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Artyku³ redakcyjny

SZANOWNI PAÑSTWO!
Witamy Pañstwa niezwykle ciep³o, u progu sezonu urlopowego. Minê³y
zaledwie 3 miesi¹ce od wydania ostatniego Biuletynu, ale w naszym kraju
w tym czasie zmieni³o siê bardzo wiele. Kiedy z dzisiejszej perspektywy patrzê wstecz, a¿ trudno mi w to uwierzyæ.
Najpierw 10 kwietnia 2010 roku. W tym dniu pospa³am sobie doæ d³ugo.
Ok. godz. 11-11,30 zadzwoni³a moja córka i pamiêtam jak zapyta³a mnie:
 Jeszcze pisz?
 Tak, a dlaczego?
 To ty nic nie wiesz, co siê dzieje w kraju? Prezydent i jego ¿ona nie ¿yj¹.
I wiele jeszcze innych osób.
Prawdê mówi¹c absolutnie zamar³am.
 By³ jaki zamach?!  to by³a pierwsza myl jaka przysz³a mi do g³owy.
 Nie, katastrofa lotnicza.
W³¹czy³am telewizor. Rozmawiaæ przez telefon ju¿ nie mog³am, bo zupe³nie mnie  mówi¹c trywialnie  zwali³o z nóg. P³aka³am potem kilka kolejnych
dni. Takiego strasznego wydarzenia jak to, po prostu nie pamiêtam. Póniej
wszystko dzia³o siê kaskadowo; mielimy wspania³¹ jednoæ w obliczu tragedii, kajanie siê ró¿nych osób, które drêczy³o najwyraniej sumienie, a na zakoñczenie jak zwykle. Ka¿dy z nas w tej tragedii odnalaz³ siê inaczej, ale
s¹dzê, ¿e na d³ugo echo tych dni pozostanie jeli nie we wszystkich sercach, to
na pewno w pamiêci.
Potem kolejne wydarzenia, chcia³oby siê powiedzieæ, jakby rodem
z mrocznego horroru: wybuch wulkanu na Islandii, parali¿ ruchu lotniczego,
g³ównie nad Europ¹, a potem jeszcze perturbacje pogodowe; nasilenie opadów,
na które wp³yn¹³ podobno przemieszczaj¹cy siê py³ wulkaniczny i powodzie
w rodku wymuszonej okolicznociami kampanii prezydenckiej. Kiedy piszê
te s³owa wybory s¹ jeszcze nie rozstrzygniête. Kiedy Pañstwo otrzymaj¹ Biuletyn  wynik bêdzie ju¿ znany  bêdziemy mieli nowego Prezydenta RP.
Wszystkie te wydarzenia by³y nie bez wp³ywu równie¿ na ¿ycie naszej
Izby. Zgodnie z planem odby³a siê Majówka  15 maja br.  niestety w bardzo
zimny i nieco deszczowy dzieñ. Jednak XIV Zjazd Sprawozdawczy, z uwagi
na mszê ku czci ofiar katastrofy i uroczystoci ¿a³obne na Placu J. Pi³sudskiego w Warszawie, musielimy prze³o¿yæ na dalszy termin. Odby³ siê dopiero 12
czerwca br.
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Sploty okolicznoci, nak³adaj¹ce siê na siebie tragedie  kiedy teraz o tym
mylê, zaczynam wierzyæ, ¿e wszystko siê mo¿e zdarzyæ, a powiedzenie nigdy nie mów nigdy ma swój g³êboki sens.
Zazwyczaj Biuletyn nasz obudowywa³ siê wokó³ najwa¿niejszego wydarzenia z okresu, którego dotyczy³. Tym razem jednak mielimy z tym problem.
¯ycie czasem obfituje w tyle wydarzeñ, ¿e ¿aden scenariusz tego nie przebije.
Chcia³abym zaprosiæ Pañstwa do lektury naszego pisma, tak jak czyniê to
zawsze. Mylê, ¿e ró¿norodnoæ artyku³ów w pe³ni oddaje atmosferê ostatnich
tygodni. Mistyka chwil niezwyk³ych przeplot³a siê z proz¹ ¿ycia. Ale ¿ycie ju¿
takie jest, ¿e zaskakuje nas w najmniej spodziewanych momentach, czasem
czym dobrym Wygl¹da na to, ¿e teraz w³anie dotknêlimy tej ciemnej strony ksiê¿yca  pora, aby pokaza³o siê s³oñce.
¯yczymy wszystkim Pañstwu udanych wakacji, wielu s³onecznych, radosnych dni.
mgr Agnieszka Bylewska
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Agnieszka Bylewska
Wiersz ten powiêcam
Pamiêci Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem
 kwiecieñ 2010 r.



mieræ i pamiêæ

A ty serca swojego nie pytaj
Kiedy wszystko to tylko ten pok³ad
Jedna chwila, gdy lotnisko znika
Kilka sekund wiod¹cych do Boga
To we mgle zatopiona maszyna
Po omacku, wród wiosny wiat krzycza³
Nikt nie wiedzia³ i nikt nie zatrzyma³
Ju¿ ob³oki zap³onê³y Cisza
Odp³ynê³y niebem cudze myli
Grz¹ski las katyñski ich nie dwign¹³
Bia³y krzy¿ horyzont po nich przykry³
Przewrotnego losu wybrzmia³ chichot.
Tyle dusz, tyle cia³, tyle marzeñ
Tyle snów, co znalaz³y swój fina³
Tylko pamiêæ niech pamiêæ zostanie
mieræ o pamiêæ siê zawsze dobija.
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LESZEK DEPTU£A (1955-2010)
Lekarz weterynarii LESZEK DEPTU£A zgin¹³ tragicznie w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleñsku 10 kwietnia 2010 r.
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
³¹czy siê z Rodzin¹ Pana Doktora w g³êbokim
¿alu i sk³ada wyrazy wspó³czucia.
Biografia napisana przez p. Leszka Deptu³ê:
Mam 55 lat. Ca³e moje dotychczasowe ¿ycie zwi¹zany jestem z Mielcem i powiatem mieleckim. Tutaj ukoñczy³em Szko³ê Podstawow¹ nr 1 (potem 2), a nastêpnie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Konarskiego, gdzie zda³em egzamin maturalny. W 1978 r. zosta³em absolwentem
Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
i od tego momentu by³em zwi¹zany z lecznic¹ dla zwierz¹t w Wadowicach
Dolnych (gmina Wadowice Górne), gdzie pracowa³em. Lekarsk¹ praktykê
weterynaryjn¹ zakoñczy³em w chwili powo³ania mojej osoby na Urz¹d
Marsza³ka Województwa Podkarpackiego w 2002 roku.
Nieprzerwanie dzia³am w samorz¹dzie zawodowym, który mia³ i ma
swoje miejsce w odnowie Rzeczypospolitej, najpierw jako cz³onek Zarz¹du Ma³opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a po reformie podzia³u administracyjnego kraju w województwie podkarpackim, gdzie by³em prezesem. Aktualnie zasiadam w Krajowym Sadzie Lekarsko-Weterynaryjnym
w Warszawie, którego jestem Wiceprezesem.
Posiadam równie¿ spore dowiadczenie w pracy dla samorz¹du terytorialnego. Pocz¹tkowo jako Radny Gminny w Wadowicach Górnych, póniej jako Radny i Marsza³ek Województwa Podkarpackiego. Bardzo ceniê
sobie zdobyte wówczas dowiadczenie, które pozwala mi lepiej zrozumieæ
potrzeby obywateli i wychodziæ im naprzeciw w czasie mojej pracy w Sejmie.
Jestem ¿onaty. Moja ¿ona Joanna jest magistrem biologii i naucza tego
przedmiotu w Gimnazjum Publicznym w Wadowicach Górnych. Mam
dwóch synów: Tomasza, który ukoñczy³ studia z zakresu biotechnologii
i pracuje w firmie farmaceutycznej, oraz Micha³a, który jest studentem Wydzia³u Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Sk³odowskiej w Lublinie.
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Lek. wet. Andrzej Moskal

O POWSTANIU I DZIA£ANIACH STRUKTUR
SAMORZ¥DU ZAWODOWEGO
LEKARZY WETERYNARII

Pañstwo jako instytucja, aby odci¹¿yæ w³asn¹ administracjê czêsto przekazuje niektóre ze swoich kompetencji innym organizacjom.
Tak te¿ by³o w przypadku Izb Lekarsko-Weterynaryjnych. Po II wojnie
wiatowej w 1946 roku rozpoczê³a dzia³alnoæ Poznañska Okrêgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, której Prezesem zosta³ prof. dr hab. Stanis³aw Runge.
W latach 1948-49 prezesem Izby by³ lekarz wet. Henryk Heinsch. Po 1949 roku
nast¹pi³a ponad 40 letnia przerwa dzia³alnoci tej instytucji. Dopiero w 1991
roku na mocy ustawy z dnia 21. 12. 1990 rok (Dz.U nr. 8 poz. 27 z 1991 roku)
powo³ano ponownie do ¿ycia Izby Lekarsko-Weterynaryjne. Powo³ano tak¿e
Wielkopolsk¹ Okrêgow¹ Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹ z siedzib¹ w Poznaniu.
I zjazd za³o¿ycielski odby³ siê 25 maja 1991 roku w Poznaniu. Prezesem zosta³
dr hab. Karol Kotowski (aktualnie: prof. dr hab.), który pe³ni³ tê funkcjê do
2001 roku. II Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy dokonuje wyboru nowej Rady
a prezesem zostaje lek. wet. Andrzej ¯arnecki. Dnia 05.03.2005 odby³ siê III
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który desygnuje na funkcjê prezesa lek. wet.
Andrzeja Moskala. Tak¿e nastêpny IV Zjazd powierza mu stanowisko prezesa
i pe³ni on t¹ funkcjê a¿ do dnia dzisiejszego.
Izby Lekarsko-Weterynaryjne zrzeszaj¹ oko³o 13.500 lekarzy weterynarii
prywatnych jak i pañstwowych. Przynale¿noæ do izb jest obowi¹zkowa dla
wszystkich posiadaj¹cych prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Izby sprawuj¹ nadzór nad oko³o 6.000 zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
w ca³ej Polsce. Odpowiednio jeli chodzi o Izbê Wielkopolsk¹ jest to oko³o
1.200 lekarzy i 638 zak³adów. Same te liczby wiadcz¹ o tym jak du¿y jest
zakres dzia³alnoci izb lekarsko-weterynaryjnych, które tym samym wyrêczaj¹
w wielu sprawach administracjê pañstwow¹. Jeli chodzi o strukturê izb lekarsko-weterynaryjnych wygl¹da ona nastêpuj¹co:
Organami Izb Okrêgowych s¹:
 Okrêgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,
 Okrêgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna oraz dzia³aj¹ce w sposób niezawis³y; Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej, Okrêgowy S¹d
Lekarsko-Weterynaryjny i Okrêgowa Komisja Rewizyjna.
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Okrêgowe Izby podlegaj¹ Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
w Warszawie.
Do zadañ samorz¹du lekarzy weterynarii nale¿y miêdzy innymi:
 sprawowanie pieczy i nadzoru nad nale¿ytym i sumiennym wykonywaniem
zawodu lekarza weterynarii,
 ustanowienie obowi¹zuj¹cych lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii lekarsko-weterynaryjnej
 reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza weterynarii,
 integrowanie rodowiska weterynaryjnego,
 zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia zwierz¹t, oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,
 wspó³praca z towarzystwami naukowymi i szko³ami wy¿szymi.
Zadania te Izby wykonuj¹ w szczególnoci poprzez miêdzy innymi:
 przyznawanie, pozbawianie, zawieszanie, oraz stwierdzanie utraty prawa
wykonywania zawodu lekarza wet.
 prowadzenie rejestru cz³onków izby,
 prowadzenie ewidencji zak³adów leczniczych,
 negocjowanie warunków pracy i p³ac,
 opiniowanie aktów prawnych,
 wystêpowanie w obronie interesów cz³onków Izby lekarsko-Weterynaryjnej.
Choæby z tych wymienionych, nie wszystkich przecie¿ zadañ, widaæ jak
wszechstronna i wielow¹tkowa jest dzia³alnoæ Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.
A czemu ona s³u¿y? Nie tylko ochronie zawodu i interesów korporacji, ale
przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeñstwa ¿ywnociowego obywateli.
Weterynaria realizuje oko³o 1000 aktów prawa krajowego i unijnego, w tym:
14 ustaw, kilkaset rozporz¹dzeñ krajowych i ponad 280 aktów prawa wspólnotowego. To w³anie lekarze weterynarii jako zawód zaufania publicznego
stoj¹ na stra¿y bezpieczeñstwa ¿ywnoci i zdrowia konsumenta. Zgodnie
z koncepcj¹ jedno zdrowie (One Haelt), tylko w³aciwy nadzór nad zdrowiem
zwierz¹t i jakoci¹ pasz mo¿e zapewniæ zdrowie konsumentów i bezpieczeñstwo ¿ywnoci od pola do sto³u.
Niestety, te oczywiste dla nas lekarzy weterynarii sprawy, nie zawsze s¹
w³aciwie postrzegane i rozumiane. Interesy producentów (rolników) oraz w³acicieli zak³adów produkuj¹cych rodki spo¿ywcze, stoj¹ czêsto w jawnej
sprzecznoci z interesami nadzoruj¹cych, czyli lekarzy wet. wykonuj¹cych
czynnoci w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej. Pozostawanie tych podmiotów
w jednym Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powoduje niezbyt komfortow¹ sytuacjê dla obu stron, a przecie¿ to interes konsumenta i zdrowie publiczne powinno byæ najwa¿niejsze. Minister Rolnictwa bêd¹c miêdzy m³otem,
a kowad³em nie zawsze wybiera rozwi¹zania konieczne, gdy¿ mo¿e byæ to le
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odebrane przez elektorat wiejski i mocne lobby producentów ¿ywnoci. Powoduje to szereg dzia³añ, które mog¹ byæ grone dla szeroko rozumianej ochrony
zdrowia publicznego i powstawanie coraz to nowych pomys³ów, aby zmarginalizowaæ role lekarzy wet. w tym procesie. Izby Lek.-Wet. szeroko w³¹czaj¹
siê w proces legislacji wielu aktów prawnych, uczestnicz¹ w spotkaniach, obradach Komisji Sejmowych monitoruj¹c i uzmys³awiaj¹c decydentom arcywa¿n¹, nie do zast¹pienia, rolê lekarza weterynarii jako zawodu zaufania publicznego.
Reforma finansów publicznych i likwidacja tak zwanych rachunków dochodów w³asnych, mo¿e spowodowaæ du¿e perturbacje w nadzorze nad produkcj¹ ¿ywnoci. Rachunki te umo¿liwia³y Powiatowym Inspektoratom Weterynarii, a tak¿e Zak³adom Higieny Weterynaryjnej p³ynne regulowanie bie¿¹cych nale¿noci, szczególnie jeli chodzi o wynagradzanie osób wykonuj¹cych
czynnoci urzêdowe w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to pokana liczba oko³o 6.000 wyznaczonych lekarzy wolnej praktyki. Likwidacja tych rachunków spowoduje, ¿e z dniem 01.01.2011 op³aty od podmiotów i osób fizycznych za te czynnoci bêd¹ przekazywane bezporednio do bud¿etu pañstwa, a wyp³aty maj¹ byæ realizowane z jego rezerwy celowej. Wiadomym jest,
¿e uruchamianie tych funduszy trwa bardzo d³ugo, a nale¿noci s¹ wyp³acane
z wielomiesiêcznym opónieniem w tak zwanych, ,transzach. Spowoduje to
du¿e niezadowolenie wród lekarzy urzêdowych, masowe wystêpowanie o naliczanie odsetek za zw³okê, a w przypadku osób, których jedynym rodkiem
utrzymania s¹ czynnoci urzêdowe; nawet odst¹pienie od ich wykonywania.
Nie trzeba t³umaczyæ jakie to mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa
¿ywnociowego kraju. Niestety dotychczasowe rozmowy nie daj¹ oczekiwanych rezultatów.
Kolejnym kuriozalnym pomys³em by³ pomys³ utworzenia Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci, gdzie marginalizowano zupe³nie rolê Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii. Po dwóch latach, gdy uda³o siê przekonaæ
polityków do odst¹pienia od tego pomys³u, w styczniu 2010 roku Wojewoda
l¹ski przedstawi³ za³o¿enia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw,
w zwi¹zku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rz¹dowej, w tym równie¿ Inspekcji Weterynaryjnej. Planowana w tej sposób konsolidacja administracji zespolonej w ramach Urzêdów Wojewódzkich nie tylko
nie przyniesie oszczêdnoci, ale spowoduje utratê zaufania do pañstwa polskiego na rynkach unijnych, dla których tylko weterynaria stanowi gwarancjê zdrowia zwierz¹t i konsumentów. Proponowane rozwi¹zanie zagrozi realizacji zadañ Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoci pochodzenia zwierzêcego, rodków ¿ywienia zwierz¹t, utylizacji i dobrostanu zwierz¹t,
oraz nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
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Likwidowanie sprawdzonych struktur (które raczej powinny byæ spionizowane i z w³asnym bud¿etem) dla w¹tpliwych oszczêdnoci, mo¿e przynieæ niepowetowane straty i utratê zaufania do naszego kraju na arenie
miêdzynarodowej.
Przyk³ady te pokazuj¹ jak wiele pilnych spraw jest jeszcze do za³atwienia,
nie tylko dla dobra korporacji, ale w imiê dobrze pojêtego interesu spo³ecznego.
A przecie¿ jest to niewielki wycinek dzia³añ, które podejmuj¹ Izby lekarsko Weterynaryjne. Z innych nale¿a³oby wymieniæ:
nowelizacjê ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, nowelizacjê rozporz¹dzeñ
o op³atach pobieranych przez Inspekcjê oraz wynagradzaniu osób wyznaczonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii, rozporz¹dzenia o odpadach,
ca³y pakiet prawo farmaceutyczne. Zajmowano siê tak¿e spraw¹ rozporz¹dzeñ dotycz¹cych badania rodków spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego
w tym badanie miêsa na u¿ytek w³asny oraz akredytacj¹ laboratoriów badaj¹cych miêso w kierunku w³oni metod¹ wytrawiania. Ten ogrom dzia³añ
pokazuje jak wa¿ne i potrzebne nie tylko dla naszego zawodu s¹ struktury
samorz¹du lekarsko-wet. i choæby dlatego nie wolno pozwoliæ, aby kto próbowa³ przeszkodziæ w ich dzia³aniu na rzecz bezpieczeñstwa ¿ywnociowego kraju i jego obywateli.
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dr n. wet. W³odzimierz A. Gibasiewicz

XIV ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
 12 CZERWCA 2010
Z powodu og³oszonej ¿a³oby narodowej zwi¹zanej z katastrof¹ smoleñsk¹ Zjazd Sprawozdawczy naszej Izby odby³ siê w terminie póniejszym  12 czerwca 2010 w Poznaniu.
Wród zaproszonych goci delegaci powitali:
prof. Cz. Janickiego  Vice-Premiera w Rz¹dzie
T. Mazowieckiego, Pos³ów: Piotra Wako i Piotra
Walkowskiego, G³ównego Lekarz Wet. Janusza
Zwi¹zka, Prezesa Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Tomasza Piknika, a tak¿e przedstawiciela Dolnol¹skiej Izby i przedstawiciela Wojewody,
Wielkopolskiego Lekarza Weterynarii  Les³awa
Szab³oñskiego (jednoczenie delegata)  ryc.
Odczytano tak¿e adresy do Zjazdu nades³ane
przez Prezesa Krajowej Izby  dr Tadeusza Jakubowskiego, pos³ów: K. £yback¹ i St. Kalembê.
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Na wstêpie Prezes
Wielkopolskiej Izby
Andrzej Moskal przywita³ zaproszonych goci, otworzy³ Zjazd
Sprawozdawczy i pogratulowa³ wyró¿nionym  wrêczaj¹c przyznan¹ odznakê Meritus Zas³u¿ony dla
Samorz¹du LekarskoWeterynaryjnego.

