weterynaryjnych na uczelniach w Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie i £om¿y (!!!). Komisja Lekarzy Wolnej Praktyki opracuje tekst stanowiska Rady
w tej sprawie. Wszyscy cz³onkowie s¹ jednomylni, ¿e to absurdalny pomys³.
Równie¿ koncepcja wprowadzania nowego zawodu  pielêgniarz weterynaryjny, jest tworem o niezrozumia³ej idei. Mamy przecie¿ dobrze funkcjonuj¹ce technika weterynaryjne, których kadra przygotowuje dostateczn¹ liczbê
adeptów. Programy nauczania wypracowa³y pokolenia dydaktyków i gwarantuj¹ one absolwentom poziom oczekiwany i sprawdzony przez rynek pracy.
Widocznie kto zapragn¹³ szkoliæ pielêgniarzy nie bacz¹c na fakt, ¿e rynek
pracy w weterynarii jest coraz mniejszy i nie mo¿e opieraæ siê na rednim personelu, kiedy to lekarze weterynarii odpowiadaj¹ za ka¿dy odcinek pracy.
Na koñcu podjêto uchwa³ê w sprawie nadania odznaczeñ Meritus zas³u¿onym dla naszego rodowiska lekarzy.
Henryk Zió³kowski
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PODCZAS SESJI W DNIU 21 GRUDNIA 2009 R.
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Sporz¹dzi³a:
mgr Agnieszka Bylewska
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SPROSTOWANIE
W grudniowym Biuletynie Informacyjnym zdarzy³y siê pomy³ki w druku.
Tytu³em sprostowania publikujemy ponownie informacje o dwóch uchwa³ach,
w które zakrad³y siê b³êdy. Oryginalne uchwa³y tych b³êdów nie zawieraj¹,
jedynie rejestr opublikowany w Biuletynie Nr 3(69).
1. W Uchwale Nr 61/2009/V/Rej.ZLZ kierownikiem zak³adu jest lek. wet.
Dawid Ziêtek.
2. Uchwa³a Nr 67/2009/V/Rej.ZLZ dotyczy zmian w gabinecie MARAVET, którego kierownikiem jest lek. wet. Marcin Korocik.
Poni¿ej prawid³owa wersja tej czêci rejestru. Przepraszamy za pomy³ki.
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Stanowisko Rady Wielkopolskiej Izby Lek-Wet

STANOWISKO RADY
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU Z DNIA 21 GRUDNIA 2009 R.
W SPRAWIE PROJEKTU UTWORZENIA KIERUNKÓW WETERYNARIA
W NOWYCH ORODKACH AKADEMICKICH

Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Poznaniu pragnie
wyraziæ swoje zaniepokojenie planami utworzenia w Polsce kierunków weterynaria w nowych orodkach akademickich.
Samorz¹d wielkopolskich lekarzy weterynarii uwa¿a, ¿e dotychczasowe
cztery wydzia³y medycyny weterynaryjnej w pe³ni, a nawet z powa¿n¹ nadwy¿k¹ zaspokajaj¹ potrzeby rynku pracy dla lekarzy weterynarii. Kszta³cenie lekarzy weterynarii jest procesem wymagaj¹cym wysoko wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry nauczycieli akademickich, których wed³ug rozeznania
samorz¹du w chwili obecnej nie ma w nadmiarze.
Medycyna weterynaryjna jest dziedzin¹ wymagaj¹c¹ rozleg³ego zaplecza
klinicznego i laboratoryjnego wyposa¿onego w bardzo drogi sprzêt, którym
nowe orodki akademickie nie dysponuj¹.
Uruchomienie nowych kierunków weterynaria tylko z chêci rozszerzenia oferty szkoleniowej zaowocuje obni¿eniem standardów nauczania i w efekcie bêdzie rzutowaæ na jakoæ lekarza weterynarii z polskim dyplomem.
Funkcjonuj¹ce obecnie cztery wydzia³y weterynaryjne borykaj¹ siê z trudnociami finansowymi i z najwy¿szym trudem udaje siê im, g³ównie z braku
rodków, uzyskaæ pozytywn¹ ocenê ekspertów EAEVE.
Rozszerzenie iloci uczelni kszta³c¹cych na kierunku weterynaria spowoduje dalsze zubo¿enie dotychczasowych wydzia³ów, których nie bêdzie staæ na
zakup koniecznego nowoczesnego sprzêtu medycznego.
Szkolnictwo wy¿sze jest finansowane ze rodków publicznych. Samorz¹d
wielkopolskich lekarzy weterynarii bêd¹cy reprezentantem zawodu zaufania
publicznego nie godzi siê na marnowanie rodków bud¿etowych wyj¹tkowo
drog¹ nadprodukcj¹ kiepsko wykszta³conych lekarzy weterynarii, dla doranych celów aplikuj¹cych orodków akademickich. Dzia³ania takie nie le¿¹
w interesie spo³ecznym i mog¹ obni¿yæ presti¿ zawodu polskiego lekarza weterynarii zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.
Za Radê
Prezes lek. wet. Andrzej Moskal
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Lek. wet. Jacek Sonicki

BLI¯SZA CIA£U KOSZULA
A MINISTROWI CH£OP

Sposób konsultowania zmian w przepisach dotycz¹cych weterynarii jest doæ precyzyjnie okrelony w ustawach, jednak Minister Rolnictwa i jego
urzêdnicy maj¹ w³asne oryginalne sposoby negocjowania nowych przepisów
z zainteresowanymi stronami. Polegaj¹ one w skrócie na konfrontacji przedstawicieli stron i obserwowaniu, która z nich jest bardziej zdeterminowana.
Mia³em ju¿ okazjê wielokrotnie przekonaæ siê jak pokrêtna jest logika mylenia ch³opa i to niezale¿nie od tego czy siedzi okrakiem na swojej miedzy, czy
za ministerialnym biurkiem. Mo¿na to skwitowaæ stwierdzeniem, i¿ tylko praca na roli jest czym wznios³ym i spo³ecznie u¿ytecznym, a ca³a reszta to paso¿yty i darmozjady. Po ichniemu brzmi to nastêpuj¹co: £od mysy do cysoza,
wszystkie ¿yjo z gospodorza.
Problem w tym, ¿e wszystkich nas coraz wiêcej dzi kosztuje dostatnie
¿ycie tego gospodarza. Jak g³êboko zakorzeniona jest to maksyma przekona³a
siê Krajowa Rada na konferencji uzgodnieniowej 23 lutego br., której nie
zaszczyci³ obecnoci¹ ¿aden minister, a dyrektor Wojtyra stwierdzi³, ¿e domaganie siê rewaloryzacji wynagrodzeñ lekarzy jest spo³ecznie szkodliwe w trudnej sytuacji podmiotów. Spo³ecznie (ch³opu) u¿yteczne jest natomiast obni¿enie stawek za wystawienie wiadectw zdrowia na winie bo rolnicy skar¿¹ siê
do ministra, ¿e s¹ dzi za drogie. Któremu ministrowi powinni poskar¿yæ siê
zatem weterynarze, skoro od 2003 roku obni¿a siê im wci¹¿ stawki za badania, pomimo rosn¹cej inflacji i wzrostu kosztów utrzymania. Kolejny raz k³ania siê pogl¹d, ¿e nasze miejsce nie jest tu, gdzie ch³opskie interesy chroni siê
za wszelk¹ cenê i wbrew logice. Wybiórcza pamiêæ urzêdników pozwala im
obiecywaæ i zapominaæ o obietnicach, a nawet zapomnieæ czego mia³o dotyczyæ wspomniane spotkanie. Widaæ s¹dz¹ oni, ¿e nie ma sensu dyskutowaæ
z weterynarzami o czym, co rolnicy  producenci dawno ju¿ uzgodnili ze swoim ministrem.
Racjê mia³ W³odek Gibasiewicz twierdz¹c, ¿e wiêtowanie przejcia s³u¿by weterynaryjnej w 1920 r. z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych do Ministerstwa Rolnictwa jest b³êdem, bo od tego czasu stracilimy wszelk¹ niezale¿noæ
w dzia³aniu i stalimy siê ch³opsk¹ policj¹ sanitarn¹. Inspekcja, w imieniu
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której lekarze urzêdowi wykonuj¹ namiastki kontroli za symboliczne wynagrodzenie jest ma³o wiarygodna spo³ecznie, a jej rola sprowadza siê do niañczenia kumpli królika. Jasno to widaæ, gdy zamiast oczekiwanej rewaloryzacji stawek otrzymujemy obni¿kê podstawowej stawki za wystawienie wiadectwa z 17 do 10 z³otych, ale przy ilociach wiêkszych ni¿ 50 sztuk stawka
zmniejszy siê o po³owê. Uczestnicy wyszli z tego spotkania zdecydowani powtórnie powiadomiæ o sprawie Premiera, Prezydenta oraz przewodnicz¹cych
klubów poselskich.
Poddawanie siê lobbingowi sfer producenckich przez ministerstwo zapewne zainteresowa³oby równie¿ Komisjê Europejsk¹, któr¹ nale¿a³oby powiadomiæ zanim jeszcze rozpocz¹³ siê audyt generalny. Jestem przekonany, ¿e ten
temat by³by wdziêczniejszy dla szacownego gremium ni¿ grzebanie w weterynaryjnych torbach na Podkarpaciu, które robi¹ tam za magazyny leków.
Sny o Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci czy Urzêdzie Zdrowia Publicznego s¹ dzi nierealne, bo ch³opy w garniturach, dobrowolnie nie wypuszcz¹
z garci swoich weterynarzy. Przys³u¿y siê temu planowana dzi przez rz¹d
Platformy Obywatelskiej konsolidacja administracji zespolonej, przypominaj¹ca PIS-owskie obtanianie pañstwa poprzez likwidacjê lub ograniczenie do
30% liczby stanowisk w inspektoratach wojewódzkich i powiatowych, g³ównie kadr, ksiêgowoci, obs³ugi prawnej, czy informatycznej. Pod pretekstem racjonalizacji zatrudnienia i wydatków ze rodków publicznych zmierza siê
wprost do centralizacji zadañ administracyjnych w urzêdach wojewódzkich.
Wszystkie te pomys³y znacznie jeszcze ogranicz¹ mo¿liwoci istniej¹cej
Inspekcji. Go³ym okiem widaæ wiêc, ¿e ca³oæ zadañ nale¿y przekazaæ lekarzom urzêdowym wyznaczonym w ramach zak³adów leczniczych dla zwierz¹t,
bo wówczas to one same rozlicz¹ swych w³acicieli i pracowników z podatków i sk³adek ZUS, kupi¹ sobie szczepionki, sprzêt i zrobi¹ z tego sprawozdania. Inspekcja bez administracji bêdzie zmuszona ograniczyæ siê do rozdzia³u
zadañ i wyrywkowego skontrolowania, bo p³aciæ bêdzie ju¿ bud¿et. Byæ mo¿e
bêdzie to wiêc impuls powrotu do normalnoci sprzed 2004 roku.
Uwa¿am, ¿e Inspekcjê nale¿y jak najszybciej uwolniæ od wp³ywów
MRiRW, nawet kosztem po³¹czenia z Sanepidem w Urzêdzie Zdrowia Publicznego, bo tylko wówczas zachowa ona charakter kontrolny i niezale¿noæ
w dzia³aniu. Koniecznoæ pionizacji z w³asnym bud¿etem nie znalaz³a dotychczas w³aciwego zrozumienia decydentów, nawet w obliczu ptasiej czy wiñskiej
grypy, wiêc szanse na jej realizacjê w kryzysie s¹ ¿adne i wszyscy to wiemy.
Nie pocieszajmy siê wiêc, ¿e wszystko idzie w dobrym kierunku, bo jest
coraz gorzej. Likwidacja konta dochodów w³asnych to nastêpny gwód do
trumny obecnego systemu wyznaczania. Jeli kto jeszcze liczy na to, ¿e terenowcy poczekaj¹ do kwietnia  maja 2011 roku na pierwsz¹ transzê bud¿e-
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tow¹ za monitoringi czy miêso, to siê myli i protest stanie siê faktem. Niewielkim pocieszeniem jest tu plan Ministra Finansów, aby stworzyæ rezerwê celow¹ na lata 2011-2013, skoro nawet G³ówny Lekarz twierdzi, ¿e oczekiwanie
na wynagrodzenia mo¿e potrwaæ kilka miesiêcy. Niech wiêc wszyscy znawcy
problemów weterynaryjnych zaczn¹ wreszcie kombinowaæ, kto im to wszystko zrobi na kredyt, bo na pewno nie my.
Jacek Sonicki

CZARNE CHMURY NAD WETERYNARI¥
Nie trzeba byæ jasnowidzem, ¿eby dostrzec, ¿e sytuacja na rynku pracy dla
lekarzy weterynarii staje siê bardzo skomplikowana. Wszyscy wiemy, ¿e
600-700 absolwentów z istniej¹cych czterech wydzia³ów medycyny weterynaryjnej zdecydowanie przewy¿sza mo¿liwoci znalezienia pracy w Polsce, co
zmusza czêæ z nich do emigracji zarobkowej. Czy pañstwo polskie staæ dzi
na tak kosztown¹ nadprodukcjê lekarzy weterynarii, skoro powszechnie wiadomo, ¿e jest to jeden z najbardziej kapita³och³onnych kierunków studiów.
Sk¹d te pomys³y na tak drogie promowanie bezrobocia przez Polskê i kszta³cenie kadr dla pañstw UE na koszt rodzimego podatnika. Tym bardziej niedorzeczne wydaj¹ siê plany powo³ania trzech nowych wydzia³ów w Krakowie,
Poznaniu i Bydgoszczy. Jak s³abe jest praktyczne przygotowanie do zawodu
absolwentów istniej¹cych wydzia³ów wiedz¹ wszyscy lekarze przyjmuj¹cy sta¿ystów. Mo¿na wiêc sobie wyobraziæ jaki poziom bêd¹ reprezentowaæ lekarze
wykszta³ceni przez nowe wydzia³y bez tradycyjnego zaplecza klinicznego
i laboratoryjnego. Oczywicie moda na studiowanie weterynarii spowoduje, ¿e
nawet w tak skromnych warunkach m³odzi ludzie bêd¹ gremialnie siê kszta³ciæ
niewiadomi mglistych perspektyw jakie ich czekaj¹.
Czy jednak jako Izba mo¿emy temu zapobiec? Izby adwokackie dopuszczaj¹ rocznie do zawodu tylko kilkuset nowych aplikantów chocia¿ prawo studiuj¹ w Polsce tysi¹ce studentów. Jak Izba Weterynaryjna ma powstrzymaæ
napór absolwentów na rynek pracy, gdy ustawowo ka¿demu z nich musi przyznaæ prawo wykonywania zawodu i  po spe³nieniu minimalnych wymogów
 otworzyæ praktykê. Uwa¿am, ¿e nale¿y natychmiast podnieæ minimalny próg
dostêpu do samodzielnej praktyki, aby absolwent mia³ czas oswoiæ siê z realiami wykonywania praktyki klinicznej.
Wspó³czeni absolwenci, niezale¿nie od skromnej wiedzy praktycznej,
pos³uguj¹ siê w ¿yciu bazarowo  kupieckimi metodami marketingowymi, któ-
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re mia³yby wzbudziæ zainteresowanie potencjalnego klienta. Nie ma to nic
wspólnego z Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii, czy Kodeksem Dobrej
Praktyki. Jest to bezpardonowe parcie do przodu przy wsparciu funduszy unijnych i pomocy finansowej rodziców. Niewiele ma tu do powiedzenia logika
i rachunek ekonomiczny, który sugerowa³by kruche podstawy do osi¹gniêcia
rentownoci takiej praktyki. Pr¹c naprzód m³odzi lekcewa¿¹ zwykle istniej¹ce
zasady kole¿eñskiego wspó³istnienia, uchwa³y samorz¹du reguluj¹ce poszczególne sfery i zabraniaj¹ce np.: reklamowania us³ug poza gabinetem, aktywnej
reklamy w internecie i innych mediach, nieuczciwej konkurencji cenowej
 dumpingowi itd. Regu³¹ sta³o siê równie¿ organizowanie ró¿nego rodzaju
promocji czasowych i sta³ych, gdzie stosuje siê ceny na poziomie lub poni¿ej
kosztów. Zupe³n¹ patologi¹ jest ju¿ wci¹ganie klientów w powszechn¹ dzi
w internecie akcjê programów opieki nad klientem, które tylko pozornie s¹ bezinteresowne i bezp³atne.
Wchodz¹cy w zawodowe ¿ycie m³odzi lekarze nie próbuj¹ czêsto nawet
nawi¹zaæ poprawnych relacji z okolicznymi praktykami lecz wykorzystuj¹ ka¿d¹ okolicznoæ, która mo¿e im siê przys³u¿yæ do osi¹gniêcia sukcesu jakim jest
zaistnienie w danym rodowisku. Naiwnoæ pcha czêsto m³odych lekarzy
w niezdrowe relacje z hodowcami, czy organizacjami zajmuj¹cymi siê pomoc¹, b¹d opiek¹ nad zwierzêtami. Te ostatnie bezlitonie wykorzystuj¹ ich wolê
niesienia nawet bezinteresownej pomocy zwierzêtom i przekuwaj¹ j¹ w swój
sukces organizacyjny.
Tak powstaj¹ ró¿ne akcje, gdzie m³odzi lekarze spo³ecznie, b¹d za marne grosze, wykonuj¹ specjalistyczne us³ugi, które mia³yby ich reklamowaæ,
a w rzeczywistoci niszcz¹ tylko lokalny rynek us³ug. Organizacje opiekuj¹ce
siê zwierzêtami bezdomnymi winny z za³o¿enia gromadziæ fundusze celem sfinansowania miêdzy innymi leczenia i profilaktyki tych zwierz¹t. Mog¹ równie¿ zgromadzone rodki w formie bonów przekazywaæ osobom niezamo¿nym
na wykonanie zabiegów profilaktycznych i leczniczych w gabinetach lekarskich. Jednak próby naciskania na m³odych lekarzy aby to oni organizowali
promocyjne dni czy tygodnie, w ramach których operuj¹ czy szczepi¹ za pó³darmo, s¹ niedopuszczaln¹ ingerencj¹ w woln¹ praktykê weterynaryjn¹.
Izba musi tu interweniowaæ w trosce o w³aciwe wykonywanie us³ug weterynaryjnych niezale¿nie od faktu jakie szczytne cele przywiecaj¹ takim akcjom. Jeli lekarz ma ¿yæ z praktyki klinicznej nie mo¿e wci¹¿ bawiæ siê
w dobroczynnoæ bêd¹c na utrzymaniu rodziców czy teciów. Brak powszechnych w UE cenników minimalnych us³ug wynikaj¹cych z opracowanych standardów wykonywania poszczególnych czynnoci weterynaryjnych rodzi dalej
przekonanie, ¿e us³uga weterynaryjna ma tylko tak¹ wartoæ, jak¹ jest w stanie
zap³aciæ potencjalny klient. S¹ jednak pewne granice tej bazarowej filozofii
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uzdrawiaj¹cego dzia³ania wolnego rynku. Za nimi jest ju¿ tylko zwyk³e oszukiwanie ludzi nie maj¹ce nic wspólnego z zawodem zaufania publicznego.
Piszê o tych sprawach widz¹c bezsilnoæ samorz¹du i brak jasnych podstaw do ingerowania w sferê praktyki klinicznej, co przy niepohamowanej tendencji do masowego kszta³cenia lekarzy weterynarii, wró¿y mroczne widoki na
przysz³oæ wolnej praktyki. Nie mam z³udzeñ, ¿e pewne procesy s¹ w tym zawodzie nieodwracalne, ale martwi mnie dalsze marginalizowanie roli samorz¹du przez lekarzy klinicystów, podczas gdy to w³anie on móg³by regulowaæ
pewne niekorzystne zjawiska wkradaj¹ce siê w nasz zawód. Niestety, a byæ
mo¿e na szczêcie dla innych, obecny garnitur izbowy zdominowany przez
Inspekcjê i lekarzy urzêdowych, nie podejmuje tych problemów walcz¹c
wci¹¿ o cenniki i wynagrodzenia, na których wielkoæ od lat ma przecie¿
niewielki wp³yw. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e nie obudzimy siê niebawem
z rêk¹ w nocniku.
Jacek Sonicki
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dr W³odzimierz A. Gibasiewicz

ROZWA¯ANIA

NAD GROBEM PRZYJACIELA

W styczniu uczestniczy³em w ostatniej drodze przyjaciela ppor. Stanis³awa Szwarc-Bronikowskiego, który spocz¹³ na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach w Warszawie w pobli¿u Kwatery Harcerzy. Pogrzeb odby³ siê w asycie Kompani Honorowej Wojska Polskiego. Przed grobem wród licznie zgromadzonych cz³onków rodziny, przyjació³ i kolegów piêknie o zmar³ym
w charakterystyczny dla siebie sposób mówi³ red. Wojciech Cejrowski. ¯egna³
Stanis³awa wspominaj¹c jego lata walki w AK, lata powojenne, gdy nie pogodzi³ siê z kolejn¹ okupacj¹, aresztowania przez UB i lata pracy w PRL, jego
pracê w Telewizji Polskiej, jego podró¿e, filmy, publikacje i ksi¹¿ki. Mówi³
o wielkim zapomnianym, o mistrzu, o Redaktor W. Cejrowski zamówi³ msze
wiête odprawiane przez polskich misjonarzy we wszystkich tych krajach,
w których przed laty by³ Stanis³aw Szwarc-Bronikowski. Po¿egnalimy wielkiego podró¿nika, a jednoczenie skromnego i prawego cz³owieka. W spotkaniu po pogrzebie, w domu re¿ysera, Rodzina przygotowa³a to co Stanis³aw lubi³ najbardziej: golonkê, zupê grzybow¹ i bimber przywieziony z rodzinnych
stron, z Sandomierszczyzny.
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I kiedy tak rozmyla³em nad grobem wielkiego zapomnianego Stanis³awa Szwarc-Bronikowskiego, doszed³em do wniosku, ¿e nale¿y zastanowiæ siê
nad uhonorowaniem ¿yj¹cych kole¿anek i kolegów lekarzy weterynarii, którzy
prze¿yli  dla przyk³adu 80 lat i mo¿e 90.
Takim organizatorem spotkania i przypomnienia pracy i drogi ¿yciowej jubilata winien byæ gospodarz powiatu z naszej, weterynaryjnej strony  powiatowy lekarz weterynarii. Mo¿na zaprosiæ wszystkich lekarzy z danego powiatu, poprosiæ przedstawiciela z województwa czy Izby, Ko³o Seniorów, wystaraæ siê wczeniej o odznaki czy odznaczenia i przy herbacie, mo¿e kawie
opowiedzieæ ¿ycie jubilata i powspominaæ dobre czasy w gronie wspó³pracowników, kolegów z terenu i administracji a mo¿e i nawet samorz¹du gminy
czy powiatu. Wyobra¿am sobie, ¿e z tej okazji wrêczamy jubilatowi np. efektown¹ fura¿erkê opracowan¹ w jednym wzorze dla ca³ego województwa,
a mo¿e togê w np. zielonym kolorze z wyhaftowanym herbami Wielkopolski
i napisem  lekarz weterynarii Stanis³aw Szwarc. Wrêczamy medal pami¹tkowy ufundowany przez samorz¹d. W 80-rocznicê wrêczana by³aby toga, w 90.
rocznicê  fura¿erka czy odwrotnie.
Za³o¿enia takich uroczystych obchodów powinien opracowaæ zespó³ z³o¿ony z przedstawicieli Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, powiatowych lekarzy
i Wielkopolskiej Izby.
¯ycie dzisiaj tak szybko biegnie, ludzie tak popiesznie i w zapomnieniu
odchodz¹, ¿e wydaje siê, i¿ takie zatrzymanie na krótk¹ chwilê, przypomnienie
i pamiêæ, godne jest podjêcia przez naszego rodowisko.
I nie wa¿ne kto to wymyli³, wa¿ne tylko dla kogo i po co.
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Lek. wet. Jacek Sonicki

ZANIM ODWIEDZI CIÊ
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY RODOWISKA
Ka¿dy nowo powstaj¹cy i rejestrowany zak³ad
leczniczy dla zwierz¹t musi okazaæ siê, przed kontroluj¹c¹ go komisj¹ z Izby, umow¹ na odbiór odpadów z grupy 18  Odpady
medyczne i weterynaryjne. Wielu kolegów uwa¿a, ¿e to wyczerpuje obowi¹zki dla zak³adów leczniczych wynikaj¹ce z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2007r. Nr. 39, poz. 251, z póz. zm.). Jednak zak³ad leczniczy bêd¹c wytwórc¹ odpadów weterynaryjnych powinien je gromadziæ
i przekazywaæ poszczególne grupy odpadów wyspecjalizowanym firmom oraz
zbieraæ chronologicznie karty przekazania odpadów, które staj¹ siê uproszczon¹ form¹ ewidencji odpadów. Lekarz weterynarii prowadz¹c zak³ad leczniczy
jest odpowiedzialny za w³aciwe gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie poszczególnych grup odpadów do utylizacji. Jest równie¿ odpowiedzialny
za poprawnoæ posiadanej dokumentacji co do treci (kod odpadu, iloæ, daty
przekazania itd.). Nale¿y równie¿ zainteresowaæ siê, czy firma odbieraj¹ca odpady ma tylko zezwolenie na transport, czy te¿ na gromadzenie i utylizacjê
odpadów, poniewa¿ wg Inspekcji Ochrony rodowiska winnimy wiedzieæ kto
finalnie unieszkodliwia  spala  wytworzone przez nas odpady. Warto poprosiæ taka firmê o kopiê decyzji na okrelony rodzaj dzia³alnoci, czego równie¿
wymagaj¹ Inspektorzy WIO-u. Odpady weterynaryjne to odpady powstaj¹ce
w zwi¹zku z badaniem, leczeniem zwierz¹t oraz wiadczeniem innych us³ug
weterynaryjnych, a tak¿e w zwi¹zku z prowadzeniem badañ i dowiadczeñ na
zwierzêtach. Grupa 18.02 ucila, co to s¹ odpady z diagnozowania, leczenia
i profilaktyki weterynaryjnej tzn.:
a. Narzêdzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (w tym ostrza skalpeli, ig³y iniekcyjne, strzykawki, venflony, cewniki, katetery, rêkawice jednorazowe, itd.) Kod 180201
b. Inne odpady, które zawieraj¹ ¿ywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materia³u genetycznego,
o których wiadomo lub co do których istniej¹ wiarygodne podstawy do
s¹dzenia, ¿e wywo³uj¹ choroby u ludzi i zwierz¹t. I to jest podstawowy
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problem w naszej dzia³alnoci, poniewa¿ wiêkszoæ kolegów nie zdaje sobie sprawy, i¿ materia³y opatrunkowe, gaziki, serwety operacyjne, p³yny
ustrojowe, fragmenty usuniêtych tkanek i narz¹dy stanowi¹ odpad potencjalnie zakany wymagaj¹cy w³aciwego gromadzenia, przechowywania
i przekazywania do utylizacji, co rodzi kosztowne konsekwencje naszej
dzia³alnoci, z którymi ju¿ dzi musimy siê zmierzyæ Kod 180202.
c. We wspó³czesnej praktyce weterynaryjnej odpadem s¹ równie¿ odczynniki chemiczne, w tym chemikalia zawieraj¹ce substancje niebezpieczne powstaj¹ce przy barwieniu w diagnostyce hematologicznej, biochemicznej
oraz w radiologii i radiografii Kod 180205
d. Silnie truj¹cymi substancjami s¹ równie¿ stosowane powszechnie u ma³ych
zwierz¹t leki cytotoksyczne i cytostatyczne Kod 180207
Osobnym problemem w praktyce weterynaryjnej dotycz¹cej zwierz¹t towarzysz¹cych s¹ zw³oki zwierzêce, czyli zwierzêta pad³e b¹d umiercone
 poddane eutanazji w zak³adzie leczniczym. W praktyce terenowej utrwali³ siê
pogl¹d, ¿e jest to problem w³aciciela zwierzêcia, ale hodowca nie chce ponosiæ wysokich kosztów utylizacji, wiêc w trosce o stan rodowiska zadanie to
przejê³y gminy jako jednostki samorz¹du terytorialnego.
Zupe³nie inaczej wygl¹da sytuacja praktyk ma³ych zwierz¹t w rodowisku
wielkomiejskim, gdzie zw³oki zwierzêce powsta³e w wyniku wypadku, przy
próbie ratowania ¿ycia zwierzêcia b¹d eutanazji z braku mo¿liwoci zapobie¿enia zbêdnym cierpieniom nieuleczalnie chorego zwierzêcia staj¹ siê problemem zak³adu leczniczego. Nawet tzw. planowa eutanazja z powodu nadmiernej agresywnoci zwierzêcia, zaawansowanego wieku przy wspó³istniej¹cych
schorzeniach (pora¿enia, nie wstrzymywanie potrzeb fizjologicznych) nie mo¿e
byæ wy³¹cznie problemem w³aciciela.
Wspó³czesna praktyka ma³ych zwierz¹t powinna zaoferowaæ w³acicielowi mo¿liwoæ odp³atnego przechowania i przekazania zw³ok zwierzêcych do
utylizacji. Postêpowanie takie wynika z Rozporz¹dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1774/2002 z dnia 3 padziernika 2002 roku w sprawie
tzw. produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego. Pozostaje jeszcze aspekt
moralny w kontakcie z w³acicielami umierconych zwierz¹t, którzy chc¹ pochowaæ swego przyjaciela na w³asnej dzia³ce. Nale¿y ich pouczyæ, i¿ jest to
niezgodne z przepisami i mo¿e byæ przyczyn¹ ingerencji Stra¿y Miejskiej lub
Inspekcji Ochrony rodowiska. Byæ mo¿e powstanie koniecznoæ zbierania
owiadczeñ w³acicieli, ¿e pomimo pouczenia o koniecznoci utylizacji zdecydowali siê zabraæ zw³oki na w³asn¹ probê.
Temat sta³ siê aktualny, gdy w niektórych praktykach zaczêli siê pojawiaæ
inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony rodowiska, a Minister Rolnictwa opublikowa³ projekt rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owego sposobu
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postêpowania z odpadami weterynaryjnymi. Projekt ten przypomina Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 roku i mo¿e byæ dla nas k³opotliwym problemem, poniewa¿ jego wymogi jawnie k³óc¹ siê z ustaw¹ o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t. W projekcie tym przewiduje siê odrêbne
pomieszczenia o cianach i pod³ogach zmywalnych wraz z aneksem sanitarnym
(umywalka z ciep³¹ i zimn¹ wod¹) do magazynowania odpadów i tylko w przypadku niewielkich iloci odpadów ich rolê mo¿e pe³niæ odrêbna ch³odziarka.
Podobnie jak w szpitalach mielibymy u¿ywaæ kolorowych worków plastikowych: czerwonych dla zakanych odpadów weterynaryjnych, ¿ó³tych dla
niebezpiecznych odpadów i niebieskich dla pozosta³ych. Worki i pojemniki
mia³yby byæ szczegó³owo opisane kto i kiedy je zamkn¹³ oraz zale¿nie od warunków mia³yby byæ przechowywane przez cile okrelony czas. Wymaga³oby to opracowania w ka¿dym zak³adzie i na ka¿dym stanowisku pracy, procedur postêpowania, gromadzenia i przekazywania poszczególnych rodzajów
odpadów. Projekt przewiduje trzymiesiêczne vacatio legis na realizacjê powy¿szych wymogów i dotyczy³ bêdzie wszystkich zak³adów leczniczych oraz innych podmiotów, gdzie wykonywane s¹ us³ugi weterynaryjne.
Powstaje pytanie, co z odpadami weterynaryjnymi powsta³ymi w trakcie
wykonywania us³ug poza zak³adem, tj. w gospodarstwie, na fermie w domu
w³aciciela zwierzêcia. Czy mamy mo¿liwoci zbierania i transportowania odpadów we w³asnych  rodzinnych samochodach? Ciekawe jest, ¿e materia regulowana w niniejszym rozporz¹dzeniu nie jest objêta prawem Unii Europejskiej. Czy¿by projektodawcy znowu chcieli wyjæ przed szereg nie bacz¹c na
konsekwencje? Jak winna wreszcie post¹piæ Okrêgowa Rada w przypadku
wejcia w ¿ycie wspomnianego rozporz¹dzenia  zamkn¹æ zak³ady nie spe³niaj¹ce nowych wymogów lokalowych?
Wiêkszoæ z Was pomyli, ¿e ten problem nas nie dotyczy i, ¿e jak zwykle
znajdzie siê wytrych. Jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Z koñcem
roku nawiedzi³ mnie Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska ze stosownym upowa¿nieniem. Okaza³o siê, ¿e pomimo i¿ systematycznie przekazujê
odpady weterynaryjne wyspecjalizowanej firmie i gromadzê karty przekazania
odpadów, to jednak nie wiem gdzie finalnie s¹ one spalane. Podstawowym zarzutem by³ jednak brak sporz¹dzenia informacji o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania tymi odpadami. Obowi¹zek ten wynika z art. 17
ust. 1 ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku i dotyczy podmiotów wytwarzaj¹cych odpady weterynaryjne uznane za niebezpieczne (180202, 180205
i 180207), w iloci do 100 kg (0.1 Mg-megagramów) rocznie, albo powy¿ej
5 ton rocznie odpadów innych ni¿ niebezpieczne. Informacjê nale¿y z³o¿yæ do
wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta  wed³ug okrelonego wzoru:
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1. Informacja ma zawieraæ wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych wraz z kodami i przewidywanymi ilociami poszczególnych odpadów
w Mg (kg) rocznie,
2. Nale¿y równie¿ wskazaæ sposoby zapobiegania powstawania odpadów lub
ograniczenia iloci odpadów i ich negatywnego oddzia³ywania na rodowisko
3. W informacji nale¿y opisaæ sposób dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami z uwzglêdnieniem miejsc i sposobu magazynowania (zbierania), transportu i unieszkodliwiania(utylizacji),
4. Wspomnian¹ informacjê nale¿y przed³o¿yæ w trzech egzemplarzach
w wydziale ochrony rodowiska urzêdu miasta czy gminy.
Po z³o¿eniu takiej informacji otrzymamy potwierdzenie o przyjêciu i zarejestrowaniu naszej informacji, z nadaniem numeru ewidencyjnego, z powiadomieniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska i Urzêdu Marsza³kowskiego, co nie rodzi ¿adnych kosztów dla zak³adu leczniczego.
Problem zaczyna wówczas, gdy na podstawie kart przekazania odpadów
wytwarzamy ponad 100 kg (0.1 Mg) rocznie odpadów uznawanych za niebezpieczne. Wymagana jest wówczas decyzja zatwierdzaj¹ca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydana przez w³aciwy wydzia³ ochrony rodowiska danego miasta czy gminy. Koszt takiej decyzji to ok. 500 PLN, nie
licz¹c kosztów stworzenia wspomnianego programu. Dodatkowymi wymogami w takim przypadku mo¿e byæ pozwolenie na u¿ytkowanie danego lokalu
czy obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem co mo¿e stanowiæ spory problem
wielu praktyk ma³ych zwierz¹t zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych.
Reasumuj¹c, stalimy siê obiektem zainteresowania kolejnej Inspekcji, która
posiada umocowania prawne do kontroli i potrafi byæ sprawna i bezwzglêdna
w egzekwowaniu wymogów i zaleceñ pokontrolnych. Osobne zagro¿enie stanowi projekt Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegó³owego sposobu postêpowania z odpadami weterynaryjnymi, który
w proponowanej formie mo¿e byæ podstaw¹ do wielu k³opotliwych obowi¹zków dla w³aciciela i personelu zak³adów leczniczych.
Lek. wet. Jacek Sonicki
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lek. wet. Marek Rutkowski
Orodek Biotransferu w Pi¹tnicy k/£om¿y, woj. podlaskie

WP£YW ¯YWIENIA NA SEKRECJÊ HORMONÓW
Iloæ i dostêpnoæ pokarmu istotnie wp³ywa na rozrodczoæ zwierz¹t. Wraz
ze wzrostem wydajnoci czyli zu¿yciem dostarczonego pokarmu np. do produkcji mleka u zwierz¹t pogarsza siê ich p³odnoæ. Takim skutkiem nieprawid³owego od¿ywienia samic mo¿e byæ okresowe lub ca³kowite zahamowanie aktywnoci osi podwzgórzowo  przysadkowo  gonadowej, co w konsekwencji
zaburza osi¹gniêcie dojrza³oci p³ciowej, cyklicznoæ jajników i prze¿ywalnoæ
zarodków.
Wykazano, ¿e przysadki niedo¿ywionych zwierz¹t maj¹ obni¿on¹ aktywnoæ gonadotropow¹. Objawy te ustêpowa³y po podaniu hormonów: luteinizuj¹cego (LH) i pêcherzykowego (FSH), dlatego mo¿na wnioskowaæ, ¿e bezporedni¹ przyczyn¹ jest niedostateczna sekrecja gonadotropin z przedniego p³ata przysadki. Chroniczne niedo¿ywienie zaburza cyklicznoæ p³ciow¹ samic.
Bezporedni¹ przyczyna tych zak³óceñ s¹ zmiany w syntezie i uwalnianiu LH
 w mniejszym stopniu FSH. Sekrecja LH pozostaje pod kontrol¹ podwzgórzowego dekapeptydu  gonadoliberyny (GnRH), który jeli wystêpuj¹ ograniczenia pokarmowe powoduje t³umienie syntezy i uwalnianie LH, co nastêpnie
wp³ywa na dysfunkcjê jajników.
Dostarczanie dodatkowego wysokobia³kowego i wysokoenergetycznego
po¿ywienia przed sezonem rozrodczym lub w czasie tego sezonu zwiêksza na
ogó³ liczbê owuluj¹cych pêcherzyków. Mechanizm, przez który iloæ dostarczonego po¿ywienia oraz masa cia³a wp³ywaj¹ na pêcherzyki jajnikowe, nie
jest jeszcze do koñca poznany. Dojrzewanie pêcherzyków jajnikowych i owulacja zale¿¹ od dzia³ania gonadotropin przysadkowych, a szczególnie od LH.
Uwalnianie LH zale¿y od pobudzaj¹cego dzia³ania GnRH. Niedo¿ywienie obni¿a czêstotliwoæ pulsów LH, a wp³yw ten zale¿y od zmniejszenia uwalniania
GnRH, podczas gdy wra¿liwoæ przysadki na GnRH nie jest zmieniona. Podwy¿szona liczba owuluj¹cych pêcherzyków jajnikowych jest zwi¹zana ze
wzrostem stê¿enia gonadotropin przysadkowych we krwi obwodowej. Wzbogacone ¿ywienie powoduje podwy¿szenie liczby owuluj¹cych pêcherzyków
jajnikowych i wzrost liczby pulsów LH. Na morfologiê i fizjologiê pêcherzyków jajnikowych wp³ywaj¹ zarówno niedo¿ywienie, jak i wzbogacone ¿ywienie, co w hodowli przek³ada siê na zaburzenia owulacji i rozrodczoci.
Wa¿n¹ role czynników ¿ywieniowych w rozwoju czynnoci uk³adu rozrodczego w okresie prenatalnym mo¿na ju¿ zauwa¿yæ w 10 dniu ci¹¿y. Niedo¿y-
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wienie matki ogranicza wzrost zarodka ju¿ przed implantacj¹, a w póniejszym
okresie rozwoju ma wp³yw na prze¿ywalnoæ zarodków. Obserwowano, ¿e
u matek o obni¿onej masie cia³a miertelnoæ zarodków by³a wiêksza ni¿
u zwierz¹t ze zwiêkszon¹ masa cia³a. Na prze¿ywalnoæ zarodków wp³yw ma
równie¿ prawid³owa sekrecja steroidów, a przede wszystkim progesteronu.
Miêdzy poziomem ¿ywienia, a iloci¹ progesteronu istnieje zale¿noæ odwrotnie proporcjonalna, tzn. niski poziom ¿ywienia jest zwi¹zany z podwy¿szeniem
poziomu progesteronu, którego gwa³towna sekrecja i obni¿enie poziomu powoduje zmiany w ciê¿arnej macicy. Zaburzenia w wydzielaniu progesteronu
powoduj¹ zanik objawów rujowych oraz niesprzyjaj¹ce rodowisko dla prze¿ywalnoci zarodka. W warunkach fizjologicznych progesteron jest wytwarzany w zluteinizowanych komórkach ziarnistych cia³ka ¿ó³tego jajnika, a po piêtnastym tygodniu równie¿ przez ³o¿ysko. Jego prawid³owe stê¿enie jest niezbêdne do utrzymania ci¹¿y.
W okresie prowadz¹cym do osi¹gniêcia dojrza³oci p³ciowej w organizmie
zachodz¹ zmiany w hormonalnych uk³adach zwi¹zanych ze wzrostem i rozrodem. Nastêpuje wzrost syntezy i uwalniania GnRH co powoduje wzrost pulsacyjnego uwalniania LH w nastêpstwie czego powstaj¹ pêcherzyki jajnikowe
i zostaje zwiêkszona sekrecja hormonów steroidowych. Przyspieszenie wy¿ej
opisanych procesów hormonalnych spowodowane jest oddzia³ywaniem licznych sygna³ów do uk³adu kontroluj¹cego wydzielanie GnRH. Jednym z wa¿niejszych sygna³ów pochodz¹cych ze rodowiska zewnêtrznego jest dostêpnoæ
pokarmu. Obserwuje siê, ¿e ja³ówki nie mog¹ osi¹gn¹æ dojrza³oci p³ciowej,
dopóki nie osi¹gn¹ pewnego stadium rozwoju fizjologicznego tzw. krytycznej
masy cia³a. Okrelenie indywidualnie dla ka¿dej ja³ówki docelowego ciê¿aru
cia³a, pozwoli³oby na prawid³ow¹ cyklicznoæ jajników.
U doros³ej samicy zmniejszenie masy cia³a o 20% powoduje przerwanie
cykli p³ciowych i zanik czynnoci jajników, a czêstotliwoæ pulsów LH w fazie pêcherzykowej cyklu p³ciowego jest wprost proporcjonalna do zmian
w masie cia³a. Utrata masy cia³a zwi¹zana jest równie¿ ze zmian¹ kondycji.
¯eby oceniæ rezerwy energetyczne zwierzêcia oraz jego prawid³owe ¿ywienie
nale¿y oceniæ kondycje w skali 1-5 BCS. Zmiana oceny w dó³ o 1 pkt wi¹¿e
siê z zaburzeniami p³odnoci. ¯eby wykryæ zaburzenia p³odnoci mo¿na zastosowaæ  jak¹ jedn¹ z metod  ocenê kondycji w ca³ym stadzie.
Istotn¹ role w ¿ywieniu zwierz¹t odgrywa bia³ko. Karmienie dietami o niskiej zawartoci bia³ka wyd³u¿a czas osi¹gniêcia dojrza³oci p³ciowej i skraca
cykle p³ciowe u prze¿uwaczy. Brak bia³ka w pokarmie po wycieleniu opónia
powrót do cykli rujowych spowodowane to jest mniejsz¹ odpowiedzi¹ przysadki mózgowej na GnRH. Obecnie przeprowadzane badania wykaza³y, ¿e podanie niektórych aminokwasów bezporednio do orodkowego uk³adu nerwo-
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wego (OUN) podtrzymuje wysoki poziom uwalniania LH oraz zwiêksza liczbê
owuluj¹cych pêcherzyków jajnikowych. Jednym z takich aminokwasów powoduj¹cych przyspieszenie wzrostu pêcherzyków jajnikowych, owulacji i cyklu
rujowego jest tyrozyna (hormon wydzielany przez tarczyce). Tyrozyna podnosi syntezê noradrenaliny i dopaminy w OUN co skutkuje prawid³ow¹ sekrecj¹
GnRH, a w dalszym etapie prawid³owemu pulsacyjnemu uwalnianiu LH. Poziom zawartoci bia³ka w dawce, od którego rozpoczynaj¹ siê problemy z rozrodem s¹ bardzo rozbie¿ne. Wyd³u¿enia okresu miêdzyci¹¿owego mo¿na spodziewaæ siê, gdy koncentracja bia³ka w suchej masie dawki przekracza 15%.
Inni badacze obserwowali stopniowe zwiêkszanie siê d³ugoci okresu miêdzyci¹¿owego (od 65 do 105 dni) w miarê jak zwiêkszano koncentracjê bia³ka
ogólnego z 12 do 19%. Zaobserwowano równie¿ zmniejszenie skutecznoci
pierwszej inseminacji z 80 do 60%, gdy zwiêkszono koncentracjê bia³ka ogólnego w dawkach dla ja³ówek.
Wa¿ne jest podawanie zwierzêtom bia³ka o mniejszej podatnoci na rozk³ad w ¿waczu. Takie bia³ko potrzebuje o wiele mniej energii wytwarzanej przy
jego rozk³adzie na substraty. Równie¿ zbyt du¿a iloæ bia³ka mo¿e spowodowaæ ujemny bilans energii czyli poredni wp³yw na wytwarzanie hormonów
sterydowych w jajniku, a w efekcie dalszym zahamowanie wydzielania gonadotropin przez przysadkê mózgow¹. Mo¿na zapobiegaæ brakom energii spowodowanym zbyt du¿¹ iloci¹ skarmianego bia³ka stosuj¹c dodatki t³uszczu chronionego.
Innym sk³adnikiem pokarmowym wp³ywaj¹cym na procesy rozrodcze jest
glukoza. Dostêpnoæ glukozy w po¿ywieniu jest sygna³em metabolicznym porednicz¹cym miêdzy wartoci¹ energetyczn¹ po¿ywienia, a prawid³ow¹ sekrecja LH. Brak glukozy powoduje ca³kowity zanik cykli rujowych i owulacji
u krów. Prawdopodobny mechanizm dzia³ania glukozy polega na dostarczeniu
do mózgu energii potrzebnej do stymulacji neuronów GnRH co skutkuje sekrecj¹ LH z przysadki mózgowej i prawid³owym cyklem rujowym.
Istnieje równie¿ teoria, ¿e ujemny bilans energii mo¿e pogarszaæ p³odnoæ
poprzez pogorszenie jakoci dojrzewaj¹cych pêcherzyków. Nie dojrzewaj¹ one
w fizjologicznym czasie 70 dni. W warunkach deficytu energii wzrasta liczba
pêcherzyków niedojrza³ych (poni¿ej 10 mm rednicy). Natomiast poprawa bilansu energii zwiêksza liczbê dobrze wykszta³conych pêcherzyków (powy¿ej
10 mm).
W regulacji i poredniczeniu miêdzy pokarmem, a rozrodem bior¹ równie¿
udzia³ neurotransmitery i modulatory. S¹ to ró¿nego rodzaju peptydy o dzia³aniu oreksygenowym i anoreksygenowym, s¹ one wytwarzane w mózgu oraz
komórkach przewodu pokarmowego. Jednym z takich zwi¹zków jest neuropeptyd Y (NPY)  czynnik oreksygenowy. Zawartoæ NPY w podwzgórzu mówi
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nam o stanie od¿ywienia organizmu. Stwierdzono, ¿e NPY jest zwi¹zkiem stymuluj¹cym pobieranie pokarmu. Razem z leptyn¹ tworzy neurohormonaln¹
pêtle zwrotn¹, która reguluje pobieranie pokarmu na poziomie OUN. W stanie
braku po¿ywienia nastêpuje pobudzenie aktywnoci sekrecyjnej NPY, a równoczesne hamowanie aktywnoci uk³adu gonadotropowego. Leptyna natomiast
dzia³a jako sygna³ metaboliczny w uk³adzie rozrodczym przekazuj¹c impuls do
OUN z informacj¹ o dostêpnych rezerwach takich jak glukoza i kwasy t³uszczowe.
Opisany powy¿ej wp³yw sk³adników po¿ywienia na regulacje hormonaln¹
w organizmie jest wyranym przyk³adem, ¿e nale¿y dok³adnie powi¹zaæ iloæ
skarmianej ¿ywnoci z okresem fizjologicznym w jakim znajduje siê dany
osobnik, a efektem prawid³owego ¿ywienia powinny byæ regularnie pojawiaj¹ce siê ruje.
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TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
W PROFILAKTYCE WRODZONEGO PRZEMIESZCZENIA MOCZOWODÓW

(CONGENITAL ECTOPIC URETER  CEU)

W niniejszym wydaniu Biuletynu Informacyjnego prezentujemy zdjêcia tomografu komputerowego oraz wykonanych t¹ metod¹ zdjêæ prawid³owego
przebiegu moczowodów u psa (suki) rasy entlebucher.
Badania i zdjêcia wykonano w Klinice Weterynaryjnej dla Ma³ych i Du¿ych Zwierz¹t w Mimon w Czechach.
Za zgodê na opublikowanie zdjêæ Redakcja Biuletynu dziêkuje kol. MVDr.
Zdeòkowi Vepøek.
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Za zgod¹ autorów: Pani El¿biety Król-Pakulskiej i Pana Jerzego Jakubka z Pañstwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie przedrukowujemy artyku³ pt. Rodzinne ognisko
w³onicy po spo¿yciu wyrobów z miêsa dzika, który ukaza³ siê
w Przegl¹dzie Epidemiologicznym 2008; 62: 553556.

Trichinella spiralis. Fot. W. Gibasiewicz.
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Dr n. wet. Lech Gogolewski

MÓJ POBYT W KATARZE
By³ rok 1991. Lecznictwo weterynaryjne zosta³o po piêædziesiêciu jeden latach ponownie sprywatyzowane. Lekarze weterynarii i praktycy organizowali pracê w ró¿ny sposób. Niewielu jednak tworzy³o zespo³y. Wiêkszoæ próbowa³a siê przymierzyæ do samodzielnej praktyki. Dla mnie zmiany te
spowodowa³y utratê stanowiska pracy w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii
w Poznaniu. Do koñca 1990 roku by³em Kierownikiem Orodka Lecznictwa
i Profilaktyki czyli krótko mówi¹c od spraw kontroli weterynaryjnej dzia³alnoci 64 lecznic pañstwowych. Od lipca przygotowany by³em do objêcia stanowiska inspektora do spraw nadzoru farmaceutycznego w weterynarii, który
w czasie tym by³ tworzony.
W sierpniu na urlop do kraju przyje¿d¿a z rodzin¹ lek. wet. Tadeusz Wiêckowski od kilku lat przebywaj¹cy w Dubaju. Spotkalimy siê przypadkowo
w Zak³adzie Weterynarii na Grunwaldzkiej w Poznaniu. W przesz³oci Tadeusz Wiêckowski by³ moim praktykantem i sta¿yst¹. Zatrzymalimy siê na krótk¹ rozmowê na tematy ró¿ne zawodowe i rodzinne. W trakcie rozmowy pad³a
propozycja pracy w Katarze, oczywicie w charakterze lekarza weterynarii. Po
krótkim namyle i rozmowie z rodzin¹ zdecydowa³em siê na podjêcie pracy.
Oczywicie konieczna by³a procedura przygotowawcza, ale fina³ by³ taki, ¿e
dnia 17 padziernika 1991 roku by³em w samolocie do Dubaju. W Dubaju rozmowa kwalifikacyjna i po kilku godzinach decyzja  Doktor Lech Gogolewski
jedzie do Kataru obj¹æ stanowisko lekarza weterynarii w nowo wybudowanej
rzeni owiec. Rzenia by³a budowana popiesznie na zamówienie Emira Kataru. W tym miejscu muszê przekazaæ przyczyny budowy rzeni. Bezporednim
powodem by³o na³o¿enie przez Australiê embargo na handel z Arabi¹ Saudyjsk¹ spowodowanie dampingiem stosowanym przez Saudyjczyków przy sprzeda¿y pszenicy. Damping spowodowa³ spadek cen wiatowych na pszenicê
z czego bardzo niezadowolona by³a Australia i Nowa Zelandia.
Emir Kataru podpisa³ nowy kontrakt z rz¹dem Australijskim na dostawy
¿ywych owiec drog¹ morsk¹. Grupowanie w Katarze owce by³y ubijanie. Miêso z nich przesy³ane by³o do Arabii Saudyjskiej. Zapotrzebowanie na miêso
owiec  baraninê spowodowane by³o kilkoma czynnikami.
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1) Koniecznoæ wy¿ywienia pielgrzymów przyje¿d¿aj¹cych z ca³ego wiata
do Mekki i Medyny wiêtych miejsc islamu.
2) Pielgrzymów przyjecha³y miliony, Arabia Saudyjska jest krajem, który nie
ma mo¿liwoci produkowania ¿ywnoci w dostatecznej iloci.
3) Cena na baraninê z owiec Australijskich by³a o 50% ni¿sza od cen na miêso zwierz¹t w³asnych.
Rz¹d Australii wyrazi³ zgodê na sprzeda¿ owiec do Kataru, b¹d co b¹d
innego kraju.
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Tak te¿ siê sta³o, ¿e po miesiêcznym pobycie w Dubaju przelecia³em do
Kataru. Rzenia by³a w koñcowej fazie rozbudowy. Montowano urz¹dzenia
ch³odnicze i klimatyzacyjne. Uruchamianie trwa³o oko³o 2 miesiêcy. Zaczê³o
siê  pierwszy statek z owcami z Australii przep³yn¹³ do portu w Al Doha.
Obok rzeni wybudowane by³y olbrzymie wiaty  zadaszenie, gdzie grupowane by³y zwierzêta.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

W zakres moich obowi¹zków wchodzi³o:
Nadzór nad ¿ywymi zwierzêtami w magazynowaniu ¿ywca  bie¿¹ca kontrola stanu zdrowia  przyk³ad:
2x dziennie  forma badania przedubojowego.
Podejmowanie ewentualnych decyzji o uboju (nie stosowano leczenia).
Kontrola rzeni przed ubojem. Sprawdzanie temperatur i czystoci.
Badanie poubojowe ka¿dej sztuki  segregacja na zdatne i przeznaczone
do ponownego badania  dziennie oko³o 60-100 sztuk.
Sporz¹dzanie dziennego raportu z uboju (statystyka) i przekazywanie go
g³ównemu menad¿erowi.
Kontrola dzia³u rozbioru i przygotowanie do wywozu (dziennie wysy³ano
od 400 do 2000 tusz owiec).
Uczestnictwo raz w tygodniu w odprawach prowadzonych przez menad¿era.
W ocenie poubojowej skonfiskowano oko³o 0,5% ubijanych owiec.
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Zasadniczymi powodami konfiskat
by³y: wychudzenie, zaka¿enie ogólne
i w¹grzyca. Ponadto konfiskacie podlega³y g³owy i koñczyny w przypadku
niesztowicy.
W¹grzyca wystêpowa³a g³ównie
z tego powodu, ¿e w Australii nosicielami tasiemca s¹ dziko ¿yj¹ce psy Dingo.
Mimo stosowanego powszechnie w Australii programu odrobaczania owce zara¿a³y siê tasiemcem na pastwiskach.

Do pracy potrzebowa³em pracowników. Pierwotnie mia³o do³¹czyæ do mnie
dwóch Filipiñczyków  lekarzy weterynarii. Kontrakt ich nie doszed³ do skutku.
Z Ministerstwa Rolnictwa Kataru delegowano jako urzêdowego lekarza
dr Mahmuda  Hindusa. Przyje¿d¿a³ on do pracy codziennie jednak o 3 godziny póniej. Pracê w rzeni rozpoczynalimy o godz. 3.00 rano o 8.00 by³a
pó³godzinna przerwa na niadanie, koniec pracy oko³o 12.00 w po³udnie.
O 12.00 sjesta  ca³y Katar pi. Katar jest krajem wyznaniowym. Obowi¹zuje tam prawo Koranu. Islam jest powszechna religi¹. Inne religie reprezentowane s¹ tu wy³¹cznie przez obcokrajowców przebywaj¹cych na kontraktach.
Do prac fizycznych przyje¿d¿aj¹ tu Hindusi, Palestyñczycy, Filipiñczycy,
Bangladeszanie, Egipcjanie, Sudañczycy, Turcy, Syryjczycy. Do pracy w zawodach kwalifikowanych przyje¿d¿aj¹ in¿ynierowie, lekarze i ekonomici
z USA, Kanady i Europy.W Katarze przebywa oko³o ci¹gle 400 do 500 tys.
Obcokrajowców. Ludnoæ natywna to oko³o 50 tys. Arabów pochodz¹cych
ze starych plemion nomadów oraz arabowie pochodzenia saudyjskiego i jemeñskiego. Znamiennym jest fakt, ¿e urodzenie w Katarze nie gwarantuje
obywatelstwa tego kraju. Dzieci urodzone tam maj¹ obywatelstwo kraju pochodzenia rodziców.
Z Polski do pracy w Katarze w latach 1991-1993 przyjechali: architekci,
in¿ynierowie budownictwa, informatycy, lekarze medycyny, weterynarii i trenerzy lekkoatletyki i pi³ki no¿nej. By³em z tego bardzo dumny i akceptacja
mojej osoby przez Kataryjczyków dawa³a mi wielk¹ satysfakcjê. Poczu³em siê
w³aciwie oceniony i doceniony.
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¯ycie Beduinów 50 lat temu.

Islam w Katarze nie ma w sobie nic z awanturnictwa i nie antagonizuje
lokalnej spo³ecznoci. Akceptuj¹ tu powszechnie odmiennoæ innych religii
i pogl¹dów politycznych bez ingerencji w nie. Wynika to z faktu, ¿e jest to religia monoteistyczna.
Zamo¿noæ pañstwa wynikaj¹ca z posiadania z³ó¿ ropy naftowej i gazu
spowodowa³a, ¿e kraj ten w ostatnim dwudziestoleciu bardzo rozwin¹³ siê ekonomicznie. Rozbudowano sferê przemys³ow¹, stworzono bardzo dobre warunki socjalne dla wszystkich. Rozwój trwa dalej. Trudno jednak szybko nadrobiæ
zapónienia w edukacji. Obecnie wielu m³odych Kataryjczyków studiuje
w Ameryce b¹d w Europie. Problem jednak w tym, ¿e nie wszyscy m³odzi
wykszta³ceni wracaj¹ do pracy w kraju.
Wracam jednak do moich impresji. Za pobyt i pracê w Katarze musia³em
jednak zap³aciæ jak¹ cenê. By³a to moja prawie dwuletnia roz³¹ka z rodzin¹,
k³opoty z otrzymaniem wizy rezydencyjnej. Wreszcie, kiedy ju¿ wszystko zosta³o za³atwione, to z Polski zadzwoni³ Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Tadeusz Majewicz i zaproponowa³ mi objêcie stanowiska Rejonowego
Lekarza Weterynarii w Poznaniu. Skorzysta³em z tej propozycji  wróci³em do
Polski.
Konkluduj¹c stwierdzam, ¿e niczego nie ¿a³ujê: ani wyjazdu, ani przyjazdu. Czujê siê spe³niony, z du¿ym zasobem dowiadczeñ i prze¿yæ.
Dobrze, ¿e tak jest
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Lek. wet. Andrzej Lipczyñski

AQUARIUM
W Stadninie Koni Golejewko zacz¹³em pracowaæ w 1956 roku. W tym
czasie w Stadninie dzia³a³ jako ogier czo³owy De Corte. W Golejewku przebywa³o równie¿ kilka w³oskich klaczy pe³nej krwi angielskiej, które trafi³y tu razem z rewindykowanymi z Niemiec, a wywiezionymi z Polski 1944 r. koñmi.
Klacze te by³y przez polskich hodowców bardzo cenione jako materia³ hodowlany. Wród nich znajdowa³a siê klacz Aqua Sparta. Niestety klacz ta dotkniêta
by³a przerostowymi zmianami zapalnymi jednego z jajników, co uniemo¿liwia³o zarebienie jej. Stwierdzi³ to prof. Hoppe, który w tamtych latach zajmowa³
siê rozrodem w kilku stadninach w Polsce. Zawieziono klacz do Warszawy, do
prof. Kulczyckiego, który usun¹³ jajnik operacyjnie. Po powrocie do stadniny
zosta³a pokryta De Cortem. Zosta³a rebna. Podobno stanowi³o to ewenement
na skalê wiatow¹. Prof. Hoppe by³ bardzo uradowany. De Corte jako reproduktor zapisa³ siê w anna³ach hodowli polskiej z³otymi zg³oskami, to te¿ maj¹ce siê narodziæ rebiê po nim, i od wietnej klaczy w³oskiej, budzi³o nadziejê
i radoæ.
Potomstwo de Cortego mia³o niestety pewien mankament. Tylne fragmenty miednicy  koci kulszowe, by³y zbli¿one bardziej ni¿ przeciêtnie, co uniemo¿liwia³o wydalanie ka³u. rebiêtom za utrudnia³o albo uniemo¿liwia³o
wydalenie smó³ki, szczególnie zaznacza³o siê to u ogierków.
Zatrzymanie smó³ki mo¿e stanowiæ du¿y problem i uwa¿ane jest za schorzenie niebezpieczne dla ¿ycia i trudne do leczenia. rebiê od Aqua Sparty
 Aquarium  by³o jednym z pierwszych rodz¹cych siê w tym sezonie. Pech
chcia³, ¿e by³ to ogierek i w powa¿nym stopniu dotkniêty t¹ przypad³oci¹.
Leczy³em go stosownie do wyniesionych z uczelni i zaczerpniêtych z podrêczników wiadomoci. W Golejewku by³ obecny prof. Hoppe, który przyjecha³
specjalnie z Warszawy obejrzeæ rebiê.
Wobec braku skutecznoci moich dzia³añ, oczywicie zwróci³em siê do
Niego po poradê. Dowiedzia³em siê, ¿e nale¿y dalej stosowaæ dotychczasowe
zabiegi i leki, a wypadku braku poprawy pozostaje wykonanie laparotomii.
Poniewa¿ spieszy³ siê, wyjecha³. Gdy nie by³o nadziei na poprawê, zaprosi³em
kolegê z Rawicza do pomocy, t³umacz¹c o co chodzi i jak sobie wyobra¿am
interwencjê chirurgiczn¹. Trzydniowe rebiê zosta³o po³o¿one na stole w dy¿urce stajni. Pod narkoz¹ wykonan¹ wodnikiem chloralu (by³y to czasy PRL-u
i obecny wachlarz leków pozostawa³ w sferze marzeñ) zosta³a wykonana laparotomia. Spora iloæ smó³ki zosta³a jeszcze wydobyta. Rana nie goi³a siê przez

58

Nauka i praktyka

rych³ozrost, ale za kilkanacie miesiêcy Aquarium pojecha³ do Warszawy na
tor wycigowy.
Wród rodz¹cych siê potem rebi¹t jeszcze kilkanacie mia³o k³opoty ze
smó³k¹, ale oby³o siê bez interwencji chirurgicznych. Wypracowa³em w³asny
tok postêpowania. Walnie przyczyni³ siê do tego przyrz¹d w³asnej roboty na
wzór widzianego na Chirurgii we Wroc³awiu meconitorium Masha, zwanego
tam, niezbyt zgrabnie, ale obrazowo, smó³kogrzebem. Narzêdzie to wykona³em ze sztywnego drutu, odpowiednio ukszta³towanego. Wlewy doodbytnicze
i sond¹ nosowo-prze³ykow¹ uzupe³nia³y siê. Wród rodków przeczyszczaj¹cych rewelacyjne okaza³o siê stare Natrium Sulfuricum (uwaga na odwodnienie).
Leczenie operacyjne Aquarium zosta³o opublikowane. Znalaz³o naladowców w kolegach ze sk³onnoci¹ do u¿ywania skalpela. Wiem o dwóch w Wielkopolsce. Jeden szybko zrezygnowa³ dostrzegaj¹c niekorzystne dla dalszego
rozwoju rebiêcia wp³ywy, drugi za jeszcze do niedawna ucieka³ siê do tej
metody. S³ysza³em o kilku przypadkach zakoñczonych tragicznie dla pacjenta.
Ostatni jeszcze przed paroma laty. Aquarium nie ws³awi³ siê wyczynami na
torze wycigowym. Nie on jeden, nie pierwszy i nie ostatni koñ, zawiód³ oczekiwania hodowców. Nie zg³êbiono dotychczas, co oprócz znakomitego rodowodu i treningu, decyduje o sukcesach wycigowych.
Lek. wet. Andrzej Lipczyñski

]
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mgr Agnieszka Bylewska

MOJA ROZMOWA Z LEKARZEM WETERYNARII
FRANCISZKIEM KWINECKIM
Moim rozmówc¹ jest lekarz weterynarii Franciszek Kwinecki  prowadz¹cy prywatn¹ praktykê lekarsko-weterynaryjn¹ w bezporednim s¹siedztwie
Izby. W³aciwie bli¿ej poznalimy siê, kiedy zastawi³am doktorowi jego ulubione miejsce parkingowe. Wspominam to czêsto jako zabawny epizod.
Biura Izby znajduj¹ siê w tym
samym budynku, w którym funkcjonowa³ Miejski Zak³ad Weterynarii
i Miejska Lecznica dla Zwierz¹t
w Poznaniu  po przekszta³ceniu siedziba kilku gabinetów weterynaryjnych i Kliniki Weterynaryjnej.
Doktor Franciszek Kwinecki nie
od razu zdecydowa³ siê na ten wywiad, ale cieszê siê, ze uda³o mi siê
go przekonaæ. To co nam wydaje siê
dzisiaj takie oczywiste i naturalne
w obrazie weterynarii, kiedy wygl¹da³o zupe³nie inaczej. Warto wiêc
wróciæ na chwilê do historii tamtego
dnia codziennego  dobrze, ¿e mamy
jeszcze kogo o ni¹ zapytaæ.