Odznaki otrzyma³y
nastêpuj¹ce osoby: dr
Stanis³awa Dembiñska,
Zdzis³aw Witczak, Dariusz Karczewski. Odznakê Meritus przyznano równie¿ lek. wet.
Mieczys³awowi
Pietrzakowi, nauczycielowi przedmiotów zawodowych z Technikum
Weterynaryjnego
we
Wrzeni, wychowawcy
wielu pokoleñ przysz³ych lekarzy weterynarii. Odznaka ta zostanie wrêczona podczas
uroczystoci 60-lecia
powstania Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni, które odbêd¹ siê w pod koniec czerwca 2010 r.
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Medalem naszej Izby Amicus
Veterinarius uhonorowany zosta³
pose³ Piotr Walkowski.
Nastêpnie odby³ siê wybór przewodnicz¹cego Zjazdu. Zosta³ nim dr Lech
Gogolewski. Wybrano tak¿e zastêpców przewodnicz¹cego i sekretarzy. W g³osowaniu przez aklamacjê odst¹piono od czytania obszernego regulaminu.
Uznano, ¿e wszyscy delegaci doskonale poznali zapisy w nim zawarte.
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G³os zabrali zaproszeni goci. G³ówny Lekarz Weterynarii Janusz Zwi¹zek dostosowa³ swoje wyst¹pienie do proby organizatorów Zjazdu o treciwe
i krótkie wyst¹pienia. Poinformowa³ zebranych, ¿e od 1 stycznia 2011 r. nie
bêdzie konta dochodów w³asnych  powstan¹ problemy
dla Inspekcji i urzêdowych
lekarzy weterynarii zwi¹zane
z wyp³acaniem wynagrodzeñ. Podkrela³, ¿e likwidacja dochodów w³asnych doprowadzi do kredytowania
Pañstwa przez lekarzy prywatnie praktykuj¹cych. My
to przerabiamy ju¿ teraz.
Przy zwalczeniu grypy czy
innych chorób. Albo jest
zasada pañstwa prawnego
i rzetelne rozliczanie siê z lekarzami wykonuj¹cymi us³ugi i swoim nazwiskiem nie
bêdê firmowa³ nie rzetelnoci. G³ówny Lekarz Wet.
czyni starania o powstanie
Pañstwowego Funduszu Weterynaryjnego.
Kolejnym trudnym tematem, który zasygnalizowa³ to pomys³ lansowany
przez wojewodê Ma³opolskiego i l¹skiego w³¹czenia weterynarii do Urzêdu
Marsza³kowskiego. Ruch ten ma doprowadziæ do znacznych oszczêdnoci dla
skarbu pañstwa. My odpowiadamy na to zdecydowane NIE, gdy¿ ju¿ weterynaria by³a w tych strukturach i znamy doskonale do czego to prowadzi. I doda³, ¿e ¿adnych oszczêdnoci z tego tytu³u nie bêdzie. Jest to psucie Pañstwa
i my sprzeciwiamy siê temu. Trzeba wreszcie powiedzieæ doæ. Dobrze funkcjonuj¹cy organizm, jakim jest inspekcja, mo¿na takimi posuniêciami tylko zepsuæ   koñczy³ dr Janusz Zwi¹zek. Pose³ PO Piotr Wako podkrela³, ¿e
czêsto spotyka siê z lekarzami weterynarii i zna nasze problemy, które przekazuje w Komisji Rolnictwa w Sejmie. Uczestniczy³em w Waszej majówce
i tam te¿ du¿o dyskutowalimy o problemach dotycz¹cych weterynariê szeroko rozumian¹. Pose³ Piotr Walkowski: lubiê du¿o mówiæ, ale czas nie pozwala dzisiaj na to. Amicusa otrzyma³em na zapas. Jestecie bardzo wa¿n¹
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ga³êzi¹ i nie mo¿na lekarzy wet. pomijaæ. W katastrofie pod Smoleñskiem zgin¹³ tak¿e mój kolega, z którym zaprzyjani³em siê, lek. wet. Leszek Deptu³a.
Macie przyjaciela weterynarii, jakim jest Stanis³aw Kalemba i obiecujê, ¿e postaram siê tak wytrwale i skutecznie, jak on, weterynarii pomagaæ.
W swoim wyst¹pieniu
Prezes Opolskiej Izby powiedzia³, m. innymi: po
raz pierwszy jestem na
Zjedzie w Wielkopolsce
i po raz pierwszy cieszê siê,
¿e G³ówny Lekarz Wet.
dostrzeg³, i¿ lekarze wet.
prywatni pracuj¹ za pieni¹dze, a nie dla idei. Prezes Opolskiej Izby ¿ywo
uczestniczy³ w dalszej
dyskusji podczas Zjazdu.
Delegaci wybrali odpowiednie Komisje. Zgodzili siê na nie odczytywanie Sprawozdania Prezesa.
Wys³uchali sprawozdañ
przedstawicieli pozosta³ych organów Izby (Komisji Rewizyjnej, Rzecznika
Odpowiedzialnoci Zawodowej i Przewodnicz¹cego S¹du). Wszystkie sprawozdania zamieszczone zosta³y w tym numerze Biuletynu. Przyst¹piono do
dyskusji nad sprawozdaniami. Nastêpnie odby³y siê g³osowania. Zjazd udzieli³
organom Izby absolutorium za rok sprawozdawczy 2009. W szerokiej dyskusji, w której poruszono najwa¿niejsze aktualnie problemy g³os zabra³o wielu
delegatów. Odzwierciedleniem omawianych zagadnieñ s¹ przyjête Uchwa³y,
Stanowiska i Apele.
Autora niniejszej relacji bardzo zainteresowa³y g³osy dyskutantów mówi¹cych o odpowiedzi na pytanie  dok¹d zmierzamy. W jakim kierunku, czy
w jakich kierunkach mamy staraæ siê pod¹¿aæ. Co chcemy uzyskaæ i jak¹ widzimy weterynariê w aktualnej sytuacji. Wiêkszoæ zdaje sobie sprawê, ¿e znalelimy siê na zakrêcie i udzielenie odpowiedzi na te i wiele innych pytañ musimy wypracowaæ. Akcentowano koniecznoæ zwo³ania na pó³metku obecnej
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kadencji nadzwyczajnego Zjazdu. Mo¿liwe, ¿e mo¿na by po³¹czyæ uroczystoci 20-lecia istnienia samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego, jakie odbêd¹ siê
w przysz³ym roku z panelem rozmów o przysz³oci i wypracowaniem odpowiednich kierunków  ale to ju¿ moje dywagacje. Byæ mo¿e bardziej odpowiednim miejscem na tego typu dyskusjê bêd¹ Targi Vet-Medica w £odzi
(kwiecieñ 2011).

XIV zjazd delegatów Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
uchwali³ bud¿et na 2010-2011 rok i przyj¹³ 8 Uchwa³, 3 Stanowiska i 1 Apel.
Uchwa³y, Stanowiska i Apel publikujemy tak¿e w Biuletynie  zachêcam do
zapoznania siê z nimi.
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI RADY
ZA ROK 2009
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zrzesza 1092 lekarzy weterynarii, w tym 86 emerytów nie osi¹gaj¹cych dochodów i 1 rencista.
W minionym roku sprawozdawczym po¿egnalimy zmar³e kole¿anki
i kolegów:
1. W³adys³awa Gulczewskiego
2. Zbigniewa Gutkowskiego
3. Tadeusza Haremskiego
4. Waldemara Hemmerlinga
5. Zbigniewa Obrêbskiego
6. Ryszarda Piotrowskiego
7. Henryka Tomiaka
8. Boles³awa Winiewskiego
Czeæ ich pamiêci!
W 2009 roku odby³o siê 6 posiedzeñ Rady i 2 posiedzenia Prezydium.
Podjêto 158 uchwa³ i kilka wa¿nych stanowisk, m. innymi:
1/ Stanowisko dotycz¹ce projektowanych zmian prawnych:
 zmiany ustawy o finansach publicznych  likwidacja tzw. rachunku dochodów w³asnych
 zmiany rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach.
Zdaniem Rady projektowane zmiany godz¹ w prawid³owoæ funkcjonowania nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywnoci oraz stanowi¹ zagro¿enie dla zdrowia publicznego.
2/ Stanowisko w sprawie próby powstania nowych Wydzia³ów Medycyny
Weterynaryjnej, co mo¿e doprowadziæ do znacznego obni¿enia presti¿u lekarza weterynarii, jakoci wykonywanych us³ug, a tak¿e dalszej pauperyzacji naszego zawodu.
Na ostatnim Zjedzie Sprawozdawczo-Wyborczym zg³oszono 5 wniosków
oraz 1 stanowisko. Wniosek 1 dotycz¹cy sk³adu Komisji dzia³aj¹cych Radzie
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjêto do realizacji.
Wnioski w sprawach:
 zmiany ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t
 zmiany cennika za badanie zwierz¹t rzenych i miêsa w dni wolne i godzinach nocnych
19
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w sprawie op³aty za szczepienia przeciwko wcieklinie
w sprawie wiêkszego wykorzystania funduszy unijnych
stanowisko w sprawie akredytacji laboratoriów badania miêsa w kierunku
w³oni
zg³oszono do realizacji Radzie Krajowej.
Rok 2009 obfitowa³ w wiele ró¿nych zdarzeñ dla ¿ycia naszej korporacji
i naszego samorz¹du. Odby³y siê zjazdy okrêgowe sprawozdawczo-wyborcze
oraz Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Nasza Izba, jedna z 3-ch
w kraju wprowadzi³a do Rady Krajowej 3 przedstawicieli: Andrzeja Moskala,
Andrzeja ¯arneckiego i Piotra Kwieciñskiego. W sk³ad S¹du Krajowego wesz³a ponadto kol. Ma³gorzata Boska. Na 1 posiedzeniu Rady Krajowej Andrzej
Moskal zosta³ wybrany (w wyborach tajnych) v-ce prezesem ds. lekarzy wolnej praktyki i farmacji. wiadczy to o du¿ym presti¿u naszej Izby na arenie
krajowej ale równie¿ zobowi¹zuje do wytê¿onej pracy.
Rok 2009 to tak¿e Jubileusz 90-lecia s³u¿by weterynaryjnej w Polsce.
Oprócz uroczystoci centralnych w Pu³awach, odby³y siê tak¿e uroczystoci
w poszczególnych województwach. W Poznaniu uroczystoæ mia³a miejsce
w Teatrze Muzycznym. Nasza Izba uczestniczy³a w pracach komitetu organizacyjnego tej uroczystoci. Mimo, ¿e nie wszyscy mogli wzi¹æ udzia³ w obchodach Jubileuszu) ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc) mylê, ¿e impreza ta na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.
Wa¿nym wydarzeniem doceniaj¹cym rangê naszej Izby oraz dzia³alnoæ jej
reprezentantów jest przyznanie cz³onkowi naszej Rady kol. Waldemarowi Golcowi medalu Bene de Veterinariae Meritus. Medal ten przyznawany przez 11
osobow¹ kapitu³ê za wybitne osi¹gniêcia zawodowe i spo³eczne zosta³ wrêczony dr Golcowi podczas VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii. Serdecznie gratulujemy!
W ci¹gu minionego 2009 r. dzia³alnoæ Rady naszej Izby w du¿ej mierze
zwi¹zana by³a z dalszym rozwi¹zywaniem problemów, nad którymi pracowa³
samorz¹d poprzedniej kadencji. Cz³onkowie naszej Rady uczestniczyli w rozmowach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat m. innymi:
 zmiany rozporz¹dzeñ o op³atach pobieranych przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ i wynagrodzeniach osób wyznaczonych
 zmiany ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 zmiany ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t
 zmiany ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
 zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne
 zmiany ustawy o finansach publicznych.
Liczne spotkania z politykami  parlamentarzystami cz³onkami Sejmowej
i Senackiej Komisji Rolnictwa przyczyni³y siê do wiêkszego zrozumienia naszych problemów oraz docenienia roli, jak¹ w procesie ochrony zdrowia pu20
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blicznego pe³ni lekarz weterynarii. Coraz bardziej postrzega siê nasz zawód
jako zaufania publicznego. Prezydium Rady Wielkopolskiej Izby spotyka³o siê
z senator Ma³gorzat¹ Adamczak, pos³em Piotrem Wako. Pos³owie Stanis³aw
Kalemba i Piotr Wako brali udzia³ w sesjach naszej Rady zapoznaj¹c siê
z problemami naszego zawodu. Prezes Andrzej Moskal uczestniczy³ w spotkaniach m. innymi z min. Plocke, min. Nalewajkiem, przedstawicielami GIW-u,
Departamentu. Spotyka³ siê z pos³ami Waldy Dzikowskim, senatorem Piotrem
G³owskim, pos³em Piotrem Walkowskim, pos³em Romanem Ajchlerem.
Z inicjatywy cz³onków naszej Rady oraz starañ pos³a Kalemby odby³o siê
spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale pos³a Walkowskiego z min. Nalewajkiem, dyrektorem Departamentu Wojciechem Wojtyr¹ oraz zastêpc¹ G³ównego Lekarza Weterynarii  Jaros³awem Naze. Podczas
spotkania dyskutowano m. innymi o problemach zwi¹zanych z implementacj¹
prawa unijnego (np. Rozporz¹dzenia WE/882/2004 o op³atach i wynagrodzeniach, tzw. ubojach na potrzeby w³asne.
Dzia³ania naszej Izby da³y efekt w postaci licznych interpelacji, zapytañ
oraz wniosków skierowanych przez parlamentarzystów do najwy¿szych w³adz
pañstwowych. Pisma te by³y publikowane na stronie internetowej, wiêc ka¿dy
móg³ siê zapoznaæ z ich treci¹. Prezydium naszej Rady wziê³o udzia³ w posiedzeniu wyjazdowym w Be³chatowie, gdzie opracowano stanowisko podjête
przez Prezesów kilku izb okrêgowych, jako wyraz dezaprobaty dla dzia³añ
Departamentu i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pismo to skierowano
do Premiera Rz¹du polskiego da³o efekt w postaci spotkania przedstawicieli
Rady Krajowej, Stowarzyszenia Medicus Veterinarius oraz zwi¹zku Solidarnoæ z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powo³ano
zespó³ konsultacyjny, w sk³ad którego wszed³ miêdzy innymi Andrzej Moskal,
który bêdzie negocjowa³ najwa¿niejsze kwestie jeli chodzio implementacjê
prawa unijnego oraz wynagrodzeñ osób wyznaczonych do wykonywania czynnoci urzêdowych.
Niew¹tpliwym sukcesem dzia³añ samorz¹du jest pozytywna interpretacja
czynnoci wykonywanych przez osoby wyznaczone, a bêd¹ce pracownikami
zak³adu leczniczego zawarta w pimie z Ministerstwa Finansów z dnia
22.01.2010 r. skierowanym do dyr. Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoci
i Weterynarii, a podpisane przez p. Ewê Adamiak  dyrektora podatków bezporednich. Z treci pisma jednoznacznie wynika, i¿ w przypadku wyznaczenia lekarza weterynarii, który jest pracownikiem zak³adu leczniczego i zawarciu umowy z kierownikiem zak³adu leczniczego, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1
a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) nie ma tu zastosowania art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód z tych czynnoci
urzêdowych stanowi przychód zak³adu leczniczego. Ma to fundamentalne znaczenie dla przysz³ego planowania i usytuowania rodków w bud¿ecie wojewo21
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dów i byæ mo¿e wreszcie uporz¹dkuje i uproci wiele spraw z tym zwi¹zanych,
tj. sprawy podatkowe, ZUS, korzystanie z rejestru zak³adu leczniczego itd.
Równoczenie jednak pojawi³y siê inne realne zagro¿enia dla prawid³owego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy urzêdowych. Zmiana
ustawy o finansach publicznych i zwi¹zana z tym likwidacja rachunku dochodów w³asnych mo¿e spowodowaæ du¿e opónienia w realizacji p³atnoci za
wykonane czynnoci przez osoby wyznaczone oraz uniemo¿liwiæ prawid³owe
finansowanie niektórych czynnoci przez Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii.
Tak¿e i w tej sprawie odby³o siê kilka spotkañ, aby uzmys³owiæ decydentom
politycznym jakie zagro¿enie to ze sob¹ niesie. Jako przyk³ad podam tu pismo
z zapytaniem pos³a Romana Ajchlera w tej sprawie skierowane do Marsza³ka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Ostatnim pomys³em reformowania jest projekt konsolidacji kilku inspekcji, w tym Inspekcji Weterynaryjnej w ramach urzêdów wojewódzkich,
w aspekcie rzekomych oszczêdnoci administracyjnych. Jest to kolejna próba
psucia pañstwa, która mo¿e doprowadziæ do zagro¿enia zdrowia publicznego. Tak¿e i w tej sprawie odby³o siê kilka spotkañ i rozmów w celu zahamowania tej bezsensownej pseudoreformy.
Jeli chodzi o sprawy podwórkowe to mylê, ¿e warto wspomnieæ
o majówce w Rokosowie, Mistrzostwach Polski w skokach konnych po³¹czonych z zawodami w powo¿eniu w Jeziorkach oraz miglu. Jak co roku odby³a
siê pielgrzymka na Jasn¹ Górê, uroczystoci w Mikstacie ku czci w. Rocha,
w których uczestniczyli przedstawiciele naszej Rady oraz ca³ej Izby.
Chcia³bym tak¿e wspomnieæ o sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem
biura. Przeprowadzono malowanie, wymianê wyk³adzin, zakupiono czêæ mebli oraz komputer dla ksiêgowej. Zmiany te by³y nieodzowne dla prawid³owego
oraz na odpowiednim poziomie funkcjonowania instytucji rzecznika, S¹du,
pracy ksiêgowej oraz ca³ego biura.
Na koniec chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za wspó³pracê ca³ej Radzie,
Wiceprezesom, Rzecznikowi, Przewodnicz¹cemu S¹du oraz Komisji Rewizyjnej, skarbnikowi, sekretarzowi, p. ksiêgowej, p. mecenas oraz pracownicom
biura p. mgr A. Bylewskiej i p. M. Tyll za wytê¿on¹ pracê i trud w³o¿ony
w prawid³owe funkcjonowanie naszego biura.
Osobne podziêkowania kierujê w stronê dr. W. Gibasiewicza, który swoim
zaanga¿owaniem i prac¹ wespó³ z p. mgr A. Bylewsk¹ przyczyni³ siê do utrzymania znakomitego poziomu naszego Biuletynu.
Dziêkujê i proszê o przyjêcie mojego sprawozdania.
Prezes Andrzej Moskal
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ANALIZA

WYKONANIA PLANU W

2009 ROKU

Wp³ywy

Plan

Wykonanie Wykonanie
VIII
VI

Wykonanie
XI

Przesuniêcia

Wykonanie
XII

Nadwy¿ka z 2008

47 134,52

47 134,52

47 134,32

47 134,52 z³

47 134,52

47 134,52

Likwidacja lokaty

50 060,00

50 060,00

50 060,00

50 060,00 z³

50 060,00

50 060,00

Wp³ywy ze sk³adek

453 637,00

229 004,80 303 018,55

414 033,02 z³ 453 637,00

490 591,17

Zwrot kosz. s¹dow

5 000,00

6 776,65

6 776,65

6 776,65 z³

5 000,00

6 776,65

Rejestracja zak³ lecz. 4 000,00

7 800,00

10 050,00

12 150,00 z³

4 000,00

12 400,00

Wp³ata wpisowego

4 000,00

3 300,00

3 700,00

3 650,00 z³

4 000,00

3 650,00

Dotacje od sponsor.
Pozosta³e
przych.oper

15 000,00

4 155,00

4 155,00

15 255,00 z³

15 000,00

17 755,00

1 000,00

5,83

1 396,71

1 396,71 z³

1 000,00

1 390,81

Przychody finansowe 1 000,00

1 638,05

1 649,90

1 844,49 z³

1 000,00

2 760,77

Za paszporty

55 000,00

32 760,00

49 602,00

68 649,00 z³

55 000,00

73 878,00

Razem

635 831,52

382 634,85 477 543,13

620 949,39 z³ 635 831,52

706 396,92

2 000,00

2 414,00

Wydatki
1 804,00

2 294,00

2 414,00 z³

Sk³adki na KILWET 174 000,00
Zaleg³e sk³adki na
KILWET
–
Ubezpieczenie
lekarzy
20 000,00

65 044,80

95 044,80

135 044,80 z³ 174 000,00

160 044,80

39 955,20

39 955,20

39 955,20 z³

–

39 955,20

22 237,36

22 627,36

22 627,36 z³

20 000,00

19 986,00

Koszty postêp. s¹d
Krajowe podró¿e
s³u¿b.