A.B.

Tylko kobiet nie pyta siê o wiek. Mê¿czyni nie maj¹ raczej z tym problemu, wiêc spokojnie mogê powiedzieæ, ¿e pracuje Pan w zawodzie no
w³anie, jak d³ugo?

F.K.

Pocz¹tki siêgaj¹ 1952 roku. Wtedy skoñczy³em Technikum Weterynaryjne
we Wrzeni. Natychmiast otrzyma³em nakaz pracy. Taki nakaz obowi¹zywa³
wtedy wszystkich, którzy koñczyli technika zawodowe. Skierowano mnie do
pracy w województwie opolskim, a konkretnie w Kluczborku.
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A.B.

Zapewne nie mia³ Pan specjalnego wyboru, co do miejsca.

F.K.

Nikt mnie o to nie pyta³. Kluczbork to miasto licz¹ce obecnie ok. 30-40
tys. mieszkañców. Wówczas by³o to równie¿ pokane powiatowe miasto. Pracowa³em jako technik w lecznicy pañstwowej. Innych wówczas nie by³o. Stamt¹d powo³ano mnie do s³u¿by wojskowej na dwa lata.

A.B.

Czyli trochê d³u¿ej ni¿ rok

F.K.

O tak. To by³ okres wojny koreañskiej, wiêc s³u¿bê wojskow¹ przed³u¿ano. Ale mi siê uda³o.
Postanowi³em w tym okresie zdawaæ na weterynariê. Egzamin wstêpny na
Wydzia³ Weterynaryjny we Wroc³awiu sk³ada³em w mundurze wojskowym.
Zosta³em przyjêty.

A.B.

Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e weterynaria uchroni³a Pana od wojska  a w zasadzie od kontynuacji s³u¿by.

F.K.

Tak. By³a dla mnie wybawieniem.

A.B.

Skoñczy³ Pan uczelniê wroc³awsk¹ w roku 1961 i

F.K.

Ju¿ jako lekarz weterynarii (fot. powy¿ej  pierwszy od lewej lek. wet.
F. Kwinecki) rozpocz¹³em pracê w Miejskim Zak³adzie Weterynarii w Po61
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znaniu. Jutro  1 marca 2010 roku  up³ynie dok³adnie 49 lat pracy w tej
lecznicy.

A.B.

Gratulujê, to kawa³ historii. Przywyklimy ju¿ do oblicza weterynarii
wspó³czesnej. Mylê, ¿e wielu lekarzy rozpoczynaj¹cych pracê w zawodzie
chêtnie wys³ucha, a raczej przeczyta, jak wygl¹da³a praca lekarza weterynarii w tamtych czasach. Jaka by³a struktura organizacyjna weterynarii,
priorytety, zadania

F.K.

Najwiêcej mogê powiedzieæ o strukturze miejskiej, któr¹ dobrze pozna³em.
By³a ona zupe³nie inna ni¿ wspó³czesna. Nie by³o przecie¿ zak³adów prywatnych. Mielimy Miejskiego Lekarza Weterynarii, by³ równy rang¹ Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii. Dotyczy³o to takich miast jak: £ód, Poznañ,
Kraków Warszawa, Gdañsk.
Miejski Lekarz podlega³ bezporednio pod Departament Weterynarii
(w Ministerstwie Rolnictwa). W ramach Miejskiego Zak³adu Weterynarii dzia³a³ te¿ miejski WIS  owiec i miejski zakanik (czyli lekarz ds. zwalczania
chorób zaraliwych).
Narady w Departamencie Weterynarii odbywa³y siê z udzia³em zarówno
wojewódzkich, jak i miejskich lekarzy z miast wydzielonych.
Miejska lecznica by³a jedyn¹ jednostk¹ obs³uguj¹c¹ w zakresie lecznictwa
i profilaktyki zwierz¹t zarówno Poznañ, jak i tereny przyleg³e. W lecznicy pracowali starsi lekarze  z doskona³¹, jeszcze przedwojenn¹ praktyk¹ leczenia
du¿ych zwierz¹t, szczególnie koni (dodaæ nale¿y, ¿e byli to przewa¿nie lekarze
wojskowi).

A.B.

Wynika³o to zapewne z przedwojennych tradycji wojskowych. Wówczas konie s³u¿y³y w armii na równi ze swoimi w³acicielami.

F.K.

Tak, to prawda. Lecznictwem ma³ych zwierz¹t zajmowa³a siê jedynie
przychodnia przy Wy¿szej Szkole
Rolniczej (ówczesna nazwa) i dr Boles³aw Witkowski  Dyrektor Zoo
w Poznaniu.
Mam ogromn¹ satysfakcjê, ¿e
jako m³ody lekarz by³em jednym
z prekursorów lecznictwa ma³ych
zwierz¹t w miejskiej lecznicy (fot.
w rodku lek. wet. F. Kwinecki).
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W latach 60-70 tych pracowa³o w niej 7 lekarzy i 7 techników. Dysponowalimy 3 ambulansami weterynaryjnymi.

A.B.

Czym wiêc zasadniczo zajmowa³a siê lecznica?

F.K.

G³ównym jej zadaniem by³o lecznictwo zwierz¹t gospodarskich na terenie
miasta Poznania

A.B.

Brzmi to bardzo egzotycznie, przynajmniej dla mnie. Zwierzêta gospodarskie w obrêbie miasta?

F.K.

W tamtych czasach w Poznaniu funkcjonowa³ Kombinat PGR Naramowice, PGR Szczepankowo i IMER (Instytut Elektryfikacji I Mechanizacji Rolnictwa) w Strzeszynie), liczne tuczarnie trzody chlewnej, du¿a ferma zwierz¹t futerkowych w Sp³awiu i bardzo du¿o gospodarstw prywatnych na terenach
obecnych osiedli mieszkaniowych: Zegrze, Szczepankowo, G³uszyna, Staro³êka, Pi¹tkowo.
Na obrze¿ach Poznania obs³ugiwalimy ok. 100 ferm zwierz¹t futerkowych. Zimy by³y wtedy takie jak tegoroczna i ka¿da pani musia³a obowi¹zkowo nosiæ czapê z lisa i futro. Jeszcze nie mielimy do czynienia z lobby przemys³u odzie¿owego i ekologami maluj¹cymi futra sprayami w jaskrawych kolorach. Fermy by³y wiêc niezwykle dochodow¹ dziedzin¹ produkcji zwierzêcej.
Miejska lecznica w Poznaniu by³a lecznic¹ sta¿ow¹.

A.B.

Co to znaczy?

F.K.

M³odzi lekarze po studiach przyjêci na sta¿ w województwie poznañskim
przechodzili obligatoryjnie szkolenie w zakresie leczenia ma³ych zwierz¹t
w naszym zak³adzie.

A.B.

Tak z perspektywy minionych lat, co warte by³oby przeniesienia
w czasy obecne .

F.K.

Mo¿e najmilej wspominam ówczesne stosunki miêdzyludzkie. Dyscyplina
zawodowa przypomina³a nieco dryl wojskowy, ale nie do koñca. Odbywa³y siê
comiesiêczne narady, na których wytykano nam w sposób ostry, czasem
z tzw. walniêciem piêci¹ w stó³, b³êdy zawodowe. Ka¿dy z nas stara³ siê wywi¹zaæ ze swoich obowi¹zków jak najlepiej, ale ró¿nie to bywa³o. Jednak, kiedy narada siê koñczy³a, wszyscy zbierali siê w jakim lokalu i spotkanie kontynuowane by³o w zupe³nie innej, towarzyskiej atmosferze. Mielimy du¿e
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poczucie wspólnoty. Zawi¹za³o siê wówczas wiele przyjani. W Miejskim Zak³adzie dzia³a³ klub (tam gdzie jest obecnie siedziba Izby wraz z pomieszczeniami przyleg³ymi). Ka¿dego roku odbywa³y siê w nim tradycyjne bale sylwestrowe, karnawa³owe, ró¿nego rodzaju imprezy okolicznociowe, równie¿
choinki dla naszych dzieci, ³¹cznie z wrêczaniem im prezentów gwiazdkowych. Bylimy bardzo zintegrowani i z¿yci, nie potrzebne nam by³y do tego
zapisy ustawowe. Tej atmosfery i wspó³pracy bardzo mi dzisiaj brakuje.

A.B.

W latach 60-tych i 70-tych Miejska Lecznica Weterynaryjna by³a zak³adem wzorcowym .

F.K.

Tak. Czêsto wizytowa³y j¹ delegacje zagraniczne  oczywicie by³ych krajów demokracji ludowej. Stanowilimy dla nich doskona³y przyk³ad. Nasze
pomieszczenia i sprzêt, na tamte czasy, by³y nowoczesne. Od 45 lat  do chwili obecnej  lecznica pe³ni dy¿ury ca³odobowe. Nasza lecznica by³a nasz¹
dum¹.
No a teraz serce mi siê kraje jak patrzê na ulegaj¹ce powolnej dewastacji budynki i otoczenie.

A.B.

Czy s¹ takie osoby, które Pana zdaniem warto przypomnieæ wszystkim czytelnikom Biuletynu, takie które utrwali³y siê w Pana pamiêci
i sercu?

F.K.

Jak najbardziej. Wracaj¹c do czasów dawnych nie móg³bym nie wspomnieæ o wybitnych, niestety nie¿yj¹cych ju¿, Miejskich Lekarzach Weterynarii: dr Les³awie Seredyñskim, dr Jarogniewie Koz³owskim, dr Kazimierzu Blicharskim i dr Kazimierzu Sikorowskim.
Mia³em te¿ okazjê wspó³pracowaæ z takimi wspania³ymi przedstawicielami naszego zawodu jak: dr Klemens Rymer, lek. wet. Waldemar Golec i dr
Edward Raczyñski. Mi³o wspominam wspó³pracê z kol. lek. wet. Danut¹ Rogalsk¹. Nasze drogi rozesz³y siê po prywatyzacji. Ka¿dy prowadzi odrêbn¹
dzia³alnoæ, ale czasem jeszcze siê widujemy.

A.B.

No w³anie, doszlimy do prywatyzacji. To chwila prze³omowa

F.K.

W 1989 roku nast¹pi³a prywatyzacja Miejskiej Lecznicy dla Zwierz¹t
w Poznaniu i powsta³a Lecznica dla Zwierz¹t Sp. z o.o., w sk³ad której wesz³o
4 lekarzy i 3 techników. W nieco uszczuplonym sk³adzie i po zmianach wymuszonych przez ustawê o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t funkcjonujemy do dzi.
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A.B.

Jak wielu kolegów
z tamtego okresu wykonuje jeszcze czynnie zawód?

F.K.

Jest jeszcze kilku,
którzy zaczynali niemal
równo ze mn¹, ale mo¿na by ich policzyæ na
palcach jednej rêki.
Po chwili dodaje:
I dlatego mo¿e mam
uczucie pewnego niedosytu, kiedy pomylê, ¿e
nie pamiêtano o nich 
wci¹¿ czynnych zawodowo pionierach weterynarii, podczas obchodów 90-lecia s³u¿by weterynaryjnej w Wielkopolsce. O mnie zreszt¹ tak¿e. No ale to ju¿
inny temat.

A.B.

Teraz, z perspektywy prze¿ytych lat, gdyby móg³ Pan zacz¹æ wszystko
jeszcze raz, to kim chcia³by Pan byæ? Czy weterynaria to wci¹¿ Pana wymarzone zajêcie?

F.K.

Tak, zdecydowanie. Jest spe³nieniem moich marzeñ z dzieciñstwa. Nie
widzê siebie w innej profesji.

A.B.

Najciekawszy pacjent

F.K.

Móg³bym opowiedzieæ wiele anegdotycznych historii. W koñcu to 49 lat
praktyki. W tej chwili nasunê³o mi siê pewne wspomnienie zwi¹zane z operacj¹ lwa z poznañskiego ogrodu zoologicznego. Mia³ guza nowotworowego gruczo³u mlekowego). Takich pacjentów siê zapamiêtuje.

A.B.

Rozumiem, ¿e zabieg siê powiód³.

F.K.

Oczywicie. Ale trudno teraz by³oby do pacjenta dotrzeæ. Zdarzenie mia³o
miejsce prawie 35 lat temu, wiêc zapewne ju¿ dawno go nie ma. Czas jest nieub³agany

65

Moja rozmowa z

A.B.

A mo¿e najbardziej kontrowersyjny klient

F.K.

Doktor Franciszek Kwinecki umiecha siê przewrotnie i mówi:
Czasy siê zmieni³y. Klienci patrz¹ nam bardzo wnikliwie na rêce. Czasem
 jak siê wydaje  zbyt wnikliwie. W mniej przyjemnych przypadkach koñczy
siê to w naszym korporacyjnym s¹dzie. No có¿, prawa demokracji. Dobrze, ¿e
s¹ to tylko sytuacje marginalne.
(dodam, ¿e lek. wet. F. Kwinecki by³ cz³onkiem S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby L-W w IV kadencji)

A.B.

Co daje Panu najwiêksz¹ radoæ, a kiedy ma siê ochotê rzuciæ wszystko?

F.K.

Najbardziej satysfakcjonuj¹ce sytuacje to te, kiedy beznadziejny przypadek uda siê wyleczyæ. Cz³owiek cieszy siê podwójnie: ¿e uratowa³ zwierzê
i sprawi³ przez to radoæ jego w³acicielowi. To naprawdê daje si³ê i potwierdza s³usznoæ wyboru drogi zawodowej.
A najtrudniej wiadomo, kiedy mimo wysi³ków pacjenta siê traci. Ale
z tym zawsze trzeba siê liczyæ w naszym zawodzie.

A.B.

A tak ju¿ na zakoñczenie: ma pan dwoje dzieci  syna i córkê. Czy które z nich kontynuuje tradycjê zawodow¹ ojca?

F.K.

Nie, ¿adne nie posz³o w moje lady. Choæ zawody maj¹ nieco pokrewne.
Oboje s¹ lekarzami medycyny, po specjalizacjach i doktoratach. Córka  po³o¿nik ginekolog, a syn kardiochirurg.

A.B.

Ma Pan wiêc powody do dumy jako ojciec. A Pana dalsze plany?

F.K.

Dopóki zdrowie pozwala bêdê czynnie pracowa³ w dalszym ci¹gu
 mówi skromnie.
Na tym koñczymy nasz¹ rozmowê. Bardzo serdecznie za ni¹ dziêkujê.
Patrzê z podziwem na lek. wet. Franciszka Kwineckiego  energia i zapa³ do
pracy godne pozazdroszczenia. Czasem du¿o m³odszym ludziom tego brakuje.
¯yczê mu zdrowia i wiele jeszcze satysfakcji z uprawianego zawodu.
Zdjêcia pochodz¹ z albumu Miejskiego Zak³adu Weterynarii (archiwum Izby).

66

Z historii

Lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak

WK£AD TECHNIKÓW WETERYNARII
Z WRZESIÑSKIEJ LECZNICY
DLA ZWIERZ¥T
W PROCES PRAKTYCZNEGO
SZKOLENIA UCZNIÓW
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 60-leciem powo³ania we Wrzeni Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego w ostatnich trzech numerach Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ukaza³o siê sporo
materia³ów powiêconych szkole, a szczególnie ucz¹cych w niej lekarzy weterynarii.
Jako autor czêci opracowañ nie czu³bym siê dobrze, gdybym na zakoñczenie tego cyklu wspomnieñ nie doceni³ roli jak¹ spe³niali na przestrzeni wielu lat technicy weterynarii  pracuj¹cy w Powiatowej Lecznicy dla Zwierz¹t
we Wrzeni, która nosi³a miano (i s³usznie) lecznicy szkoleniowej.
Szczególnie du¿y wk³ad w proces praktycznego wzbogacania uczniów
w pewne umiejêtnoci niezbêdne w pracy terenowej wnieli technicy weterynarii w pierwszych trzydziestu latach funkcjonowania szko³y, a g³ównie
w okresie 1950  1960 roku. W 1950 r., gdy uruchomiono szko³ê, obsada kadrowa lecznicy by³a wiêcej ni¿ skromna. Kierownikiem lecznicy by³ dowiadczony lekarz weterynarii Marian Pernak. Do pomocy mia³ wojskowego felczera weterynaryjnego  mê¿czyznê ju¿ w sile wieku p. Stanis³awa Matuszczaka.
W latach piêædziesi¹tych zapotrzebowanie na us³ugi weterynaryjne by³o
ogromne. Trzeba by³o mocno siê sprê¿yæ aby nad¹¿yæ za³atwiæ klientów zg³aszaj¹cych siê z chorymi zwierzêtami do lecznicy i nastêpnie wyjechaæ jeszcze
w teren. Lecznicy w tamtym czasie pomagali w godzinach popo³udniowych
dr Florian Pierañski i powiatowy lekarz weterynarii Ryszard Laskowski. Ten
ostatni szczególnie wyrêcza³ lecznicê w trzebieniu ogierów.
Szko³a od pierwszych dni swojego funkcjonowania kierowa³a do Lecznicy
po dwóch uczniów z ka¿dej klasy na tzw. dy¿ury  zajêcia z oderwaniem od
zajêæ lekcyjnych. W drugim roku dzia³alnoci szko³y by³y ju¿ trzy klasy,
w zwi¹zku z tym do lecznicy na dy¿ury trafia³o szeciu uczniów. Przez pierwsze trzy lata osob¹, która g³ównie zajmowa³a siê dy¿uruj¹cymi uczniami by³
p. Stanis³aw Matuszczak. Uczniowie towarzyszy w za³atwianiu pacjentów
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w lecznicy. Z regu³y byli zupe³nie surowi, mieli wówczas mierny zasób wiadomoci teoretycznych i praktycznych. Pan Matuszczak w miarê swoich mo¿liwoci wszystko dok³adnie t³umaczy³. Pokazywa³ jak nale¿y wykonywaæ prawid³owo czynnoci manualne. Szczególnie du¿o uczniowie korzystali z dowiadczeñ zawodowych p. St. Matuszczaka, gdy w lecznicy b¹d w terenie
pojawi³ siê kulawy koñ. W tym wypadku owocowa³o dowiadczenie wyniesione z kawaleryjskiej jednostki wojskowej w Grudzi¹dzu.
W wolnych chwilach lub w czasie dojazdu do zg³oszonych przypadków
terenowych uczniowie z p. Matuszczakiem prowadzili wszechstronne dysputy.
Niektórym uczniom czysto wojskowe podejcie p. Matuszczaka by³o bardzo
potrzebne. W 1952 r. w lecznicy we Wrzeni zostaje zatrudniony wie¿o upieczony technik weterynarii Maksymilian Jedwabski, a rok póniej technik wet.
Franciszek Zmylony. Tym samym wzmocniono za³ogê wrzesiñskiej lecznicy.
W tamtym czasie w kraju przeprowadzano sporo tzw. akcji masowych: profilaktycznych i diagnostycznych. Nowozatrudnieni technicy byli osobami m³odymi, sprawnymi fizycznie i st¹d ich g³ównym wówczas zajêciem to udzia³
w akcjach masowych, jak: szczepienie trzody chlewnej przeciw ró¿ycy metod¹
Lorenca (szczepionka + surowica), póniej szczepionk¹ Stauba; szczepienie kur
przeciwko pomorowi; szczepienie psów przeciw wcieklinie; pobieranie krwi
do badania serologicznego w kierunku brucelozy; pomoc lekarzom przy tuberkulinizacji byd³a. Z regu³y w tych czynnociach technikom weterynarii towarzyszyli uczniowie dy¿urni. Do ich funkcji nale¿a³o zaci¹ganie p³ynów do
strzykawek, znakowanie zaszczepionych zwierz¹t, prowadzenie imiennej listy
w³acicieli zwierz¹t, niekiedy pomoc w poskramianiu zwierz¹t, a czasem tak¿e
samodzielne szczepienie. To w³anie od techników uczniowie mogli siê nauczyæ w³aciwej organizacji pracy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych np.
jak zaszczepiæ psa, gdy przyprowadzi go ma³e dziecko b¹d osoba starsza, jak
sobie poradziæ z dok³adnym szczepieniem, gdy w kojcu znajduje siê 100 i wiêcej wiñ, jak dojæ do maciory z ma³ymi prosiêtami aby nie byæ pok¹sanym
czy jak postêpowaæ przy pobieraniu krwi od byd³a trzymanego luzem w znacznej iloci itp.
Tego wszystkiego najlepsza teoria nie jest w stanie nauczyæ, to trzeba widzieæ i przeprowadzaæ w konkretnych sytuacjach. Uczniowie obserwuj¹c codzienn¹ pracê techników weterynarii mieli okazjê stawiaæ sobie pytania: czy
naprawdê widzê siebie w tym zawodzie gdy skoñczê szko³ê? Czy w przysz³oci bêdê mieæ satysfakcjê z wykonywanej pracy?
Uczniowie byli tak¿e zabierani przez techników w teren do nag³ych wypadków. Do techników wykazywali wiêksz¹ mia³oæ i mogli dopytywaæ siê
o trapi¹ce ich problemy fachowe. Lekarz nie zawsze mia³ czas wdawaæ siê
w d³u¿sze t³umaczenie uczniom ich w¹tpliwoci.
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Wszyscy technicy pracuj¹cy we wrzesiñskiej lecznicy (z wyj¹tkiem p. Stanis³awa Matuszczaka) to absolwenci Technikum. W zwi¹zku z powy¿szym
uczniowie traktowali ich jako starszych kolegów i mniej siê krêpowali przy
zadawaniu trudnych pytañ.
Dzisiaj sytuacja wygl¹da zupe³nie inaczej. Zosta³y zniesione dy¿ury z indywidualnym oderwaniem od zajêæ. Zmieni³ siê charakter us³ug weterynaryjnych, mniej prowadzi siê co roku akcji masowych. Ostatnio technicy po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia bior¹ te¿ udzia³ w pobieraniu krwi od trzody
chlewnej w kierunku choroby Aujeszkiego. Natomiast od kilku lat uczniowie
z technikami spotykaj¹ siê podczas odbywania praktyk zawodowych.
Reasumuj¹c w lecznicy wrzesiñskiej pracowali ni¿ej wymienieni technicy wet.:







Stanis³aw Matuszczak
Maksymilian Jedwabski
Franciszek Zmylony
Zenon Gorzelañczyk
Tadeusz W¹sikowski
Zbigniew Bigaj.
Zmarli: St. Matuszczak, M. Jedwabski, Fr. Zmylony, T. W¹sikowski;
Aktualnie w lecznicy pracuj¹: Zbigniew Borcuch i Andrzej Zakrzewski.

Niech te kilkanacie zdañ bêdzie form¹ podziêkowania dla tych co swoje
¿ycie zawodowe powiêcili weterynarii. Mam na myli Osoby, których ju¿ nie
ma wród nas, a dla ¿yj¹cych zachêtê do udowodnienia, ¿e redni personel
weterynaryjny w polskiej weterynarii jest niezbêdny.
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Lek. wet. W³odzimierz Kaczyñski

MONOGRAFIA WETERYNARII POWIATU TURECKIEGO
DO 30 CZERWCA 1975 R.
(OPRACOWA£

LEK. WET.

W£ODZIMIERZ KACZYÑSKI, TUREK 1981 R.)

Nestor weterynarii to LEON KRUSZYÑSKI. Opowieæ o nim dr med.
Aleksander Fordoñski (Turek, 18 lutego 1981 r.):  osiedli³em siê w Turku
w 1928 r. i wówczas pozna³em lekarza weterynarii starszego ju¿ pana oko³o 60
lat bêd¹cego na emeryturze. Mia³ dom na ul. 1-go Maja, by³ bardzo weso³y,
dowcipny, powiem jowialny, zajmowa³ siê sztuk¹, kultur¹, napisa³ wspólnie
z p. Bartlem Przechadzki po Turku. Bartel by³ inspektorem szkolnym za
jego m³odszy brat nauczycielem w gimnazjum i w póniejszym okresie zosta³
profesorem Uniwersytetu. Leon Kruszyñski usynowi³ ch³opca Tadeusza, da³ mu
swoje nazwisko i ten w latach od 1945 by³ starost¹ powiatu Turek .

Lekarze weterynarii okresu miêdzywojennego:
Powiatowi lekarze weterynarii
 Wiktor Chmielewski (ok. 1927  1928)  po krótkim pobycie przeniós³
siê na sta³e do Ko³a i tam pracowa³ do koñca ¿ycia;
 Ksawery Pietrzak (ok. 1928  1939 i 1945  1947)  syn jego W³odzimierz by³ znanym krytykiem literackim. PAX ustanowi³ fundacjê
i nagrodê literack¹ im. W³odzimierza Pietrzaka;
Lekarze:
 Bryñski Jan  w Turku w latach 1932  1935;
 Lenc  w Turku w latach 1935  1936 przypuszczalnie pochodzenia
niemieckiego;
 Kocowicz Tadeusz i Kocowicz Irena  w Turku, ma³¿eñstwo po Uniwersytecie Lwowskim w latach 1936  1939. Tadeusz zgin¹³ w Katyniu. Irena dodatkowo skoñczy³a medycynê i zosta³a dermatologiem
w Krakowie;
 Skorobohatyj W³odzimierz Miros³aw  w Uniejowie w latach 1937-1939;
 Kubicki Karol  w Tuliszkowie w latach do wiosny 1939 r.;
 Grabowski Stanis³aw  w Tuliszkowie od wiosny 1939 r. i ca³¹ okupacjê. Udzia³ w ruchu oporu;
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(O lekarzach opowiedzia³ mgr farmacji p. Wojciech Sêkalski).

Lekarze weterynarii okresu okupacji 1939  1945:
Powiatowi lekarze weterynarii:
 dr Otto ( z ramienia okupanta zosta³ przesiedlony z krajów nadba³tyckich. Dr Otto  Niemiec  by³ absolwentem a póniej pracownikiem naukowym w Dorpacie (Tartu w Republice Estoñskiej). W okresie studiów by³ zaprzyjaniony z wieloma Polakami tam studiuj¹cymi i by³ bardzo a to bardzo ¿yczliwie ustosunkowany do Polaków.
Wiek dr Otto okrelam na ok. 50-55 lat. Zorganizowa³ s³u¿bê weterynaryjn¹ na terenie powiatu tureckiego, nastêpnie zosta³ powo³any na
wyk³adowcê do Berlina ).
 N.N.  Niemiec obojêtny w stosunku do Polaków. Jak podaje lek. wet.
Stanis³aw Grabowski.
Lekarze:
 Pleciñski Julian  w Dobrej;
 Pietrzak Ksawery  przesiedlony do wsi Mi³kowice gm. Jeziorsko
w tut. powiecie;
 Polakow W³odzimierz  w Uniejowie;
 Grabowski Stanis³aw  w Tuliszkowie. Udzia³ w ruchu oporu.
 Gibaj³o Eugeniusz  w Turku (od 1940 r.).

Lekarze weterynarii po wojnie  od 1945 r.:






Pietrzak Ksawery  w latach 1945  1947. Ur. 24 wrzenia 1876 r.
w Bia³a Góra. Dyplom lekarza weterynarii 29 maja 1908 r. w Istytucie
Weterynarii w Dorpacie. Zm. 18 lutego 1959 r. Pochowany na cmentarzu w Turku;
Dzbikowski Aleksander  1947  1952 r. Ur. 29 stycznia 1816 r.
w Je¿ów. Dyplom lek. wet. w 1938 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 15 listopada 1952 r. do 31 grudnia 1955 r. w PZLZ Dobra, gdzie
zmar³. Zm. 31. 12. 1955 r. i pochowany na cmentarzu w Turku.;
Czerwiñski Henryk  w latach 15. 02.1952  1956. Ur. 7 wrzenia
1914 r. w Buczek pow. Sandomierz. Dyplom lek. wet. 1 padziernika
1947 r. w Lublinie. Od 15 grudnia 1952 r. przeniesiony z PZLZ Uniejów na utworzone stanowisko Lekarza Weterynarii przy Wydziale
Roln. i Len. Prezydium Pow. Rady Narodowej w Turku. W 1956 r.
przeniós³ siê do Zwolenia. Syn Krzysztof zosta³ lekarzem weterynarii.
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Okresowo zastêpuj¹cymi byli:
 Szklarczyk Henryk  w 1956 r. ok. 2 miesi¹ce. Zmobilizowany do
LWP. Po tym okresie pracowa³ w Jarocinie i dalej w Krobii pow. Krotoszyn;
 liwiñski ( )  w 1956 r. przez 1 miesi¹c. Póniej powiatowy lekarz
w Pleszewie.
 Bartkowiak Henryk  od 1956 do 1 lipca 1957 r. Dyplom lekarza wet.
uzyska³ na UW. Praca: 1945  1946 w Krobii, w 1946 r. powo³any do
LWP i w 1956 r. demobil. W randze kapitana skierowany do Turku.
Od 1959 r. dyrektor Zak³adów Przemys³u Bioweterynaryjnego
w Drwalewie i tam zmar³ (rak gard³a). Uroczy cz³owiek, lubi³ ¿yæ po
wojskowemu i z fantazj¹:
 Sikorowski Kazimierz  od 1 sierpnia 1957 r. do 30 czerwca 1959 r.
Ur. 27 sierpnia 1914 r. w Kozice pow. Sierpc. Dyplom lekarza wet. na
UW w 1 wrzenia 1949 r. Praca: asystent na uczelni w Warszawie
(krótko), nastêpnie w P.W.R.N. w Poznaniu. Z Turku przeszed³ do pracy w Pow. Zak³adzie Wet. w Poznaniu, nastêpnie zastêpca dyrektora
WZWet. w Poznaniu.
Bardzo dok³adny, solidny i praworz¹dny.
 Rymarczuk Micha³  od 1959 do grudnia 1965 r. Dyplom lekarza wet.
w 1953 r. we Wroc³awiu. Praca: w Rychwale. Nastêpnie z Turku powo³any na powiatowego lekarze we Wrzeni, stamt¹d do rody Wlkp.
i do Szamotu³.
Bardzo du¿o inwencji w realizowaniu inwestycji weterynaryjnych
obiektów.
 Kaczyñski W³odzimierz  od 1 lutego 1966 r. do reorganizacji administracji  do 1975 r., nastêpnie kierownik Oddzia³u Terenowego w Turku. Ur. 2 stycznia 1929 r. w Lubola pow. Turek. Dyplom lekarz wet.
w 1953 r. we Wroc³awiu.
Praca: od 1 grudnia 1953 r. w PZLZ Tuliszkow  1 rok, Dobra  4 lata,
Turek  lecznica  6 lat;

Organy urzêdowego badania zwierz¹t rzenych i miêsa:



Kilan Stanis³aw  ur. 18 grudnia 1904 r. w Rakszowa. Dyplom lekarz
wet. w 1934 r. we Lwowie. Pracowa³ krótko w rzeni w Turku;
Jurgiel W³odzimierz  powiatowy weterynaryjny inspektor sanitarny
w Turku w 1968 r. Od 1 listopada 1968 r. we W³oc³awku, gdzie zmar³
po oko³o 2 latach;
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Truskolaska Lidia (z d. Pleszkiewicz), ¿ona lekarza wet. Janusza. Ur.
1 grudnia 1943 r. w miejscowoci Winniki (Rosja) córka W³odzimierza Pleszkiewicza z £odzi. Dyplom lekarza wet. 18 czerwca 1969 r.
we Wroc³awiu.
Praca: sta¿ w Brzezinach. W Turku od 1971 r. powiatowy weterynaryjny inspektor sanitarny do chwili reorganizacji w 1975 r. W WZWet.
Konin  wojewódzki weterynaryjny inspektor sanitarny.
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Dr W³odzimierz Gibasiewicz

WIELCY LUDZIE W LOKALNYCH SPO£ECZNOCIACH
 LEK. WET. LEON L. KRUSZYÑSKI Z TURKU
LEON LUBOMIR KRUSZYÑSKI 

urodzi³ siê w 1857 r. w £owiczu w zamo¿nej
rodzinie w³aciciela fabryki cygar. Zda³ maturê
i podj¹³ studia weterynaryjne na Uniwersytecie im.
Stefana Batorego w Wilnie. Po uzyskaniu dyplomu
lekarza weterynarii rozpocz¹³ pracê w Turku na stanowisku lekarza powiatowego. O pocz¹tku i pierwszych latach w Turku lek. wet. L. Kruszyñskiego pisz¹ we Wstêpie do Zbioru prac L. L. Kruszyñskiego  B. Grzelka i B. Stachowiak: Po przybyciu do
miasta Leon Kruszyñski postanowi³ zakupiæ i adaptowaæ na cele mieszkalne budynek poszpitalny, który nale¿a³ do nie funkcjonuj¹cego w tym czasie szpitala cholerycznego przy ul. D. G. Karnowicza (obecnie 3 Maja), naprzeciw
ówczesnego gimnazjum, gdzie zamieszka³ wraz z ¿on¹ / /. Doskonale zadomowi³ siê w biednym prowincjonalnym miasteczku, znakomicie wtopi³ siê
w ówczesne spo³eczeñstwo, staj¹c siê z czasem lokalnym patriot¹ mi³uj¹cym
swój Turek. Dowodem na to mo¿e byæ fakt, i¿ mimo otrzymania w roku 1912
intratnej propozycji podjêcia pracy w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie,
przyj¹³ j¹ lecz tylko na okres 2 lat, po czym znów przyjecha³ do Turku. Leon
Kruszyñski nie ogranicza³ siê do pe³nienia funkcji i obowi¹zków lekarza weterynarii. ¯ywo interesuj¹c siê ¿yciem spo³ecznym miasta i jego mieszkañców
bra³ czynny udzia³ we wszelkich uroczystociach.
Nie wiele dowiadujemy siê dzisiaj o jego pracy zawodowej. Nie wiele
mo¿emy wyczytaæ o roli i zadaniach pe³nionych przez lekarza weterynarii
w ówczesnej rzeczywistoci. Z przekazów pozostawionym nam przez lek. wet.
L. L. Kruszyñskiego poznajemy natomiast historiê miasteczka i ¿ycie w nim
w latach m. in. 1914-1918. Opisuje dzieñ bie¿¹cy Turku bêd¹c pocz¹tkowo redaktorem a nastêpnie redaktorem naczelnym pisma Echo Tureckie niemal do
ostatnich dni swego ¿ycia. Zmar³ w 1935 r. w Turku i pochowany na cmentarzu Na Lipce.
Lekarz wet. Leon L. Kruszyñski by³ jednym z za³o¿ycieli Stra¿y Ogniowej
w Turku w 1874 r. W 1883 r. uczestniczy³ w powstaniu Teatru Amatorskiego.
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W 1912 r. przyczyni³ siê do powo³ania Towarzystwa Szkolnego, a tak¿e progimnazjum mêskiego, cz³onek zarz¹du Towarzystwa Po¿yczkowo-Oszczêdnociowe, w Powiatowym Komitecie Kuratorium Trzewoci, ³awnik Magistratu
Miasta Turku i cz³onek Rady Miejskiej, szefowa³ Miejskiej Komisji Szacunkowej Strat Wojennych, przewodnicz¹cy zarz¹du Klubu Sportowego Tur, sekretarz Komitetu Budowy Gmachu Szko³y Powszechnej.
Lek. wet. Leon L. Kruszyñski jest autorem nastêpuj¹cych opracowañ, artyku³ów czy monografii:
 TUREK. MONOGRAFIJA MIASTA  £owicz, 1892;
 Przechadzka po TURKU (wspó³autor  Gustaw Bartel), Turek 1927;
 Wspomnienia z przesz³oci miasta Turku, Kalisz 1923;
 W niedalekiej przesz³oci w Turku;
 Miasto TUREK i okolica podczas okupacji niemieckiej 1914-1918, Turek 1924;
 Zwi¹zek strzelecki na terenie miasta TURKU i powiatu tureckiego, 1932;
 Szkolnictwo rednie w Turku (1907-1931), 1931;
 Teatr amatorki w Turku, 1931;
 Cechy rzemielnicze w Turku;
 Cmentarze w Turku;
 droga do lasu w Turku;
 Z przesz³oci miasta Turka. Spór o las;
A tak¿e krótsze formy: Na
lipce, Na kobylarce, Wycieczka po województwie ³ódzkim i szereg innych.
Autorzy wstêpu do Zbioru
prac zauwa¿aj¹: byæ mo¿e
brak czasu lub du¿e zmêczenie
po dziennych obowi¹zkach powodowa³o, i¿ czasami w opracowania wkrada³y siê b³êdy.
W pracy pt. Przechadzka po
Turku, Leon Kruszyñski pisze:
Mroki przesz³oci kryj¹ pocz¹tki za³o¿enia Turka. Turek
nazywany od tura czyli ¿ubra
napotkanego ongi w otaczaj¹cych gêstych lasach i kniejach.
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Autor z wykszta³cenia weterynarz pope³nia taki b³¹d, porównuje dwa odmienne zwierzêta tura i ¿ubra. Nie jest chyba mo¿liwe, aby w tym czasie te dwa
gatunki ³¹czyæ w jeden, przecie¿ tur to gatunek wymar³y (ostatnia samica pad³a w 1627 r.). I w przypisie na str. 17 czytamy ponownie: Tur to nie ¿ubr
jak domniemywa³ L. L. Kruszyñski. W czasach, o których wspomina L. Kruszyñski, tj. XII stuleciu momencie powstania osady Thurek  tury ¿y³y, a gdy
na uczelni weterynaryjnej wyk³adano o turach czy ¿ubrach autor móg³ byæ zmêczony. Podobnie jak pisz¹cy wstêp do omawianego Zbioru prac, gdy pisz¹:
W roku 1906 r. dochowa³ siê syna  Tadeusza, który zosta³ pierwszym turkowskim starost¹ po zakoñczeniu II wojny wiatowej. Wiadomoæ ta w wietle informacji podanej przez W³. Kaczyñskiego (poprzedni artyku³ w tym biuletynie), niestety mija siê z prawd¹.
W innym miejscu spotykam takie uwagi: Warto w tym momencie wspomnieæ, o kilku niecis³ociach jakie pojawi³y siê w opracowaniach L. L. Kruszyñskiego. Podaje on m.in., ¿e firma A. Hübnera istnia³a od 1892 r. Unikalne
ród³a rosyjskie i polskie wskazuj¹, ¿e tkalnia ta istnia³a ju¿ 10 lat wczeniej.
Autorzy Wstêpu do Zbioru prac, po podkreleniach niecis³oci u L. Kruszyñskiego, pisz¹ (po wielu miesi¹cach intensywnej pracy) pod koniec swojej recenzji: nast¹pi³a ca³kowita zag³ada ¿ydowskiej ludnoci Turku, a po
kilku akapitach dalej: Na ulicach nie spotkamy ju¿ mieszkañców ¿ydowskich. Trudno ich spotkaæ jeli nast¹pi³a ca³kowita likwidacja.
Zostawmy ten Wstêp, który zamiast podkrelaæ walory i osi¹gniêcia mi³onika Turku i jego prac, cytuje liczne publikacje innych autorów, wygl¹da to
jakby Wstêp sztucznie zosta³ przyklejony do zamieszczonego dalej zbioru
prac.
W opracowaniu TUREK. Monografia miasta z 1892 r. Leon L. Kruszyñski dok³adnie opisa³ miasto wchodz¹c szos¹ od strony Ko³a i opisuje poszczególne zabudowania i poszczególne ulice. W wielu miejscach rozszerzaj¹c te
opisy o koszty utrzymania czy wielkoæ produkcji. I pod koniec postêpuj¹c
ulic¹ Dunaj, spotykamy miejski szlachtuz, zbudowany nad strug¹ Kie³bask¹.
W roku 1888 zaprowadzono przy szlachtuzie tym stacjê drobnowidzowego
badania miêsa. Dla mieszkañca Turku jest to niew¹tpliwie i dzisiaj interesuj¹ca jeszcze lektura.
Interesuj¹ce s¹ fotografie miasta zamieszczone po opracowaniach czy artyku³ach L. L. Kruszyñskiego. Fotografie te nie nale¿¹ do prac lek. wet.
L. Kruszyñskiego a przygotowane zosta³y oddzielnie i pochodz¹ z lat 1901 do
czasów wspó³czesnych. W³acicielami tych zdjêæ jest Muzeum Rzemios³a
Tkackiego w Turku i Hanna Majcherek.
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Ul. Kolska  widok z wie¿y ratusza

Nie mniej interesuj¹ce s¹
Wspomnienia z przesz³oci miasta
Turku. Mo¿na by ca³y tekst przytoczyæ. W celu pokazania charakteru
opracowania ograniczê siê chocia¿
do zacytowania kilku zdañ: D¹bski
vel Dêbski Jan feldfebel z wojska
pruskiego poszed³ z broni¹ w rêku
do powstania. Dowodzi³ ma³em oddzia³em w Kaliskiem; w bitwie pod
Turkiem ranny, wziêty do niewoli
i osadzony w wiêzieniu. Jenera³ Bellegrade, chc¹c podejciem wymóc
przyznania siê kim jest, zaklina³
i zarêcza³ s³owem honoru jenera³a,
¿e jak siê przyzna bêdzie wolny. Po
przyznaniu siê, ¿e jest dowódc¹, na
drugi dzieñ zosta³ powieszony w Turku 21 grudnia 1863 r.. I jeszcze jedno
zdanie: 1918 r. dnia 11 listopada wieczorem, garnizon niemiecki opuci³ pospiesznie Turek, po czteroletnim pobycie okupantów w kraju, daj¹c salwê do
publicznoci zebranej na ulicy, k³ad¹c przy tym trupem nauczyciela gimnazjum
miejscowego Stanis³awa K¹czkowskiego, a za garnizonem pospiesznie ca³¹ noc
uciekali pozostali urzêdnicy niemieccy.
W opracowaniu Miasto Turek i okolica podczas okupacji niemieckiej.
1914  1918 wydanym Nak³adem Tomasza Gl¹da³y w 1924 r. czytamy najwa¿niejsze wydarzenia z tego okresu zaprezentowane w miesiêcznych zestawieniach, co na wzór pamiêtnika czy dziennika pisanego w miesiêcznych odstêpach. Pod koniec znajdujemy taki zapis: Nadto widniej¹ w dalszej i bli¿szej okolicy Turka, przy drogach lub na polach w ustroniu krzy¿yki na
mogi³ach wskazuj¹cych miejsce wiecznego spoczynku pojedynczych lub te¿
zbiorowo pochowanych wojaków, poleg³ych w okresie wojny, wiatowej. Kiedy lad zniknie, pozostan¹ koci w ziemi. Gdy potomni czytelnicy natraficie
przygodnie na te szcz¹tki istnieñ ludzkich, uprzytomnijcie sobie ich pochodzenie z czasów zawieruchy wiatowej 1914  1918 r. Niechaj wiêta ziemia Polska, w której ³onie znaleli spoczynek wieczny, bêdzie im lekk¹!!. W artykule
Droga do lasu w Turku tak pisze o tej drodze (ul. Chopina): Od lat wielu
ju¿ projektowano w miecie Turku, aby trudn¹ do przebycia piaszczyst¹ drogê,
prowadz¹c¹ do lasu podmiejskiego powy¿ej wzmiankowanego, uczyniæ jako
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tako mo¿ebn¹ i znon¹ dla pieszego spaceru. Sz³o to jednak¿e zawsze ospale
i stawa³o na projekcie, a ³akn¹cy balsamicznego powietrza lenego, nie dopi¹wszy celu, na³ykawszy siê sporo kurzu, zawraca³ z po³owy drogi ku domowi.
Takie i tym podobne by³y w ówczesnych czasach zainteresowania lekarza
wet. Leona Lubomira Kruszyñskiego  redaktora Echa Tureckiego, kronikarza, a zarazem aktywnego mieszkañca miasta Turek. Mieszkañcy miasta pamiêtaj¹ o nim, o jego zas³ugach i oddaniu. Radni jedn¹ z ulic nazwali jego imieniem.
Wielu takich lekarzy weterynarii spotykamy tak¿e i dzisiaj wród zwyczajnych mieszkañców ma³ych miasteczek i wsi.
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dr W³odzimierz A. Gibasiewicz

APTEKA I LEKI W OBOZIE KONCENTRACYJNYM
AUSCHWITZBIRKENAU
Prezentowane na ³amach naszego Biuletynu artyku³y z historii weterynarii spotykaj¹ siê ze strony naszych Kole¿anek i Kolegów z dobrym przyjêciem. Jednym z dowodów na zainteresowanie tym tematem jest fakt przekazania nam
przez lekarza weterynarii Tadeusza Sikorskiego z Szamotu³ pami¹tki rodzinnej
 pracy doktorskiej ojca mgr farmacji  Jana Sikorskiego  a dot. uwiêzienia
i pracy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau* pt. Apteka i zaopatrzenie sanitarne w obozie koncentracyjnym Owiêcim-Brzezinka 1940-1945.
Mgr Jan Sikorski w pierwszych zdaniach swojej wnikliwej i obszernej pracy doktorskiej podkreli³: Jako jeden z nielicznych wiêniów, którym uda³o
siê prze¿yæ obóz w Owiêcimiu, gdzie pracowa³em w aptece jako starszy grupy roboczej uzna³em za swój obowi¹zek opracowaæ zagadnienia zwi¹zane
z prac¹ s³u¿by farmaceutycznej i zaopatrzenia sanitarnego w tym obozie.
Doktorant podzieli³ dzia³alnoæ apteki w obozie na dwa okresy, przy czym
zaznacza, ¿e apteka ta by³a przeznaczona wy³¹cznie na potrzeby za³ogi obozowej SS i ich rodzin, a nie dla potrzeb wiêniów. Pierwszy okres  od czerwca
1940 do koñca 1942 r. i drugi okres  do wyzwolenia obozu w styczniu 1945 r.
Granicê miêdzy tymi okresami stanowi: zainicjowana w koñcu 1942 r. na
osobisty rozkaz Hitlera akcja likwidacji ludnoci ¿ydowskiej, której transporty kierowano do komór gazowych obozu w Owiêcimiu z ca³ej okupowanej
Europy.
W pierwszym okresie do wiêniów trafia³y tylko leki, które uda³o siê
ukraæ wiêniom pracuj¹cym w aptece czy te¿ tzw. przerzuty z wolnoci.
W drugim okresie autor wymienia dodatkowe obfite ród³o zaopatrzenia
 transporty ludnoci ¿ydowskiej i sk³adowanie wszystkiego co zosta³o zagrabione w magazynach tak zwanej kanady.
Lekom weterynaryjnym powiêca kilka zdañ: Omawiaj¹c urzêdowe, oficjalne zaopatrzenie obozu w leki, nale¿y tak¿e wspomnieæ o otrzymywanych
lekach weterynaryjnych, przeznaczonych zasadniczo do leczenia zwierz¹t. Leki
te otrzymywa³ oddzia³ rolniczy obozu (Abteilung Landwirtschaft) bezporednio z Berlina i wydawa³ je wiêniom lekarzom weterynarii, technikom weterynarii i felczerom weterynarii, którzy opiekowali siê zwierzêtami hodowanymi
w gospodarstwach znajduj¹cych siê pod zarz¹dem obozu w Babicach, Budach,
Harmen¿ach i Rajsku. Czêæ tych preparatów weterynaryjnych nadawa³a siê
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wy³¹cznie do leczenia zwierz¹t, by³y jednak wród nich tak¿e preparaty nadaj¹ce siê do stosowania i w medycynie ludzkiej. W szpitalu obozowym u¿ywano
do leczenia wiêniów wielu zastrzyków weterynaryjnych: atropinum, coffeinum,
cardiazol, glucosum, novalgin, prontosil i inne. Preparaty te, jako leki weterynaryjne, mia³y inn¹ dawkê ni¿ podobne preparaty przeznaczone dla ludzi.
Zwracano na to jednak pilnie uwagê i wielokrotnie konsultowano siê ze mn¹
w sprawie odpowiedniego ich dawkowania. Zastrzyki novalgin i prontosil ad
usu veterinario nie by³y produkowane jak dla ludzi w ampu³kach, lecz w buteleczkach 50 ml zamkniêtych gumowymi kapslami, przez które nabiera³o siê ig³¹
do strzykawki odpowiedni¹ iloæ p³ynu potrzebn¹ do zastrzyku.
Leki te cieszy³y siê du¿ym powodzeniem wród lekarzy, którzy twierdzili, ze
w u¿yciu absolutnie niczym nie ró¿ni¹ siê od leków produkowanych i przeznaczonych dla ludzi. Podobn¹ zreszt¹ opiniê na ten temat uzyska³em ju¿ po wojnie w rozmowach z przedstawicielami przemys³u farmaceutycznego.
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Mnie zainteresowa³y informacje dotycz¹ce stosowania w obozie fenolu
i cyklonu B. Na temat stosowania fenolu znalaz³em w pracy doktorskiej mgr
Jana Sikorskiego takie dane: Informacja podana przez prof. Sehna, ¿e mordowanym ofiarom wstrzykiwano 10-12 ml fenolu 30%, wed³ug mnie nie jest dok³adna. Nie pamiêtam, aby kiedykolwiek w aptece SS w Owiêcimiu fenol rozcieñczano, a poza aptek¹ na pewno te¿ tego nikt nie robi³. Do miertelnych
zastrzyków w Owiêcimiu, SS u¿ywa³o fenolu 90%, Phenolum liquefactum (fenolu p³ynnego). Fenol ten zamawiano i otrzymywano co miesi¹c ³¹cznie z ca³ym zamówieniem aptecznym z g³ównej sk³adnicy sanitarnej SS w Berlinie.
I czytamy dalej: Gdy na rozkaz Himmlera przygotowywano siê w Owiêcimiu do przeprowadzania masowej zag³ady ¯ydów, stosowane tam dotychczas
metody zabijania ludzi przez rozstrzeliwanie czy dosercowe zastrzyki fenolu
zosta³y uznane przez w³adze SS za zbyt powolne i k³opotliwe. Szukaj¹c taniego rodka, który mo¿liwie szybko umierca³ by masowo wiêniów, ówczesny
kierownik obozu Karl Fritsch postanowi³ wypróbowaæ w tym celu, opracowany przez niemieckich uczonych i u¿ywany dotychczas do dezynfekcji oraz do
zwalczania szkodników, preparat cyklon B. / /. W dniu 3 wrzenia 1941 r.
w specjalnie do tego celu uszczelnionym bunkrze w podziemiach bloku 11, po
raz pierwszy zamordowano w Owiêcimiu przy pomocy cyklonu B 850 wiêniów (600 jeñców radzieckich i 250 chorych). Próba ta wypad³a pomylnie
i od tego czasu u¿ywano cyklonu B do masowych morderstw przeprowadzanych na skalê przemys³ow¹ w komorach gazowych w Brzezince.
* W art. omówiono pracê doktorsk¹ mgr farm. Jana Sikorskiego: Apteka
i zaopatrzenie sanitarne w obozie koncentracyjnym Owiêcim-Brzezinka 19401945 z Miêdzywydzia³owej Katedry Historii Medycyny i Farmacji Akademii
Medycznej im. Miko³aja Kopernika w Krakowie pod kierunkiem doc. dr hab.
Mieczys³awa Skulimowskiego, Kraków 1975.
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NIEPOWTARZALNI. Lekarze weterynarii ofiary II wojny wiatowej  drukujemy kolejny materia³ z ksi¹¿ki wydanej nak³adem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we wrzeniu 2009 r. Tym razem Rozdzia³ VI zatytu³owany Zbrodnia katyñska. Poniewa¿ jest to obszerny materia³ podzielilismy go
na dwie czêci. Czêæ I, któr¹ publikujemy, obejmuje nazwiska lekarzy weterynarii oficerów zamordowanych w 1940 r. w Katyniu od litery A  N.
Autor opracowania prosi Szanownych Czytelników naszego Biuletynu
o wszelkie uwagi, uzupe³nienia i dopiski.
W³odzimierz Gibasiewicz

ROZDZIA£ VI
ZBRODNIA KATYÑSKA
Tytu³owe has³o zbrodnia katyñska okrela wymordowanie przez NKWD
21 857 jeñców wojennych, oficerów polskich na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP (b) z 5 marca 1940 r. i obejmuje zbrodnie dokonane w Katyniu, Charkowie, Miednoje, a tak¿e w wiêzieniach zachodniej Bia³orusi i zachodniej Ukrainy. Wiêniów z tzw. zachodniej Ukrainy mordowano prawdopodobnie w wiêzieniach w Kijowie, Charkowie i Chersoniu, natomiast jeñcy
z tzw. zachodniej Bia³orusi mordowani byli (piszê tak¿e prawdopodobnie, gdy¿
ostatecznie nie jest to jeszcze udowodnione) w Miñsku. wiadcz¹ o tym przedmioty polskiego pochodzenia wydobyte w Bykowni i Kuropatach. Zbrodnia katyñska wed³ug opinii Instytutu Pamiêci Narodowej jest zbrodni¹ przeciwko
ludzkoci  ludobójstwem.
W Katyniu i Charkowie zamordowano 116 oficerów lekarzy weterynarii.
Dodajmy jeszcze 4 lekarzy weterynarii z tzw. Ukraiñskiej Listy Katyñskiej.
£¹cznie mo¿emy mówiæ o bestialskim zamordowaniu przez Rosjan w latach II
wojny 120 lekarzy weterynarii.

KATYÑ
Katyñ cile powi¹zany jest z obozem jenieckim w Kozielsku (miasto
w Rosji nad rzek¹ ¯yzdr¹) ulokowanym w XIX-wiecznym monastyrze Swiato-wiedenskij, zwanym tak¿e pustelnia Optyñska czy klasztorem w Kozielsku. W obozie w Kozielsku uwiêziono 4594 osoby (dane z grudnia 1939 r.),
w tym ponad 300 lekarzy i 4 genera³ów. Przetrzymywana by³a tak¿e jedna ko82
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bieta, pilot Janina Lewandowska (córka gen. J. Dowbór-Munickiego). Natomiast Katyñ to miejscowoæ po³o¿ona nad Dnieprem, na zachód od Smoleñska. Jeñców z Kozielska w ramach roz³adowania obozów (rozgruzki) wywo¿ono od 3 kwietnia do 12 maja 1940 r. do Katynia kolej¹ do stacji Gniezdowo, a stamt¹d karetkami wiêziennymi. Mordowano ich w podziemiach siedziby
NKWD strza³em w ty³ g³owy (poni¿ej potylicy) oraz w pobliskim Lesie Katyñskim. Szczegó³owo, ten massenmord zosta³ opisany w raporcie medyczno-s¹dowym Amtliches Material zum Massenmord von KATYN, Berlin
1943 (ryc. 1, 2). W Katyniu zamordowano 4 410 oficerów polskich.
Poni¿ej prezentujê biogramy 57 lekarzy weterynarii zamordowanych
w Katyniu.