2 000,00

467,00

467,00

467,00 z³

2 000,00

467,00

75 000,00

Dyplomy i legit

2 000,00

41 655,44

48 353,28

63 339,90 z³

70 000,00

70 512,28

Zapomogi i nagrody 8 000,00

6 037,10

7 037,10

7 237,10 z³

8 000,00

7 737,10

Organizacja zjazdu 14 000,00
Spotkania seniorów i
inne
6 000,00

10 853,90

10 853,70

10 853,70 z³

14 000,00

10 853,90

2 532,12

2 874,40

12 793,36 z³

6 000,00

14 225,21

Materia³y biurowe

6 000,00

3 551,01

3 551,01

5 608,24 z³

6 000,00

5 888,47

rodki czystoci

1 600,00

950,07

1 202,38

1 410,74 z³

1 600,00

1 593,46

Ogrzewanie

6 500,00

3 545,02

3 545,02

4 006,75 z³

6 500,00

4 848,75

Wyposa¿enie

8 000,00

6 474,80

7 783,32

10 234,98 z³

8 665,00

10 302,95

Op³aty bankowe

1 200,00

401,80

577,00

739,80 z³

1 200,00

828,60

Us³ugi remontowe

4 000,00

1 752,00

1 947,20

3 177,57 z³

3 180,00

4 055,16

Us³ugi telekom.

12 000,00

6 568,90

8 428,63

11 405,78 z³

12 000,00

12 421,81

Op³aty pocztowe

11 000,00

13 016,55

15 991,40

19 681,61 z³

23 000,00

22 117,65
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Zakup paszportów

25 000,00

13 659,00

25 222,40

33 113,30 z³

25 000,00

35 279,60

Us³ugi ksiêgowe

17 000,00

9 314,27

12 298,89

16 775,82 z³

17 000,00

18 268,30

Us³ugi prawne

22 000,00

10 799,94

14 339,92

19 799,89 z³

22 000,00

21 599,88

Czynsz

12 000,00

5 493,38

7 348,88

10 132,13 z³

12 000,00

11 059,88

Uslugi poligraficzne 20 000,00

13 598,00

21 372,00

28 548,00 z³

36 000,00

28 548,00

Us³ugi informatycz.

6 000,00

2 843,28

2 843,28

5 230,21 z³

6 000,00

5 822,52

Wynagrodzenia

79 000,00

48 238,04

59 920,75

77 970,05 z³

79 000,00

84 135,45

ZUS

18 000,00

8 874,28

11 251,76

15 091,80 z³

18 000,00

16 483,43

Fundusz socjalny
Rycza³t
samochodowy

1 900,00

2 000,08

2 000,08

2 000,08 z³

1 900,00

2 000,08

1 400,00

809,34

1 097,75

1 412,99 z³

1 400,00

1 540,43

Ubezpieczenie biura 1 200,00
Koszty pogrz. kwiaty
1 200,00
RIR

1 070,00

1 070,00

1 070,00 z³

1 200,00

1 070,00

720,00

720,00

1 070,00 z³

1 200,00

1 070,00

Majówka

30 000,00

23 297,24

23 297,24

23 297,24 z³

23 300,00

23 297,24

Amortyzacja
Zawody konne
Cichowo
Podatek od
nieruchomoci

500,00

–

–

– z³

500,00

–

30 000,00

–

13 000,00

13 865,75 z³

13 865,00

13 865,75

1 100,00

1 047,99

1 047,99

1 047,99 z³

1 100,00

1 047,99

Pozost materia³y

2 500,00

1 710,19

1 873,88

2 174,12 z³

2 500,00

2 174,12

Pozosta³e us³ugi

5 000,00

10 755,73

12 365,59

16 593,49 z³

5 000,00

17 425,10

Razem

625 100,00

381 077,83 483 603,21

Wp³ywy

635 831,52

620 190,75 z³ 625 100,00

672 940,11

620 949,39 z³

706 393,92

Wydatki

382 634,85 477 543,13
- 381
- 625 100,00 077,83
- 483 603,21

- 620 850,87 z³

- 672 940,11

Ró¿nica

10 731,52

98,52 z³

33 453,81

1 557,02

- 6 060,08
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SPRAWOZDANIE
z dzia³alnoci Komisji Rewizyjnej
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
za rok 2009
Komisja Rewizyjna w dniu 29.03.2010 r. przeprowadzi³a kontrolê ca³okszta³tu dzia³ania i kontrolê sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2009 i stwierdzono:
 sprawozdanie finansowe jest prawid³owe pod wzglêdem formalnym i rachunkowym,
 zosta³o sporz¹dzone przy zachowaniu ci¹g³oci bilansowej,
 nie zawiera b³êdów rachunkowych,
 wszystkie dane sprawozdania wynikaj¹ z dokumentów ksiêgowych,
Komisja Rewizyjna podda³a analizie op³acanie sk³adek cz³onkowskich
i stwierdzono, ¿e na dzieñ 31.12.2009 r. zad³u¿enie w op³acaniu sk³adek wynosi³o 61 400,00 z³.
Dane ogólne sprawozdania finansowego:
suma ogólna bilansu otwarcia na dzieñ 01.01.2009
bilans zamkniêcia na dzieñ 31.12.2009 r.
wynik bilansowy za rok sprawozdawczy 2009

= 201 790,85 z³
= 142 462,90 z³
 63 412,72 z³

Saldo wynikaj¹ce z ewidencji jest zgodne z raportem kasowym nr 12/2009
z dnia 31.12.2009 r., oraz zgodne z protokó³em kontroli kasy z dnia 31.12.2009 r.
Stan kasy na dzieñ 31.12.2009 r. wynosi³ 2937,20 z³.
Poddano analizie realizacjê bud¿etu w roku 2009 oraz ocenê wykonania
planu bud¿etu.
Plan dochodów i kosztów przedstawia siê nastêpuj¹co:
dochody:
635 831,52 z³  wykonanie 706 394,92 z³ co stanowi 111,10%,
koszty:
625 100,00 z³  wykonanie 672 940,11 z³ co stanowi 107,65%.
Komisja bada³a windykacjê nale¿noci 10 000,00 z³ i stwierdzi³a, ¿e kwota ta nie wp³ynê³a na konto Izby.
Wnioski:
1. Odprowadzanie sk³adek do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na
bie¿¹co (miesiêcznie).
2. Ograniczenie wydatków na uroczyste posiedzenia Rady i inne spotkania.
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3. Us³ugi telekomunikacji do negocjacji w celu racjonalizacji wydatków.
4. Obni¿enie i racjonalizacja kosztów zwi¹zanych z zawieraniem umów
zleceñ.
5. Kontynuacja skutecznych metod ci¹gania sk³adek cz³onkowskich.
Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej brali udzia³ w sesjach Rady Okrêgowej
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Komisja Rewizyjna Wielkopolskiej Izby Lek-Wet w Poznaniu wnosi
o udzielenie absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Lek-Wet za 2009 rok.
Komisja Rewizyjna dzia³a w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:
Zastêpca:
Cz³onkowie:

Poznañ 29.03.2010 rok

Stanis³aw Srokowski
Piotr Stankowski
Jan Radziñski
Zbigniew Rodek
Lek. wet. Stanis³aw Srokowski
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
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SPRAWOZDANIE
Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
V kadencji za okres 25.04.2009 r. do 30.03.2010 r.
Dnia 25 kwietnia 2009 roku odby³ siê Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy,
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podczas, którego na Rzecznika
V kadencji wybrano lek. wet. Ireneusza Sobiaka, a jego Zastêpcami zostali:
Jacek Aleksander,
Jacek Cicharski,
Piotr Dzwonnik,
Andrzej Gniazdowski,
Tadeusz Grygier,
Marian Grz¹dka,
Maciej Jadodziñski,
Jerzy Kufliñski.
W okresie od 25 kwietnia 2009 roku do 30 marca 2010 roku Rzecznik wraz
z Zastêpcami zajmowa³ siê 29 sprawami, które dotyczy³y:
· Sporu miêdzy lekarzami o pomówienie.
· Nieetycznego zachowania lekarza weterynarii
· Skarg na nieprawid³owe leczenie.
· Skarg na nieprawid³owe prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.
· Kwestionowania wysokoci rachunku wystawionego za us³ugê lekarskoweterynaryjn¹.
· Sporu miêdzy lekarzami dotycz¹cy nieetycznego zachowania wobec siebie.
· Sporu miêdzy lekarzami na tle konkurencji
· Nieprawid³owego nadzoru nad technikiem weterynarii.
· Skarg na nieetyczne zachowanie lekarza wobec lekarzy weterynarii.
29 spraw, które wp³ynê³o do Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej
za³atwiono w nastêpuj¹cy sposób:
 6 spraw to odmowa wszczêcia postêpowania,
 8 spraw to umorzenie postêpowania,
 3 sprawy skierowano wniosek do s¹du lekarsko-weterynaryjnego,
 2 sprawy  zawieszono postêpowanie, sprawy skierowane do s¹du cywilnego,
 2 sprawy zakoñczono pouczeniem,
 8 spraw jest w toku.
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W trakcie rocznej dzia³alnoci V kadencji, Rzecznik rozpatrywa³ ponownie dwie sprawy, których wnioskodawcy wczeniej odwo³ali siê do Krajowego
Rzecznika. Jedn¹ sprawê Rzecznik ponownie umorzy³, skar¿¹cy nie odwo³a³
siê. Przy drugiej sprawie Rzecznik po ponownym rozpatrzeniu sprawê umorzy³,
a wnosz¹cy skargê po raz kolejny odwo³a³ siê do Krajowego Rzecznika, który
umorzenie utrzyma³ w mocy.
Na zakoñczenie, Rzecznik bardzo dziêkuje za pomoc i dobr¹ wspó³pracê
Pani mecenas Ma³gorzacie Kaliñskiej oraz Sekretarzowi Rzecznika Pani
Ma³gorzacie Tyll.
Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
Ireneusz Sobiak
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SPRAWOZDANIE
S¥DU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKOWETERYNARYJNEJ W POZNANIU
ZA OKRES 25.04.2009r30.03.2010 r.
S¹d Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wybrany podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy weterynarii WIL-Wet. 25 kwietnia 2009 roku ukonstytuowa³ siê w dniu 20 maja 2009
roku w nastêpuj¹cy sposób:
Przewodnicz¹cy  dr n. wet. Piotr Kneblewski
Zastêpcy przewodnicz¹cego:
 lek. wet. Alfred Kaczmarek
 lek. wet. Les³aw Szab³oñski
Cz³onkowie:
 lek. wet. Roman Ciesió³ka
 lek. wet. Józef Czupa³a
 lek. wet. Krzysztof Kamierczak
 lek. wet. Jan Klimas
 lek. wet. Jacek Wilczak
 dr n. wet. Czes³aw W³odarczak
 lek. wet. Janusz Woliñski
 lek. wet. Wojciech Zarêba
W dniach 14 i 15 listopada 2009 r. w Centralnym Orodku Doskonalenia
Kadr Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Dêbem k/Serocka odby³a
siê konferencja szkoleniowa z udzia³em cz³onków Krajowego S¹du LekarskoWeterynaryjnego, zastêpców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej, cz³onków s¹dów lekarsko-weterynaryjnych, rzeczników odpowiedzialnoci zawodowej okrêgowych izb lekarsko-weterynaryjnych oraz pracowników
administracyjnych obs³uguj¹cych biuro rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej i s¹du lekarsko-weterynaryjnego zorganizowana na pocz¹tku kolejnej kadencji przez Krajow¹ Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹. W konferencji tej udzia³
wziêli: zastêpca przewodnicz¹cego s¹du Les³aw Szab³oñski oraz Józef Czupa³a i Krzysztof Kamierczak.
W pierwszym roku V kadencji do S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego WILWet. w Poznaniu wp³ynê³y dwa wnioski o ukaranie lekarzy weterynarii, które
zwi¹zane by³y z nieprzestrzeganiem obowi¹zuj¹cych przepisów zawartych
w ustawie prawo farmaceutyczne oraz wynikaj¹cych z niego rozporz¹dzeñ wy29
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konawczych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tak¿e zapisów Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.
Zarzuty przedstawione lekarzom weterynarii polega³y na niew³aciwym prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierz¹t wynikaj¹cej z rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 padziernika 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 10 listopada 2008 r.).
W dniu 16 padziernika 2009 roku odby³a siê rozprawa w pierwszej sprawie, w trakcie której obwiniony lekarz weterynarii przyzna³ siê do winy
i wyst¹pi³ z wnioskiem o dobrowolne poddanie siê karze, a S¹d wyda³ orzeczenie o ukaraniu obwinionego kar¹ upomnienia, podkrelaj¹c w uzasadnieniu
postawê obwinionego, przyznanie do winy i zrozumienie swoich b³êdów oraz
skruchê i postanowienie o przestrzeganiu obowi¹zuj¹cych przepisów
w przysz³oci. Orzeczenie po up³ywie obowi¹zuj¹cego terminu na ewentualne
odwo³anie zosta³o uprawomocnione.
W dniu 5 marca 2010 roku, w drugiej sprawie, która wp³ynê³a odby³o siê
posiedzenie niejawne S¹du, w czasie którego po wszechstronnej analizie akt
wydano postanowienie o przekazaniu sprawy rzecznikowi odpowiedzialnoci
zawodowej w celu uzupe³nienia postêpowania wyjaniaj¹cego, ze wskazaniem
kierunku, w jakim ma nast¹piæ uzupe³nienie oraz terminu zakoñczenia postêpowania.
W ostatniej chwili  w dniu 22 marca 2010 r.  do S¹du wp³ynê³y dwa
kolejne wnioski Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej WIL-Wet. o ukaranie lekarzy weterynarii, dotycz¹ce wystawiania wiadectw zdrowia dla zwierz¹t przeznaczonych do uboju.
W omawianym okresie sprawozdawczym pomoc prawn¹ na wysokim poziomie zapewnia³a pani mecenas Ma³gorzata Kaliñska, a w³aciw¹ obs³ugê
administracyjno-biurow¹ pani mgr Agnieszka Bylewska.
Przewodnicz¹cy S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
dr n. wet. Piotr Kneblewski
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UCHWA£Y I STANOWISKA ZJAZDU
UCHWA£A NR 1
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
w sprawie: przyjêcia sprawozdania Prezesa z dzia³ania Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy
2009-2010.
Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 2009-2010.
§2
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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UCHWA£A NR 2
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
w sprawie: przyjêcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 2009.
Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 2009.
§2
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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UCHWA£A NR 3
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
w sprawie: przyjêcia sprawozdania z dzia³ania Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej za okres sprawozdawczy: 25.04.2009 r. 
30.03.2010 r.
Na podstawie art. 27 pkt.3 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres sprawozdawczy:
25.04.2009 r.  30.03.2010 r.
§2
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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UCHWA£A NR 4
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
w sprawie: przyjêcia sprawozdania S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres sprawozdawczy: 25.04.2009 r.-30.03.2010 r.
Na podstawie art. 27 pkt.3 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko  weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres sprawozdawczy: 25.04.2009 r.
 30.03.2010 r.
§2
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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UCHWA£A NR 5
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
W sprawie: przyjêcia sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej-Wet. za rok 2009.
Na podstawie art. 27 pkt.3 ustawy z dnia 21.12.1990r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567, z pón.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej za rok 2009.
§2
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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UCHWA£A NR 6
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 17 kwietnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2009.
XIV Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu na podstawie art. 27, pkt. 3 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych z dnia
21.12.1990 r. /Dz. U. z 2002 r. Nr 187 z pón. zm./, po rozpatrzeniu wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej, postanawia:
§1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2009.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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UCHWA£A NR 7
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
w sprawie: przyjêcia planu finansowego Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej na rok 2010.
Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko  weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 187,
poz. 1567, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê plan finansowy Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu na rok 2010, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Radzie Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
01.01.2010 r.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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PLAN FINANSOWY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ NA 2010
92£Y9Y

PLAN
2010
Wp³ywy ze sk³adek
523200
Nadwy¿ka finansowa z 2009 r
33000
Wp³ata wpisowego
4000
Zwrot kosztów s¹dowych
5000
Rejestracja zak³adów
10000
leczniczych
Dotacje od sponsorów
16000
Sprzeda¿ paszportów
60000
Pozosta³e przychody
5000
Razem

656200

WYDATKI
Dyplomy i legitymacje
Sk³adki do KILWET za 2009 r
Sk³adki do KILWET za 2010 r
Ubezpieczenie OC lekarzy
Koszty postêpowania
s¹dowego
Krajowe podró¿e s³u¿bowe
Zapomogi i nagrody
Organizacja zjazdu
Posiedzenia Rady i inne
spotkania
Materia³y biurowe
rodki czystoci
Ogrzewanie
Wyposa¿enie biura
Op³aty bankowe
Remonty
Us³ugi telekomunikacyjne
Op³aty pocztowe
Zakup paszportów
Us³ugi ksiêgowe
Us³ugi prawnicze
Czynsz
Us³ugi poligraficzne za 2009
Us³ugi poligraficzne za 2010
Us³ugi informatyczne
Wynagrodzenia
ZUS
Fundusz socjalny
Rycza³t samochodowy
Ubezpieczenie biura
Koszty reprez, reklamy,
pogrzeb.
Organizacja majówki
Podatek od nieruchomoci
Pozosta³e materia³y
Pozosta³e us³ugi
Zawody konne
Razem