BIOGRAMY LEKARZY WETERYNARII
BIEÑKO KAZIMIERZ IGNACY  ur. 17. 08. 1907 r. w Kuninie
w Ostro³êckiem, s. W³adys³awa. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³
w 1932 r. na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Samorz¹dowy lekarz weterynarii w Sejnach, pow. Suwa³ki. Podporucznik rezerwy.
W 1939 r. w 5 Pu³ku U³anów. Aresztowany i osadzony w Kozielsku. Zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 r. w Katyniu.
Inf. na podstawie: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów
w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
B£A¯EJEWSKI ROMAN WINCENTY  ur. 25. 05. 1907 r. w Ulasku
k. Radzymina, s. Wincentego i Marianny z Furmañskich. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1932 na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1932 r. odby³ tak¿e szkolenie w Szkole Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu. Pracowa³ i mieszka³ w miejscowoci Lipsko pow. I³¿a,
jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. Podporucznik rez.  na stopieñ ten mianowany 1 stycznia 1935 r. W 1939 r. przydzielony do 3 Pu³ku Strzelców Konnych. ¯onaty z Iren¹ Langer  mieli dwie córki Annê i Mariê. Aresztowany
i uwiêziony w Kozielsku. Zamordowany przez NKWD w kwietnia 1940 r.
w Katyniu. Podczas ekshumacji w Lesie Katyñskim w 1943 r. zw³oki Romana
W³aziejewskiego zosta³y zidentyfikowane i zapisane pod numerem 2073 (AM),
zw³oki umundurowane. Przy zw³okach znaleziono czêæ dowodu osobistego,
pozwolenie na broñ i zawiadczenie o szczepieniu. Na podstawie inf.: W³.
Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów w Kozielsku i Starobiel-
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sku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, Berlin 1943, s. 222, a tak¿e Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000, s. 40.
BUDZYN JULIAN MIECZYS£AW  ur. 01. 01. 1909 r. w Koñczyskach
woj. krakowskie, s. Józefa (T. Mikulski w Biogramach jeñców  na s. 84
podaje inne miejsce urodzenia  w ¯urowej) i Marii z Juszkiewiczów. Absolwent
III Gimnazjum im. Brodziñskiego w Tarnowie. Studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie ukoñczy³ w 1931 r.
Zamieszka³ w maj¹tku ¯urowa pow. Jas³o. 11 listopada 1938 r. otrzyma³ awans
na porucznika Wojska Polskiego. Zrobi³ tak¿e doktorat z weterynarii. Zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wojskowych (w biurze personalnym).
W Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
1939 s. 16 czytamy: Budzyn Julian Mieczys³aw nie zajmuje siê prac¹ zawodow¹, dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1936 r. we Lwowie.
Lekarz weterynarii w 5 Pu³ku Strzelców Konnych w Dêbicy. Uczestnik
kampanii wrzeniowej, aresztowany i osadzony w obozie jenieckim w Kozielsku. Na licie wywozowej NKWD z kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r. Podczas ekshumacji w Katyniu w 1943 r. przy zw³okach znaleziono dziennik.T. Mikulski (w Biogramach jeñców ) w biogramie J. M. Budzynia pisze: Przy zw³okach znaleziono: naramiennik bez oznak,
dowód osobisty, pakiecik opatrunkowy, dwa listy, pocztówkê i dzienniczek.
Dziêki staraniom rodziny latem 1943 r. odzyskano pamiêtnik pisany w Kozielsku, który ze wzglêdu na bezpieczeñstwo ukryto. Odpis tego pamiêtnika, jak
i wiele innych przechowywany jest w Instytucie Ekspertyz S¹dowych i Instytucie Katyñskim. Tu przytoczymy kilka najbardziej charakterystycznych zdañ:
Zacz¹³em w Kozielsku dnia dziewi¹tego listopada 1939 r. [s. 6]. ¯ycie moje
tu marne, jedzenie kiepskie, pomieszczenie okropne, brak bielizny, butów. Zimno, mrozy b. wielkie dochodz¹ czêsto do 48 st. C [s. 20]. Nadesz³y wiêta Wielkanocne  ja czuje siê a¿ tak le, ani one mnie nie smuc¹, ani te¿ ciesz¹. Tak
kiepsko z p³ucami. Kaszel, boli i k³uje w piersiach Gdybym tu umar³ to pamiêtajcie, ¿e nie wolno Wam mnie tu zostawiæ  sprowadziæ zw³oki i pochowaæ
w ¯urowej na ogrodzie  testament wype³niæ. [s. 23]. Dnia 7 IV 40 r. Od dwóch
dni zaczêli nas wywoziæ. Gdzie i po co, nie wiadomo. Wyjechali ju¿ Dembowski
i Rybakiewicz. Wczoraj d³ugo i serdecznie rozmawialimy z dr Adamem z Rybnika. Pozna³em go dopiero kilka dni temu. [s. 25]. Nazwiska wymienione
w pamiêtniku: dr Adam z Rybnika; Dembowski, lekarz powiatowy z Brzeska;
Dunikowski ze Stró¿; Ha³aciñski, starosta z Brzeska; Rybakiewicz, inspektor
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Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ Wzajemnych; Ro¿kiewicz z Rzeszowa; dr
Stachyra z Zakliczyna.
Na podstawie: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów
w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz W³. Lutyñski Polscy
lekarze weterynarii pochowani na cmentarzu wojskowym w Katyniu, ¯ycie
Weterynaryjne 2001, 76 (2) 108-109 oraz w Biogramy jeñców Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Ukraina, Zaginieni T. Mikulski, WUW 1999 s. 84-86
i Katyñ Ksiega Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM,
Warszawa 2000, s. 59.
BULIK PIOTR  ur. 16. 04. 1911 r. w Chrócinie woj. opolskie, s. Jana
i Ma³gorzaty z Kaniów. Po plebiscycie zosta³ wysiedlony i zamieszka³ z rodzin¹ w Starkówce Pi¹tkowskim w Wielkopolsce. Ukoñczy³ Gimnazjum im.
H. Sienkiewicza we Wrzeni w 1930 r. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w 1936 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Dwa lata
póniej obroni³ pracê doktorsk¹  doktor weterynarii. Pracowa³, jako asystent
we Lwowie w Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Mieszka³ w ¯abiu w pow.
Kosów Huculski i by³ lekarzem powiatowym w Horodence. Zmobilizowany
w 1939 r. do 19 Pu³ku Piechoty. Uczestnik kampanii wrzeniowej 1939 r.
w stopniu podporucznika. Aresztowany i osadzony w Kozielsku i zamordowany przez NKWD w maju 1940 r. w Katyniu.
Inf. na podstawie: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów
w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000, s. 61.
CHODOROWSKI BRONIS£AW ur. 1/14. 12. 1896 r. w Knyszynie
Bia³ostockim, syn Wincentego i Stefanii z Citkowskich. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1922 r. na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Do
wybuchu wojny pracowa³ jako powiatowy lekarz weterynarii w wiêcianach
woj. wileñskie. Podporucznik rezerwy w Okrêgu Korpusu III. Odznaczony
Krzy¿em Walecznych. Mia³ m³odszego brata, lekarza medycyny. By³ ¿onaty
 mia³ syna Zygmunta. Osadzony w obozie jenieckim w Kozielsku i zamordowany w maju 1940 r. w Katyniu na kilka dni przed swoim m³odszym bratem
 Józefem  lekarzem medycyny.
Inf. na podstawie: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów
w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warsza-
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wa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2000, s. 75.
CZUBERNAT JAN  ur. 07. 05. 1891 r. w Pensylwanii w USA, s. Stefana i Marii z Rekuckich. S³u¿y³ w armii austryjackiej. Póniej w 12 i 5 Pu³ku
Artylerii Ciê¿kiej oraz 15 Pu³ku Artylerii Górskiej. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1922 r.
Porucznik rez.  mianowany 1 czerwca 1919 r. W 1924 r. s³u¿y³ w Szpitalu
Okrêgowym Koni nr 5. Miejski lekarz weterynarii w Zakopanem. ¯onaty, mia³
dwoje dzieci. Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD
z 14 kwietnia 1940. Zamordowany w Katyniu. W Licie oficerów WP
1918-1921 podana jest inna data urodzenia  16. 05. 1891 r. i informacja:
ppor. podlek. wet.
Podczas ekshumacji w lipcu 1943 r. w Katyniu pod pozycj¹ 2919 Komisja
opisa³a: Czubernard Jan, podporucznik. Przy zw³okach znaleziono: zawiadczenie o szczepieniu, medalik z ³añcuszkiem i notatnik. Inf. na podstawie:
W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000, s. 96, a tak¿e Amtliches Material zum
Massenmord von Katyn, Berlin 1943 s. 243.
DÊBOWSKI JAN STEFAN  ur. 25. 12. 1892 r. w Krakowie, s. Jana
i Teresy z Karskich. Uczestnik I wojny oraz wojny 1918-1921 r. W 1920 r.
w 3 Dywizjonie Artylerii Konnej. Od 1922 r. przeniesiony do rezerwy i przydzielony do Szpitala Koni nr 8. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³
w 1922 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Porucznik rez.
Powiatowy lekarz weterynarii w Brzesku, woj. krakowskie. Tak¿e inspektor
w Urzêdzie Wojewódzkim w Krakowie. Zamieszka³y w Grybowie, pow. grybowski. ¯onaty z Janin¹ z Wajsów. Mieli dwie córki  Krystynê i Irenê. Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD z 1 kwietnia
1940. Zamordowany w Katyniu. Podczas ekshumacji mogi³ w Lesie Katyñskim
w 1943 r. zw³oki zosta³y opisane pod numerem AM 2077  Dembowski Jan
Stefan, lekarz weterynarii. Przy zw³okach znaleziono  dowód osobisty, kartê
szczepieñ i medalion. Informacje zawarte w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie
prof. W³. Lutyñskiego, Warszawa 1998; Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz w art. prof.
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W³. Lutyñskiego Polscy lekarze weterynarii pochowani na cmentarzu wojskowym w Katyniu, ¯ycie Weterynaryjne 2001, 76 (2), 108-109 i w Alfabetycznym spisie lekarzy weterynaryjnych RP w 1931 poz. 196 s. 44-45, a tak¿e
Amtliches Material zum Massenmord von KATYN, Berlin 1943, s. 223
i Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM,
Warszawa 2000, s. 105.
DMITRIJUK EUGENIUSZ  ur. 08. 09. 1907 r. w Paw³owie Nowym
k. Bia³ej Podl., s. Damiana. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1931 r.
na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Kapitan rez. Pracowa³ w województwie wileñskim, w Postawach, jako samorz¹dowy lekarz
weterynarii. W kampanii wrzeniowej zmobilizowany do 23 Pu³ku U³anów.
Osadzony w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD z kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu. W Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
 wymieniony jest w 16 Pu³k U³anów.
Na podstawie informacji z: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej
Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz art. prof.
W³. Lutyñskiego Polscy lekarze weterynarii pochowani na cmentarzu wojskowym w Katyniu, ¯ycie Weterynaryjne 2001, 76 (2), 108-109.
DRAPALSKI ERAZM JERZY  ur. 23. 01. 1905 r. w Buczaczu, s. Karola. W 1931 r. otrzyma³ dyplom lekarza medycyny weterynaryjnej na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. W latach 1932-1933 na kursie podchor¹¿ych rezerwy we W³odzimierzu Wo³yñskim. Podporucznik rez. Pracowa³,
jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Mikuliñcach, woj. tarnopolskie. Zmobilizowany w 1939 r. do 28 Pu³ku Artylerii Lekkiej. Aresztowany i osadzony
w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD z 5 kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r.
Na podstawie informacji z: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej
Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
DRESZLER DIONIZY  05. 10. 1891 r. w Toruniu, syn Tomasza.
Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Dyplom lekarz weterynarii uzyska³
1919 r. na Uniwersytecie w Berlinie. Powiatowy lekarz weterynarii w Chojnicach. Oficer rezerwy w stopniu kapitana. PKU Starogard. Uczestnik kampanii
wrzeniowej 1939 r., zostaje ciê¿ko ranny pod Tarnopolem. Ostatnia wiado-
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moæ od niego pochodzi z listopada 1939 r. z Kozielska. Na ostatniej licie
wywózkowej NKWD z maja 1940 r. Zgin¹³ w Katyniu w maju 1940 r. Dr
K. Millak na s. 156 artyku³u Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny
wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne z 1968, 5 podaje, ¿e Dreszler
Dionizy poleg³ w 1939 pod Lwowem, co w wietle dokumentów nie jest informacj¹ prawid³ow¹.
Na podstawie danych z: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie,
Warszawa 1998 i informacji zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
DUMANIA JAN  ur. w 1905 r. (R1  rozstrzelani w Katyniu  1904,
Domania, rolnik), s. Jana. Ukoñczy³ w 1937 r. Wydzia³ Weterynaryjny na Uniwersytecie Warszawskim, na licie absolwentów 23. 03. 1937 r. Podporucznik
rez.  mianowany 1 wrzenia 1930 r. Powo³ywany na æwiczenia rezerwistów
w Sk³adnicy Materia³ów Intendentury nr 10 i 2 Pu³ku Piechoty Legionów. Zamieszka³y w £ê¿ycach pow. Opatów. Osadzony w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD z kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu.
Profesor W³. Lutyñski podaje w Licie lekarzy weterynarii  dalsze
wyjanienia: Wykaz absolwentów Wydz. Wet. w Warszawie z 1937 r. dostarczony przez lekarza wet. Konrada Rozwadowskiego z informacj¹, ¿e lekarz
wet. J. Dumania mieszka w £ê¿ycach. Wed³ug ród³a WPH z 1993 Jan Domania ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ w Cieszynie. Mo¿na domniemywaæ, ¿e
po ukoñczeniu tej szko³y zosta³ studentem Wydzia³u Weterynaryjnego w Warszawie, w 1937 r. uzyska³ absolutorium, ale do momentu wydania Spisu dyplomu lekarza wet. nie uzyska³.
Na Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa znajduje siê taki opis: por. JAN DOMANIA, ur.
1904 11-25, miejsce urodzenia: £êyce w Tarnobrzeskiem, in¿ynier, 2 pp
Leg., zm. 1940, Katyñ. I jeszcze jedno wyjanienie prof. W³. Lutyñskiego
w Polscy lekarze weterynarii pochowani na cmentarzu wojskowym w Katyniu, ¯ycie Weterynaryjne 2001, 76 (2), 108-109: Dumania Jan w Ksiêdze
 in¿. rolnik Domania  porucznik. Ze spisu absolwentów Wydzia³u Weterynaryjnego UJP, sporz¹dzonego 23 III 1937 r., wynika, ¿e nazywa³ siê Dumania
i by³ absolwentem tego Wydzia³u, pewnie niezale¿nie od ukoñczenia studiów
rolniczych w Cieszynie.
Podczas ekshumacji zbiorowych mogi³ w Lesie Katyñskim w 1943 r. zw³oki zosta³y rozpoznane i opisane pod numerem AM 3666: Domania Jan, umundurowany. Przy zw³okach znaleziono: kartkê z notatnika, list i medalion. Na
podstawie wy¿ej podanych róde³ i Amtliches Material zum Massenmord von
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KATYN, Berlin 1943 s. 261 oraz Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2000, s. 111.
DZIK FELIKS FAJWEL  ur. 10. 03. 1898 r. w Warszawie, s. Józefa.
Absolwent (lekarz) weterynarii, podporucznik rez. piechoty. Od listopada 1918 r.
w Wojsku Polskim. W 1921 r. zwolniony z wojska w celu odbycia studiów
weterynaryjnych. Osadzony w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD z 17
kwietnia 1940 r. i zamordowany w Katyniu.
Prof. W³. Lutyñskie w Licie lekarzy weterynarii jeñców  podaje tak¿e
dwucz³onowe nazwisko: Dzik-Dzikowski Fajwel Feliks oraz informacjê:
W materia³ach weterynaryjnych brak danych co do jego studiów i pracy.
I dalej w art. Polscy lekarze weterynarii pochowani na Cmentarzu Wojskowym w Katyniu ¯ycie Weterynaryjne 2001, 76 (2), s. 108: Dzik Feliks vel
Feiwel  ze wszystkich róde³ wynika, ¿e jego status w zawodzie i poziom wykszta³cenia (lekarz wet., absolwent?) nie jest jasny. Natomiast na Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa czytamy: Ppor. Feliks Fajwel DZIK, ur. 1898-03-10, miejsce urodzenia: Warszawa, lek. wet., 30 pp, zm. 1940, Katyñ.
FUCIK ALFONS MICHA£  ur. 03. 06. 1897 r. w ¯ywcu, s. Jana
i Melani z d. Vytvar. Dylom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1926 r. Porucznik rez. Pracowa³ w woj. kieleckim w Zwoleniu, jako samorz¹dowy lekarz
wet. ¯onaty  mieli córkê Wandê. W kampanii wrzeniowej 1939 r. lekarz
weterynarii w Szpitalu Polowym Koni we W³odawie i uczestnik szlaku bojowego W³odawa-nad rzek¹ Stochód  Kowel  W³odzimierz Wo³yñski. Osadzony w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD z 9 kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu.
Na podstawie informacji z: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej
Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. A tak¿e informacje od rodziny p. Iwony Krzyszowskiej (z d. Fucik) z Lubliñca  wnuczka
brata Wiktora Jana Fucika.
GÓRKA ANTONI  ur. 02. 08. 1892 r. w Porêbie pow. mylenicki,
s. Józefa i Marii z Górków. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ 1916 r.
na Wojskowej Akademii Weterynaryjnej w Wiedniu. Walczy³ w I wojnie wiatowej. W 1920 r. w Wojsku Polskim w Dowództwie Taborów 12 Dywizji Piechoty. Porucznik rez.  mianowany 1 czerwca 1919 r. Pracowa³, jako samorz¹-
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dowy lekarz weterynarii w Z³oczowie. W 1939 r. mieszka³ w Kopyczyñcach
(woj. tarnopolskie). Przydzielony do PKU Z³oczów. ¯onaty z Janin¹ z K¹dzielów  bezdzietni. Uczestniczy³ w kampanii wrzeniowej. Osadzony w obozie
w Kozielsku, i na licie wywózkowej z 16 kwietnia 1940 r. Zamordowany
w Katyniu. Podczas ekshumacji zbiorowych mogi³ w Lesie Katyñskim w 1943 r.
zw³oki zosta³y zidentyfikowany i opisane pod numerem AM 2860: Gorka
Antoni, umundurowany. W mundurze znaleziono: dowód osobisty, prawo
jazdy, wiadectwo szczepienia nr 1162 i notatnik.
Na podstawie: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów
w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa
1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Katyñ. Ksiêga Cmentarna
Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2000, s. 180, a tak¿e
Amtliches Material zum Massenmord von KATYN, Berlin 1943, s. 242.
GREKOWICZ ZYGMUNT  ur. 03. 08. 1912 r. w maj¹tku Zamorze
(Rosja), s. Józefa i Petroneli z Mikoszów. Absolwent Uniwersytetu Stefana
Batorego w 1937 r.  prawnik. W latach 1937-1939 student weterynarii na
Uniwersytecie Warszawskim. W 1934 r. ukoñczy³ kurs podchor¹¿ych w 77
Pu³ku Piechoty. 1 stycznia 1938 r. mianowany na stopieñ podporucznika. Ziemianin, zamieszka³y w Wilnie i w maj¹tku Korweliszki. ¯onaty z Helen¹
z Matuszewskich  bezdzietni. W kampanii wrzeniowej w 42 Pu³ku Piechoty.
Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD z 5 kwietnia
1940 r. Zamordowany w Katyniu.
Na podstawie informacji zawartych w: Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej
Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa (wymieniony
jako prawnik) i W³. Lutyñski Polscy lekarze weterynarii pochowani na Cmentarzu Wojskowym w Katyniu, ¯ycie Weterynaryjne 2001, 76 (2) 108-109 oraz
Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2000, s. 185.
GRYCEWICZ WITOLD  ur. 10. 08. 1895 r. w maj¹tku Andrzejów na
Litwie Kowieñskiej, s. Kleofasa i Felicji z von Oberkampferów. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ w Nowoczerkasku w 1919 r. Uczestnik walk 1920 r.
w 18 Pu³ku Artelerii Lekkiej. Oficer zawodowy  podporucznik. Awanse wojskowe do stopnia kapitana 12 pu³ku. Mieszka³ w Dêblinie i pracowa³ jako pañstwowy lekarz weterynarii. W kampanii wrzeniowej w 28 Pu³ku Artylerii
Lekkiej na stanowisku naczelnego lekarza weterynarii. Odznaczony Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi. ¯onaty z Ann¹ ze Stêpniaków. Osadzony w Kozielsku. Na
licie wywózkowej NKWD z 14 kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu.
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W trakcie ekshumacji przeprowadzonej w Lesie Katyñskim w 1943 r. zw³oki
zosta³y zidentyfikowane i opisane pod numerem AM 3288: Gryzewicz Witold, kapitan, lekarz weterynarii. Przy zw³okach znaleziono: zlecenie wymarszu, czêæ legitymacji oficerskiej, zawiadczenie pocztowe.
Na podstawie: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów
w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie, Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Lista oficerów Wojska Polskiego 1918-1921 Muzeum Wojska Polskiego i art. W³. Lutyñski Polscy lekarze weterynarii pochowani na Cmentarzu Wojskowym w Katyniu,
¯ycie Weterynaryjne 2001, 76 (2) 108-109, a tak¿e Amtiches Material zum
Massenmord von KATYN, Berlin 1943, s. 252 i Katyñ. Ksiêga Cmentarna
Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2000, s. 189.
HANUSIEWICZ MARIAN ALEKSANDER  ur. 16. 07. 1910 r. w Lesku, s. Edwarda i Aleksandry z Zakrzewskich. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Medycyny Weterynaryjnej
we Lwowie w 1935 r. Podporucznik rez.  mianowany 1 stycznia 1933 r. Pracowa³ w woj. nowogródzkim, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. Przed
wojn¹ przydzielony do PKU Równe. ¯onaty z Izabel¹. Mieli dwoje dzieci
 córkê Annê i syna Andrzeja. Teofil Mikulski w Biogramach jeñców  na
s. 147 pisze: Przed wojn¹ pracowa³ w lecznicy dla zwierz¹t w Szczuczynie
Nowogródzkim. W latach 1928-1929 by³ na przeszkoleniu w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy £¹cznoci w Zegrzu, a od 1933 r. zosta³ wcielony do 6. Batalionu Telegraficznego. Po kilkakrotnych æwiczeniach zosta³ mianowany do
stopnia podporucznika. Z chwil¹ wybuchu wojny zosta³ zmobilizowany. Po
wkroczeniu Armii Czerwonej dosta³ siê do niewoli, nie wiadomo w jakich okolicznociach. Z obozu w Kozielsku 11 lutego 1940 r. rodzina otrzyma³a dwie
kartki pocztowe. Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie wywózkowej
NKWD z 2 kwietnia 1940 r.  N 385/10. Zamordowany w Katyniu w kwietniu
1940 r.
Podczas ekshumacji mogi³ zbiorowych w Lesie Katyñskim zw³oki Mariana Hanusiewicza zosta³y rozpoznane i zarejestrowane pod numerem PCK (AM)
02251, jako Ganusiewicza Mariana. Przy zw³okach znaleziono list od ¿ony
Izabeli.
T. Mikulski opisuje dodatkowo losy rodziny dr. M. Hanusiewicza: ¯onê
Izabelê z trzyletni¹ córk¹ Ann¹, z synem Andrzejem i matk¹, p. Mari¹ Kopiczyñsk¹, 13 kwietnia 1940 r. deportowano do mariewskiego rejonu w okrêgu
pietropaw³owskim w Kazachstanie. Sk¹d do Polski wrócili w 1946 r.. Marian
Hanusiewicz zosta³ pomiertnie odznaczony Odznak¹ Pami¹tkow¹ Krzy¿ Kam-
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panii Wrzeniowej 1939, Londyn, 15 sierpnia 1985 r., nr leg. 10987 oraz Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939, nr 2-96-267.
T Mikulski podaje, ¿e M. Hanusiewicz jest wymieniony w pracy J. Tucholskiego Mord w Katyniu, PAX, Warszawa 1991 na s. 116 i 605 poz. 10,
nr sprawy 761. Na podstawie: W³. Lutyñski Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanch w Katyniu i Charkowie,
Warszawa 1998 i danych zawartych w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie
Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz biogramu
w ksi¹¿ce T. Mikulski: Biogramy jeñców Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków,
Ukraina, Zaginieni s. 147. WUW 1999 oraz Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2000, s. 197.
JACKO KAROL  ur. 03. 11. 1904 w Czerniowcach na Bukowinie,
s. Franciszka i Marii z Kumiñskich. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1931 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Oficer zawodowy Wojska Polskiego  kapitan w 1 Pu³ku Strzelców Konnych. Zamieszka³y w Garwolinie. ¯onaty z Regin¹ z Sawickich  mieli córkê Danutê. Tak
opisuje losy lekarza weterynarii Karola Jacko Teofil Mikulski w ksi¹¿ce Biogramy jeñców  na s. 156-158: Po ukoñczeniu studiów uczestniczy³
w 9- miesiêcznym przeszkoleniu w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii
w Grudzi¹dzu i 4- miesiêcznym przeszkoleniu w 10. Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej.
Od stycznia 1933 r. pe³ni³ s³u¿bê czynn¹ w 3. Pu³ku Strzelców Konnych
w Wo³kowysku. Ostatnio przed wojn¹ w stopniu kapitana, lekarza weterynarii,
s³u¿y³ w 1. Pu³ku Strzelców Konnych w Garwolinie. Po rozwi¹zaniu jednostki
wojskowej, w której s³u¿y³ kpt. K. Jacko czeka³ z sanitariuszem z ambulansu
weterynaryjnego na dworcu kolejowym w Równem na poci¹g jad¹cy w kierunku Warszawy. Na chwilê przed nadejciem poci¹gu obaj zostali aresztowani przez czerwonoarmistów. Podczas transportu w g³¹b ZSRR sanitariuszowi
uda³o siê zbiec i po powrocie do domu informacjê o okolicznociach aresztowania przekaza³ rodzinie Karola Jacki. Przygotowuj¹c siê do ucieczki, zachêca³ do niej tak¿e wspó³towarzysza, ale ten odmówi³, poniewa¿ przed kilkoma
miesi¹cami mia³ z³aman¹ nogê i nie czu³ siê w pe³ni sprawny. Od internowanego w Kozielsku rodzina otrzyma³a tylko dwa listy. Odznaczony pomiertne
Oznak¹ Pami¹tkow¹ Krzy¿ Kampanii Wrzeniowej 1939, Londyn, 15 sierpnia
1985 r., nr leg. 10997. Rodzice kpt. Karola Jacki mieszkali we Lwowie. Po jego
aresztowaniu odpowiednie s³u¿by odwiedzi³y ich, dopytuj¹c siê o ¿onê i dzieci
kapitana. Najprawdopodobniej mia³o to zwi¹zek z przygotowywaniem list wywozowych rodzin oficerów w g³¹b ZSRR. Powojenne poszukiwania przez Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿ oraz Polski Czerwony Krzy¿ nie pozwoli³y na
ustalenie miejsca pobytu zaginionego.
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Dane od córki Danuty z uzupe³nieniami z Wojskowego Przegl¹du Historycznego, XXXVII, 2, 1992, s. 335. Po aresztowaniu osadzony w obozie
w Kozielsku. Na licie wywozkowej NKWD  032/2 z 14 kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r.
Na podstawie inf. zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów
w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie W³. Lutyñski, 1998 i w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz T. Mikulski Biogramy jeñców
Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Ukraina, Zaginieni s. 156-158, WUW 1999
oraz Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa
2000, s. 216.
JAMRO MIECZYS£AW RUDOLF  ur. 07. 07. 1905 r. w Sêkowej pow.
gorlicki, s. Franciszka i Teofili z Borków. W 1933 r. odby³ szkolenie w Szkole
Podchor¹¿ych Rezerwy Kawalerii w Grudzi¹dzu. Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1935 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
Cz³onek Korporacji Lutyco-Venedya we Lwowie. Podporucznik rez. kawalerii
 mianowany 1 stycznia 1935 r. Pracowa³ w woj. bia³ostockim w Hajnówce
w rzeni oraz prowadzi³ prywatn¹ praktykê, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii. W kampanii wrzeniowej 1939 r. w 3 Pu³ku U³anów. Osadzony w obozie
w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD  035/2 z kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r. Na licie ekshumacyjnej z 1943 r.
pod pozycj¹ 3693 Amtliches Material zum Massenmord von KATYN s. 262
czytamy: Jamro Mieczys³aw, ur. 7. 7. 1905. Przy zw³okach znaleziono: dowód
osobisty, kartê pocztow¹, listy. Na podstawie informacji zawartych w: Lista
lekarzy weterynarii jeñców obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie W³. Lutyñski, 1998 oraz w Licie Katyñskiej
i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
JAWOROWSKI ZYGMUNT W£ADYS£AW  ur. 10. 08. 1906 w Pomorzanach woj. tarnopolskie, s. Ferdynanda i Telki z Anklewiczów. Ukoñczy³
Akademiê Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie otrzymuj¹c dyplom lekarza
weterynaryjnego. Podporucznik rez.  mianowany 1 stycznia 1930 r. Pracownik Urzêdu Skarbowego w Zborowie w woj. bia³ostockim  kierownik dzia³u.
W kampanii wrzeniowej by³ dowódc¹ kompanii w 52 Pu³ku Piechoty. ¯onaty
 mia³ syna Andrzeja. Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD  040/3 z 20 kwietnia 1940 r. Zamordowany w kwietniu 1940 r.
w Katyniu.
Na podstawie informacji zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie
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W³. Lutyñski, 1998 oraz w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, a tak¿e Katyñ. Ksiêga Cmentarna, Warszawa 2000, s. 233.
KANIEWICZ STANIS£AW  ur. 05. 11. 1888 r. w Mociskach, s. Wawrzyñca. Absolwent w 1923 r. Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
Od 1918 r. w Wojsku Polskim. W 1926 r. lekarz weterynarii garnizonu Che³m,
a w 1931 r. Oddzia³u £uck. Osadzony w Kozielsku. Na licie wywózkowej
NKWD z 2 kwietnia 1940 r. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu.
Na podstawie informacji zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie
W³. Lutyñski, 1998 oraz w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
KOCOWICZ TADEUSZ SZYMON  ur. 28. 10.1908 r. Stary Czortków
woj. tarnopolskie, s. Micha³a. Akademiê Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie ukoñczy³ w 1935 r. Podporucznik rez. Pracowa³ w woj. poznañskim, jako
samorz¹dowy lekarz wet. w Turku. W kampanii wrzeniowej 1939 r. dowódca
ambulatorium weterynaryjnego 25 (24 pal  w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej
Licie Katyñskiej) Pu³ku Artylerii Lekkiej w Kaliszu. Do niewoli wziêty pod
Zaleszczykami. Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie wywózkowej
NKWD z kwietnia 1940 r. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu.
Na podstawie informacji zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie
W³. Lutyñski, 1998 oraz w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
LOBA JERZY KAZIMIERZ  ur. 21. 01. 1912 r. w £odzi, s. Stanis³awa
i Jadwigi z Laferskich. Studiowa³ pocz¹tkowo na Wydziale Rolno-Lenym
Uniwersytetu Poznañskiego. Student weterynarii na Uniwersytecie Warszawskim. Podporucznik rez.  mianowany 1 stycznia 1937 r. Mieszkaniec £odzi.
Uczestnik kampanii wrzeniowej 1939 r. w 25 Pu³ku Piechoty. Osadzony
w obozie w Kozielsku. Na licie wywozowej NKWD  029/5 z kwietnia 1940.
Zamordowany w Katyniu.
W trakcie ekshumacji w lipcu 1943 r. w Lesie Katyñskim zw³oki opisane
pod numerem AM 1164: Lob¿a Jerzy, Kazimierz, porucznik. Przy zw³okach
znaleziono czêæ pierwsz¹ dowodu osobistego oraz karty pocztowe.
Na podstawie informacji zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie
W³. Lutyñski, 1998 i w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
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Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, a tak¿e w Polscy lekarze weterynarii pochowani na Cmentarzu Wojskowym w Katyniu W³. Lutyñski, ¯ycie
Weterynaryjne 2001, 76 (2), 108-109 oraz Amtliches Material zum Massenmord von KATYN, Berlin 1943, s. 198.
£UNKIEWICZ CZES£AW  ur. 21. 07. 1897 r. w Aszchabadzie w Turkmeii, s. Witolda i Joanna z Suzinów. Ukoñczy³ gimnazjum i studiowa³ w Doñskim Instytucie Weterynaryjnym w Nowoczerkawsku, który ukoñczy³ w 1918 r.
Od marca 1919 r. w eskadrze lotniczej gen. ¯eligowskiego. W Biogramach
jeñców Teofil Mikulski pisa³ w 1999 r. na str. 264-265 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego): Po ukoñczeniu studiów wst¹pi³ do oddzia³ów polskich gen. ¯eligowskiego. Bra³ udzia³ w wojnie bolszewickiej. Po zakoñczeniu
wojny pozosta³ w wojsku pe³ni¹c funkcjê lekarza weterynarii w ró¿nych pu³kach kawalerii: w S³onimie, Bia³ej Podlaskiej, Brzeciu nad Bugiem, nastêpnie
w 25. Pu³ku U³anów w Pru¿anie, a ostatnie siedem lat przed wybuchem wojny,
w randze kapitana, w 4. Pu³ku Strzelców Konnych Ziemi £êczyckiej w P³ocku. Po og³oszeniu mobilizacji poszed³ na stanowiska obronne wraz z pu³kiem,
który zosta³ w³¹czony do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, wchodz¹cej
w czasie dzia³añ wojennych w sk³ad Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Andersa. Do niewoli sowieckiej dosta³ siê w koñcu wrzenia i zosta³ ostatecznie przewieziony do obozu w Kozielsku, sk¹d rodzina otrzyma³a jeden list. Odznaczony Medalem za Wojnê 1918-1921, francuskim Medalem za Udzia³ w Formacji
gen. ¯eligowskiego, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi; pomiertnie Odznak¹ Pami¹tkow¹ Krzy¿ Kampanii Wrzeniowej 1939, Londyn, 15 sierpnia 1985 r., nr leg.
11465 oraz Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939, nr 2-96-325. W czasie wojny, jego ¿ona Maria z d. Korejwo z córk¹ Barbar¹ i synem Zygmuntem
mieszkali w Przy³êku ko³o Garwolina, a tak¿e w wynajmowanym mieszkaniu
w P³ocku, poniewa¿ ich zosta³o zajête przez Niemców. O zamordowaniu kpt.
£unkiewicza  numer identyfikacyjny zw³ok PCK (AM) 01820  rodzina dowiedzia³a siê z Nowego Kuriera Warszawskiego, z 5 czerwca 1943 r., w którym podawano do wiadomoci wyniki ekshumacji prowadzonej w Lesie Katyñskim w 1943 r.
Przy zw³okach znaleziono pocztówkê, legitymacjê Stowarzyszenia Opieki
nad Zwierzêtami wystawion¹ w P³ocki, i okulary. Po wojnie ¿ona stara³a siê
o emeryturê. S¹d po rozpoznaniu sprawy wyda³ orzeczenie umo¿liwiaj¹ce uzyskanie emerytury, ale dokument niestety zagin¹³. Dane od syna Zygmunta.
Natomiast w 2003 r. na ³amach Gazeta.pl ukaza³ siê 24 kwietnia artyku³ dr wet.
Andrzeja Go³êbiowskiego z Wroc³awia opisuj¹cy spotkanie z synem dr Czes³awa £unkiewicza, 79- letnim Zygmuntem, który pozwalam sobie z ma³ymi
wyj¹tkami zacytowaæ: W³adys³aw Lutyñski przekaza³ stronê tytu³ow¹ Gaze-
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ty Wyborczej  wydanie wi¹teczne z dn. 29/30 lipca 2000 r. Znajduje siê na
niej fotografia z otwarcia w dniu 28 lipca 2000 r. Cmentarza Wojskowego
w Katyniu, na której pan Zygmunt £unkiewicz klêczy przed tabliczk¹ z nazwiskiem Ojca  kpt. lek. wet. Czes³awa £unkiewicza. Id¹c ladem tej fotografii,
odnalelimy listê lekarzy weterynarii jeñców obozów w Kozielsku i Starobielsku, zamordowanych w Katyniu i Charkowie, opracowan¹ przez prof. W³.
Lutyñskiego a wydan¹ przez Krajow¹ Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹  Ko³o
Seniorów w Warszawie. W ksi¹¿ce tej pod pozycj¹ 54 figuruje kpt. lek. wet.
Czes³aw £unkiewicz. W ród³ach podano, ¿e dane w niej zawarte uzyskano m.
in. od córki Barbary Dendorowej zamieszka³ej we Wroc³awiu, która obecnie
ju¿ nie ¿yje. Próba nawi¹zania kontaktu poczt¹ elektroniczn¹ z korespondentem Gazety Wyborczej w Moskwie, autorem artyku³u, nie da³y rezultatu.
Prof. K. Malicki poda³ w korespondencji, ze dane o lek. wet. Czes³awie £unkiewiczu znajduj¹ siê w ksi¹¿ce dr. Konrada Millaka na str. 346 poz. 1143
Uczelnia Warszawska 1840-1965. Tam jednak nie by³o istotnych danych.
Dopiero informacja z Centralnego Biura Adresowego w Warszawie pozwoli³a
na ustalenie adresu syna  Zygmunta £unkiewicza. Po rozmowie telefonicznej
uzyskano zgodê na wizytê u niego. Rozmówca okaza³ siê 79-letni mê¿czyzna.
Na podstawie dokumentów przedstawionych przez pana Zygmunta okaza³o siê, ¿e jego ojciec urodzi³ siê 20 lipca 1897 r. w Aszchabadzie w Turkmenii. Jego dziad, a ojciec Czes³awa £unkiewicza  Witold by³ lekarzem
medycyny, tak jak i jego ojciec. ¯on¹ Witolda £unkiewicza by³a Joanna
z domu Suzin. Studia lekarsko-weterynaryjne Czes³aw £unkiewicz odby³
w Doñskim Instytucie Weterynaryjnym w Nowoczerkawsku, gdzie by³a ewakuowana w 1915 r. uczelnia warszawska. Mielimy mo¿noæ zobaczenia
w oryginale zawiadczenie z dat¹ 28 lutego 1919 r.  upowa¿niaj¹ce do odbioru dyplomu wydanego przez Instytut, ze Czes³aw £unkiewicz jest lekarzem weterynarii.
Ponadto Zygmunt £unkiewicz pokaza³ ksi¹¿kê wydan¹ przez Uniwersytet
Wroc³awski autorstwa T. Mikulskiego, w której jest pe³ny biogram jego ojca.
/ / (Biogram opuszczam, gdy¿ zacytowa³em go powy¿ej  dopisek W.G.).
Czes³aw £unkiewicz pozna³ przysz³¹ ¿onê w Rostowie, gdzie pracowa³a
w aptece jako kasjerka. Pochodzi³a z polskiej rodziny, która po wybuchu wojny zosta³a ewakuowana w g³¹b Rosji. Pani Maria z domu Korejwo pochodzi³a z Kalwarii Kowiñskiej. Po powrocie do kraju pani Maria i Czes³aw £unkiewicz pobrali siê. Z tego ma³¿eñstwa by³o dwoje dzieci: córka Barbara urodzona w 1921 r. i syn Zygmunt urodzony w 1923 r. Pan Zygmunt £unkiewicz
nie zanotowa³ w pamiêci jakiego szczególnego po¿egnania z ojcem przed
wyjazdem w 1939 r. Wyjazd ten nast¹pi³ w tydzieñ lub dziesiêæ dni przed
wybuchem wojny, najprawdopodobniej na granicê z Prusami Wschodnimi.
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Z tego pobytu Czes³aw £unkiewicz nades³a³ rodzinie jeden list, którego ton
by³ optymistyczny. Nadawca nie by³ pewien czy wojna wybuchnie czy te¿
nie. W dniu 2 wrzenia 1939 r. rodzina kpt. lek. wet. Czes³awa £unkiewicza
zosta³a przez polskie w³adze wojskowe przewieziona do P³ocka do maj¹tku
Przy³êk ko³o Garwolina. Stamt¹d Zugmunt £unkiewicz wraz z Zygmuntem
¯elis³awskim, swoim koleg¹ synem dowódcy Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii p³k. ¯elis³awskiego uciekli, kiedy Niemcy przechodzili przez Wis³ê
pod Maciejowicami. Obydwaj doszli a¿ do Ratna na Polesiu. Tam poznali
oficera, który prowadzi³ grupê ¿o³nierzy 27 Pu³ku U³anów, do której obydwaj
siê przy³¹czyli. W dniu 17 wrzenia 1939 r. dotar³a do grupy wiadomoæ, ¿e
do Kowla wkroczyli sowieci, a wojsko polskie cofa siê w kierunku na Brzeæ.
Du¿a czeæ grupy 27 Pu³ku U³anów z koñmi, ale bez siode³, przedosta³a siê
przez Bug na wysokoci miejscowoci Jab³eczna. Stamt¹d bocznymi drogami wojsko jako siê przemieszcza³o usi³uj¹c nawi¹zaæ kontakt z innymi oddzia³ami. I tak oddzia³ dotar³ a¿ po ¯elechów. W tym okresie ¿o³nierze dowiedzieli siê o spalonych ¯ydach w synagogach. Czêæ ¿o³nierzy do³¹czy³a
do grupy gen. Kleeberga. Wówczas do oddiza³u dotar³a wiadomoæ, ¿e Warszawa skapitulowa³a. ¯o³nierzom owiadczono, ¿e nale¿y pozostawiæ broñ
i indywidualnie przedostawaæ siê na Wêgry. Poniewa¿ pan Zygmunt £unkiewicz znalaz³ siê w bardzo bliskiej odleg³oci od rodziny (ok. 12 km), jeszcze
tego samego dnia dotar³ do Przy³êku. Relacjonuje, ¿e w drodze do P³ocka,
jad¹c wynajêtymi furmankami, najpierw zatrzymali siê u siostry ojca pod
Warszaw¹, a nastêpnie powoli dotarli do domu. Ich mieszkanie by³o ju¿ zajête przez Niemców. Zamieszkali zatem u znajomych. W czasie wojny pani
Maria £unkiewiczowa pracowa³a, córka Barbara tak¿e.
Z okresu p³ockiego pan Zygmunt pamiêta, ¿e jego ojciec, oprócz pracy
w wojsku, zajmowa³ siê opiek¹ nad Stadnin¹ Koni w £¹cku. Utrzymywa³ kontakty kole¿eñskie, wrêcz przyjacielskie z pow. lek. wet. w P³ocku dr. Kazimierzem Bachurzewskim (1892-1955). Od pani Bachurzewskiej Maria £unkiewiczowa otrzyma³a w 1943 r. Nowy Kurier Warszawski z list¹ zamordowanych
oficerów w Katyniu, gdzie by³o nazwisko jej mê¿a. Czes³aw £unkiewicz przyjani³ siê tak¿e z emerytowanym p³k. lek. wet. Aleksandrem Gierzyñskim
i Eugeniuszem Skalmowskim. Ci dwaj panowie byli u ojca w ambulansie na
æwiczeniach wojskowych. Pan Zygmunt £unkiewicz pamiêta, ¿e w latach
wczeniejszych ambulanse weterynaryjne mieci³y siê w stajniach pu³kowych
i by³y doæ prymitywne. Z czasem wybudowano nowoczesny ambulans w alejach Kiliñskiego, w których by³y stanowiska dla koni, du¿a sala operacyjna,
pomieszczenia apteki i kancelarii. Obok ambulansu by³a komora, w której stosowano tlenek siarki do gazowania koni. Ojciec bardzo dba³ o estetykê obiektu, wokó³ którego posadzono wiele ró¿. Tak wiêc zgodnie z intencj¹ p. Prof.
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dr W³adys³awa Lutyñskiego, nie tylko odnaleziono lady dotycz¹ce fotografii
w Gazecie Wyborczej, ale nawi¹zano kontakt z synem lek. wet. Czes³awa
£unkiewicza, którego odwiedzi³a delegacja Ko³a Seniorów DIL-Wet. z prezesem Ko³a dr. Józefem Szyñkarczukiem. Pan Z. £unkiewicz zosta³ zaproszony
na zebranie Ko³a, podczas którego opowiada³ o Ojcu.
W materia³ach niemieckich z 1943 r. Amtliches Material zum Massenmord von KATYN pod poz. 1820 s. 216 czytamy: Lunkewicz Czeslaw, kapitan. Przy zw³okach znaleziono: dowód osobisty, karta pocztowa, okulary.
Nazwisko Czes³awa £unkiewicza znajduje siê na licie wywózkowej
NKWD z kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r. Tak¿e
na podstawie informacji zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie W³.
Lutyñski, 1998 oraz w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
Rady Ochrony Pamiêci Walk Mêczeñstwa.
MAKOWEJ EMILIAN  ur. w 1908 r. s. Ilji. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyska³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
w 1931 r. Odby³ kurs podchor¹¿ych rezerwy we W³odzimierzu Wo³yñskim
w 1932-1933 r. Oficer rez. Pracowa³ w woj. nowogródzkim w Lidzie, jako
samorz¹dowy lekarz weterynarii. Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie
wywózkowej NKWD z 9 kwietnia 1940. Zamordowany w Katyniu. W materia³ach niemieckich z 1943 roku z przeprowadzanej ekshumacji pod pozycj¹
AM 1089 s. 195 widnieje zapis: Makowjak Emiljan, oficer, lekarz weterynarii. Przy zw³okach znaleziono: dowód osobisty, zdjêcie, listy, dokument rejestracyjny samochodu. Informacja w: Lista lekarzy weterynarii jeñców obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie W³.
Lutyñski, 1998 i W³. Lutyñski Polscy lekarze weterynarii pochowani na
Cmentarzu Wojskowym w Katyniu, ¯ycie Weterynaryjne 2001, 76 (2), 109
oraz Amtliches Material zum Massenmord von KATYN, Berlin 1943,
a tak¿e Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939, s. 80-81.
MAKSYMOWICZ JAROS£AW BAZYLI  ur. 19. 01. 1906 r. we Lwowie, s. Józefa i Julii z Szelastaków. Ukoñczy³ Akademiê Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1931 r. W 1932 r. dodatkowo w Szkole Podchor¹¿ych
Rezerwy Kawalerii w Grudzi¹dzu. Pracowa³ na stanowisku pañstwowego lekarza weterynarii w Zambrowie. W 1937 r. otrzymuje powo³anie do czynnej
s³u¿by wojskowej do 22 Pu³ku U³anów, jako lekarz weterynarii. W 1938 r.
otrzymuje nominacjê na stopieñ kapitana Wojska Polskiego. Doktor weteryna-
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rii. ¯onaty. Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD
 032/1 z 14 kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu.
Informacja podana przez K. Millaka w 1968 r., ¿e: uczestnik kampanii
wrzeniowej, poleg³ w 1939 pod Kutnem w wietle dokumentów nie odpowiada stanowi faktycznemu. Dane biograficzne z art. Polscy lekarze weterynarii pochowani na Cmentarzu Wojskowym w Katyniu prof. W³. Lutyñski
 ¯ycie Weterynaryjne 76 (2) 2001, 108-109 oraz z art. dr. K. Millaka  Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne 1968, 12, s. 372.
MATOLSKI LEON  ur. 23. 03. 1891 r. w Iwanczanach, s. Piotra. Dyplom lekarz weterynaryjnego uzyska³ w 1923 r. na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Oficer zawodowy w stopniu majora. W 1939 r. w B¹dziszu pow. Kowel na Wo³yniu. W kampanii wrzeniowej w 23 Pu³ku Artylerii Lekkiej. Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD
z 9 kwietnia 1940. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r. W opracowaniu dotycz¹cym ekshumacji zw³ok oficerów zamordowanych w Katyniu, które
ukaza³o siê w Berlinie w 1943 r. Amtliches Material zum Massenmord von
KATYN na stronie 208 poz. 1548 czytamy: Matolski Leon, lekarz weterynarii, umundurowany. Przy zw³okach znaleziono: prawo jazdy, wizytówki i wiêty obrazek.
Na podstawie informacji zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie
W³. Lutyñski, 1998 oraz w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, a tak¿e Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939, s. 82-83.
MICHALSKI STANIS£AW WOJCIECH  ur. 23. 04. 1900 r. w Sanoku, s. Kazimierza. Dyplom lekarza medycyny weterynaryjnej uzyska³ w 1927 r.
na AMW we Lwowie. Tam te¿ doktoryzowa³ siê w 1929 r. Pracowa³ na stanowisku adiunkta (doc.) w Katedrze Chirurgii, zajmowa³ siê rentgenologi¹. PKU
Lwów Miasto, zmobilizowany do 27 Pu³ku Artylerii Lekkiej. Osadzony
w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD z 14 kwietnia 1940 r. Zamordowany w Katyniu.
Podobny los (do dr T. Sadowskiego i dr W. Gucwy  dop. W.G.) spotka³
w Katyniu chirurga doc. Stanis³awa Michalskiego  pisze w art. Akademia
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie Les³aw Lewandowski (Tow. Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo- Wschodnich, Wroc³aw 1998).
Na podstawie informacji zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie

99

Z historii

W³. Lutyñski, 1998 oraz w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz K. Millak Lekarze weterynaryjni polscy  ofiary II wojny wiatowej 1939-1945, ¯ycie Weterynaryjne
1968, 5, s. 157.
MIKIEWICZ WOJCIECH  ur. 06.04.1892 r. w ¯urawiczkach pow. Jaros³awski, syn Kazimierza. Dyplom lekarza medycyny weterynaryjnej zdoby³
na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1915 r. Pracowa³, jako
miejski lekarz weterynarii w Koprzywnicy w pow. sandomierskim. Nastêpnie na stanowisku powiatowego lekarza weterynarii w Rzeszowie w latach
1931-1939. PKU Nisko. Wnuczek Wojciecha Mikiewicza, Antoni Bêdowski
tak wspomina dziadka: Uczestniczy³ w trzech wojnach. W pierwszej w austriackim XIX Korpusie Armijnym, jako lekarz weterynarii od koni. To nie by³a
dziadka wojna. Dopiero podczas zagro¿enia sowieckiego w 1920 r. wykaza³
ogromne mêstwo na polu walki. Podczas walk odwrotowych nad Berezyn¹ nie
tylko zajmowa³ siê leczeniem zwierz¹t ale tak¿e dowodzi³ taborem I dyonu.
Zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych i awansowa³ na stopieñ kapitana.
W 1922 r. przeniesiony zosta³ do rezerwy i podj¹³ pracê w Rzeszowie na stanowisku powiatowego lekarza. Przed zbli¿aj¹c¹ siê wojn¹ awansowano dziadka do stopnia majora i na wojnê wyruszy³ 4 wrzenia 1939 r. Moja mama odprowadza³a go na dworzec w Jaros³awiu, sk¹d odjecha³ na wschód. Wtedy
widzia³a go po raz ostatni. Potem nic nam nie wiadomo, co siê z nim dzia³o.
Pierwsze informacje o jego losie dotar³y do Rzeszowa po klêsce wrzeniowej.
Wówczas najprawdopodobniej przebywa³ w obozie jenieckim w Trembowli.
Wielu ¿o³nierzom uda³o siê stamt¹d uciec. Oni powiadomili o pobycie tam mjr.
Mikiewicza. Podobno namawiano go do ucieczki. Dzisiaj trudno ustaliæ czemu
nie wybra³ tej drogi. Dziadek lubi³ du¿o jeæ, tote¿ by³ s³usznej postury. Byæ
mo¿e to zadecydowa³o, ¿e pozosta³ w obozie. Mo¿e te¿ honor oficerski nie
pozwala³ mu na to  rozwa¿a³ wnuczek. W koñcu do Rzeszowa dotar³y listy
z Kozielska. Antoni Bêdowski mówi: Dziadek pisa³ do swojej siostry do Lwowa. Wkrótce i j¹ wywieziono na Wschód, do Archangielska, gdzie zginê³a. Pomimo informacji rozpowszechnianej przez Niemców o zbrodni w lesie katyñskim, w domu ³udzono siê, ¿e dziadek nie podzieli³ losu zamordowanych oficerów. Redaktor Dariusz Walusiak w Tygodniku Katolickim Niedziela
nr 22/2003  sk¹d pochodzi ten tekst  pisze dalej: W 1944 r. zawieci³a iskierka nadziei. Szwagier mjr. Mikiewicza, który z armi¹ Berlinga wydosta³ siê
z Rosji Sowieckiej, w padzierniku pisa³ z frontu: Wojtu prawdopodobnie
¿yje. Jest gdzie w wojsku na Zachodzie. Dopiero po wojnie na listach katyñskich sporz¹dzonych w Londynie odszukano nazwisko mjr. Wojciecha Mikiewicza. Ekshumowane w kwietniu 1943 r. zw³oki zidentyfikowano dziêki legitymacji oficerskiej i korespondencji z Rzeszowa, wydobytych z kieszeni mun-
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duru. W opracowaniu W³. Lutyñskiego, Warszawa 1998 Lista lekarzy weterynaryjnych  w nawiasie czytamy: wersja, ¿e w 1944 r. s³u¿y³ w Ludowym Wojsku Polskim, w wietle tych danych wydaje siê b³êdna. W licie
opracowanej przez Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w tzw. Licie
Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej nazwiska mjr Wojciech Mikiewicz
opatrzone jest numerem 9699 z dopiskiem: lek. wet. MSWojsk., zam. 1940,
Katyñ.
Na podstawie informacji zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie
W³. Lutyñski, 1998 oraz w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
MORAWSKI W£ADYS£AW  ur. 05. 06. 1909 r., s. Grzegorza. Lekarz
weterynarii  figuruje na licie Spis lekarzy weterynaryjnych w R.P. z 1939 r.
Dyplom lekarza weterynaryjnego otrzyma³ w 1934 r. na Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwowie. Samorz¹dowy lekarz weterynarii w Horodence.
Na stopieñ podporucznika Wojska Polskiego mianowany 1 stycznia 1938 r.
Osadzony w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD 27 kwietnia 1940 r.
Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r. Informacja z art. Polscy lekarze
weterynarii pochowani na Cmentarzu Wojskowym w Katyniu prof. W³. Lutyñski  ¯ycie Weterynaryjne 76 (2) 2001, 108-109.
W Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa obok nazwiska podano, ¿e miejsce urodzenia nieznane i weterynarz.
MUCHA ADAM STEFAN  ur. 27. 10. 1910 r. w Szczawnie pow. limanowski, s. Józefa. W 1931 r. ukoñczy³ gimnazjum. Podporucznik rez. Byæ
mo¿e by³ absolwentem weterynarii  takie zdanie znajduje siê w Licie lekarzy weterynarii jeñców  W³. Lutyñskiego, Warszawa 1998. W Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa przy nazwisku nie widnieje ¿aden zawód. Osadzony w Kozielsku
i zamordowany w 1940 r. w Katyniu. Przeprowadzaj¹c kwerendê w archiwum
Internationaler Suchdienst (ITS) w Bad Arolsen (Niemcy) natrafiono na Muchê Adama ur. 27. 12. 1910 r. w Terchowa, który w okresie 07. 06. 1941-15.
09. 1941 r. pracowa³ w IG Bitterfeld.
MURAWSKI TADEUSZ  ur. 21. 05. 1905 r. w woj. poznañskim (wg
Spisu lekarzy wet. RP z 1939 r. w³aciwa data urodzenia to 1909 r. i miejsce
ur. Trl¹g pow. Inowroc³aw  wg S. Jakubowski), s. Piotra. Dyplom lekarza
weterynaryjnego otrzyma³ na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
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w 1934 r. Podporucznik rez. Pracowa³ w Wielkopolsce, jako samorz¹dowy lekarz weterynarii w Lwówku pow. Nowy Tomyl (K. Millak w art. Lekarze
weterynaryjni polscy  ofiary  na s. 372 podaje inny powiat  nowotarski?).
Zmobilizowany do 5 Dywizji Artylerii Konnej. Osadzony w obozie w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD  pagina arch. 420 z 1940 r. Zamordowany w Katyniu. Natomiast T. Mikulski w ksi¹¿ce Biogramy jeñców  Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, 1999 na s. 294 podaje: Tadeusz Morawski urodzi³ siê 21 maja 1909 r. w rodzinie Bronis³awa i Walerii. Wykszta³cenie
wy¿sze  lekarz weterynarii. Mieszka³ w leniczówce Uzbere¿, pow. Grodno.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej by³ w randze podporucznika dowódc¹ oddzia³u partyzanckiego. Wziêto go do niewoli pod koniec 1939 r. i osadzono w obozie dla jeñców wojennych w Kozielsku. Odznaczony pomiertnie Odznak¹
Pami¹tkow¹ Krzy¿ Kampanii Wrzeniowej 1939, Londyn 15 sierpnia 1985 r.,
ny leg. 11481.
Podczas ekshumacji zbiorowych mogi³ w Lesie Katyñskim w 1943 r. zw³oki Tadeusza Morawskiego zota³y zidentyfikowane i zarejestrowane pod numerem PCK (AM) 523. Przy zw³okach znaleziono ksi¹¿eczkê oficera i dowód
osobisty. Autor wymienia literaturê: J. Tucholski Mord w Katyniu, PAX,
Warszawa 1991  Tadeusz Morawski jest wymieniony na s. 173 oraz dodaje,
¿e dane pochodz¹ od siostry Marii.
W Spisie do 7 lipca 1943 zidentyfikowanych 4143 Polaków zawartym
w materiale Amtliches Material zum Massenmord von KATYN, Berlin 1943
pod pozycj¹ 523 s. 179 znajduje siê zapis: Morawski Tadeusz, porucznik, weterynarz, urodzony 21. 5. 09. Przy zw³okach znaleziono: ksi¹¿eczkê oficera
i dowód osobisty.
Na podstawie informacji zawartych w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie
W³. Lutyñski, 1998 oraz w Licie Katyñskiej i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa i Polscy lekarze weterynarii pochowani na Cmentarzu Wojskowym w Katyniu W³. Lutyñski, ¯ycie Weterynaryjne 2001, 76 (2), 109, a tak¿e S. Jakubowski Polscy lekarze weterynarii
w II wojnie wiatowej (zestaw biogramów), Pu³awy 1984, s. 276.
MUREÑKO WITOLD  ur. 1913 r., s. Józefa. Absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1937 r. W latach 1937-1938 odby³ kurs
w Wo³yñskiej Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy wraz z czterdziestoma kolegami,
lekarzami weterynarii. Podchor¹¿y rez. Pracowa³ w Kielcach, jako wolno praktykuj¹cy lekarz weterynarii. Uczestnik kampanii wrzeniowej. Aresztowany
i przetransportowany do obozu w Kozielsku. Na licie wywózkowej NKWD
z maja 1940 r. Zamordowany w Katyniu w maju 1940 r. W Licie Katyñskiej
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i Ukraiñskiej Licie Katyñskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
obok nazwiska podano zawód  weterynarz, miejsce i data urodzenia  nieznane.
Na podstawie informacji zawartej w: Lista lekarzy weterynarii jeñców
obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie
W³. Lutyñski, 1998 oraz w Wykazie absolwentów Wo³yñskiej Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy.
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prof. dr hab. Walenty Kempski

SPOTKANIE OP£ATKOWE KO£A SENIORÓW
Podnios³y i uroczysty charakter mia³o spotkanie op³atkowe Ko³a Seniorów
przy Wielkopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. W dniu 14 grudnia 2009
roku.
W poprzednich latach nie wymienialimy uczestników podobnych spotkañ,
ale teraz doceniaj¹c ich wysi³ek w dotarciu do siedziby Izby, to uczyniê.
W spotkaniu wziêli udzia³ kole¿anki i koledzy: Krystyna Lisowska, Krystyna
Haremska, Bogus³awa Patrzykont, W³adys³aw Lewkowicz, Klemens Smereka,
Marian Nowicki, Marian Rosiñski, Wiktor Wys³ouch, Boles³aw Wisniewski,
Zenon Tratwal, Andrzej liwa, Kazimierz Walczak, Jerzy Miko³ajewski, Andrzej ¯ak, Zenon Voelkel, Tadeusz Nowakowski, Tadeusz Haremski, Mieczys³aw Pietrzak, Stanis³aw Winnicki, Wiktor Naftyñski, Stanis³aw Kacprowicz,
Jan Kaza³o, Franciszek Kwinecki, Kazimierz Mencfeld, Jan Ciszewski, Jerzy
Mañka, Karol Galant, Lech Gogolewski, Walenty Kempski. W spotkaniu
uczestniczyli tak¿e: Prezes naszej Izby Andrzej Moskal i przedstawiciel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  Tomasz Wielich.
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Najwa¿niejsz¹, najbardziej uroczyst¹ czêci¹ naszego spotkania by³o podzielenie siê op³atkiem i z³o¿enie sobie ¿yczeñ z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego 2010 Roku.

Nie spotykamy siê czêsto, zwykle raz do roku, wiêc ten moment zapamiêtujemy na d³ugo.
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piewane by³y kolêdy, piosenki korporacyjne, czytane by³y dowcipne wiersze o tematyce zawodowej. Prym oczywicie wiedli koledzy Miko³ajewski
i Walczak. By³y tez dyskusje niekiedy doæ gor¹ce.
Prezes naszej Izby Andrzej Moskal przedstawi³ tematykê jak¹ zajmowa³a
siê Rada tej¿e Izby, a kol. Tomasz Wielich dzia³alnoæ dzia³u zakanego WIW,
szczególnie w zakresie zwalczania choroby Aujeszki. Spotkanie odby³o siê
przy uroczycie i suto zastawionym stole, co zawdziêczamy i za co dziêkujemy Paniom z zatrudnionym w Izbie.

Kolegów: Tadeusza Haremskiego i Boles³awa Winiewskiego ju¿ nie
zobaczymy na kolejnym spotkaniu op³atkowym. Na zawsze pozostan¹
w naszej pamiêci.
Trudno by³o siê rozstaæ. Do zobaczenia przy nastêpnej takiej uroczystoci,
oby w tak¿e licznym sk³adzie i dobrym zdrowiu.
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dr W³odzimierz Gibasiewicz

ARYTMETYCZNY KALENDARZ
LEKARZY WETERYNARII
Pragnê serdecznie pogratulowaæ Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
pomys³u stworzenia kalendarza lekarzy weterynarii na 2010 r., kalendarza bêd¹cego wynikiem konkursu fotograficznego. Brawo. Mylê, ¿e ju¿ tak ka¿dego roku, konkurs ten bêdzie organizowany i bêdzie drukowany kalendarz prezentuj¹cy wyniki konkursu.
Mo¿na zastanowiæ siê nad kalendarzami tematycznymi, czy mo¿e regionalnymi  ale to tylko taka luna sugestia w obawie, by ci¹g³e powielanie tych
samych, b¹d bardzo podobnych zdjêæ, nie sta³o siê nudne dla odbiorcy.
Gratulujê przewodnicz¹cemu jury dr. Jackowi
Krzemiñskiemu, za zdrowe
zasady konkursu i za doskona³y wybór fotografii.

Gratulujê
przede
wszystkim Koledze z Wielkopolskiej Izby dr. Lechowi Gogolewskiemu, ¿e jego
zdjêcie spotka³o siê z najwy¿sz¹ ocen¹ i zosta³o wybrane jako pierwsze dla
miesi¹ca stycznia. Pozwalam sobie je nazwaæ: piêknie oszronione wierzby
przy wielkopolskiej polnej
drodze.
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Poniewa¿ styczniowa kartka z kalendarza zosta³a ju¿ wyrwana prezentujê to
zdjêcie (oczywicie za zgod¹ autora). Podziwia³em nastêpne zdjêcia dr. L. Gogolewskiego, które znalaz³y siê w cis³ej czo³ówce Konkursu (fotografie poni¿ej).
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Podoba mi siê jeszcze wiele innych z zaprezentowanych fotografii. Mo¿na
by nimi obdarowaæ kilka nastêpnych kalendarzy. Piêkne jest zdjêcie wykonane
przez Prezesa dr. Tadeusza Jakubowskiego reintrodukowanego w góry muflona (nie dlatego, ¿e prezesa). Podoba³y mi siê tak¿e fotografie T. Koz³owskiego  Beagiel fruwaj¹cy nad wod¹, M. Strza³kowskiego  mg³a okalaj¹ca
leniczówkê, P. Krupy  ¿agle przed zachodem s³oñca  przestajê wymieniæ, gdy¿ musia³bym podaæ nazwiska ca³ej czo³owej czterdziestki.
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Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski
Przewodnicz¹cy Sekcji Historycznej PTNW
e-mail: krisjwojciechowski@eircom.net