38

PLAN
2010
1000
20024
183120
22000
2000
60000
10000
8000
7000
6500
1500
5000
7000
1000
12000
12000
14000
25000
20500
21600
12000
9072
28800
7200
84000
17000
2200
1500
1070
1500
20000
1085
2500
6000
5000
638171
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UCHWA£A NR 8
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
w sprawie: upowa¿nienia Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu do dokonywania, w uzasadnionych
przypadkach, korekty planu finansowego na rok 2010.
Na podstawie art. 27 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko  weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 187, poz. 1567, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
XIV Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu upowa¿nia Radê Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu do dokonywania, w uzasadnionych przypadkach, korekty planu finansowego, w tym do przesuniêcia rodków finansowych pomiêdzy poszczególnymi pozycjami planu finansowego oraz do
rozdysponowania nadwy¿ki bilansowej za rok 2009 na cele statutowe.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Radzie Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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UCHWA£A NR 9
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
w sprawie: zobowi¹zania Skarbnika do stosowania przyjêtego schematu
egzekwowania nale¿noci na rzecz Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Na podstawie art. 27 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko  weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 187, poz. 1567, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zjazd zaleca nastêpuj¹cy schemat dzia³ania Skarbnika Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
 po 3 miesi¹cach niep³acenia sk³adek Skarbnik wysy³a monit
 po kolejnych 3 miesi¹cach powtarza monit
 po kolejnych 3 miesi¹cach wystawia tytu³ wykonawczy i przesy³a go do
urzêdu skarbowego w celu ci¹gniêcia nale¿nych sk³adek.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Rady Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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UCHWA£A NR 10
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
w sprawie: utworzenia cennika minimalnego us³ug weterynaryjnych.
Na podstawie art. 27 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko  weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 187, poz. 1567, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
XIV Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu przekazuje Krajowej Radzie LekarskoWeterynaryjnej wniosek o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu utworzenie cennika us³ug lekarsko-weterynaryjnych i zatwierdzenie go przez w³aciwe w³adze
pañstwowe, wzorem innych krajów Unii Europejskiej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Radzie Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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UCHWA£A NR 11
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2010 r.
w sprawie: podwy¿szenia sk³adki cz³onkowskiej o 5 z³ z przeznaczeniem
na zakup siedziby Izby.
Na podstawie art. 27 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko  weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 187, poz. 1567, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
XIV Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu uchwala podwy¿szenie sk³adki
cz³onkowskiej o 5 z³. Wymienione rodki maj¹ byæ gromadzone na osobnym
rachunku bankowym, z wy³¹cznym ich przeznaczeniem na zakup siedziby Izby.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Radzie Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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STANOWISKO NR 1
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2010 roku
w sprawie: powo³ania nowych wydzia³ów weterynaryjnych i kierunku
pielêgniarsko-weterynaryjnego.
Uczestnicy XIV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu wyra¿aj¹ zaniepokojenie
planowanym powo³aniem trzech nowych wydzia³ów weterynaryjnych w Krakowie, Poznaniu i Bydgoszczy. Uwa¿amy, ¿e brak wyspecjalizowanej kadry
dydaktycznej oraz zaplecza klinicznego dodatkowo obni¿y jeszcze poziom
kszta³cenia lekarzy weterynarii. Istniej¹ce cztery wydzia³y wyranie zwiêkszy³y
iloæ studentów o tzw. p³atne studia weterynaryjne co spowodowa³o, i¿ corocznie na rynek pracy trafia ok. 700 absolwentów. Inspekcja Weterynaryjna
od kilku lat zatrudnia do czynnoci kontrolnych osoby nie bêd¹ce lekarzami
weterynarii, co zmniejsza jeszcze szanse wch³oniêcia znacz¹cej liczby absolwentów. Mo¿liwoci zatrudnienia takiej grupy lekarzy przez istniej¹ce praktyki s¹ ju¿ na wyczerpaniu. Jestemy przekonani, ¿e nie ma dzi racjonalnych
podstaw do masowego kszta³cenia lekarzy weterynarii a absolwenci
istniej¹cych czterech wydzia³ów w czêci zasilaj¹ armiê bezrobotnych. Apelujemy do Rady Krajowej o zdecydowane dzia³ania w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego aby zapobiec pomys³om powszechnego kszta³cenia
lekarzy weterynarii, które prowadz¹ wprost do pauperyzacji zawodu.
Uczestnicy Zjazdu z dezaprobat¹ patrz¹ równie¿ na próbê stworzenia nowego zawodu pod nazw¹ Pielêgniarz weterynaryjny w randze licencjatu
o niejasnych kompetencjach. Nowy kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wroc³awiu, zak³ada masowe kszta³cenie pielêgniarzy weterynaryjnych,
którzy w jak stwierdzi³ Dziekan, mieliby zmniejszyæ koszty funkcjonowania
zak³adów leczniczych poprzez zast¹pienie lekarzy weterynarii tañszym substytutem.
Wielkopolscy lekarze weterynarii oceniaj¹ plany powo³ania trzech nowych
wydzia³ów weterynaryjnych oraz kierunku Pielêgniarstwo weterynaryjne, jako
negatywne procesy wp³ywaj¹ce szkodliwie na rynek pracy lekarzy weterynarii.
SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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STANOWISKO NR 2
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2010 roku
w sprawie: zabezpieczenia rodków bud¿etowych na wyp³aty wynagrodzeñ dla urzêdowych lekarzy weterynarii, dzia³aj¹cych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2011 roku.
Lekarze weterynarii zebrani na XIV Zjedzie Sprawozdawczym Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, w obliczu likwidacji rachunku dochodów w³asnych zobowi¹zuj¹ Krajow¹ Radê do podjêcia wszelkich
dzia³añ maj¹cych na celu w³aciwe zabezpieczenie wyp³at wynagrodzeñ dla
urzêdowych lekarzy weterynarii, dzia³aj¹cych z wyznaczenia Powiatowego
Lekarza Weterynarii w 2011 roku. Wspomniane wynagrodzenia s¹ dla sporej
grupy lekarzy urzêdowych jedynym ich ród³em utrzymania i przy obecnych
k³opotach bud¿etowych, opónienie wyp³at o kilka miesiêcy pozbawi tê grupê
lekarzy rodków do ¿ycia.
Urzêdowi lekarze województwa wielkopolskiego badaj¹ ju¿ miêso w kilkunastu stacjach wytrawiania, które wdra¿aj¹ systemy zarz¹dzania jakoci¹
poprzedzaj¹ce ich akredytacjê, co znacz¹co zwiêksza nak³ad pracy biurowej
i sprawozdawczej, wyd³u¿aj¹c badanie o kilka godzin. Minister Rolnictwa odst¹pi³ jednak od obiecanej waloryzacji stawek op³at i wynagrodzeñ co powoduje, ¿e tê dodatkow¹ pracê wykonujemy ci¹gle wed³ug stawek z 2004 roku
czyli za darmo. Poniewa¿ badanie laboratoryjne na w³onie jest oddzieln¹ pozycj¹ za³¹cznika do rozporz¹dzenia 882 WE z w³asn¹ stawk¹, wzywamy wiec
Pana Ministra za porednictwem Krajowej Rady aby dostosowa³ rozporz¹dzenie o op³atach i wynagrodzeniach do realiów panuj¹cych w ca³ej wspólnocie.
SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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STANOWISKO NR 3
XIV Zjazdu Sprawozdawczego Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2010 roku
w sprawie: projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie organizacji terenowych organów administracji rz¹dowej
XIV Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dzia³aj¹c zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 30 maja 2009 r. nr 93, poz. 767), po zapoznaniu siê z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rz¹dowej, maj¹c na
uwadze weterynaryjn¹ ochronê zdrowia publicznego i sprawne funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej wyra¿a przekonanie, ¿e wprowadzenie proponowanych zmian skutkowaæ bêdzie:
· Nak³adaniem i krzy¿owaniem siê kompetencji w zakresie wydawania poleceñ dotycz¹cych wydatkowania rodków na dzia³anie Inspekcji Weterynaryjnej w ca³ym województwie;
· Konfliktami dotycz¹cymi kolejnoci obs³ugi, wagi spraw i wa¿noci zadañ.
· Koniecznoci¹ wyp³at rodków finansowych osobom zwalnianym z pracy.
· Zwiêkszeniem zatrudnienia w urzêdach wojewódzkich w celu zapewnienia w³aciwej jakoci merytorycznej obs³ugi wojewódzkiego lekarza weterynarii i pozosta³ych inspekcji
· Koniecznoci¹ wydatkowania rodków bud¿etowych na us³ugi zewnêtrzne dotycz¹ce miêdzy innymi utrzymania obiektów i ich bie¿¹cego funkcjonowania
· Parali¿em komunikacyjnym pomiêdzy jednostkami inspekcji i zaburzeniem
decyzyjnoci wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii.
· Powstawaniem biurokratycznych przeszkód na styku koniecznoci laboratoryjnego diagnozowania gronych dla ludzi i zwierz¹t jednostek chorobowych, a koniecznoci¹ finansowania drogich odczynników i sprzêtu diagnostycznego
· Koniecznoci¹ istotnego zwiêkszenia bud¿etów powiatowych inspektoratów weterynarii ze wzglêdu na obci¹¿enie ich czêci¹ zadañ wykonywanych w chwili obecnej przez wojewódzkie inspektoraty weterynarii.
· Zamieszaniem w zakresie podpisanych umów i wdra¿aniem w ¿ycie miêdzynarodowych przepisów dotycz¹cych wymiany towarowej w zakresie
dotycz¹cym produktów pochodzenia zwierzêcego, jak równie¿ poci¹gnie
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·

za sob¹ chaos kompetencyjny i brak wiarygodnoci polskiej ¿ywnoci na
rynkach miêdzynarodowych.
Dzia³aniami sprzecznymi z ustaleniami pokontrolnymi inspektorów Unii
Europejskiej (wczeniejsza zmiana w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
z powodu niezgodnoci wykazanych przez Inspektorów Unijnych wy³¹czy³a podleg³oæ Powiatowych Lekarzy Weterynarii ze struktur samorz¹dowych Starostwa, w celu zwiêkszenia niezale¿noci. Zmiany proponowane
w przedmiotowej ustawie id¹ w kierunku odwrotnym w przypadku Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii gdzie organem Inspekcji Weterynaryjnej na
szczeblu wojewódzkim ma byæ Wojewoda).

Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej wyra¿a przekonanie, ¿e skutki proponowanych zmian spowoduj¹ zamieszanie w funkcjonowaniu mechanizmów Inspekcji Weterynaryjnej
i bêd¹ mia³y negatywny wp³yw na jej statutowy obowi¹zek, jakim jest zachowanie odpowiedzialnoci i dba³oci w zapewnieniu bezpieczeñstwa zdrowia
publicznego poprzez pe³nienie nadzoru w przypisanych jej kompetencyjnie
obszarach.
Zagwarantowanie wysokiego poziomu sprawnoci dzia³ania Inspekcji Weterynaryjnej wydaje siê byæ mo¿liwe jedynie po przeprowadzeniu jej pe³nej
pionizacji, z dobrze przemylanym ulokowaniem strukturalnym, zapewniaj¹cym przede wszystkim jej niezale¿noæ pozwalaj¹c¹ omijaæ mo¿liwe konflikty
interesów. Wa¿nym aspektem jej funkcjonowania jest doprowadzenie do konsensusu w problemach nurtuj¹cych lekarzy wolnej praktyki, którzy wykonuj¹
czynnoci z wyznaczenia organów Inspekcji Weterynaryjnej.
Zjazd apeluje, o wstrzymanie prac nad wdro¿eniem proponowanych zmian i wyra¿a nadziejê, ¿e prace nad podobnymi projektami nie bêd¹ siê po raz
kolejny odbywa³y bez wspó³pracy z Samorz¹dem Lekarsko-Weterynaryjnym,
co pozwoli w przysz³oci na wprowadzanie takich zmian, które bêd¹ gwarantem dzia³ania w rzeczywistym interesie konsumenta i bezpieczeñstwa zdrowia
publicznego.
SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski

Do wiadomoci:
 Prezydent RP
 Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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STANOWISKO NR 4
XIV Zjazdu Sprawozdawczego
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2010 roku

w sprawie: zwrócenia siê do Dziekana Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu z proba
o wyjanienie nastêpuj¹cej kwestii:

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu wprowadza siê
now¹ specjalnoæ dla studentów  lekarz urzêdowy. Kosztem godzin klinicznych zostan¹ wprowadzone przedmioty administracyjne. Absolwent uzyska
dodatkowe uprawnienia z zakresu administracji, nie trac¹c nic z uprawnieñ klinicznych. Powstaje w zwi¹zku z tym pytanie, dlaczego studenci nie chc¹cy
skorzystaæ ze specjalnoci lekarz urzêdowy, nie maj¹ zmniejszonej iloci
godzin dydaktycznych, skoro nie s¹ one niezbêdne, aby uzyskaæ te same
uprawnienia kliniczne, co lekarze specjalnoci urzêdowej. Wielkopolska Izba
Lekarsko-Weterynaryjna prosi o rozwa¿nie wskazanej sprzecznoci.

SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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APEL
XIV Zjazdu Sprawozdawczego
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 12 czerwca 2010 roku
o podjêcie zdecydowanych dzia³añ maj¹cych na celu ochronê rynku us³ug
lekarsko-weterynaryjnych
Wielkopolscy Lekarze Weterynarii zebrani na XIV Zjedzie Sprawozdawczym w Poznaniu, zwracaj¹ siê do Krajowej Rady z apelem o podjêcie zdecydowanych dzia³añ maj¹cych na celu ochronê rynku us³ug lekarsko-weterynaryjnych. Nieskrêpowany dostêp do samodzielnej praktyki klinicznej przy gwa³townie rosn¹cej liczbie absolwentów wydzia³ów weterynaryjnych powoduje
najczêciej powstawanie nowych zak³adów leczniczych nie podyktowane rachunkiem ekonomicznym. Jest to bezporednia przyczyna powszechnego dzi
dumpingu cenowego i sukcesywnego obni¿ania poziomu wiadczonych us³ug.
Przypominamy, ¿e ubieg³oroczny Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii
w uchwale nr 9, zobowi¹za³ Krajow¹ Radê do standaryzacji us³ug weterynaryjnych oraz publikowania stosowanych cen na us³ugi weterynaryjne w poszczególnych regionach kraju. Zaniechanie tych prac przez Krajow¹ Radê powoduje rosn¹ce parcie m³odych lekarzy bez sta¿u klinicznego oraz odpowiedniej wiedzy praktycznej do samodzielnej praktyki leczniczej, co nie sprzyja
zachowaniu odpowiedniego poziomu wiadczonych us³ug. Apelujemy wiêc do
Krajowej Rady aby w obliczu masowego kszta³cenia lekarzy weterynarii bez
jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za przysz³oæ absolwentów, podjê³a wreszcie
dzia³ania umo¿liwiaj¹ce Izbie sprawowanie w³aciwej pieczy nad wykonywaniem zawodu i poziomem wiadczonych us³ug lekarsko-weterynaryjnych
w granicach interesu publicznego.
SEKRETARZE

PRZEWODNICZ¥CY

dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Gra¿yna Kneblewska

dr n. wet. Lech Gogolewski
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Sekretarz Rady
Lek. wet. Henryk Zió³kowski

Poznañ, 10.03.2010 r.

INFORMACJA Z OBRAD
V SESJI RADY WIELKOPOLSKIEJ
IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
W dniu 10 marca 2010 r. w siedzibie Izby odby³a siê V sesja Rady
WIL-Wet. Obrady prowadzi³ Prezes Izby lek. wet. Andrzej Moskal. Obecnych by³o 21 cz³onków Rady oraz Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej lek. wet. Ireneusz Sobiak, Przewodnicz¹cy S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego dr Piotr Kneblewski.
Na wniosek Skarbnika Rady lek. wet. Tomasza Porwana przyjêto dodatkowy punkt porz¹dku obrad 7a: zatwierdzenie bud¿etu.
Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej poinformowa³ Radê o 27 sprawach, które aktualnie s¹ rozpatrywane. Wiêkszoæ dotyczy nieprawid³owoci
w prowadzeniu dokumentacji w zak³adach leczniczych. Rzecznik przygotuje
sprawozdanie z prac na Zjazd w kwietniu 2010 r.
Przewodnicz¹cy S¹du poinformowa³ Radê o nowym wniosku, który wp³yn¹³ do S¹du. Równie¿ on przygotuje sprawozdanie na Zjazd.
W informacji Prezesa o pracach Izby Krajowej zawarta by³a relacja ze spotkania przedstawicieli Izby Krajowej z pracownikami Ministerstwa Rolnictwa.
Rozmowy dotyczy³y terminów zap³aty za prace zlecone przez PIW w sytuacji
planowanej likwidacji rachunku dochodów w³asnych.
Piotr Ka³u¿ny poinformowa³ Radê o konferencji, która odby³a siê 25 marca 2010r. w sprawie zawierania umów z zak³adami leczniczymi na prace
z wyznaczenia. Organizatorem konferencji by³o Stowarzyszenie MEDICUS
oraz organizacja prawnicza AUREUS. Efektem prac by³o rozwianie w¹tpliwoci prawnych co do mo¿liwoci zawierania umów z zak³adami leczniczymi. Ponadto Piotr Ka³u¿ny w komentarzu do spotkañ w Min. Rolnictwa dotycz¹cych
m.in. op³at za wiadectwa zdrowia, stwierdzi³, ¿e nale¿y egzekwowaæ pisemne
zobowi¹zania stron do dotrzymywania ustaleñ. Okazuje siê, ¿e dyscyplina partyjna podczas g³osowañ niweczy wczeniejsze ustalenia i zobowi¹zania uzyskane podczas spotkañ roboczych.
Tomasz Porwan zaproponowa³ przygotowanie uchwa³y na kwietniowy
zjazd dotycz¹cej zniesienia koniecznoci podpisywania przez rolników kart
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leczenia zwierz¹t. Skoro faktury VAT bêd¹ce wa¿nym dokumentem nie musz¹
byæ podpisywane przez odbiorców, to logiczne jest zaniechanie tego trudnego
w praktyce terenowej obowi¹zku.
Piotr Ka³u¿ny przedstawi³ treæ pisma dotycz¹cego sprzeda¿y leków przez
Spó³dzielniê Mleczarsk¹ w £owiczu skierowanego do £ódzkiej Izby. Rada
postanowi³a powiadomiæ o tym fakcie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w £odzi.
Nastêpna czêæ obrad odbywa³a siê w obecnoci zaproszonych goci: Pos³a Piotra Wako i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu Lecha
Szab³oñskiego.
Rozmowy dotyczy³y rz¹dowego projektu o zawodzie lekarza weterynarii,
usytuowaniu s³u¿by wet. w strukturach Min. Rolnictwa, koniecznoci zorganizowania spotkania roboczego samorz¹du wet. z przedstawicielami koalicji rz¹dowej, planowanych redukcjach etatów i znaczenia naszej korporacji w zapewnieniu bezpieczeñstwa ¿ywnoci i zdrowia publicznego. Rada wyrazi³a zaniepokojenie projektem zmniejszenia stawek za wiadectwa zdrowia zwierz¹t.
W naszym odczuciu temat ten jest chwytem przedwyborczym koalicji w celu
pozyskania elektoratu wiejskiego.
Nastêpnie Rada podjê³a uchwa³ê o terminie Zjazdu Sprawozdawczego na
dzieñ 17 kwietnia 2010 r. Rada podjê³a te¿ uchwa³ê w sprawie organizacji
Majówki w Wolsztynie w dniu 15 maja.
Rada przyzna³a medal, Amicis Weterynarii pos³owi Piotrowi Walkowskiemu i Prezesowi Izby Krajowej Tadeuszowi Jakubowskiemu.
Treæ uchwal wynikaj¹cych z rozpatrywania wniosków zawartych w korespondencji zawarta jest w osobnej czêci biuletynu.
Nastêpnie Skarbnik Izby Tomasz Porwan przedstawi³ i omówi³ za³o¿enia
bud¿etu naszej Izby. Lek. wet. Tomasz Porwan wyrazi³ swoje stanowisko
w sprawie wspó³pracy z Prezesem Andrzejem Moskalem w pimie, które rozda³ wszystkim obecnym cz³onkom Rady. Dyskusja nad tym stanowiskiem zamknê³a siê konkluzj¹ koniecznoci wypracowania nowego sposobu zarz¹dzania bud¿etem Rady zwiêkszaj¹cego rolê Skarbnika w podejmowaniu decyzji
finansowych. Do tego tematu Rada powróci podczas obrad Prezydium lub na
najbli¿szej sesji.
Na zaproszenie Prezesa naszej Izby gocilimy Pana Profesora Józefa Janickiego oraz doktora Nowaka. Spotkanie to da³o mo¿liwoæ zapoznania Pana
Premiera z aktualnymi problemami naszego zawodu. Bior¹c pod uwagê fakt,
¿e gocie s¹ doradcami w obecnym rz¹dzie i od lat nalez¹ do wielkich sojuszników naszego zawodu, spotkanie to by³o dla nas korzystne. Ka¿dy cz³onek
w³adzy, poinformowany w bezporedniej rozmowie z samorz¹dem o naszych
problemach, patrzy na nie z innej, lepszej dla nas perspektywy.
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Oferta ubezpieczeniowa dla lekarzy weterynarii