VOX AUDITA PERIT, LITTERA SCRIPTA MANET
FELIETON KU PAMIÊCI
PROF. DR. HAB. DR. H. C. JANUSZA EUGENIUSZA GILLA
(1922-2010)
W dniu 13 stycznia 2010 r. zmar³
w Warszawie, prze¿ywszy 87 lat, Prof.
dr hab. dr h. c. Janusz Gill  przeuroczy Cz³owiek, autentycznie kochany
przez pokolenia uczniów i wspó³pracowników. Emerytowany profesor
Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Kierownik
Zak³adu Fizjologii Zwierz¹t UW w latach 1968-1992. Odszed³ wybitny
uczony, znawca i badacz fizjologii konia, ¿ubra i zwierz¹t hodowanych
w ogrodach zoologicznych, by³y cz³onek towarzystw naukowych i rad wielu instytutów oraz przedstawiciel Polski w Komitecie Ssaków Morskich
ONZ. By³ g³êboko zaanga¿owany w dzia³alnoæ Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych. Niniejszy tekst poza danymi encyklopedycznymi zawiera
wywiad z Profesorem nagrany w maju 2007 roku. Bêdzie on, po niezbêdnych
skrótach, w³¹czony do przygotowanej przez autora ksi¹¿ki: ¯ywa Historia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych: 1952-2010, nad któr¹ pracuje
obecnie autor felietonu, jak równie¿ do planowanej nastêpnej publikacji: Wielodyscyplinarne Nauki Weterynaryjne  Wywiady z Najwybitniejszymi.
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Pierwsza z publikacji zosta³a zainicjowana w kwietniu 2007 r. na Walnym
Zgromadzeniu Delegatów PTNW pod protektoratem Prezesa Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Prof. dr. hab. dr. h.c. Zygmunta Pejsaka. Profesor Gill w maju
2007 r. by³ w pe³ni si³ twórczych i by³ uroczym i bezpretensjonalnym rozmówc¹. Spotkalimy siê w mieszkaniu Pañstwa Gillów na ul. Grenadierów w Warszawie  nieopodal ukochanej przez Niego Uczelni Weterynaryjnej na ul. Grochowskiej 272  przeniesionej przed kilkoma laty do nowego nowoczesnego
kampusu Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego na ul. Nowoursynowsk¹,
na warszawskim Ursynowie. W dawnym jednolitym architektonicznie i wybudowanym w cesarskim stylu imperialnym Instytucie Weterynarii na Grochowie
wybudowanym u schy³ku XIX wieku znalaz³a swoj¹ siedzibê Symfonia Varsavia zas³u¿ona i kompleksowa organizacja muzyczna o nieprzemijaj¹cym
znaczeniu kulturalnym dla Warszawy.
Urodzony 2. czerwca 1922 w Platerowie. Studia: Wydzia³ Weterynaryjny
UW, 1951; dr  SGGW 1951; dr hab. SGGW 1965; prof. (tyt.) 1972; prof. zw.
(tyt.): 1989. Dorobek naukowy: ponad 300 publikacji z 97 pracami dowiadczalnymi, ksi¹¿kami: Fizjologia ¿ubra (1999); Fizjologia konia, tom I
(2003), tom II (2004) oraz 21 wypromowanymi doktorantami. Ponad 170 recenzji naukowych. Kierownik Zak³adu Fizjologii Zwierz¹t Krêgowych Wydzia³u Biologii UW, Warszawa (1968-1992).
Wyró¿nienia: 1. dr h.c. AR w Szczecinie (2000); 2. Miêdzynarodowa Unia
Ochrony Przyrody  cz³onek wielu agend m. in. Bison Specialist Group;
3. Cz³onek Rady organu: Cycle, 4. Cz³onek Honorowy PTNW; 5. Nagroda
Zespo³u Dydaktyki MEN, 1987, 6. Polskie Towarzystwo Fizjologiczne  wiceprezes ZG; 7. Towarzystwo Naukowe P³ockie  cz³onek od 41 lat; 8. Przewodnicz¹cy Rady Naukowej Miejskiego ZOO w Warszawie (od 1974); 9. Wypromowanie 200 magistrów biologii. Hobby: przygotowywanie ksi¹¿ki Weterynaria we wspomnieniach i anegdocie, Fundacja Rozwój SGGW, 1995,
pp. 70., nadba³tyckie wakacje.
Pomagaj¹c w przygotowaniu do powstania Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych  PTNW przed r. 1952 gromadzi³ dokumenty dotycz¹ce
struktury, liczby cz³onków przedwojennych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.
Siêga³ do ró¿nych róde³ w ministerstwie. Materia³y te stanowi³y fundament,
na którym zbudowano przysz³e struktury i dzia³alnoæ PTNW. Korzenie te siêgaj¹ po³owy XIX wieku. Cz³onek PTNW od 1953 r. W l. 1953-1958 Sekretarz
Admin., a w r. 1963 Sekretarz Naukowy ZG PTNW. Prezes Oddzia³u Warszawskiego-1 kadencja. Przewodnicz¹cy Sekcji Fizjologii i Patologii Konia PTNW
przez 25 lat (1981-2006). Cz³onek Honorowy PTNW od 1996 r.
Po podaniu zasadniczych danych encyklopedycznych przytaczam wywiad
z Profesorem. S¹ to prawdziwe pere³ki narracji utalentowanego Humanisty
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i Uczonego na temat PTNW, jak równie¿ warszawskiego Wydzia³u Weterynaryjnego  do 1952 roku dzia³aj¹cego w ramach Uniwersytetu Warszawskiego,
a od roku akademickiego 1952-1953 w ramach SGGW. Rozpoczyna³em studia
na Uczelni Grochowskiej w padzierniku 1954 r. Jeszcze przez dwa pierwsze
lata studiów nosilimy z dum¹ bia³e uniwersyteckie czapki przypominaj¹ce
obecnoæ Wydzia³u Weterynaryjnego (Medycyny Weterynaryjnej) w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego im. Józefa Pi³sudzkiego (1927-1952).
Oddajemy g³os Profesorowi Gillowi: Kiedy przyszed³ rok 1944 i 1945, zach³yniêcie siê wolnoci¹ po okrucieñstwach niemieckich by³o bardzo du¿e.
Wtedy nikt nie przypuszcza³, ¿e ze wschodu przysz³o co, co nazywa siê prywat¹ proletariack¹, gdzie zniszczono pojêcie uczciwoúci posiadania czegokolwiek,
sztuki i nauki. Pojawiùo siæ zjawisko chyba nieznane na úwiecie, w warunkach,
kiedy ¾ kraju byùo zniszczone, nie byùo gdzie mieszkaã i co jeúã. 60% gmachów
Uniwersytetu Warszawskiego leýaùo w gruzach, bàdê nie nadawaùo siê do remontu. Jedyn¹ ostoj¹ UW by³y gmachy Wydzia³u Weterynaryjnego na Grochowie,
które w wiêkszej czêci by³y zajête przez szpital. W 1946 roku mo¿na by³o rozpocz¹æ zajêcia. Brakowa³o jednak kadry. Z 17 profesorów wydzia³u z wojny
wróci³o tylko dwóch, trzeba by³o zdobyæ ludzi do pracy, nauki i administracji.
Nale¿a³o w jaki sposób skupiæ s³u¿bê weterynaryjn¹, przyci¹gn¹æ do siebie ludzi, którzy mieli predyspozycje naukowe, badawcze, siêgniêto do wzorów przedwojennych. Przed wojn¹ istnia³y Izby Lekarsko-Weterynaryjne we Lwowie, by³a
Izba Warszawsko-Bia³ostocka, nie bardzo znam sytuacjê na zachodzie, poniewa¿
tam by³y trochê inne warunki pracy lekarzy weterynarii. Kiedy w 1952 roku powsta³a Polska Akademia Nauk, wówczas ludzie wiatli, przede wszystkim profesorowie Heliodor Ró¿ycki-Szwejkowski (1904-1967), Roman Hoppe (1908-1979),
Abdon Stryszak (1908-1995), pu³kownik doktor Konrad Millak (1886-1969), zabiegali o stworzenie w ramach PAN Towarzystwa, które by³oby kontynuacj¹
przedwojennych izb lekarsko-weterynaryjnych. Po rozmowach powsta³y zawi¹zki tego towarzystwa. Wy³oniono pierwszy zarz¹d, którego prezesem by³ profesor
Hoppe. By³em w pierwszym zarz¹dzie sekretarzem administracyjnym lub jego
pomocnikiem. Zgromadzi³em dokumenty dotycz¹ce struktury, liczby cz³onków
przedwojennych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych. Siêga³em do ró¿nych róde³
w ministerstwie. Materia³y te stanowi³y fundament, na którym zbudowano przysz³e struktury i dzia³alnoæ PTNW. Korzenie te siêgaj¹ po³owy XIX wieku.
W powo³aniu PTNW uczestniczyli profesorowie Abdon Stryszak, Heliodor Szwejkowski, Roman Hoppe, Edmund K. Prost (1921-2008), Tadeusz ¯uliñski (1910-1967), Grzegorz Stakiewicz (1909-1990) i pu³kownik doktor
Konrad Millak.
Grzegorz Stakiewicz by³ farmakologiem, pocz¹tkowo pracowa³ w Instytucie w Pu³awach, sk¹d przeniós³ siê do Lublina. Czêæ ludzi w Pu³awach prze-
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trwa³a wojnê, dlatego ¿e Niemcy utrzymywali przedwojenny Instytut Gleboznawstwa i Gospodarstwa Wiejskiego, ze wzglêdu na pracuj¹cych tam lekarzy
weterynarii, którzy mogli przede wszystkim zapobiegaæ chorobom zakanym.
Trafi³ tam równie¿ profesor Witold Stefañski, który na pocz¹tku wojny by³
palaczem w kot³owni Instytutu w Pu³awach. Póniej pracowa³ w laboratorium,
chocia¿ nie by³ lekarzem, a zoologiem. Profesor ¯uliñski i niektórzy inni utrzymali siê dlatego, ¿e leczyli zwierzêta, tak jak w Warszawie profesor Szwejkowski prowadzi³ normalny ambulans weterynaryjny w czêci kliniki chorób wewnêtrznych na Grochowskiej.
Losy profesora Stryszaka by³y trudne. Nie pamiêtam, gdzie spêdzi³ wojnê,
po wojnie otworzy³ w Gdañsku laboratorium leczenia chorób ryb, by³ zwi¹zany z Instytutem Medycyny Morskiej. Przez d³ugi czas doje¿d¿a³ do Warszawy,
póniej zosta³ kierownikiem katedry epizootiologii.
Profesor Abdon Stryszak, epizootiolog, urodzony w 1908 roku w Domatowie, na terenie dawnego powiatu puckiego, studiowa³ w Warszawie. W latach
1941-1944 by³ kierownikiem weterynaryjnej pracowni rozpoznawczej w Warszawie, a w latach 19451947 Wojewódzkiego Zak³adu Higieny Weterynaryjnej w Sopocie, którego by³ organizatorem. W roku 1947 habilitowa³ siê
w Warszawie i zosta³ kierownikiem katedry epizoocjologii naszego wydzia³u.
Gdy wszed³ na katedrê rozpoczynaj¹c wyk³ady dla naszego rocznika, siedz¹cy obok mnie Alek Falewicz doæ dononym szeptem oznajmi³: porz¹dny
facet, ma dok³adnie oczyszczone buty. Ta ocena pozosta³a na sta³e. Co wa¿niejsze przez d³ugie lata Abdon Stryszak sw¹ prac¹ i postaw¹ ¿yciow¹ nigdy
nie da³ najmniejszych podstaw do podwa¿ania takiej oceny.
Profesor Stryszak doszed³ do wszystkich stopni, zaszczytów i wyró¿nieñ
na uczelni, w PAN-ie, w wielu towarzystwach naukowych krajowych i zagranicznych. Otrzyma³ stopieñ doktora medycyny weterynaryjnej honoris causa
Wy¿szej Szko³y Weterynaryjnej w Hanowerze, by³ opiekunem naszego rocznika studiów i dziêki temu mielimy wiele wspólnych tematów. Wielokrotnie
rozmawialimy o trudnych sprawach. Zawsze wszyscy odnosili siê z wielkim
szacunkiem i zaufaniem do profesora. To przypomina³o mi jednego z moich
nauczycieli przedwojennych w Ma³achowiance. Ta szko³a, istniej¹ca ponad
800 lat w tym samym miejscu w P³ocku, mia³a wiele cech nie spotykanych
gdzie indziej. Stale na przyk³ad przypominano nam, ch³opakom: ¯yj i pracuj
tak, aby zawsze i wszêdzie by³ godny imienia wielkiego marsza³ka (Stanis³awa Ma³achowskiego). Mimo to nie obywa³o siê bez ró¿nych figli robionych
profesorom. Ale jednemu z nich nigdy nikt nie dokuczy³. Nie mia³ on nawet
przezwiska ani przydomku. By³ nim geograf, profesor Kowalczyk. Mówi³o siê
o nim gravis (³ac.: ciê¿ki). Ciê¿ki w tym przypadku oznacza³o raczej: dostojny,
opanowany, godny zaufania.
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Zawsze uwa¿a³em, ¿e na wydziale na takie okrelenie zas³uguje w³anie
profesor Stryszak. Zaanga¿owany w powa¿n¹ pracê naukow¹, dyplomatyczn¹ i organizacyjn¹ by³ jeszcze przez ponad 30 lat cz³onkiem Rady Naukowej
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Spe³nia³ tu wa¿ne i po¿yteczne
role. Po mierci profesora Kazimierza Krysiaka (1907-1977) blisko 20 lat
pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Naukowej Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie. Dlatego by³em przekonany o s³usznoci wyst¹pienia dla profesora o Z³ot¹ Syrenkê Warszawsk¹. Otrzyma³ j¹ z r¹k prezydenta Warszawy.
Ogromnie cenilimy profesora Szwejkowskiego za jego lotny umys³ i wiedzê. Zbigniew Jaczewski i ja dosyæ wczenie zaczêlimy publikowaæ. Z ka¿d¹
napisan¹ prac¹ bieglimy do Szwejkowskiego i prawie zawsze, miêdzy wierszami, profesor napisa³ o³ówkiem drug¹ pracê, któr¹ gdy siê czyta³o to dopiero
siê widzia³o, co ta praca jest warta. Nie by³o opublikowanej pracy, której nie
umia³by zredagowaæ tak, ¿eby by³a genialnie przygotowana. Wyk³ady mia³
napisane w zeszytach i prawie je czyta³. Mia³ swoje hobby na egzaminach
 z czego sobie dworowalimy  z okna jego gabinetu widaæ by³o rz¹d domów
po drugiej stronie ulicy, prawie zawsze pyta³  jakie znaczenie maj¹ murki miêdzy dachami poszczególnych kamienic, oznaczone ró¿nymi numerami. Trzeba
by³o odpowiedzieæ, ¿e to s¹ zapory przeciwpo¿arowe. Czy rzeczywicie tak
jest, czy taki murek pó³metrowej wysokoci mo¿e stanowiæ zaporê, kiedy pali
siê ca³y dach okryty pap¹  trudno sobie wyobraziæ. Ale do zaliczenia by³o to
niezbêdne. Prze¿ylimy bardzo mieræ profesora. Pracowa³ w gabinecie do
godziny 10  11 wieczór, czasem nawet do pó³nocy. Pewnego wieczoru schodz¹c z pierwszego piêtra potkn¹³ siê na schodku. Dozorca us³ysza³ to i wezwa³
Pogotowie Ratunkowe, które zabra³o go do szpitala, gdzie stwierdzili, ¿e jest
to bardzo silne zwichniêcie, zastosowali jakie rodki lecznicze i profesor mia³
wyjæ w sylwestra. Ale lekarze zdecydowali jednak, ¿eby przele¿a³ jeszcze
Nowy Rok. Tej¿e sylwestrowej nocy profesor dosta³ bardzo ciê¿kiego zawa³u,
rzucaj¹c siê z bólu spad³ z ³ó¿ka na posadzkê, gdy przyszed³ lekarz, Profesor
ju¿ nie ¿y³. By³o ogromne poruszenie. Pomyla³em, ¿e profesor zas³uguje na
to, a¿eby spocz¹æ w Alei Zas³u¿onych na Cmentarzu Pow¹zkowskim. Nic nikomu nie mówi¹c, poszed³em do proboszcza na Kamionku, ksiêdza profesora
Eugeniusza D¹browskiego. Poprosi³em o owiadczenie, ¿e zmar³y by³ katolikiem, wiernym parafianinem i zas³uguje na to, ¿eby spocz¹æ na Cmentarzu
Pow¹zkowskim. Uzyska³em zgodê w³adz diecezjalnych i uchwa³ê, ¿e zmar³y
by³ cz³owiekiem zas³u¿onym dla swojego zawodu i rodowiska. Zdoby³em
jeszcze kilka innych zawiadczeñ i otrzyma³em takie pozwolenie. Profesor
Szwejkowski spoczywa w Alei Zas³u¿onych, za katakumbami, wród najwiêkszych, najwybitniejszych Polaków. Absolutnie sobie na to zas³u¿y³.
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Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych wystawi³o grobowiec. Jest tam tabliczka informuj¹ca, kto jest fundatorem.
Profesor Szwejkowski umar³ dosyæ m³odo, bo w wieku 63 lat. Na tablicy
inskrypcyjnej widnieje napis: 1904-1967 Heliodor Ró¿ycki Szwejkowski, lekarz
weterynaryjny, doktor filozofii. Wyk³ady profesora Szwejkowskiego by³y piêknymi improwizacjami intelektualisty, zawsze wtr¹ca³ nowoci kulturalne, bo by³
akurat w operze, widzia³ spektakl teatralny lub film archiwalny, b¹d przeczyta³
now¹ ksi¹¿kê. Jeli chodzi o poczucie humoru, lekko z³oliwe, ale komiczne.
Profesor Heliodor Szwejkowski by³ redaktorem ró¿nych wydawnictw, prezesem lub sekretarzem wielu towarzystw i organizacji. Z zawodu lekarz weterynaryjny, by³ te¿ doktorem filozofii. Studiowa³ prawo. Nam wyk³ada³ patologiê ogóln¹ i anatomiê patologiczn¹, a na IV roku paszoznawstwo. To ostatnie
by³o wówczas traktowane wprost jak anatomia wielu traw i motylkowych.
Wyliczanie dbe³, listków i k³osków by³o bardzo nudne, dlatego jako antidotum profesor opowiada³ dowcipy co kilka, kilkanacie minut. Wyk³ady te odbywa³y siê po po³udniu. Pewnego letniego dnia kto pozostawi³ wielkiego psa
na internie. Gdy pracownicy zaczêli wychodziæ, pies zacz¹³ niepokoiæ siê. Najpierw pojêkiwa³, poszczekiwa³, wreszcie zacz¹³ szczekaæ dononym g³osem.
Metalowa klatka i pomieszczenie rezonowa³o, a przy otwartych oknach echo
roznosi³o siê na ca³y teren. Profesor mówi³ coraz g³oniej i g³oniej, mymy
s³abo s³yszeli. W pewnej chwili profesor powiada: bardzo pañstwa przepraszam, ale ju¿ naprawdê nie dam rady przeszczekaæ tego psa.
Pu³kownik Konrad Millak wyk³ada³ nam przez rok historiê weterynarii
i deontologiê. Mia³ z nami zajêcia z czyszczenia koni, siod³ania, zaprzêgania.
Spotyka³em siê z pu³kownikiem na zebraniach Zarz¹du G³ównego PTNW.
Przychodzi³ i siada³ w jednym z g³êbokich foteli Szwejkowskiego. Zauwa¿y³em ju¿ wtedy, ¿e nigdy nie zak³ada³ nogi na nogê. Dopiero kiedy przeczyta³em wspomnienia z dzieciñstwa i m³odoci pu³kownika Millaka, dowiedzia³em
siê, dlaczego uwa¿a³ to za nieeleganckie i nieprzyzwoite. Na zebraniach Zarz¹du G³ównego pu³kownik raczej niewiele mówi³, mo¿e w jakich sprawach podstawowych, zwi¹zanych z etyk¹. Najbardziej wymowny by³ zawsze Szwejkowski. Profesor Hoppe, który by³ pierwszym prezesem, by³ bardzo stanowczy, jak
zawsze w swoim ¿yciu. Sprawy, które przedstawia³, traktowa³ bardzo powa¿nie i obstawa³ mocno przy nich.
Pu³kownika Millaka pamiêtam przemawiaj¹cego jeden tylko raz, na imieninach profesora Józefa Kulczyckiego (1888-1974). Pu³kownik przyszed³
w mundurze wojskowym, z odznaczeniami.
Prezesami naszego wydzia³u byli profesorowie Hoppe, Szwejkowski, Stryszak i Stefañski (1891-1973), który by³ ³¹cznikiem miêdzy wydzia³em i zawi¹zkami PTNW a Polsk¹ Akademi¹ Nauk.
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Instytut w Pu³awach nie by³ zaanga¿owany w tworzenie PTNW. Realizowa³ bardzo wa¿kie zadania zawodowe, walcz¹c z gnêbi¹c¹ kraj zaraz¹ stadnicz¹, ró¿yc¹ i wieloma innymi chorobami zakanymi, które wojna rozprzestrzeni³a na ca³¹ Polskê. By³ upowa¿niony do diagnozowania i zwalczania. Z drugiej strony, tak jak ka¿dy orodek jedyny, zamkniêty, odizolowany w pewnym
sensie od wydarzeñ codziennych, nie mia³ takich kontaktów z ogó³em.
Z orodka lubelskiego czynnie zaanga¿owani w PTNW byli profesor ¯uliñski, Stakiewicz i Alfred Trawiñski (1888-1968).
Alfred Trawiñski by³ specjalist¹ w dziedzinie higieny produktów ¿ywnociowych pochodzenia zwierzêcego. Jest autorem podrêcznika pt. Miêsoznawstwo, licz¹cego ponad 1000 stron, który by³ dla nas jedynym ród³em w tamtych czasach. By³ bardzo szanowany, na pewno w jaki sposób zwi¹zany
z PTNW, ale nie wiem, czy by³ prezesem. By³em na jego pogrzebie w Lublinie, pokazywa³em gociom z zagranicy nasz wydzia³. Gdy weszlimy do gmachu wydzia³u weterynaryjnego przy ul. Akademickiej w³anie na schodach zaczyna³a siê czêæ pogrzebowa. By³y przemówienia podkrelaj¹ce jego zas³ugi
dla dydaktyki weterynaryjnej, dla nauki, dla organizacji. Pochowany jest na historycznym cmentarzu przy ul. Lipowej. By³ to starszy cz³owiek. Na jaki czas
przed mierci¹ mia³ wylew do mózgu. Uratowano go. Ale ciekaw¹ i fizjologicznie nies³ychan¹ rzecz¹ by³o to, ¿e gdy zacz¹³ dochodziæ do siebie najpierw
zacz¹³ mówiæ po francusku, póniej odblokowa³ siê orodek zwi¹zany z jêzykiem niemieckim, a dopiero na koñcu mówi³ po polsku.
Profesor Juliusz Brill (1901-1981) by³ erudyt¹. Jego wyk³ady bardzo mi
siê podoba³y. Zawsze wtr¹ca³ jakie dodatkowe opowiastki zwi¹zane z mikrobiologi¹, zaka¿eniem czy obyczajami. Ceni³em sobie bardzo te wyk³ady jako
student III roku. Zawsze od profesora Kity s³ysza³em, ¿e jest to szczepionka
profesor Woyciechowskiej i ¿e on póniej w garnku, czyli w bardzo prymitywnych warunkach, wytwarza³ tê szczepionkê i dziêki temu Kozienice by³y na
pierwszym miejscu w zapobieganiu ronieniom klaczy.
Bardzo czêsto na ró¿nych spotkaniach rozmawia³em z profesorem Brillem.
Dowcipkowa³, uwielbia³ piêkne kobiety. Ale w pewnym momencie studenci
zaczêli robiæ wielki szum, ¿e on nie nadaje siê na wyk³adowcê mikrobiologii,
¿e le uczy, ¿e nie rozumiej¹ jego wyk³adów. Organizacja partyjna zwo³a³a
zebranie ca³ego wydzia³u, wszystkich pracowników i studentów. Zaczêto tam
wyci¹gaæ wszystkie zastrze¿enia do niego. Wtedy jako jedyny wsta³em i powiedzia³em, ¿e wiele z tych zarzutów mija siê z prawd¹. S³ucha³em ca³ego
kursu wyk³adów profesora Brilla i nie zgadzam siê ze stawianymi mu zarzutami, ¿e nie przygotowuje siê do wyk³adów, ¿e wyk³ady s¹ chaotyczne, trudne
do ledzenia. Jest to cz³owiek wybitnie inteligentny i myl¹ wybiega do przodu, ale wszystko co mówi zwi¹zane jest z prac¹ lekarza weterynaryjnego. Po-
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tem odby³o siê g³osowanie, wiêkszoæ opowiedzia³a siê przeciw temu wnioskowi i Brill pozosta³. Potem bardzo siê ze mn¹ przyjani³.
W 1967 roku w noc po zakoñczeniu sesji egzaminacyjnej na Wydziale
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zmar³ nagle na zawa³ profesor fizjologii
zwierz¹t Marian Rybicki. Po wakacjach w³adze uczelni zda³y sobie sprawê, ¿e
nie ma tam nikogo odpowiedzialnego, kto móg³by kierowaæ wydzia³em. Najpierw zgodzi³em siê na wyk³ady zlecone, poniewa¿ przez piêæ lat prowadzi³em
laboratorium fizjologii porównawczej w ogrodzie zoologicznym i mia³em wiele publikowanych prac z tego zakresu. Namawiano mnie, ¿ebym przeniós³ siê
z weterynarii na biologiê. Dwadziecia lat pracowa³em na wydziale, wiêc by³em tym ogromnie przejêty i nie wiedzia³em, czy powinienem siê zdecydowaæ.
Niektórzy mi odradzali, inni przeciwnie, namawiali, argumentuj¹c, ¿e dostanê
samodzielne stanowisko i bêdê rozporz¹dza³ okrelonymi pieniêdzmi, a tym
samym bêdê móg³ kontynuowaæ to co dotychczas prowadzi³em. Odby³a siê
Rada Wydzia³u, na której podjêto ten temat, mnie wyproszono. Przeciwko mnie
bardzo aktywnie wystêpowa³ docent Jerzy Mazurczak mówi¹c, ¿e le prowadzê katedrê. Broni³ mnie profesor Juliusz Brill. Profesor Kazimierz Krysiak
i Stanis³aw Piwowarczyk byli za moim przejciem na biologiê. Poniewa¿ zebranie nie mog³o dojæ do porozumienia, profesor Stanis³aw Piwowarczyk
(1907-1978) zaproponowa³, ¿eby mnie spytaæ o zdanie. Wyszed³ po mnie Mazurczak i próbowa³ mi wmówiæ, ¿e ja siê do tego nie nadajê, ¿e jest to dla mnie
za trudna praca. Kiedy spytano mnie o decyzjê odpowiedzia³em, ¿e s¹ g³osy,
abym zasili³ wydzia³ uniwersytecki, poniewa¿ na wydziale weterynaryjnym jest
nas trzech docentów: Koniewski, Barej (1934-2000) i ja. W tej sytuacji stwierdzi³em, ¿e chcê ratowaæ fizjologiê porównawcz¹ na Uniwersytecie.
Na weterynariê ju¿ nie wróci³em, chocia¿ duchowo czujê siê z ni¹ do dzisiaj zwi¹zany. Poniewa¿ w Warszawie by³ ogromny niedobór fizjologów
w medycynie, biologii, w diagnostykach, wiêc przyjmowa³em tê m³odzie¿ i zrobi³o siê bardzo ciasno.
Profesora Eugeniusza Domañskiego (1909-1992) uwa¿am za mojego potrójnego ojca chrzestnego. By³ recenzentem mojej pracy doktorskiej, habilitacyjnej i pisa³ referat na profesora.
Pierwsze zdanie mojego artyku³u zamieszczonego w zbiorze wiat³o
wród burzy. Szkolnictwo i owiata polska na zachodzie w czasie II wojny
wiatowej*:  Sporód znamienitych synów ziemi podlaskiej wybitne miejsce w naukach weterynaryjnych zajmuje profesor doktor habilitowany Eugeniusz Domañski, wielki uczony, obywatel wiata w zakresie endokrynologii
* Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Bia³ystok 2004, wydanie
I, s. 241.
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dowiadczalnej, cz³owiek niezwykle prawy, który nie umia³ odpoczywaæ. Eugeniusz Domañski urodzi³ siê 15 listopada 1909 roku w ma³ej wsi Dominin,
której nie ma na mapie ³ukowskiej (Podlasie). O swoim dzieciñstwie, latach
m³odzieñczych i póniejszych profesor mówi³ ma³o i niechêtnie. Po pewnym
czasie przeniós³ siê z rodzin¹ w pobli¿e Grudzi¹dza. Ukoñczenie gimnazjum
klasycznego w Grudzi¹dzu pozosta³o na zawsze w pamiêci profesora. Zostawi³o zainteresowanie histori¹ staro¿ytn¹ Grecji i Rzymu, a tak¿e przemo¿n¹
chêæ poznawania ¿ycia i dzia³alnoci Aleksandra Wielkiego. Ten wielki i silny
wódz sta³ siê do pewnego stopnia wzorem do naladowania. Postaæ ta towarzyszy³a profesorowi przez ca³e ¿ycie.
Profesor Domañski podj¹³ studia na Wydziale Weterynaryjnym UW
w 1929 roku, ukoñczy³ studia w grudniu 1935 roku. Po uzyskaniu dyplomu
rozpocz¹³ pracê w katedrze epizootiologii tego¿ wydzia³u, gdzie po trzech latach uzyska³ doktorat z zakresu chorób zakanych zwierz¹t domowych. Zachowane zdjêcie przedstawia postaæ o zdecydowanym charakterze. Tê dobrze zapowiadaj¹c¹ siê pracê naukow¹ przerwa³ wybuch II wojny wiatowej. Zmobilizowany podporucznik Eugeniusz Domañski z legitymacj¹ oficersk¹ nr 56
zosta³ wcielony do orodka artylerii obrony Warszawy. Po upadku Warszawy
dosta³ siê do niewoli niemieckiej w Woldenbergu, obóz 2 C.
W mojej ksi¹¿ce Rola profesora Eugeniusza Domañskiego w kszta³ceniu
lekarzy weterynarii w obozie jenieckim w Woldenbergu podczas II wojny wiatowej jest ca³y opis jego dzia³alnoci w obozie, gdzie ¿ycie oficerów w oflagach by³o l¿ejsze ni¿ w stalagach, a bez porównania inne ni¿ na Wschodzie.
Tu oficerowie organizowali siê, mogli ze sob¹ rozmawiaæ, mogli podejmowaæ
jak¹ dzia³alnoæ. Jeli idzie o profesora Domañskiego, sam pracowa³ nad jêzykiem angielskim i nad biochemi¹. Wród tych mas oficerów znajduj¹cych siê
tam, wy³owi³ ludzi, którzy mogli uczyæ i jednoczenie znalaz³ kilkunastu absolwentów wydzia³ów weterynaryjnych z Warszawy lub ze Lwowa, którzy na
ró¿nym etapie studiów zostali zmobilizowani i znaleli siê na wojnie. Profesor
Domañski stworzy³ dla nich uzupe³niaj¹c¹ szko³ê weterynaryjn¹. Trwa³o to
przez ca³¹ okupacjê. W koñcu zosta³a powo³ana specjalna komisja egzaminacyjna  nie wiem, czy w obrêbie obozu, czy w porozumieniu z rz¹dem lubelskim 
dla tych 13. studentów, którzy zdali egzamin i dostali zawiadczenia. Po powrocie do Polski w 1946 roku zg³osili siê do Lublina, gdzie funkcjonowa³ ju¿ wydzia³, Rada Wydzia³u zatwierdzi³a te egzaminy i nada³a im dyplomy lekarzy
weterynaryjnych. Mogli natychmiast iæ do pracy zwalczaæ choroby zakane.
Powsta³y wówczas Wydzia³ Weterynaryjny UMCS ju¿ na wiosnê 1945
roku by³ tak zorganizowany, ¿e Rada Wydzia³u 18 czerwca 1945 roku nada³a
pierwsze trzy dyplomy absolwentom studiów obozowych. By³y to historyczne
numery dyplomowe: nr 1  Zbigniew Koza urodzony w 1918 roku, nr 2

118

Komentarze nie tylko zawodowe

 Mieczys³aw Lewandowski urodzony w 1914 roku, nr 3  Karol Fenchflug
urodzony w 1915 roku. Nastêpne dyplomy nadano 2 sierpnia 1945 roku: nr 4
 Anna Kibic urodzona w 1918 roku, nr 5  Romualda Lechowska urodzona
w 1914 roku, nr 6  Józef Piotrowicz urodzony w 1915 roku, nr 7  Janina
Wierzbicka urodzona w 1919 roku, dyplom nadany 12 listopada 1945 roku. Jest
to obecna pani profesor doktor habilitowany Janina Trawiñska. Zatem tylko
4. absolwentów studiów obozowych otrzyma³o dyplom w 1945 roku, nie licz¹c
trzech kobiet, które nie by³y w obozie. Prawdopodobnie wszyscy pozostali
absolwenci obozowi otrzymali dyplomy w 1946 roku, poniewa¿ w tym¿e roku
Rada Wydzia³u weterynaryjnego nada³a a¿ 51 dyplomów lekarza weterynaryjnego. W tym by³y tylko dwie kobiety. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e pozostali absolwenci obozowi nieco póniej zg³osili siê do Rady Wydzia³u, ale archiwa
UMCS nie zawieraj¹ danych sk¹d kto przyby³, byle mia³ dokumenty uprawniaj¹ce do otrzymania dyplomu. (informacja prof. Gilla)
Czy Eugeniusz Domañski odgrywa³ jak¹ rolê w tworzeniu PTNW? Mia³
on Zak³ad w Bydgoszczy, gdzie doje¿d¿a³ i wyk³ada³ patofizjologiê. Wtedy
zajmowa³ siê witaminami. Gdy przeniós³ siê do Warszawy tu zacz¹³ tworzyæ
zak³ad nadal nazywany patofizjologi¹. Zatrudni³ doktorów Remigiusza Fitkê
(1923-2004) i Jerzego Mazurczaka. Kiedy ja odszed³em na wydzia³ biologii,
Rada Wydzia³u jako kuratora dla naszego zak³adu mianowa³a na jeden rok profesora Stefana Nyrka, póniej Domañski przej¹³ kierownictwo Zak³adu Fizjologii zwierz¹t. Trwa³o to oko³o trzech lat. Z profesorem Kielanowskim organizowa³ Zak³ad endokrynologii w Jab³onnie, gdzie robi³ dowiadczenia, a do nas
przyje¿d¿a³ tylko na wyk³ady dla studentów i zebrania zak³adowe. Gdy wybuch³a sprawa jednoetatowoci, Domañski maj¹c w Jab³onnie wiele lepsze warunki do pracy pozosta³ tam. Przy Nyrku i przy Domañskim wszystkie sprawy za³atwia³em ja, prowadzi³em ca³y Zak³ad, który mia³ wtedy 1000 studentów tygodniowo na æwiczeniach. By³a to weterynaria, zootechnika stacjonarna i zaoczna,
rolnictwo stacjonarne i zaoczne, ekonomika rolnictwa stacjonarna i zaoczna,
technologia rolno-spo¿ywcza. Jeszcze za czasów profesora Boles³awa Gutowskiego (1888-1966), on by sobie ze wszystkim nie poradzi³, wiêc ka¿dy z nas
prowadzi³ jeden wydzia³. Ja dosta³em wydzia³ rolny. Prowadzi³em tam wyk³ady,
æwiczenia i egzaminy. Tadeusz Krzymowski mia³ wydzia³ zootechniczny.
Po 1955 roku, jeszcze gdy pracowa³ profesor Boles³aw Gutowski, kiedy
objêlimy tê katedrê na SGGW, by³em jedynym cz³owiekiem wzywanym do
pracy, gdziekolwiek co siê dzia³o. Robi³em plany zajêæ, uzgadnia³em wszystko z wyk³adowcami. Podobnie by³o przy Nyrku, przy Domañskim, wreszcie
zosta³em sam.
Stanis³aw Garwacki (1938-1993)  absolwent Liceum im. Miko³aja Reja
w Warszawie  by³ to cz³owiek inteligentny, kulturalny, bardzo pracowity. Mia³
swój dzia³ zwi¹zany z przemian¹ gazow¹, siedzia³ tam d³ugimi godzinami.
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¯ylimy na przyjaznej stopie i wiem, ¿e póniej dobrze funkcjonowa³ na fizjologii, potem przeniós³ siê chyba na farmakologiê.
Jestem cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Towarzystwo fizjologiczne, chocia¿ jest
starsze i by³o bardziej szanowane, ma wiêkszy zasiêg, teraz wygl¹da nienajlepiej. Zosta³o opanowane przez jeden zak³ad krakowski i niewiele ma tam ktokolwiek do powiedzenia. Natomiast PTNW robi swoj¹ robotê. To widaæ, jeli
wemie siê choæby sprawozdania w Medycynie Weterynaryjnej i przeczyta
ile zebrañ naukowych jest organizowanych przez oddzia³y terenowe i ile jest
zorganizowanych przez sekcje. Sekcje, jak choæby moja koñska, w ci¹gu dwudziestu szeciu lat zorganizowa³a 42. konferencje naukowe w kraju i czterech
krajach ociennych, sprowadzaj¹c wyk³adowców ze Lwowa, Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych.
Referaty by³y t³umaczone na jêzyk angielski przez Monikê Ptaszyñsk¹, na
niemiecki przez profesora Tadeusza Frymusa.
Odszed³em ca³kowicie od spraw elektroniki. Komputer traktujê wy³¹cznie
jako maszynê do pisania. Nie u¿ywam ¿adnej poczty elektronicznej. W Polskim Towarzystwie Fizjologicznym kongresy odbywaj¹ siê ca³kowicie po angielsku ju¿ od kilku lat. Natomiast w poszczególnych sekcjach je¿eli choæ jedna osoba nie zna polskiego, ca³a sesja odbywa siê w jêzyku angielskim. Natomiast w PTNW ta sprawa jest znacznie trudniejsza ze wzglêdu na lekarzy
terenowych, którzy tylko na pierwszym czy drugim roku mieli trochê angielskiego. Nie maj¹ czasu, ¿eby siê dokszta³caæ, przeczytaæ jakie artyku³y w Medycynie Weterynaryjnej. Czytaj¹ tylko ¯ycie Weterynaryjne, bo tam znajduj¹ bardzo du¿y zakres wiadomoci zawodowych, ustawy, zmiany obowi¹zków itd.
Natomiast sekcjê naukow¹ czy kongres zrobiæ po angielsku jest trudno.
W tej chwili nasze magistrantki wyg³aszaj¹ referaty za granicê, nie ma ¿adnej bariery jêzykowej.
Prof. Janusz Gill zosta³ pochowany w Warszawie na zanie¿onym Cmentarzu Bródnowskim dn. 21 stycznia 2010 roku.
ród³a 1. Z³ota Ksiêga Nauki Polskiej  Naukowcy Zjednoczonej Europy: Helion Polski Instytut Biograficzny, Mastermedia, p.198. 2. K. J. Wojciechowski: Wywiad z Prof. dr. hab. Januszem Gillem, Maj 2007, 3. Nekrologi
 2010, 4. Edmund K. Prost: Wybitni polscy lekarze weterynarii XX wieku
w nauce i zawodzie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, ss. 480.
Warszawa 21 lutego 2010 r.
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Prof. dr hab. Franciszek Kobryñczuk

MATKA BOSKA GROCHOWSKA

M

atko Boska Grochowska

Matko Boska Grochowska,
Matko ludzi i zwierz¹t,
otocz wszystkich sw¹ trosk¹,
którzy w dobroæ Tw¹ wierz¹!

Ty nam w sierpniach i wrzeniach
nios³a ducha na szañce.
Wyb³agan¹ nam w pieniach
da³a wolnoæ z ró¿añcem.

Pani piêkna jak umiech,
jak to warszawskie s³onko,
b¹d nam zawsze najczulsz¹
naszej pracy patronk¹!

Tobie jestemy wierni
z ¿aków wielk¹ gromad¹.
Dla wszystkich b¹d w Uczelni
Matk¹ i dobr¹ rad¹!

Obdarzaj nas do woli
m¹droci¹ jak pokarmem!
Daj mylom lot sokoli,
a sercom moc ofiarn¹.
Matko Boska z Grochowa,
przyby³a na Ursynów,
w zdrowiu wszystkich zachowaj,
Pani bzów i jaminów!
Dzielny ¿o³nierz z Olszynki,
gdy kona³a Warszawa,
jak kwiat z ³¹ki dziecinnej,
Tobie duszê oddawa³.
Fot. Prof. dr hab. J. Tropi³o
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Gdy Wydzia³ Weterynaryjny by³ jeszcze na Grochowie, figurka Matki
Boskiej sta³a za g³ównym budynkiem, ozdobiona wiosn¹ kwitn¹cymi bzami.
Chodzi³a do niej m³odzie¿ studencka z probami o pomylnoæ na egzaminach,
dziêkczynieniem po ich zdaniu. Jej historia nie jest dok³adnie znana. Sta³a tu
ju¿ przed wojn¹. Kto j¹ tu usadowi³, nie wiadomo. Powiadaj¹, ¿e przeniesiono
j¹ z terenu bitwy na Pradze zwanej Bitw¹ Grochowsk¹.
Kiedy studenci naszego Wydzia³u, zrzeszeni w ZMP, przyszli do Dziekana, którym by³ wówczas Profesor Kazimierz Krysiak z prob¹, by pozwoli³ j¹
usun¹æ.
 Czy przeszkadza?
Zapanowa³a kilkuminutowa cisza. Nic nie odpowiedzieli zetempowcy.
W koñcu jeden za drugim ze spuszczonymi g³owami opucili dziekanat. Po
ostatecznym przeniesieniu Wydzia³u na Ursusów, przeniesiono te¿ figurkê. Odnowiona i powiêcona stoi w patio nad sztucznym oczkiem wodnym. Jest naszym piêknym sanktuarium.
Do tej pory jeszcze nikt nie by³ u Dziekana z prob¹ o jej usuniêcie.
Wzruszy³em siê jej przeprowadzk¹ z Grochowa na Ursynów. Ja te¿ chodzi³em do niej, ale nie o pomoc w studiach, tylko o zdrowie, mocno podziurawione w ubowskich wiêzieniach. Wys³ucha³a mnie. U³o¿y³em jej prezentowany wierszyk. By³ wydany z komentarzem Profesora Jana Tropi³y w naszej
uczelnianej Agricoli.
Zaczepi³a mnie kiedy studentka i oznajmi³a: Obrazek Matki Boskiej Grochowskiej powiesi³am nad swoim ³ó¿kiem. Modli³am siê do Niej pana wierszykiem o pomoc w dostaniu siê na studia w SGGW.
Pomog³a.
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Wiersze
Agnieszka Bylewska

T

êcza

K

Czy widzia³e kiedy têczê
Jak p³ynê³a mi przez rêce
Jak siê wi³a, przytula³a
Jak mówi³a mi, jak ³ka³a

ochanie, mylisz

Ju¿ myla³am, ¿e to ty
Przyp³yn¹³e kolorami
Wynurzy³e siê jak z mg³y
I musn¹³e mnie ustami

Kochanie, mylisz ¿e to ja
Czerwone ró¿e mi przynosisz
Jestem morderc¹, taki traf
Nie wierz mi, szkoda nawet prosiæ

A to ranek zimny by³
Przez nikogo nie ogrzany
Z mlecznej drogi zebra³ skry
Diamentami mnie porani³

Je¿eli mylisz, ¿e to sny
Tak mylisz siê, jak wszyscy dot¹d
Umykaj¹ce zimne dni
I wielki ogieñ w rodku nocy

Teraz p³aczê, bo noc nie¿na
Ciep³a jest pod zimn¹ twarz¹
I choæ rano wzejdzie têcza
Nic siê przecie¿ nie wydarzy

Tyle w mej duszy czarnych klêsk
Gorycz w objêciach nienawici
Czego ode mnie mo¿esz chcieæ
Czu³oci? jednak dobrze mylisz
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W

spojrzeñ eterze

W spojrzeñ eterze
Smuga mg³y, to twoja twarz
Sny na kraterze
Tylko ja potrafiê tak
Na nie¿nej pla¿y
W³anie dla mnie tañczy wiatr
I niech siê zdarzy
Jeli co siê zdarzyæ ma
Bia³e pejza¿e
Nieodzowne dzisiaj tak
Z³oty aba¿ur
Topi mnie, a nieg wci¹¿ trwa

K

D

rugi brzeg

Wyjêta z marzeñ twarz i wiate³ czar
Kurtyny ciê¿ki b³am odp³ywa w dal
Czy to siê wali wiat? filarów trzask
To tylko serce dr¿y w muzyki takt.
Szaleñstwo dr¹¿y mózg, powietrze lni
Zamkniêty w oczach kres pêdz¹cych
dni
Tak bardzo dotkn¹æ chcesz choæ cienia
snu
Odleg³y drugi brzeg, brakuje tchu

wiaty pachn¹ce niegiem

Na niegu rozsypiê kwiaty
W ³udz¹ce diamentów blaski
Niech bêd¹ dla mnie od ciebie
Wyzbierasz wszystkie i dasz mi
Niech siê uniesie w powietrzu
Ta woñ co zbyt ³atwo zwodzi
Ona przypomni, ¿e jeste
Niech ona dzi mnie uwodzi
P³atek za p³atkiem w mych
rêkach
Dotykam kwiatów, czy ciebie
Ten dotyk chcê zapamiêtaæ
Tych kwiatów pachn¹cych
niegiem.

J

esieñ

Jesieñ p³awi siê w mgie³ zas³onach
Drzewami potrz¹sa, lec¹ licie
Trochê ¿ó³te s¹, trochê czerwone
S³oñce je rozwietla, ty nie przyjdziesz
W babie lato owija siê lepkie
W mokrej trawie topi ciep³e d³onie
Dymy ognisk wype³zaj¹ wszêdzie
P³omienie ju¿ gasn¹, ty odchodzisz
Ponad drog¹ cienie chmur srebrzystych
Lec¹ ptaki na kszta³t smuk³ych ³odzi
Ju¿ formuj¹ klucze, odlot bliski
Wzrokiem je po¿egnam, ch³ód nadchodzi
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Z

apomniana wró¿ba

Na zielonych ³¹kach snów
Wezbranych jak cisza
W rozpalonym tchnieniu burz
Trudno siê oddycha
Poca³owaæ ciê to ma³o
Odejæ niech siê ¿ywi pustka
Jedna dusza, jedno cia³o
Brzmi, jak zapomniana wró¿ba

E

pitafium

To w oczach twoich to noc
I w oczach twych ³za siê zbiera
Nikt nie odbiera ci trosk
Nikt nie jest tu, ani teraz
W spojrzeniu mym jaki cieñ
¯ar po twych snach ju¿ siê zasnu³
Nie widzê, czy wsta³ ju¿ dzieñ
Uk³adam ci epitafium
Zbudzi nas mrok albo wit
To nic, ¿e wiat tak ci obrzyd³
W twych d³oniach ciniête nic
W mej duszy p³omienie ognisk
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Dr W³odzimierz Gibasiewicz

I WIELKOPOLSKA TO POLSKA
I PROSZÊ NIE MYLEÆ, ¯E TU JEST INACZEJ
W poprzednim Biuletynie w art. NAPISALI O NAS . zastanawialimy
siê, czy tak ochoczo opublikujemy niemi³e naszym uszom krytyki. Sielanka nie
trwa³a zbyt d³ugo  raptem spokojnie wydalimy trzy numery Biuletynu. Powinnimy dzisiaj raczej napisaæ art. pt. POWIEDZIELI O NAS
·
W programie Rady pojawia siê projekt Uchwa³y w sprawie przesuniêcia
rodków bud¿etowych, ale dyskusja dotyczy przede wszystkim Biuletynu.
Pada pytanie  na Radzie grudniowej op³atkowej (21.12.2009)  dotycz¹ce kosztów druku Biuletynów: Czy musi byæ on taki gruby? Czy nie wystarczy tylko podaæ najwa¿niejsze informacje dla lekarzy w terenie .
Pojawia siê stwierdzenie: 70% kolegów w ogóle go nie otwiera, wystarczy 10  16 stron, tak jak to jest w innych Izbach, zawsze ³atwiej siê otwiera
kopertê cienk¹ ni¿ grub¹ .
Nastêpny cz³onek Rady pyta: A tysi¹c z³otych za Biuletyn, jest taka pozycja, to za co?
Precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie udziela skarbnik tej kadencji Rady.
G³os zabra³ prezes A. Moskal: Droga jest wysy³ka Biuletynów  wysy³amy ponad 1000 egzemplarzy, do tego p³acilimy za listy polecone do ka¿dego
delegata w zwi¹zku ze Zjazdem Sprawozdawczym, Biuletyn jest drukowany
w kolorze, to te¿ kosztuje .
Jeden z cz³onków Rady przedstawia propozycjê: Nale¿y spotkaæ siê
z przedstawicielami poczty i uzgodniæ mniejsze stawki wysy³ki lub rozmawiaæ
z innymi firmami .
Po czym pojawia siê nastêpuj¹ca uwaga innego cz³onka Rady: Nale¿y
przygotowaæ ankietê w sprawie Biuletynu i rozdaæ j¹ podczas Zjazdu.
W. Gibasiewicz odpowiada: Rada, Pañstwo, mo¿ecie w sprawie Biuletynu
uchwaliæ dzisiaj co chcecie, mo¿na, ¿e wydamy Biuletyn 10 stronicowy lub
wcale, tylko zastanawiam siê po co Wam te pieni¹dze, sk³adki i tak ka¿dy musi
p³aciæ i tego nie mo¿na zmieniæ
G³osowania nad Biuletynem nie by³o.
Tradycyjnie wyst¹pieñ nie komentujemy.
·
Zaprezentujemy natomiast list od lekarza wet. Stanis³awa Przychodniego
(12. 01. 2010  wersja oryginalna):
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Panie Doktorze, Redaktorze, Szanowny Kolego 
Zawsze z du¿¹ przyjemnoci¹ czytam wszystkie artyku³y jakie wychodza
spod Pañskiego lekkiego pióra. Podziwiam tak¿e szeroki wachlarz zagadnieñ
poruszanych w tych artyku³ach (Biuletyn, ¯ycie Wet.) wymagaj¹cy dociekliwoci i niema³ego trudu.
Przy pe³nym uznaniu dla powy¿szych cech pisz¹cego znajdujê czasami
drobne uchybienia, których nie zawsze mo¿e siê Pan ustrzec.
Wiem, ¿e nasz Biuletyn jest nie tylko czytany ale tak¿e podziwiany za jego
treæ i formê w innych województwach i nie tylko przez naszych kolegów, dlatego chcia³bym aby potkniêcia nie mia³y miejsca nawet w jêzykach obcych.
N.p. Biuletyn nr. 3 (69) z grudnia 2009  Obozy koncentracyjne  powinno
byæ Konzentrationslager, a nie tak jak jest na str. 110  trzy b³êdy w jednym
wyrazie.
Dlatego dbaj¹c o dobre imiê pisz¹cego i wizerunek naszej korporacji lepiej unikaæ obcojêzycznych terminów pozostaj¹c przy polskich, aby nie wysz³o tak jak przydarzy³o siê p. profesorowi który nie ucz¹c siê w szkole redniej ³aciny napisa³ S i g n u m t e m p o r e zamiast po polsku bez b³êdu
Z n a k c z a s u.
Koñcz¹c proszê nie odczytaæ moich uwag jako z³oliwoci gdy¿ E r r a r e
h u m a n u m e s t.
Pozdrawiam
Stanis³aw Przychodni
P.S.
Biuletyn str. 80  nie Dobiegniewo, a Dobiegniew  znajduje siê w powiecie Strzelce Krajeñskie woj. Lubuskie na trasie kolejowej Poznañ Szczecin.
·
Rubryka Chwila relaksu, w której publikowane s¹ wiersze p. Agnieszki
Bylewskiej cieszy siê zainteresowaniem równie¿ w innych Izbach. Ostatnio do
redakcji zwróci³ siê lek. wet. Emilian Kudyba red. Biuletynu Pó³nocnoWschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z prob¹ o wyra¿enie zgody na druk
wierszy mgr Agnieszki Bylewskiej. Cieszymy siê bardzo z zainteresowania
poezj¹ drukowan¹ w naszym pimie. wiadczy to o tym, i¿ Biuletyn jest popularny nie tylko w naszym regionie. Przystalimy równie¿ na propozycjê lek.
wet. Emiliana Kudyby wymiany publikacji miêdzy naszymi kwartalnikami.
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WIELKOPOLSKI ODDZIA£
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NAUK WETERYNARYJNYCH
60-166 Poznañ, ul. Grunwaldzka 250 tel. (0-61) 868-93-47 w. 135, 136

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI
WIELKOPOLSKIEGO ODDZIA£U
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH
W LATACH 2007-2009

W okresie sprawozdawczym Zarz¹d pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie:
1.
2.
3.
4.

Przewodnicz¹cy dr n.wet. Lech Gogolewski
V-ce przewodnicz¹ca dr n. wet. Jolanta Budzyk
Sekretarz dr n.wet. Anna Bronicka
Skarbnik lek. wet. Ma³gorzata Boska

Cz³onkowie Zarz¹du:
1.
2.
3.
4.

dr n.wet. Piotr Kneblewski
dr n.wet.. Jan Ciszewski
dr n.wet. Karol Galant
lek.wet. Anita Dogoñska

Przewodnicz¹cy Komisji:



Kliniczna: dr n.wet. Tomasz Luty
Fizjologii i patologii rozrodu: dr n.wet. Krzysztof Urbaniak

Komisja Rewizyjna Oddzia³u:
Przewodnicz¹cy: lek. wet. Stanis³aw Przychodni
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Cz³onkowie:
1. dr n.wet. Krystyna Lisowska
2. lek. wet. Tomasz Porwan
W okresie sprawozdawczym odby³o siê 17 zebrañ cz³onków Zarz¹du, na
których planowano tematykê zebrañ na kolejne pó³rocze oraz omawiano sprawy dotycz¹ce dzia³alnoci Wielkopolskiego Oddzia³u PTNW. Celem dzia³alnoci Zarz¹du by³a realizacja za³o¿eñ statutowych Towarzystwa, upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej, uwzglêdniaj¹cej najnowsze jej osi¹gniêcia. Zorganizowano 25 zebrañ naukowych. £¹cznie wyg³oszono 177 referatów.
Zorganizowano 3 zebrania szkoleniowe w terenie. Uczestnikami zebrañ by³y
firmy sponsoruj¹ce, które prezentowa³y w³asne osi¹gniêcia w produkcji preparatów weterynaryjnych takich jak: szczepionki, chemioterapeutyki, biopreparaty, preparaty dezynfekcyjne. Zebrania naukowe by³y organizowane wspólnie
z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu, z Okrêgow¹ Izb¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹, Pañstwowym Instytutem Weterynaryjnym  Pañstwowym Instytutem Badawczym w Pu³awach oraz Poznañskim Oddzia³em Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Czynnie uczestniczylimy w Forum
Drobiarskim, Forum Trzodowym, Forum Weterynaryjnym i Forum Hodowli Byd³a i Produkcji Mleka.
Tematyka zebrañ naukowych dotyczy³a aktualnych problemów nurtuj¹cych
weterynariê, zmieniaj¹cej siê sytuacji epizootycznej w Europie, zmieniaj¹cych
siê przepisów i ustaw dotycz¹cych weterynarii, a tak¿e organizacji pañstwowej
i prywatnej s³u¿by weterynaryjnej.
Wspó³pracowalimy z Poznañskim Oddzia³em Polskiego Towarzystwa
Parazytologicznego.
W 2009 roku uczestniczylimy w sesji organizowanej przy wspó³udziale
prof. dr hab. Jêdrzeja Jakowskiego na temat aktualnych problemów rozrodu
byd³a oraz transferu zarodków ET w Polsce.
Wszystkie konferencje, zebrania naukowe oraz sympozja cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, o czym wiadczy³a wysoka frekwencja kole¿anek
i kolegów, a tak¿e zaproszonych goci. Frekwencja na zebraniach wynosi³a od
19 do 45 osób.
Wybrani na Walnym Zebraniu Wielkopolskiego Oddzia³u PTNW delegaci
uczestniczyli w XLIII Walnym Zebraniu Delegatów PTNW w Warszawie.
Aktualny stan cz³onków Wielkopolskiego Oddzia³u PTNW wynosi 156
osób, w tym 55 emerytów. Na pocz¹tku kadencji by³o 178 cz³onków. W samym 2008 roku skrelono 13 cz³onków. Przyjêto 3 osoby.
W okresie sprawozdawczym z grona naszego Oddzia³u PTNW na zawsze
odesz³o 12 naszych cz³onków.
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Dzia³alnoæ finansowa Oddzia³u oparta jest na sk³adkach cz³onkowskich
oraz na hojnych wp³atach naszych licznych sponsorów, za co im serdecznie
dziêkujemy. Rozliczenie dokonuje siê w raportach finansowych z za³¹czeniem
dowodów wp³at, które przesy³ane s¹ do Zarz¹du G³ównego PTNW w Warszawie.
Stan maj¹tkowy naszego Oddzia³u to rzutnik pisma oraz rzutnik przeroczy. Na dzieñ 31 grudnia 2009 roku stan naszego konta wyniós³ 6.825,83,,
stan kasy: 281,13,.
Ustêpuj¹cy Zarz¹d maj¹c wiadomoæ niedoskona³oci swoich dzia³añ
w realizacji zadañ statutowych zwraca siê z prob¹ do obecnych kole¿anek
i kolegów o skierowanie swych uwag i prób do Komisji Uchwa³ i Wniosków.
Pozwol¹ one nowo wybranemu Zarz¹dowi na doskonalsz¹ pracê.
Na zakoñczenie ustêpuj¹cy Zarz¹d pragnie serdecznie podziêkowaæ za
wszechstronn¹ pomoc i wsparcie finansowe przez ca³¹ kadencjê 2007-2009
Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz naszym sponsorom.
Poznañ, 31 grudnia 2009 roku

SK£AD NOWEGO ZARZ¥DU
WIELKOPOLSKIEGO ODDZIA£U PTNW
KADENCJA 2010-2012

Zarz¹d Wielkopolskiego Oddzia³u PTNW:
1. Przewodnicz¹cy dr n. wet. Jolanta Budzyk
ZHW ul. Grunwaldzka 250 60-166 Poznañ
tel. 061-868-93-47 w. 163, kom. 601-519-665
biuro.zhw@wiw.poznan.pl
2. V-ce przewodnicz¹cy dr n. wet. Piotr Kneblewski
3. Sekretarz dr n.wet. Anna Bronicka
Zak³ad Higieny Weterynaryjnej ul. Grunwaldzka 250 60-166 Poznañ
tel. 061-868-93-47 w. 135, 136, kom.0-792-868-777
e-mail: abronicka@wp.pl
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4. Skarbnik lek. wet. Ma³gorzata Boska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Siemiradzkiego 18 64-920 Pi³a
Kom  603-30-01-73
tel. 067-212-38-72 w. 102 e-mail: piwpila@poczta.onet.pl
Cz³onkowie Zarz¹du:
5. dr n.wet. Lech Gogolewski
6. lek. wet. Anita Dogoñska
Komisja Rewizyjna Oddzia³u:
Przewodnicz¹cy: dr n. wet. Jan Ciszewski
Cz³onkowie:
1. dr n. wet. Karol Galant
2. lek. wet. WojciechPaj¹k
Kandydaci na Walne Zebranie Delegatów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dr n.wet. Lech Gogolewski
dr n.wet. Jan Ciszewski
dr n.wet. Piotr Kneblewski
lek. wet. Ma³gorzata Boska
dr n.wet. Anna Bronicka
dr n.wet. Karol Galant
dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Anita Dogoñska
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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
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:
Ø 200 z³ (dwiecie z³otych) w przypadku udzia³u w ca³ej imprezie (czêæ
oficjalna + wydawnictwo, pami¹tki + impreza wieczorna),
Ø 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 marca 2010 roku.
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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:
Ø przyjazd uczestników.
26 czerwca:
Ø godz.11.00  rozpoczêcie czêci oficjalnej (przywitanie, przemówienia dyrektora szko³y, zaproszonych goci oraz uczestników zjazdu).
Ø godz. 13.00  17.00  zwiedzanie szko³y, spotkania z nauczycielami, z³o¿enie wi¹zanek kwiatów na grobach zmar³ych nauczycieli.
Ø godz. 17.00  przemarsz do restauracji Pa³acowa na spotkanie wieczorne.
27 czerwca:
Ø 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 4360515.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pozosta³a baza noclegowa we Wrzeni i okolicach:
Hotel Kosmowski  ul. Wroc³awska 43, 62-300 Wrzenia, Tel. 061 640 36 00
Hotel Polonia  Podstolice, Zasutowo, 62-330 Nekla, Tel. 061 438 68 59,
061 438 68 72, kom. 608 490 295
Hotel Zacisze  ul. Bukowa 56, Bierzglinek, Tel. 060 677 96 57
Hotel Wodny wiat Cenos  ul. Koszarowa 8, Wrzenia, Tel. 0662 589 694
(centrum info) 061 436 18 22
Pensjonat Rondo  Ob³aczkowo4, 62-300 Wrzenia, Tel. 061 436 50 99,
kom. 509 243 710
Hotel Boss  ul. Wiosny Ludów 16, 62-320 Mi³os³aw, Tel. 061 438 20 18
Hotel City  ul. Fabryczna 5, Wrzenia, Tel. 0 698 304 930 (centrum info)
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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
Pensjonat Mansarda  ul. Staszica 2, Wrzenia, Tel. 0 698 304 930 (centrum info) 0614367102
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:
prezie wieczornej*
Ewentualne uwagi lub proby:

*niew³aciwe skreliæ

Podpis uczestnika
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WSPOMNIENIE
PO ZMAR£YM

KOLEDZE DR. NAUK WET. TADEUSZU HAREMSKIM

Dnia 29 grudnia 2009 r. odszed³ z grona lekarzy
weterynarii wspania³y cz³owiek, kolega i przyjaciel
dr Tadeusz Haremski, zas³u¿ony pracownik s³u¿by
weterynaryjnej.
Ceremoniê pogrzebow¹, w dniu 4 stycznia 2010 r.
rozpoczê³a Msza wiêta ¿a³obna koncelebrowana
w intencji zmar³ego p. dr. Tadeusza Haremskiego,
w kociele w. Antoniego w Lesznie, pod przewodnictwem ks. proboszcza Grzegorza Grzesia. W imieniu Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zmar³ego po¿egna³ Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Les³aw Szab³oñski.
W imieniu najbli¿szych kolegów przemówi³ dr Jan Zieliñski. Z ramienia Okrêgowej Rady £owieckiej w Lesznie ostatnie po¿egnanie wyg³osi³ kol. Henryk
Bartosz. Po mszy ¿a³obnej w kociele kondukt pogrzebowy skierowa³ siê na
cmentarz parafialny przy ul. K¹kolewskiej, gdzie w asycie poczt sztandarowych Kó³ £owieckich PZ£ oraz przy dwiêkach sygna³ów myliwskich, z³o¿ono trumnê do grobu. Z g³êbokim ¿alem i smutkiem w ostatnim po¿egnaniu
uczestniczy³a Rodzina, przyjaciele i koledzy z ca³ej Wielkopolski.
p. Kolega dr Tadeusz Haremski by³ przyk³adem tego, jak nale¿y postêpowaæ, aby zyskaæ w oczach innych szacunek i uznanie.
p. dr Tadeusz Haremski urodzi³ siê w Ostrowie Wlkp. 11 czerwca 1929.
W roku 1950 zda³ maturê w Pañstwowym Gimnazjum i Liceum im. Hugo
Ko³³¹taja w Krotoszynie. Studia weterynaryjne odby³ na Wydziale Weterynarii
Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. Dyplom lekarza uzyska³ 8 lutego
1955 r. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii
w Lesznie w roku 1955 na stanowisku Rejonowego Lekarza Weterynarii
w Lesznie, a nastêpnie w Rydzynie. Pierwszego stycznia 1961 r. zosta³ mianowany Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lesznie. Pracê te wykonywa³ do
28 lutego 1975 r. Z dniem 1 marca 1975 r. przeniós³ siê do Wojewódzkiego
Zak³adu Weterynarii w Poznaniu, gdzie zostaje Kierownikiem Zak³adu Higieny Weterynaryjnej, które to stanowisko pe³ni do 31 marca 1983 roku. Stopieñ
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doktora nauk weterynaryjnych uzyska³ w dniu 24 czerwca 1969 na Wydziale
Weterynarii Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. W dniu 1 kwietnia 1983 r.
zostaje powo³any przez Wojewodê Leszczyñskiego na stanowisko Dyrektora
Wojewódzkiego Zak³adu Weterynarii z równoczesnym pe³nieniem funkcji
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Pracê tê wykonywa³ do chwili przejcia
na zas³u¿on¹ emeryturê w dniu 1 marca 1998 roku. Zas³ugi p. dr Tadeusz
Haremskiego dla ca³ej spo³ecznoci weterynaryjnej oraz rolnictwa wielkopolskiego s¹ powszechnie znane. Bardzo du¿o czasu i si³ powiêci³ w swoim d³ugim ¿yciu pracy spo³ecznej. Dzia³a³ w wielu organizacjach spo³ecznych, w których pe³ni³ kierownicze stanowiska; miêdzy innymi w latach 1972-1980 by³
prezesem Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii. Przez ca³e ¿ycie zawodowe aktywnie uczestniczy³ w pracach Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Najwiêksz¹ pasj¹ poza prac¹ zawodow¹ by³o mylistwo. W swojej
ponad piêædziesiêcioletniej przynale¿noci do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego da³ siê poznaæ jako etyczny i wspania³y kolega, zaanga¿owany w dzia³alnoæ spo³eczn¹ do ostatnich dni ¿ycia. By³ wieloletnim cz³onkiem Wojewódzkiej i Okrêgowej Rady £owieckiej, a póniej cz³onkiem Zarz¹du Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego w Lesznie. Bardzo aktywnie dzia³a³ w Wielkopolskim
Sejmiku £owieckim pe³ni¹c w nim funkcjê v-ce Prezesa.
Kolega p. Tadeusz Haremski by³ za swoj¹ pracê doceniony i wyró¿niony
najwy¿szym odznaczeniem ³owieckim. Kapitu³a Odznaczeñ przy PZ£ za szczególne osi¹gniêcia odznaczy³a Go Z£OMEM, a wczeniej br¹zowym, srebrnym i z³otym medalem za Zas³ugi £owieckie.
Za wieloletni¹ pracê w s³u¿bie weterynaryjnej oraz pracê spo³eczn¹ p. dr
Tadeusz Haremski otrzyma³ wysokie odznaczenia pañstwowe:
·
·
·
·

Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi.
Ponadto otrzyma³ wiele odznaczeñ i wyró¿nieñ resortowych i zawodowych, miêdzy innymi:
·
·
·
·

odznaka honorowa ZA ZAS£UGI W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
POZNAÑSKIEGO,
odznaka ZA ZAS£UGI DLA WOJEWÓDZTWA LESZCZYÑSKIEGO,
odznaka ZA WZOROW¥ PRACÊ W S£U¯BIE WETERYNARYJNEJ,
medal ZA ZAS£UGI W ROZWOJU WIELKOPOLSKIEGO £OWIECTWA.
139

Z ¿a³obnej karty

Tak nag³e odejcie pogr¹¿y³o nas w wielkim smutku i ¿alu. Dziêkujemy Ci
za lata przyjani i wspó³pracy, zapewniaj¹c, ¿e Twoje dowiadczenie i wiedza
bêd¹ w dalszym ci¹gu wykorzystywane.
Niech Ci Knieja Wiecznie Szumi.
Spoczywaj w Spokoju.
lek. wet. Rados³aw Kêdzierski
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