Poznañ 23.06.2010

SZANOWNI PAÑSTWO
Przedstawiamy Pañstwu propozycjê ubezpieczenia OC. Polisy która
bêdzie zabezpieczaæ interesy ubezpieczonych w razie pope³nienia przez
nich b³êdu w sztuce lekarskiej. Oferujemy Pañstwu pe³n¹ opiekê prawn¹
a w razie stwierdzenia zasadnoci roszczenia wobec ubezpieczonego wyp³atê nale¿nego odszkodowania.
Tegoroczna sk³adka zosta³a tak skalkulowana aby w pe³ni zabezpieczyæ
wyp³atê wiadczeñ, koszty likwidacji szkód a tak¿e koszty obs³ugi tego ubezpieczenia. Niestety w mijaj¹cym roku Nam siê to nie uda³o. Wyp³acone odszkodowania kilkukrotnie przewy¿szy³y wp³ywy z Pañstwa sk³adek.
Bez wzglêdu na to, zrobilimy wszystko aby rzetelnie wype³niæ wszystkie swoje zobowi¹zania wynikaj¹ce z tej umowy. Mamy nadziejê, ¿e dziêki
temu uznalicie nas Pañstwo za wiarygodnego partnera, ze zrozumieniem
przyjmiecie zmianê warunków finansowych i postanowicie zostaæ z Nami na
kolejny rok.
Oprócz ubezpieczenia Odpowiedzialnoci Cywilnej proponujemy równie¿
ubezpieczenie od Nastêpstw Nieszczêliwych Wypadków, którego zakres
i warunki finansowe, byæ mo¿e, pozwol¹ Pañstwu spojrzeæ ¿yczliwiej na tak
skonstruowany Pakiet ubezpieczeñ. Proszê pamiêtaæ, ¿e bez wzglêdu na posiadane ju¿ ubezpieczenia NNW mo¿na, w razie wypadku, skorzystaæ z pomocy i odszkodowania równie¿ z tego ubezpieczenia.
Jeli zdecydujecie siê Pañstwo na obydwa ubezpieczenia prosimy
o wp³acenie 250 z³ na konto Izby i w tytule wpisanie  OC + NNW oraz
swoje dane. Natomiast jeli chcecie skorzystaæ osobno z którego z tych
ubezpieczeñ sk³adka za OC wynosi  150 z³ a za NNW  100 z³.
Szczegó³y ofert znajd¹ Pañstwo na stronie www.wilwet.pl. Tam równie¿
oferta indywidualnego doubezpieczenia OC na wy¿sze Sumy Gwarancyjne.
Proszê pamiêtaæ, ¿e jako opiekun Pañstwa ubezpieczeñ jestem do dyspozycji w razie wszelkich w¹tpliwoci czy problemów.
Z wyrazami szacunku
Artur Nowak
TUiR Allianz Polska S.A
Tel: 600 316 272; mail: artur.nowak@port.allianz.pl

51

Mój komentarz

Lek. wet. Jacek Sonicki

AKREDYTOWANE BEZROBOCIE
Zmor¹ spêdzaj¹c¹ sen z powiek wielu urzêdowym lekarzom weterynarii jest dzi monstrualnie
rozbudowana dokumentacja czynnoci z wyznaczenia. Prowadz¹c lecznicê, wykonuj¹c monitoringi
i badaj¹c miêso, lekarz weterynarii czuje siê jak saper st¹paj¹cy po polu minowym, jakim jest godzinowy system rozliczeñ. Nasze marzenia o powrocie
do rozliczenia sztukowego przy badaniu miêsa oraz wyznaczaniu zak³adów
leczniczych, których personel mia³by wykonywaæ badania monitoringowe byd³a i trzody wraz ze wiadectwami zdrowia, to te¿ tylko mrzonki. Jak zwykle
Inspekcja przyjmuje fikcjê, jakoby wyznaczony lekarz zatrudniaj¹cy techników, sam osobicie pobiera³ krew w kierunku EBB, Brucelozy i Aujeszkyego,
szczepi³ w ogniskach choroby, wystawia³ wiadectwa zdrowia w gospodarstwach, nadzorowa³ spêdy, bada³ miêso i leczy³ zwierzêta.
Co wiêc robi zatrudniony przez niego personel  pilnuje lecznicy? Skoro
w umowie z PLW, ca³¹ odpowiedzialnoæ wobec osób trzecich ponosi zleceniodawca, to dlaczego prostych czynnoci nie mo¿e oficjalnie wykonywaæ personel wyznaczonych zak³adów leczniczych pracuj¹cy pod nadzorem kierownika zak³adu? Tradycyjnie Inspekcja woli sankcjonowaæ papierow¹ fikcjê, zamiast zdrowych i przejrzystych zasad zlecania i wykonywania zleceñ. Jak tylko
siêgnê pamiêci¹, prawdziwe pieni¹dze w weterynarii pañstwowej zawsze robi³o siê nielegalnie tzn. zg³oszenia bez kwitu, handel samochodami na talony,
dojazdy po trasie, kontrole zza biurka, itd. Tradycyjnie wiêc trzymamy siê
w konwencji. Problem w tym, ¿eby doba mia³a chocia¿ 30 godzin, a wówczas
nieliczni zaufani zarobiliby swoje. Sytuacja jednak niebawem mocno siê
skomplikuje za spraw¹ coraz to nowych absolwentów czterech istniej¹cych
wydzia³ów weterynaryjnych oraz kolejnych, które maj¹ powstaæ.
M³odzi lekarze koñcz¹ dzi studia w przewiadczeniu, ¿e bêd¹ mieli wielkie szczêcie jeli stan¹ na tamie w rzeni, bo wówczas utrzymaj¹ rodzinê. Dla
osi¹gniêcia tego celu gotowi s¹ na wszelkie powiêcenia. Znajomy lekarz, który wyjecha³ z Polski 30 lat temu, kolega Robert Czarnecki, rozbawi³ mnie ostatnio stwierdzaj¹c, ¿e jestemy jedynym krajem na wiecie, gdzie lekarz stoi na
tamie w rzeni i bada wszystkie winie poubojowo. Stwierdzi³ te¿, ¿e jego
zdaniem to du¿e marnotrawstwo wysoko wykwalifikowanego lekarza do tak
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prostych czynnoci, które móg³by wykonywaæ meat inspektor, czyli ogl¹dacz. To prawda, tylko co mieliby robiæ ci lekarze, którzy dzi badaj¹ w rzeniach? Organizacja tych badañ pozostawia wiele do ¿yczenia, ale jest jakim
sposobem na ¿ycie kilku tysiêcy lekarzy, którzy nie utrzymaliby siê z leczenia
zwierz¹t gospodarskich.
Jednak coraz czêciej to badanie z doskoku rodzi nowe wyzwania, które
zmuszaj¹ do jeszcze wiêkszego zaanga¿owania. Mam tu na myli akredytowane stacje wytrawiania miêsa, które w Wielkopolsce sta³y siê ju¿ faktem. Wprowadzenie systemu zarz¹dzania jakoci¹ tworzy nowe czynnoci przy badaniu
i stosy nowej dokumentacji, która rodzi siê w bólach ale musi budziæ przera¿enie. Dokumentowanie ka¿dej czynnoci w miejscu i czasie, fiksuje badaj¹cego lekarza jak etatowego pracownika rzeni. Nowe wersje urzêdowych dzienników równie¿ wymagaj¹ okrelenia dok³adnej godziny badania przed i poubojowego oraz dostawy ¿ywca. Wszystko to wyd³u¿a czas badania za biurkiem,
w stosunku do czasu uboju. Niestety nie doczekalimy siê nowych stawek (lub
zrewaloryzowanych po 2004 r.).
Doczekalimy siê jednak likwidacji rachunku dochodów w³asnych PLW,
z którego w miarê regularnie Powiatowy p³aci³ za badania, oczywicie gdy
zap³aci³ mu podmiot nadzorowany. Jak bêdzie wygl¹da³a sytuacja po 1 stycznia 2011 roku, mo¿na siê tylko domylaæ. Janusz Zwi¹zek na XIV Zjedzie
Sprawozdawczym w Poznaniu stwierdzi³, ¿e nie wyobra¿a sobie konsolidacji
administracji WZW-etów przy urzêdach wojewódzkich, bez jego zgody i akceptacji. Jednak dzi po zwyciêstwie Bronka wszystko jest mo¿liwe. Obserwuj¹c G³ównego Lekarza w czasie tegorocznej Pielgrzymki Lekarzy Weterynarii na Jasn¹ Górê mo¿na domniemywaæ, ¿e jest ju¿ tak le, i¿ tylko wstawiennictwo Czarnej Madonny mog³oby nam pomóc.
Co bystrzejsi wpisali siê wiêc w dokumentacjê akredytacyjn¹ laboratoriów rzenianych i zastanawiaj¹ siê na ile jest to dla nich gwarancj¹ wyznaczenia a reszta coraz s³abiej widzi wiate³ko w tunelu. Jeli dotychczas Powiatowy nie zap³aci³ za monitoring przez 3-4 miesi¹ce to by³o jeszcze miêso,
ale od stycznia ono te¿ do³¹czy do pakietu. Czy¿by wiêc akredytowane
bezrobocie? Proponujê jednak inne wyjcie, a mianowicie powszechny
i obowi¹zkowy protest od 1.02.2011 roku, tzn. od chwili, gdy na konta miêsiarzy nie wp³ynie pierwsze wynagrodzenie. Uzdrawiaj¹ca moc Strojku
mo¿e mieæ bardzo korzystny wp³yw na dysydentów, a wówczas znajd¹ siê
pieni¹dze. Jeli bêd¹ wynagrodzenia, mo¿emy nawet akredytowaæ swoje zak³ady lecznicze, ale jeli przez 2-3 miesi¹ce nie bêdzie pieniêdzy, to nawet
akredytowane laboratoria stan¹.
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Lek. wet. Jacek Sonicki

KONFERENCJA PODATKOWA W OPOLU
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej
Praktyki Medicus veterinarius z siedzib¹ w Namys³owie nawi¹za³o kontakt ze Stowarzyszeniem Prawa Finansowego Aureus dzia³aj¹cym przy Uniwersytecie Opolskim i dziêki
wielu rozmowom przeprowadzonym przez Piotra Ka³u¿nego uda³o siê przekonaæ prawników, ¿e nasze oczekiwania co do sposobu zawierania i rozliczania
umów z PLW, maj¹ ju¿ dzi podstawê prawn¹ aby funkcjonowaæ bez kolizji
z innymi ustawami zgodnie z przekonaniem rodowiska lekarzy wyznaczonych. Owocem tych rozmów i przemyleñ by³a IV Konferencja Podatkowa
pt. Opodatkowanie podatkiem dochodowym i VAT dochodów lekarzy weterynarii, która odby³a siê na wydziale prawa UO w Opolu w dniu 18.03.2010 r.
Zebrani prawnicy, pracownicy Urzêdów Skarbowych, Izb Skarbowych
oraz lekarze weterynarii wys³uchali kilku referatów na temat opodatkowania
przychodów z wyznaczenia organu PLW. Dyskusja z prelegentami rzuci³a dodatkowe wiat³o na zawi³oci jakie w poszczególnych regionach kraju powstaj¹ przy braku jednolitej interpretacji istniej¹cych przepisów na styku dzia³ania
organu administracji z prywatnymi przedsiêbiorcami dzia³aj¹cymi w ramach
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Dziwna i nie zrozumia³a dla rodowiska
prawniczego jest postawa G³ównego Inspektoratu oraz Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoci, które to instytucje od lat forsuj¹ z uporem wadliwy i kryminogenny dla przedsiêbiorców sposób wykonywania i rozliczania wyznaczeñ
PLW. Lekarze wolnej praktyki jako mikroprzedsiêbiorcy musz¹ ³amaæ prawo,
chc¹c wykonywaæ czynnoci z wyznaczenia PLW. Nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Aureus przyznaj¹, ¿e jeli do wykonania wiêkszoci czynnoci
z wyznaczenia PLW, niezbêdna jest baza zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, to
znaczy, ¿e czynnoci te obejmuj¹ zakres prowadzonej przez lekarzy wyznaczonych dzia³alnoci gospodarczej. W konkluzji stwierdzono wiêc, ¿e zawarcie
umowy z zak³adem leczniczym dla zwierz¹t, wskazuje na koniecznoæ wyp³aty wynagrodzenia na rzecz zak³adu leczniczego oraz zwolnienie p³atnika
(PLW), z obowi¹zku dokonania poboru zaliczki na podatek dochodowy i sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. W toku spotkania powsta³ plan upublicznienia
w bran¿owej prasie prawniczej wypracowanych wspólnie pogl¹dów a nastêp-
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nie zwrócenia siê do Ministra Finansów o przyjêcie interpretacji ogólnej, która
umo¿liwi w³aciwe i bezkolizyjne z pozosta³ymi przepisami, wyznaczanie
i rozliczanie wyznaczeñ.
Jeli wypracowane stanowisko zaistnieje ju¿ w mediach i zacznie ¿yæ w³asnym ¿yciem to wówczas trudno bêdzie Ministrowi Finansów forsowaæ pogl¹d
oparty na nieprawdziwych przes³ankach zg³aszanych przez GIW. Przedstawiamy Pañstwu artyku³, który ukaza³ siê w prasie fachowej jako wyraz zrozumienia oczekiwañ i przyjêcia racji rodowiska lekarzy wolnej praktyki wyznaczanych przez PLW, do wykonywania niektórych czynnoci w jego imieniu ale
prowadz¹cych jednoczenie dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie zak³adu leczniczego dla zwierz¹t*.

* Nie uzyskalimy zgody na publikacjê artyku³u, wiêc podajemy adres, pod którym mo¿na go znaleæ Gazecie Prawnej:
12 kwietnia 2010 nr 70 (2701) www.gazetaprawna.pl Tygodnik Podatkowy C 11
Podatki dochodowe
Raport DGP Rozliczenia umów cywilnoprawnych
Weterynarze czekaj¹ na interpretacjê ogóln¹ ministra finansów  Ewa Matyszewska
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dr W³odzimierz Gibasieiwcz

MSZA KATYÑSKA
W Warszawie w Bazylice w. Krzy¿a przy Krakowskim Przedmieciu 3
15 kwietnia 2010 r. odby³a siê uroczysta Msza Katyñska w intencji lekarzy weterynarii zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz za wszystkich, którzy od nas odeszli i za ¿yj¹cych lekarzy weterynarii wraz z rodzinami
oraz MSZA ¯A£OBNA w intencji lekarza wet. Leszka Deptu³y, adw. Joanny
Agackiej-Indeckiej, dr n. med. Janiny Fetliñskiej, p³k. dr hab. n. med. Wojciecha Lubiñskiego i wszystkich ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod
Smoleñskiem.

W Bazylice w. Krzy¿a wype³nionej niemal do ostatniego miejsca przez
lekarzy weterynarii przyby³ych z ró¿nych stron Polski i reprezentuj¹cych
wszystkie rodowiska: lekarzy wolnej praktyki (czêæ Rady Krajowej), lekarzy
pañstwowych (zastêpca G³ównego Lekarza Wet. dr J. Naze oraz lekarze powiatowi), pracownicy Ministerstwa Rolnictwa, emeryci, naukowcy, lekarze
z inspekcji wojskowej wraz z pocztem sztandarowym, oficerowie WP z asy56
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stentem ds. medycznych szefa Sztabu Generalnego WP gen. dr. A. Winiewskim i szefem s³u¿by wet. p³k. R. Jeleniewiczem oraz licznie zgromadzonych
pielêgniarek. Mszê w. celebrowa³ krajowy duszpasterz lekarzy weterynarii ojciec Jerzy Brusi³o, który w podnios³ej i przejmuj¹cej homilii przedstawi³ catharsis zamordowanych na nieludzkiej
ziemi oraz ich rodzin. Podkrela³ wielokrotnie, ¿e w pogoni za dobrami przyziemnymi, w ustawicznej gonitwie zapomina siê o cz³owieku. Po mszy w kaplicy
Matki Boskiej Katyñskiej odby³a siê,
krótka modlitwa odprawiona przez prawos³awnego duszpasterza lekarzy wet.
ks. Piotra Rojeckiego.
W Bazylice przy Krakowskim
Przedmieciu widoczne by³y ju¿ przygotowania do przyjêcia trumny z cia³em
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego,
który jak wiemy tak¿e zgin¹³ we wspomnianej katastrofie.
Przedstawiciel Wielkopolski przygotowa³ referat zwi¹zany ze zbrodni¹
katyñsk¹. Ograniczony znacznie czas w zwi¹zku z nat³okiem mszy organizowanych przez ró¿ne rodowiska nie pozwoli³ na jego wyg³oszenie, zosta³ jednak opublikowany w ¯yciu Weterynaryjnym w Komentarzu Prezesa dr. Tadeusza Jakubowskiego, dlatego tutaj referat ten pomijam, a prezentujê kilka zdjêæ.
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ODZNACZENI LEKARZE WETERYNARII
Mi³o jest nam poinformowaæ naszych Czytelników o wydarzeniu, które mia³o miejsce 7 czerwca 2010 roku. W G³ównym Inspektoracie Weterynarii odby³a
siê uroczystoæ wrêczenia odznaczeñ nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego. Wród
odznaczonych by³o dwóch lekarzy weterynarii z województwa wielkopolskiego:

·

Lekarz weterynarii Eugeniusz Giczela (WIW Poznañ) otrzyma³ Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi,

·

Lekarz weterynarii Ireneusz Szefliñski (PIW Konin) otrzyma³ Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi.
Odznaczenia te przyznano za zas³ugi w dzia³alnoci na rzecz ochrony zdrowia publicznego. Gratulujemy odznaczonym tak wartociowego wyró¿nienia.
Jestemy przekonani, ¿e i oni, i inni koledzy ci¹gle podejmowaæ bêd¹ dzia³ania
na rzecz swoich lokalnych spo³ecznoci, a przez to na rzecz rozwoju naszego
pañstwa.
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Lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak

KONFERENCJA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI
PRZEDMIOTÓW WETERYNARYJNYCH WE WRZENI
W dniach od 27-29 maja 2010 r. w siedzibie Zespo³u Szkó³ Technicznych
i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeni, przy którym funkcjonuje Technikum Weterynaryjne, odby³a siê IV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkó³ i Przedmiotów Weterynaryjnych. W konferencji oprócz gospodarzy wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce szko³y:
Zespó³ Szkó³ Weterynaryjnch i Ogólnokszta³c¹cych w £om¿ym, Zespó³
Szkó³ Rolniczych w Kijanach (woj. Lubelskie), Zespó³ Szkó³ Kszta³cenia Rolniczego w Nowym Targu, Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego
w Zduñskiej D¹browie (pow. £owicz), Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Marszewie (pow. Pleszew), Centrum Kszta³cenia Policealnego Technik w Gdañsku, Prywatne Technikum Weterynarii Nr 1 Prywatna Szko³a Policealna Nr 1 dla Doros³ych w Warszawie, Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Nysie, Zespó³ Szkó³ Nr 6 im.
Stanis³awa Staszica w Szczecinku, Zespó³ Szkó³ Informatycznych w S³upsku,
Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Jeleniej Górze, Policealne Studium
Zawodowe dla Doros³ych w Legnicy.
Klas weterynaryjnych przy innych szko³ach jest znacznie wiêcej ale siê na
konferencjê nie zg³osi³y. W sumie oprócz goci honorowych wziê³o udzia³ 35
osób z wymienionych szkó³.
W pierwszym dniu spotkania uroczystego otwarcia konferencji dokona³
mgr in¿. W³odzimierz Wawrzyniak  dyrektor szko³y wrzesiñskiej. Nastêpnie
g³os zabra³ Starosta Wrzesiñski mgr Dionizy Janiewicz, który w imieniu burmistrza Wrzeni i Zarz¹du Powiatu ¿yczy³ uczestnikom owocnego i przyjemnego pobytu we Wrzeni, wys³uchania ciekawych prelekcji i wyk³adów.
Przyst¹piono do realizacji czêci merytorycznej Konferencji. Jako pierwszy wyst¹pi³ z prelekcj¹ Wojewódzki Lekarz Weterynarii  Les³aw Szab³oñski
 absolwent szko³y z 1973 r. Z du¿ym talentem pedagogicznym omówi³ aktualna sytuacjê w zakresie zwalczania chorób zakanych zwierz¹t na terenie
Wielkopolski a szczególnie choroby Aujeszkiego trzody chlewnej, wcieklizny,
bia³aczki byd³a, salmonelloz u drobiu i monitoring brucelozy i grulicy byd³a.
Z kolei wyst¹pil lek. wet. Dariusz Karczewski  cz³onek Rady Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  te¿ absolwent szko³y z 1973 r. Odczyta³ tekst
przygotowany przez Prezesa Izby lek. wet. Andrzeja Moskala. WIL-Wet. zrze59
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sza oko³o 1200 lekarzy wet. pracuj¹cych w 638 zak³adach. G³ównymi zadaniami samorz¹du lekarzy wet. jest: nadzór nad nale¿ytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lek. wet;  reprezentowanie i ochrona zawodu lekarsko-weterynaryjnego;  integrowanie rodowiska weterynaryjnego, zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia zwierz¹t oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia
publicznego  opiniowanie aktów prawnych poprzez wspó³pracê z Krajow¹
Rad¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹.
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna wydaje Biuletyn Informacyjny wietnie redagowany przez redaktora naczelnego dr W³odzimierza Gibasiewicza i mgr Agnieszkê Bylewsk¹. Nastêpnie g³os zabra³ miejscowy Powiatowy Lekarz Weterynarii Romuald Juciñski  tak¿e absolwent szko³y z 1976
roku. Omówi³ krótko obowi¹zuj¹ce akty prawne, reguluj¹ce wykonywanie zawodu przez techników weterynarii. Poda³, ¿e na pocz¹tku lat 90-tych pracowa³o w Polsce ok. 6 tys. Techników weterynarii. Spór jaki powsta³ miêdzy lekarzami i technikami, po prywatyzacji us³ug weterynaryjnych, mia³ przede
wszystkim pod³o¿e ekonomiczne. Zreferowa³, jakie czynnoci mo¿e wykonywaæ technik weterynarii samodzielnie, a jakie z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii wraz z lekarzem. Jako powiatowego lekarza weterynarii, aktualnie budzi niepokój powo³ywanie przez samorz¹dy powiatowe klas weterynaryjnych i propozycja 3 letnich studiów licencjackich: pielêgniarstwo
weterynaryjne. Po wys³uchaniu prelegentów, uczestnicy konferencji z du¿ym
zainteresowaniem zaczêli ws³uchiwaæ siê w s³owa wyk³adowców i obserwowaæ ekran. Naukow¹ czêæ konferencji mieli zaszczyt przedstawiæ stosunkowo
m³odzi pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
I tak:
1. Dr Jolanta Spu¿ak  Badania endoskopowe psów i kotów  uk³adu oddechowego.
2. Dr Piotr S³awuta  Zaburzenia przemiany wodno-elektrolitowej.
3. Dr Marcin Jankowski  Badania endoskopowe przewodu pokarmowego
u psów i kotów.
Uczestnicy konferencji wyrazili du¿e uznanie organizatorom za to, ¿e do
wyg³oszenia wyk³adów zaprosili ludzi m³odych, wybitnie komunikatywnych
i otwartych.
Drugi dzieñ konferencji by³ powiêcony problemom turystyczno-krajoznawczym. Uczestnicy wziêli udzia³ w wycieczce do Go³uchowa. Zwiedzili
piêkny park, rezerwat ¿ubrów Muzeum Lenictwa i Muzeum Przyrodnicze oraz
zamek.
W pewnym stopniu by³o to nawi¹zanie do popo³udnia pierwszego dnia
Konferencji, kiedy to uczestnicy zwiedzili centrum Wrzeni: obejrzeli pomnik
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Marii Konopnickiej, pomnik powiêcony Dzieciom Wrzesiñskim, koció³ farny z niedawno powiêconym pomnikiem papie¿a Jana Paw³a II oraz Muzeum
im. Dzieci Wrzesiñskich. Ostatnim punktem konferencji by³a prelekcja lekarza
weterynarii Mieczys³awa Pietrzaka, d³ugoletniego nauczyciela przedmiotów
zawodowych wrzesiñskiego Technikum. Wymieniony wielokrotnie bra³ udzia³
w opracowywaniu programów nauczania dla rednich szkó³ weterynaryjnych,
przeprowadza³ recenzje podrêczników, jako doradca organizowa³ ró¿nego rodzaju formy udoskonalenia dla lekarzy weterynarii zatrudnionych w szko³ach
jako nauczyciele. Mieczys³aw Pietrzak dokona³ analizy 60 lat funkcjonowania
techników weterynaryjnych jako szkó³ i zmieniaj¹cego siê podejcia do zawodu technika weterynarii. Zawsze by³ zwolennikiem funkcjonowania w polskiej
weterynarii redniego personelu weterynaryjnego. Takie podejcie mieli i maj¹
dzi wiatli lekarze weterynarii. D³ugoletnie i ciê¿kie studia weterynaryjne nie
powinny byæ domen¹ wykonywania wielu prostych czynnoci przez lekarzy
weterynarii. Mieczys³aw Pietrzak odniós³ siê do b³êdów pope³nionych
w przesz³oci przez w³adze weterynaryjne owiatowe, które uruchamia³y
w pewnych okresach zbyt wiele szkó³ m³odzie¿owych, potem policealnych studiów weterynaryjnych. Sami lekarze z ró¿nych wzglêdów przymykali oczy, jak
technicy przeprowadzali rumenotomiê, ciêcia cesarskie, czy te¿ trzebienie ogierów. Gdy zaczê³y pojawiaæ siê problemy z prac¹ dla techników weterynaryjnych, zaczêto siê domagaæ zamykania szkó³. Gdy technicy zaczêli byæ niepotrzebni, pojawi³y siê zadra¿nienia miêdzy lekarzami i technikami. A¿ nie chce
mi siê wierzyæ, ¿e kiedy obie grupy zawodowe nale¿a³y do wspólnej organizacji spo³eczno-zawodowej Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii. Nie
mogê sobie wyobraziæ sytuacji jaka mo¿e siê pojawiæ za parê lat, gdy na rynek
pracy wejd¹ absolwenci klas weterynaryjnych funkcjonuj¹cych i ci¹gle powstaj¹cych przy ró¿nego rodzaju szko³ach ponadgimnazjalnych i policealnych. Nikt
tego procesu nie kontroluje, nie wiadomo ile osób posiada tytu³ technika weterynarii i ilu techników pracuje aktualnie w zawodzie w charakterze personelu
pomocniczego.
Sytuacja na rynku pracy dla techników weterynarii mo¿e jeszcze bardziej
siê skomplikowaæ, gdyby dosz³o do powo³ania na niektórych wydzia³ach weterynaryjnych nowego kierunku studiów, tzw. pielêgniarstwa weterynaryjnego. Wiele czynnoci ewentualnych pielêgniarzy pokrywa siê z czynnociami
wykonywanymi przez techników weterynarii. Podoba mi siê stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, która w sposób zdecydowany wypowiada siê przeciw takim zamiarom, dostrzegaj¹c tym samym, ¿e ten charakter pracy pe³ni³ i pe³ni z powodzeniem technik weterynarii. Organizatorzy konferencji ¿ywili nadziejê, i¿ ten punkt wywo³a wród uczestników bogat¹ i owocn¹
dyskusjê, z wypracowaniem sensownych wniosków. Tak siê jednak nie sta³o,
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dyskusja mia³a miejsce w kuluarach i przerwach. Jeden z uczestników stwierdzi³, ¿e osoby, które maj¹ pieni¹dze mog¹ uruchomiæ w ka¿dej chwili technikum niepubliczne lub szko³ê policealn¹, nie bacz¹c czy absolwenci takiej szko³y bêd¹ mieli pracê zgodn¹ z wykszta³ceniem. S³aby nadzór pedagogiczny,
brak praktycznie doradztwa metodycznego sprawia, ¿e w niektórych technikach weterynaryjnych przedmioty zawodowe realizuj¹ nauczyciele bez akademickiego wykszta³cenia weterynaryjnego. Dawniej taki stan by³by nie do
pomylenia.
Na koniec pozwolê sobie przytoczyæ wzmiankê o aktualnej sytuacji dotycz¹cej technika weterynarii, któr¹ opisa³ lek. wet. Jerzy Borowiec z Lwówka l¹skiego  uczestnik podobnej konferencji, która odby³a siê w Zespole
Szkó³ Licealnych i Zawodowych Nr 1 w Jeleniej Górze (Biuletyn IL-Wet.
19 /Nr 4/. Mam nadziejê, ¿e z czasem wywi¹¿e siê odpowiednia dyskusja dotycz¹ca opisanych problemów i w jej wyniku zaczn¹ byæ podejmowane racjonalne rozwi¹zania.

Wrzenia, 2.06.2010 r.
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mgr Agnieszka Bylewska

ZIMNA ZOKA, CZYLI MAJÓWKA 2010
Jak co roku nie moglimy doczekaæ siê Majówki. To naprawdê wietna
impreza i Ci, którzy w niej uczestnicz¹ dobrze o tym wiedz¹. Czekalimy, czekalimy no i przyszed³ maj: zimny, deszczowy, ponury. Bardziej listopadowy ni¿ wiosenny. To tak jakby niebo równie¿ przywdzia³o ¿a³obê po wydarzeniach kwietniowych  straszliwej katastrofie smoleñskiej, która ju¿ na zawsze
pozostanie w naszych sercach. Wszystko, co dzia³o siê póniej, dzia³o siê ju¿
w cieniu katastrofy. Jakby jeszcze tego by³o ma³o, uaktywni³ siê wulkan na
Islandii  nie bêdê przytaczaæ nazwy, bo i tak nikt nie jest w stanie jej wymówiæ  a i czyta siê równie trudno. ledzilimy prognozy pogody do ostatniej
chwili pe³ni niepokoju, ¿e ta jesienno-zimowa aura odstraszy naszych goci.
Mówi siê, ¿e nie powinno siê wierzyæ w porzekad³a ludowe, a jednak zimna
Zoka (15 maja) sprawdzi³a siê w 100 procentach. Zamiast kreacji imprezowych
trzeba by³o wkomponowaæ siê w zimowe kurtki i mieæ woln¹ rêkê na parasol.
No ale dla nas to ¿adna przeszkoda. Przez dwa tygodnie gromadzilimy gad¿ety na loteriê,
trwa³a gonitwa za parkietem do
tañca, no bo na trawie mo¿na pochodziæ, posiedzieæ ewentualnie
na kocu, jak jest sucho i ciep³o,
ale tañczyæ raczej trudno. No i siê
uda³o, dziêki uprzejmoci Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
dr Les³awa Szab³oñskiego, który
sam osobicie nadzorowa³ poszukiwania kilku chocia¿by desek,
na których da siê zatañczyæ. Wraz
z ma³¿onk¹ by³ jednym z pierwszych tancerzy na naszej imprezie.

Fot. Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Les³aw
Szab³oñski z ma³¿onk¹ lek. wet.
Mari¹ Szab³oñsk¹
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W tym roku majówkê wspó³organizowa³ lek. wet. Pawe³ Jakiewicz
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie. Zrobi³ to doskonale: mielimy
sto³y suto zastawione jad³em:
dok³adnie tak jak pisalimy
w zaproszeniach. By³ pieczony
dzik (oczywicie zbadany
 w koñcu to weterynaria,
a wiêc wszystko pod specjalnym nadzorem), ponadto kilka
rodzajów sa³atek, doskona³e
wêdliny: szynka, kie³basy i niczym nie daj¹cy siê zast¹piæ
smalec ze skwarkami. Nie
wspomnê ju¿ o kilku gatunkach chleba i ogóreczkach: zarówno konserwowych, jak
i ma³osolnych.
Fot. Serwis kuchenny.

Z dañ gor¹cych tradycyjny bigos, ¿urek na kie³basie. Jak co roku  równie¿ dystrybutory z darmowym piwem  tym razem musia³y zadzia³aæ rozgrzewaj¹co i zadzia³a³y. Niektórzy efekt rozgrzewaj¹cy
wzmacniali jeszcze innymi
p³ynami, ale wówczas ³atwiej o ten drugi, ciê¿ki
dzieñ, czyli  cytuj¹c klasyka: tupot bia³ych mew po
molo pustym. Mielimy te¿
profesjonalnego d.j., który
dodatkowo rozgrzewa³ nas
muzycznie i mentalnie. Przed
ewentualnym deszczem chroni³y nas kolorowe namioty
 bardzo piêkne, ¿ó³te i czerwone  imitowa³y s³oñce,
którego nam zabrak³o.
Fot. Prezes Andrzej Moskal otwiera Majówkê (obok d.j. Maciej Szulc).

Gocie nas nie zawiedli. Przyby³o oko³o 200 osób, co przy takiej beznadziejnej niestety pogodzie  poczytywalimy sobie za sukces. Pierwszym naszym gociem honorowym by³a Pani Prezes Lubuskiej Izby Lekarsko-Wetery64
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naryjnej dr El¿bieta Sobczak  wyprzedzi³a wszystkich  zrobi³a nam swoim
przybyciem mi³¹ niespodziankê.
Fot. Prezes Lubuskiej izby L-W dr El¿bieta
Sobczak, Prezes WIL-Wet. Andrzej Moskal

Póniej pojawili siê nastêpni oczekiwani przez nas gocie: zastêpca G³ównego Lekarza Weterynarii Jaros³aw Naze,
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu prof. dr hab. Roman Ko³acz,
prof. dr hab. Jan Twardoñ, Starosta Powiatu Wolsztyñskiego, Wielkopolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek.

wet. Les³aw Szab³oñski
wraz z ma³¿onk¹, poznalimy równie¿ nowego zastêpcê Wielkopolskiego
Lekarza lek. wet. Bartosza
Raja. Przybyli licznie powiatowi lekarze weterynarii, niektórzy ze swoimi
najbli¿szymi: wspó³organizator majówki
Fot. (od prawej) Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu
prof. dr hab. Roman
Ko³acz, prof. dr hab.
Jan Twardoñ

Fot. (od prawej) Zastêpca G³ównego Lekarza Weterynarii
Jaros³aw Naze, zastêpca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Bartosz Raj
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Fot. (od prawej) Prezes
Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr
El¿bieta Sobczak,
przedst. Urzêdu Marsza³kowskiego Janusz
Taciak, Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Krzysztof
Piasek

lek. wet. Pawe³ Jakiewicz  Wolsztyn, lek.
wet. Dariusz Hyhs
 Ostrów Wlkp., lek. wet. Micha³ Gogulski  Jarocin, lek. wet. Tadeusz Grygier
 Kocian, lek. wet. Dariusz Karczewski  roda Wlkp. lek. wet. Andrzej Saternus
 Miêdzychód, lek. wet. Ireneusz Sobiak  Poznañ, lek. wet. Czes³aw W³odarczak
 Gostyñ. Nie zawiód³ te¿ by³y Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Andrzej
¯arnecki wraz z ma³¿onk¹  pomys³odawca majówek, które jak widaæ sprawdzi³y
siê doskonale. Musimy tylko skuteczniej zamawiaæ pogodê, bo ona nie zawsze siê
sprawdza. Jeli chodzi
o przysz³y rok, to zimna Zoka zdecydowanie odpada.
Fot. Powitania goci: (od
prawej) lek. wet. Jolanta
¯arnecka, lek. wet. Andrzej ¯arneck i  by³y
Wojewódzki L-W, mgr
Agnieszka Bylewska,
Prezes lek. wet. Andrzej
Moskal

Skansen zachwyci³ nas piêkn¹ sceneri¹
 stare wiejskie chaty i du¿o soczystej, majowej zieleni. A do tego kozy w zagrodzie.
Kiedy dobrze siê im przyjrzeæ, to widaæ, ¿e
maj¹ nawet swój wyraz twarzy. Chyba dziwi je nasza liczna obecnoæ w skansenie.
Na pewno dodawa³y imprezie uroku.
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Z minuty na minutê
by³o nas coraz wiêcej.
Wszyscy chêtnie kupowali
losy  wy³o¿one na podecie nagrody kusi³y. Mo¿na
by³o wygraæ m. innymi: robota kuchennego, jeden
z atrakcyjnych zegarów
ciennych, pi³kê, parasol,
materac dmuchany, albo
brytfannê ze szk³a ¿aroodpornego. Poza tym przydatne na biwaku  i nie tylko
 latarki, apteczki samochodowe, parasole, ¿elazka, termosy a nawet kowbojskie kapelusze. No ale absolutnym zwyciêzc¹, chcia³oby siê rzec monopolist¹
nagrodowym by³ dr Czes³aw W³odarczak. Wygra³ równie¿ nasz¹ nagrodê
g³ówn¹  dvd blu ray. Niektórzy to maj¹ szczêcie
Mielimy te¿ zapalonych kibiców dru¿yny Lecha Kolejorza  dr Piotra
Kneblewskiego i dr Wojciecha Budzyka, którzy w trakcie Majówki pojechali
na mecz do Poznania  oczywicie zwyciêski dla naszej dru¿yny (2:0
z Zag³êbiem Lubiñ i tym
wynikiem zapewnione mistrzostwo Polski dla Lecha),
a po meczu wrócili kontynuowaæ zabawê. A zabawa
trwa³a do pónych godzin
nocnych  mimo ch³odu.
Jak widaæ ch³ód nam nie
straszny. Cokolwiek bym
nie napisa³a, to nic tak nie
odda nastroju imprezy jak
zdjêcia. Przedstawiamy wiêc
Pañstwu ca³¹ ich gamê. One powiedz¹ znacznie wiêcej ni¿ ja. Zapraszamy na
nastêpny rok do wspólnej zabawy!
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dr W³odzimierz A. Gibasiewicz

LEKCJA Z KATASTROFY  PIERWSZA ETYCZNA ZASADA LUDZKOCI
Rozmylaj¹c w dniach ¯A£OBY NARODOWEJ jako zwyk³y, malutki
cz³onek polskiej spo³ecznoci wyci¹gam wnioski i próbujê siê uczyæ. Mieszkam na wsi i obserwujê poczynania wielu dygnitarzy z krêgu w³adz, do czwartej w³adzy w³¹cznie. Dochodzê  zmêczony ujadaniem, jazgotem wielu na
wielu i sekunduj¹cym tym ujadaniom, a do tego szczuj¹cym dodatkowo na
siebie  mówiê o dziennikarzach  do bardzo prostego wniosku: we wszystkich dzia³aniach, czy to urzêdników, czy to lekarzy, czy dziennikarzy, we
wszystkich czynnociach z cz³owiekiem nale¿y zawsze widzieæ i zawsze szanowaæ cz³owieka, jako wielkoæ doskona³¹, jako dzie³o wieluset tysiêcy lat
ewolucji, czy dzie³o Boga, a przy tym dyskutowaæ z jego pogl¹dami, rozmawiaæ o jego postêpkach, zachowaniach i odnosiæ siê do tych zachowañ, do
postêpków, ale zawsze pamiêtaj¹c, ¿e ka¿demu cz³owiekowi nale¿y siê pe³en
szacunek, pe³en podziw dla niego, jako cz³owieka, do doskona³oci, do niepowtarzalnoci, a póniej dopiero mo¿na nie zgadzaæ siê z jego pogl¹dem, karaæ
za przewinienia itd.
Takie postêpowanie wszystkich wobec wszystkich powinno byæ pierwsz¹
zasad¹ etyki ludzi. Ka¿de odstêpstwo od tej pierwszej zasady ludzkoci powinno byæ piêtnowane, ale pamiêtaj¹c zawsze, ¿e ten cz³owiek, ¿e ka¿dy cz³owiek
to pewna skoñczona doskona³oæ i niepowtarzalnoæ.
Nie wolno nikogo niszczyæ, omieszaæ, upokarzaæ. Wolno drugich szanowaæ, ceniæ, dostrzegaæ dobro.
Koñcz¹c, umiecham siê po raz pierwszy od tych kilku dni przy zap³akanych oczach, na sam¹ myl, jak nasz kochany wiat, nasza Polska, wygl¹da³aby przy przestrzeganiu pierwszej etycznej zasady
Wystarczy ju¿ tych dowiadczeñ, wskazówek, z których nie potrafimy
 MY POLACY  skorzystaæ.
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Prof. dr hab. Walenty Kempski

¯EGNAJCIE WSPANIALI POLACY!
Czy popió³ tylko zostanie i zamêt,
Co idzie w przepaæ z burz¹  czy zostanie
Na dnie popio³u gwiadzisty dyjament,
Wiekuistego zwyciêstwa zaranie!
cyt.: C. K. Norwid

Tyle ju¿ dni minê³o od tego strasznego dnia 10 kwietnia 2010 roku, a wci¹¿
nie mo¿e dotrzeæ do mnie myl, ¿e sta³o siê tak naprawdê. Ból, ¿al, przera¿enie
i niedowierzanie. Prezydencki samolot rozbi³ siê przed lotniskiem w Smoleñsku, zginê³o 96 wspania³ych Polaków z Panem Prezydentem Lechem Kaczyñskim na czele. Jak¿e tragiczny, wprost mistyczny zbieg czasu i miejsca tego
wydarzenia. Przed 5 laty w wigiliê wiêta Mi³osierdzia Bo¿ego umiera wielki
Nasz Papie¿. Teraz w wigiliê tego wiêta ta tragedia. Przed 70 laty NKWD
w Katyniu morduje kwiat polskiej przedwojennej inteligencji, 10 kwietnia tego
roku ginie kwiat Patriotycznej Polski. Czy ta katyñska ziemia staje siê dla Polski ziemi¹ przeklêt¹, czy wiêt¹? Czy kolejny zasiew mêczenników przyniesie dla Naszego Narodu dobre owoce?
Przez kraj przesz³a fala jakby nieznanego od czasu Solidarnoci wie¿ego powiewu. Ludzie zaczêli rozmawiaæ ze sob¹ o sprawach, o których przez
wiele lat zapomniano. Miasta i wsie pokry³y siê bia³o czerwonymi flagami ze
wst¹¿kami kiru. Zape³ni³y siê kocio³y i miejsca pamiêci. Wszyscy ogl¹dalimy ca³e oceany zniczy i kwiatów. Niekoñcz¹cy siê pochód ludzi do Pa³acu
Prezydenckiego, ludzi z najdalszych zak¹tków Polski mog¹cych manifestowaæ
swój ból i ¿al. Na jak d³ugo to pozostanie? Czy znów wróci czas medialnej
manipulacji i czy znów znaczna czêæ spo³eczeñstwa da siê otumaniæ? Czy
znów pseudosatyrycy, których najwiêkszym osi¹gniêciem by³o wbicie Polskiej
flagi w imitacjê pstrej kupy, zaw³adn¹ umys³ami wielu?
Wracam do myli o p. Prezydencie Lechu Kaczyñskim. Ma³o jest dzi
ludzi, którzy tak konserwowali wartoci II Rzeczypospolitej. Omielê siê uwa¿aæ, ¿e od Pi³sudskiego i Dmowskiego, takich nie by³o. Kto tak ³¹czy³ klasê
lekko starowieckiej kindersztuby ze zrozumieniem realnego wiata? Cz³owiek
o klasie przedwojennego inteligenta, cz³owiek g³êbokiej wiedzy, nie ograniczaj¹cej siê do w¹skiej specjalizacji, który poznawa³ wiat z literatury, a nie z plot-
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karskich magazynów i niewyszukanych programów telewizyjnych. Lech Kaczyñski by³ cz³owiekiem krytycznym wobec rzeczywistoci, gotów do jej zmieniania, gotów nawet jeli trzeba iæ pod pr¹d i nara¿aæ siê potê¿nym i wp³ywowym przeciwnikom. p. Prezydenta cechowa³a g³êboka, genetycznie uwarunkowana wiadomoæ historyczna, traktowanie serio praw i obowi¹zków,
a zarazem styl bycia wed³ug innych regu³ ni¿ te, które dyktuje dzi polityczna
poprawnoæ i wyniki sonda¿y.
Taki cz³owiek jak tragicznie zmar³y Prezydent mo¿e nie znaæ siê na modzie, mo¿e mu siê skrzywiæ krawat, ale zna historiê swojego Narodu i wszystkie ksiêgi Pana Tadeusza. Wie, ¿e nie ma wolnoci bez odpowiedzialnoci
i prawa bez sprawiedliwoci. Jak¿e naturalna by³a u Niego lojalnoæ wobec
przyjació³ i wspó³pracowników, troska o skrzywdzonych. To cnoty tak istotne,
a jednak czêsto dzi traktowane z drwin¹.
Do tej tragicznej soboty 10 kwietnia 2010 roku, wiêkszoæ naszego spo³eczeñstwa, zag³uszanego medialn¹ kanonad¹, ¿y³a w przekonaniu, ¿e takich ludzi ju¿ nie ma. Mylano, ¿e nawet jeli istnieli, to przepadli wraz z II Rzeczpospolit¹, zginêli na frontach II wojny wiatowej, wykrwawili siê w Powstaniu
Warszawskim, zamarzli lub zginêli z g³odu na Wschodzie, zostali zamêczeni
w PRL-owskich wiêzieniach lub wymarli na emigracji, a resztê spodli³ i zniszczy³ system stalinowski.
A przecie¿ to nie by³a do koñca prawda, tacy ludzie siê odradzali w osobach swoich synów i wnuków i swoim niemodnym patriotyzmem niejako zaka¿ali masy. Oni przecie¿ stworzyli Solidarnoæ. Tacy ludzie na co dzieñ
rzadko zauwa¿ani, maj¹cy taki defekt anatomiczny, ¿e nie posiadaj¹ ³okci, si³y
przebicia i tej cechy nie przebierania w rodkach. Ale kiedy Ci ludzie dostan¹
szansê od Boga, mo¿e dla innych od losu, wytrwale robi¹ swoje. Tak jak p.
Nasz Prezydent zauwa¿ony wtedy, kiedy odszed³.
Kim by³ dla mnie Prezydent Lech Kaczyñski, gdybym móg³ to najkrócej
opisaæ? By³ stra¿nikiem Narodowej Pamiêci. Trafniej okreli³ to redaktor Rafa³ Ziemkiewicz: Prezydent, który nie mia³ luk w swojej pamiêci.
Urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej sprawowa³ godnie, wniós³ tam przeciwieñstwo powszechnej amnezji, jako sposobu wybierania przysz³oci.
Wniós³ tam wiadomoæ, ¿e przysz³oci nie mo¿na wybraæ, nie pamiêtaj¹c
przesz³oci. Jak¿e w tym miejscu przychodz¹ na myl s³ynne s³owa Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Kto przecie¿ tak siê troszczy³ o powstanie wspania³ego
Muzeum Powstania Warszawskiego, kto doceni³ wk³ad do powstania Solidarnoci Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy i innych wybiórczo zapomnianych bohaterów. Kto w koñcu tak docenia³ i doceni³ ostateczne ofiary Katynia?
Pan Prezydent szanowa³ i ceni³ inne narody, móg³ to robiæ, bo ceni³ i by³
dostatecznie dumny ze Swojego Narodu. Zapamiêtamy Jego odwagê i przywi¹-

72

Wolne g³osy

zanie do prawdy. W miejscu naznaczonym mierci¹ tysiêcy Polaków, niedaleko Katynia zgin¹³ kwiat Narodu Polskiego. Zginêli nasi przywódcy, ludzie których wybralimy, aby s³u¿yli sprawie polskiej. Zginê³o 96 ludzi, nie chcia³bym
ich zas³ug, ani ich samych wartociowaæ, wszystkich ogromnie szkoda, jednak
o kilku chcia³bym wspomnieæ.
Ostatni Prezydent RP na uchodstwie Ryszard Kaczorowski. Przedwojenny harcerz, w czasie II wojny wiatowej komendant okrêgu bia³ostockiego
Szarych szeregów, aresztowany przez NKWD, wywieziony na Ko³ymê. Póniej ¿o³nierz w Armii Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino. Po zakoñczeniu wojny podzieli³ los innych ¿o³nierzy, którym odciêto mo¿liwoæ powrotu do ojczyzny. Jego ¿yciorys by³ wrêcz podrêcznikowym przyk³adem losu
Polaków w czasie, kiedy do wyznaczania przysz³oci wiata wziê³y siê dwa
nienawistne totalitaryzmy.
Kolejnym wa¿nym rozdzia³em z ¿ycia Ryszarda Kaczorowskiego by³o
objêcie funkcji prezydenta RP na uchodstwie. Ta funkcja nie mia³a wprawdzie realnej w³adzy. Reprezentowa³a jednak niepodleg³¹ Polskê i ci¹g³oæ w³adzy, a ponadto by³a politycznym symbolem dla tysiêcy rodaków rozrzuconych
po wiecie. To w³anie Ryszardowi Kaczorowskiemu historia wyznaczy³a przerzucenie symbolicznego pomostu miêdzy II a III Rzeczpospolit¹. 22 grudnia
1990 roku na warszawskim Zamku Królewskim Ryszard Kaczorowski przekaza³ na rêce Lecha Wa³êsy, wie¿o zaprzysiê¿onego prezydenta odrodzonej Polski, insygnia Orderu Or³a Bia³ego i Orderu Odrodzenia Polski. Bardzo wzruszaj¹ce dla mnie by³y wspomnienia Ryszarda Kaczorowskiego z jego wczesnej
m³odoci o spotkaniach z ostatnimi do¿ywaj¹cymi swych dni powstañcami
styczniowymi, czy z Marsza³kiem Józefem Pi³sudskim.
Janusz Kurtyka  prezes Instytutu Pamiêci Narodowej. Pasjonat historii
najnowszej, w swoj¹ pracê zaanga¿owany do niespotykanego stopnia. Mieszka³ w siedzibie IPN w Warszawie, pracowa³ nawet nocami. By³ pañstwowcem,
jakby rodem z dwudziestolecia miêdzywojennego, idealist¹. S³u¿ba pañstwu,
historyczna wiedza, to by³a dla niego podstawa. M³ody Kurtyka, student historii na UJ, wspó³tworzy³ na uczelni NZS. Kiedy powsta³ IPN, w Krakowie
by³ dyrektorem tej instytucji. W roku 2005 zosta³ szefem IPN w naszym kraju. Nie cofa³ siê przed k³opotami, wiedzia³, ¿e to co robi³ by³o s³uszne. Organizowa³ dziesi¹tki wystaw i spotkañ. Mia³ misjê przywracania pamiêci narodowej i w zwi¹zku z tym, wród tych, co chcieli t¹ pamiêæ zabetonowaæ, mia³
wielu wrogów. Bardzo go bêdzie brakowa³o.
Anna Walentynowicz  legendarna dzia³aczka Solidarnoci. Zwolnienie
jej z pracy by³o bezporednim powodem sierpniowego strajku. Nale¿a³a do
grupy kobiet, które zatrzyma³y parotysiêczn¹ grupê stoczniowców chc¹cych
zakoñczyæ strajk. Zawsze niez³omna i przywi¹zana do prawdy. Przez wiele lat
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ju¿ wolnej Polski, jak¿e niedoceniana i zapomniana. Dopiero Prezydent Lech
Kaczyñski przywróci³ jej nale¿ne miejsce w historii Solidarnoci.
Zbigniew Wassermann  koordynator s³u¿b specjalnych w rz¹dzie PIS,
absolwent prawa na UJ. Tytan pracy, wybitny umys³ analityczny. Do polityki
przyszed³ z prokuratury. Od pocz¹tku lat 90-tych uczestniczy³ w weryfikacji
funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa w Krakowie. Znajomoæ funkcjonowania tajnych s³u¿b powodowa³a, ¿e pe³ni³ funkcjê koordynatora s³u¿b specjalnych. Prace sejmowych komisji ledczych, w których bra³ udzia³, pokaza³y
dok³adnie jego dociekliwoæ. By³ czo³ow¹ postaci¹ Komisji ds. PKN Orlen,
okolicznoci mierci Krzysztofa Olewnika oraz ds. wyjanienia afery hazardowej. Ogl¹daj¹c prace tej ostatniej, zawsze podziwia³em jak ze stoickim spokojem i kultur¹, wykazywa³ kolejnym wiadkom, ¿e mijaj¹ siê z prawd¹.
Biskup Tadeusz P³oski  biskup polowy Wojska Polskiego, pe³ni¹cy tê
funkcjê z nominacji papie¿a Jana Paw³a II. Doskona³y mówca, pamiêtam wiele
jego wspania³ych homilii, szczególnie t¹ z 11 Listopada 2009 roku ze wiêta
Niepodleg³oci. Zapamiêta³em jego s³owa: demokracja po³¹czona z relatywizmem staje siê ród³em k³amstwa. I t¹ ostatni¹, t¹ któr¹ mia³ wyg³osiæ w Katyniu, w dniu w którym zgin¹³ w tej strasznej katastrofie.
W³adys³aw Stasiak  dla mnie idealny typ cz³owieka oddanego w s³u¿bie
Pañstwu. Niekonfliktowy, wywa¿ony w s³owach, spokojny, wywiadów z nim
s³ucha³o siê z ogromn¹ przyjemnoci¹. W 2002 roku zosta³ zastêpc¹ Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyñskiego. W 2005 roku zosta³ wiceszefem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, a rok póniej szefem Biura Bezpieczeñstwa Narodowego. Od roku 2009 szefem Kancelarii Prezydenta.
Maciej P³a¿yñski by³ jednym z za³o¿ycieli PO. Dzia³acz opozycji antykomunistycznej. W 1981 roku sta³ na czele strajku okupacyjnego na Uniwersytecie Gdañskim. W ostatnich latach, ju¿ jako pose³ niezrzeszony, kierowa³ stowarzyszeniem Wspólnota Polska.
Janusz Zakrzeñski  znakomity aktor, wysoki, z sumiastymi w¹sami, charakterystycznym g³osem. By³ ³udz¹co podobny do Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, w którego postaæ wciela³ siê wiele razy. Zgin¹³ w smoleñskiej katastrofie,
nie zd¹¿y³ oddaæ ho³du ojcu zamordowanemu w Katyniu. Po raz pierwszy obsadzony zosta³ w roli Komendanta w filmie Polonia Restituta i potem sam
mawia³, ¿e jest etatowym Józefem Pi³sudskim. Gra³ Go podczas corocznych
obchodów wiêta Niepodleg³oci 11 listopada. Mawia³, ¿e lubi siê wcielaæ
w t¹ tak wielk¹ postaæ, nie tylko ze wzglêdu na podobieñstwo fizyczne, ale i ze
wzglêdu na myli wypowiadane niegdy przez Marsza³ka. By³ g³êbokim patriot¹ tak jak Benedykt Korczyñski w Nad Niemnem, w którego rolê wcieli³
siê w ekranizacji powieci Orzeszkowej. Pamiêtam jego niski charakterystycz-
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ny glos i jego grê we wspania³ym spektaklu Noc Listopadowa. Niewielu jest
aktorów, którzy byliby takimi ulubieñcami publicznoci.
Wiele, bardzo wiele wspania³ych postaci: Gra¿yna Gêsicka, Przemys³aw
Gosiewski, Krzysztof Putra, Aleksandra Natali-wiat, Janusz Kochanowski,
Aleksander Szczyg³o, Stefan Melak, Janusz Krupski, S³awomir Skrzypek,
przedstawiciel naszego zawodu  Leszek Deptu³a i wielu, wielu innych.
¯adnej z osób, które zginê³y pod Smoleñskiem nie mo¿na zapomnieæ.
W tym wszystkim, co siê sta³o, trzeba znaleæ w³aciwy sens dla ka¿dego z nas,
a tak¿e dla Narodu. Zginêli bowiem nasi przywódcy, ludzie których wybralimy po to, aby s³u¿yli sprawie polskiej. A w³anie ta s³u¿ba wype³niana na tak
ró¿nych polach aktywnoci spo³ecznej i politycznej, zaprowadzi³a ich wszystkich do Pana Boga, przez nag³¹ i niespodziewan¹ mieræ, w drodze do katyñskiej prawdy.
Z uwag¹ s³ucha³em mów ¿a³obnych znacz¹cych polityków nad trumn¹ Prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Niektórych, trudno mi to ukryæ, z niesmakiem.
Pamiêtam te ich dawniejsze s³owa o dorzynaniu watach, jaki prezydent taki
zamach, o ma³ym Prezydencie, czy strzelaniu do kaczek. Tych najgorszych s³ów i k³amstw u¿ywanych przez ró¿nych politycznych kuglarzy, czy
pseudosatyryków nie wymieniê. A zabrak³o jednego, jedynego, prostego s³owa: przepraszam.
Jak¿e inaczej s³ucha³o siê s³ów Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu
Polski Ks. abpa Józefa Michalika, który przypomnia³, ¿e p. Lech Kaczyñski
by³ cz³owiekiem wielkiej, solidnej pracy, walcz¹cym o wolnoæ w totalitarnym
pañstwie i jak przysta³o na wybitnego mê¿a stanu, potrafi³ broniæ spraw, w które wierzy³, nawet wbrew poprawnoci politycznej.
Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu i wszystkim, wszystkim którzy zginêli w katastrofie, dziêkujemy za wiern¹ a¿ do koñca s³u¿bê Ojczynie.
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Lek. wet. Agnieszka Lisiecka
Klinika dr. Grzegorza W¹siatycza
Ul. Mieszka I 18
Poznañ

CH£ONIAK  FARMAKOLOGICZNE MO¯LIWOCI UZYSKANIA REMISJI
PROCESU NOWOTWOROWEGO U PSA

Ch³oniak z³oliwy, miêsak limfatyczny, ch³oniakomiêsak, Lymphoma malignum  to nowotwór komórek siateczkowo-nab³onkowych tkanek, szczególnie narz¹dów limfatycznych takich jak ledziona, wêz³y ch³onne, szpik kostny.
Jest najczêstszym nowotworem hematopoetycznym, a jego najczêstsz¹ form¹ wystêpuj¹c¹ u psów jest postaæ wieloogniskowa przebiegaj¹ca z niebolesnym powiêkszeniem powierzchownych wêz³ów ch³onnych z towarzysz¹c¹
czêsto splenomegali¹, hepatomegali¹ oraz naciekami w tkance p³ucnej i szpiku.
Pacjenci z chorobami nowotworowymi stanowi¹ coraz wiêkszy procent
pacjentów weterynaryjnych. Przede wszystkim zwi¹zane jest to z wiêkszymi
mo¿liwociami diagnostycznymi, gdy¿ wiele gabinetów dysponuje nowoczesnym sprzêtem do diagnostyki obrazowej (rtg, usg, endoskopia)  bezwzglêdnie przydatnymi w diagnostyce chorób nowotworowych. Niesie to ze sob¹ koniecznoæ rozwoju metod leczenia, nie tylko chirurgicznych. Ronie równie¿
wiadomoæ w³acicieli, ¿e choroba nowotworowa nie koniecznie musi oznaczaæ utratê przyjaciela.

Opis przypadku

Do Kliniki zg³osili siê w³aciciele 6-letniego owczarka niemieckiego
o imieniu Dingo, z powodu zauwa¿onych guzów na szyi zwierzêcia. W³aciciele nie zauwa¿yli ¿adnych innych niepokoj¹cych objawów. Zachowanie psa,
apetyt, pragnienie, oddawanie ka³u nie odbiega³y od normy. Pies miewa³ okresowe problemy z oddawaniem moczu (przed rokiem zabieg wyszycia cewki
moczowej zwi¹zany z niedro¿noci¹ spowodowan¹ z³ogami moczowymi).
W badaniu klinicznym zwierzêcia stwierdzono powiêkszenie wszystkich
dostêpnych do badania wêz³ów ch³onnych ich tward¹ konsystencjê oraz ograniczon¹ przesuwalnoæ.
Wêz³y ch³onne pod¿uchwowe siêga³y wielkoci ok. 10 cm.
W celu okrelenia czynnika powoduj¹cego patologiczne zmiany wêz³ów
ch³onnych, nale¿y pobraæ próbkê do badañ histopatologicznych. Nie ma znaczenia, z którego zmienionego wêz³a ch³onnego bêdzie pochodzi³a próba.
Z uwagi na najlepsz¹ dostêpnoæ (³atwoæ w póniejszym wykonywaniu czyn76
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noci pielêgnacyjnych po zabiegowych) w tym przypadku, uzna³am, ¿e nale¿y
pobraæ fragment zmienionej tkanki z wêz³a ch³onnego przed³opatkowego.
W znieczuleniu ogólnym wykonano biopsjê chirurgiczn¹ wycinkow¹ prawego wêz³a ch³onnego przed³opatkowego.

W badaniu histopatologicznym stwierdzono ch³oniaka o wysokim stopniu
z³oliwoci.

Terapia

Ustalono schemat chemioterapii wielolekowej wg protoko³u COP, sk³adaj¹cego siê z: Winkrystyny w dawce 0,5 mg/m2 i.v co 7 dni, Cyclofosfamidu
(Endoxan) w dawce 50 mg/m2 co 48 h p.o., Prednizolonu (Encorton) w dawce
40 mg/m2 p.o. przez 7 dni,
po siedmiu dniach w dawce 20 mg/m2 co 48 h p.o.
razem z Cyclofosfamidem.
Leczenie indukcyjne
w w/w dawkach prowadzono przez 8 tygodni.
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W dniu podawania winkrystyny kontrolowano wyniki morfologii krwi,
prowadzono p³ynoterapiê oraz stosowano leki przeciwwymiotne (Metoclopramidum).
Po pierwszym tygodniu leczenia indukcyjnego zauwa¿ono zmniejszenie siê
wêz³ów ch³onnych o ok. 50%, po kolejnym tygodniu wêz³y ch³onne odzyska³y
swoje fizjologiczne rozmiary.
Obecnie prowadzona jest terapia podtrzymuj¹ca, która opiera siê na realizowaniu w/w schematu co drugi tydzieñ.
Podczas stosowanej terapii nie zauwa¿ono zaburzeñ w samopoczuciu zwierzêcia.
Monitorowanie badañ morfologicznych oraz biochemicznych krwi nie wykazywa³o znacz¹cych odstêpstw od normy.
Jedynymi zauwa¿onymi, mog¹cymi
byæ ubocznymi skutkami dotychczasowego leczenia by³o nieznaczne zmatowienie okrywy w³osowej, bez widocznych
ubytków w³osa oraz trwaj¹cego zaledwie kilka dni obni¿enie apetytu.
Dingo przez ca³y okres leczenia kontynuowa³ dotychczasowe swoje, ju¿
kilkuletnie, obowi¹zki stró¿a, w jednej z podpoznañskich firm. Pracê wykonuje sumiennie, jest
pe³en wigoru. Zachowaniem, postaw¹ dalej wzbudza respekt wród
proszonych i nieproszonych goci
na terenie ochranianego obiektu.
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Lek. wet. Jacek Mamczur

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE LEKARZY WETERYNARII,
SPECJALISTÓW Z ZAKRESU CHORÓB DROBIU I DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ

W dniach 10. 06  12. 06. 2010 roku odby³o siê ogólnopolskie spotkanie
dla lekarzy weterynarii, specjalistów z zakresu chorób drobiu i diagnostyki laboratoryjnej. Organizatorem by³a firma Lab Vet Sp. z o.o., która na miejsce
obrad wybra³a hotel Trawiñski w Poznaniu przy ulicy ¯niwnej 2. W spotkaniu
wziê³o udzia³ blisko 60 specjalistów lekarzy weterynarii klientów laboratorium
oraz pracowników zaprzyjanionych laboratoriów z Polski.
W swoim za³o¿eniu spotkanie mia³o charakter typowej wymiany praktycznych dowiadczeñ pomiêdzy uczestnikami a gronem polskich i zagranicznych
wyk³adowców co gwarantowa³o wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Tematem wiod¹cym by³y zagadnienia zwi¹zane z nowoczesn¹ diagnostyk¹ zaka¿eñ
wirusowych i bakteryjnych oraz praktyczne aspekty konstruowania i stosowania autoszczepionek u drobiu.
W trakcie prezentacji prelegenci
przedstawili aspekty
prawne stosowania
tego rodzaju preparatów w U.E. i Polsce,
ocenê skutecznoci
ich dzia³ania, odpowiedni dobór materia³u do badañ oraz warunki jego przesy³ania. Dr Klaus Peter
Behr (Anicon GmbH)
oraz Dr Hans Christian Philipp (Lohmann Tierzucht) podzielili siê z uczestnikami swoj¹ wiedz¹ w zakresie produkcji i stosowania szczepionek bakteryjnych i wirusowych przedstawiaj¹c równie¿ swoje szerokie dowiadczenia w tym zakresie.
79

Nauka i praktyka

Z grona polskich wyk³adowców nasze zaproszenia do dyskusji przyjêli Pan
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk SGGW w Warszawie, prof. dr hab. Marek Houszka z Wroc³awia oraz dr Grzegorz Tomczyk z Pañstwowego Instytutu Weterynarii w Pu³awach. Aktualn¹ sytuacjê w zakresie zaka¿eñ adenowirusowych
w naszym kraju przedstawi³ prof. Piotr Szeleszczuk, natomiast dr Grzegorz
Tomczyk omówi³ problemy zwi¹zane z zaka¿eniami bakteryjnymi u drobiu
wodnego. Ciekawy wyk³ad us³yszelimy od pana profesora Marka Houszki,
który przedstawi³ uczestnikom praktyczne aspekty pobierania, transportu materia³u do badañ histopatologicznych oraz ich znaczenie w diagnostyce weterynaryjnej.
Na zakoñczenie uczestnicy naszego spotkania mieli równie¿ okazjê wys³uchaæ wyk³adu dr. Erica van Esch z firmy Biocheck tematem prelekcji by³y techniczne aspekty wykonywania Elisa testów ich interpretacja oraz przedstawi³
novum z zakresu interpretacji tzw. Vaccination Index, który jest bardzo pomocnym parametrem w diagnostyce chorób drobiu i pomaga lekarzom praktykom rozpoznawaæ i odró¿niaæ zaka¿enia wirusem terenowym od mian uzyskanych po wykonaniu programu profilaktycznego (tzw. miano poszczepienne).
Pan Jean de Barbeyrac z Firmy Axentive Sarl przedstawi³ praktyczne aspekty
efektywnego zastosowania preparatu Halamid w produkcji zwierzêcej.

80

Moja rozmowa z

mgr Agnieszka Bylewska

W KOMUNIE NIE UMRÊ
Moja rozmowa z Leszkiem Dziamskim, lekarzem weterynarii
 prywatnym praktykiem i Pos³em na Sejm RP w III kadencji.
23 czerwca 2010 roku 
w Dzieñ Ojca  umówi³am siê na
rozmowê z lekarzem weterynarii
Leszkiem Dziamskim, który nale¿y do nielicznej grupy przedstawicieli zawodu lekarsko-weterynaryjnego, która mia³a okazjê w³¹czyæ siê do polityki, tej przez du¿e
P. Zaciekawi³o mnie, co stanowi t¹ inspiracjê, jakie okolicznoci decyduj¹ o tym, ¿e ludzie wybieraj¹ drogê, która czasem prowadzi ich nawet ku samym
szczytom w³adzy.
Przywitalimy siê serdecznie.
Agnieszka Bylewska:
Panie Doktorze, w³aciwie znamy siê i trochê siê nie znamy  zaczê³am
z umiechem. To by³a prawda, bo choæ od wielu lat nazwisko i osoba by³y mi
znane, to jednak bardziej z widzenia i opowiadañ. Tym bardziej interesuj¹ce
by³o dla mnie nasze spotkanie.
Ma Pan za sob¹ wiele lat pracy w zawodzie.
Leszek Dziamski:
43 lata dok³adnie. I muszê powiedzieæ, ¿e zacz¹³em od bardzo znacz¹cej daty  1 maja 1967 roku.
A.B.:
To naprawdê imponuj¹cy sta¿. Widaæ, ¿e jak siê rozpocznie w wiêto
Pracy, to dalej ju¿ jako poleci
A tak ju¿ ca³kiem na powa¿nie, chcia³abym odbyæ z Panem wirtualn¹
podró¿ w przesz³oæ. Mo¿e zaczêlibymy od domu rodzinnego, jeli oczywicie nie ma Pan nic przeciwko temu.
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L.D.:
Nie, nie mam. Jestem rodowitym Wielkopolaninem. Pochodzê z rodziny
kupiecko  rolniczo  rzeniczej. Dziadek Dziamski  ju¿ od przed wojny by³
cz³owiekiem zamo¿nym. Natomiast dziadek ze strony ¿ony wywodzi³ siê ze
znanej rodziny lekarskiej  Juraszów. Prof. Antoni Jurasz by³ kuzynem dziadka Franciszka Jurasza.
Mój ojciec by³ rzeniko-rolnikiem. Mielimy tradycyjny model rodziny
 mama wychowuj¹ca dzieci  mia³em dwóch braci  starszy ju¿ nie ¿yje od
80 roku, m³odszy jest rolnikiem w Podrzewiu.
Mieszkalimy w du¿ej wsi Podrzewie, w gminie Duszniki. Tam ukoñczy³em Szko³ê Podstawow¹  jeszcze 7 klasow¹, w 1956 roku.
A.B.:
To by³ bardzo znacz¹cy rok dla Polski, a szczególnie dla Poznania. Czy
mimo ch³opiêcego wieku zapamiêta³ pan co z tamtego okresu?
L.D.:
Tak, g³ównie nastrój tamtych dni. Wypadki poznañskie dotar³y do nas poprzez opowiadania znajomych i przyjació³. Do dzisiaj pamiêtam, ¿e to by³
czwartek. Wszystkiego dowiedzia³em siê od ojca i wys³ucha³em z radia Wolna Europa.
A.B.:
Mielicie ju¿ wtedy radio?
L.D.:
Tak, mielimy ju¿ radio, a nie tylko tzw. ko³chonik (by³ to taki g³onik
bez mo¿liwoci wy³apywania innych fal, bo s³u¿y³ jako instrument ówczesnej propagandy). Tata mia³ du¿o znajomych, którzy pracowali w Poznaniu
 w jakich zak³adach nie pamiêtam, ale zapamiêta³em tamt¹ atmosferê
 niepokój, oczekiwanie, ale i pewnego rodzaju nadzieje, bo w tym ustroju
nie chcielimy ¿yæ.
Od tego czasu mówi³em wci¹¿, mimo sytuacji politycznej, ¿e w komunie
nie umrê. Oczywicie nikt w to nie wierzy³. Czêsto powtarza³em to bratu, a on
mia³ na to tylko jedn¹ odpowied: ¿e jestem niepoprawnym marzycielem. Wtedy mawia³em, ¿e jeszcze bêdzie to odszczekiwa³ i sprawdzi³o siê.
A.B.:
Tak, o tym trudno by³o nawet marzyæ, ale czasem warto, jak siê okazuje. Ciekawi mnie jak wygl¹da³ dom Pana dzieciñstwa?
L.D.:
Ojciec hodowa³ zwierzêta: winie, krowy, konie i drób  utrzymywalimy
du¿e gospodarstwo, wiêc kontakt ze zwierzêtami mia³em od najm³odszych lat.
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Po 1956 roku by³em jednak tylko gociem w domu, poniewa¿ podj¹³em naukê
w liceum w Pniewach. Liceum Ogólnokszta³c¹ce  aktualnie im. Emilii Sczanieckiej. W liceum mia³em dwóch bliskich kolegów: Zdzis³awa Lisa  syna,
chyba, rzemielnika i Tomka Tarkowskiego, który by³ synem dyrektora Stadniny Koni w Posadowie. Tomek zainspirowa³ mnie swoim pomys³em studiowania weterynarii. Najpierw trochê ze wzglêdów towarzyskich, a póniej z pe³nego ju¿ przekonania podj¹³em naukê na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Studiowa³em od 1961 do 1967 roku. Mimo, ¿e okres, na
który przypada³a moja nauka nie by³ ju¿ tak re¿imowy jak lata poprzednie, to
wiele tematów nadal by³o absolutnie zakazanych. Niewybredne ¿arty polityczne mo¿na by³o przyp³aciæ wydaleniem ze studiów. Mia³em wówczas pewien
epizod polityczny, który móg³ mnie drogo kosztowaæ. Podczas zajêæ z filozofii, 4-5 rok studiów, podpisa³em siê na licie obecnoci imieniem i nazwiskiem Józefa Stalina.
Wyk³adowca, kiedy siê zorientowa³, natychmiast zarz¹dzi³ dochodzenie
 próbuj¹c znaleæ winowajcê, ale na moje szczêcie sprawa nie wysz³a na jaw.
W przeciwnym wypadku mia³em du¿e szanse na to, aby studiów nie skoñczyæ.
A.B.:
Co zdecydowa³o o miejscu pierwszej pracy? Móg³ Pan je sobie wybraæ?
L.D.:
Nie. Nie by³o to takie proste, choæ z nakazów pracy ju¿ siê wycofano. Mój
ojciec zmar³ jeszcze przed matur¹ i po jego mierci otrzymywa³em stypendium
od pañstwa. W tym okresie mo¿na
by³o ju¿ skorzystaæ ze stypendiów
nieco wy¿szych, fundowanych
przez powiatowe zak³ady weterynarii. Ja zobaczy³em takie og³oszenie zamieszczone w dziekanacie
przez Powiatowy Zak³ad Weterynarii w W¹growcu. Zdecydowanie
siê na takie stypendium by³o równoznaczne z podjêciem decyzji
o pracy na terenie tamtego powiatu. Stypendia by³y inn¹ form¹ zobowi¹zania. Podpisa³em umowê
z powiatowym lekarzem na 5 lat.
Po studiach zosta³em zatrudniony
PZLZ Damas³awek, jako lekarz
terenowy. Szybko awansowa³em
na kierownika PZLZ Damas³awek.
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Z tym wi¹¿e siê pewna zabawna
anegdota, a w zasadzie dziwna opinia, która kr¹¿y³a na mój temat nie
wiadomo z jakiego powodu i jakie
by³o jej ród³o.
W tamtym okresie Wojewódzkim
Lekarzem Weterynarii w Poznaniu by³
dr Adolf Januszewski. Kiedy w jego
obecnoci dr Leon Staszewski wymieni³ moje nazwisko i dr Januszewski
zapyta³: A kto to jest ten Dziamski?
A dr Staszewski w odpowiedzi: No
jak to, nie wiesz? To ten m³ody, zdolny cz³owiek, który chodzi w ortalionowym p³aszczu i w³oskich koszulach
i chce byæ wojewódzkim lekarzem
weterynarii. Po czym takim trudno
by³o oczekiwaæ sympatii ze strony naczelnego wodza, nie mówi¹c ju¿ o kolejnym awansie.
Praca w Damas³awku to by³a jeszcze  jak ja to nazywam: prawdziwa
weterynaria, czyli leczenie i profilaktyka du¿ych zwierz¹t, g³ównie wiñ.
W tym okresie, kiedy rozpoczyna³em swoj¹ praktykê szczepienia ochronne wykonywali g³ównie technicy wet. i sanitariusze, czyli osoby przyuczone do zawodu, nie posiadaj¹ce formalnego, nawet redniego wykszta³cenia. To by³y
ostatnie lata pracy sanitariuszy. Dotyczy³o to tylko tych, którzy swoj¹ wieloletni¹ praktykê koñczyli. By³a to tradycja jeszcze przedwojenna  terminowania
osób wybranych przez samego lekarza weterynarii, który przyucza³ do funkcji
pomocniczych w praktyce weterynaryjnej.
Mo¿e to zabrzmi zabawnie, ale w pierwszym okresie to ja jedzi³em w teren z sanitariuszem, a nie sanitariusz ze mn¹. Nie by³o te¿ konfliktu z praktykuj¹cymi technikami weterynarii. Ka¿dy mia³ swoje miejsce w hierarchii
 zak³ady by³y pañstwowe i obowi¹zywa³a tzw. siatka p³ac i zale¿noæ s³u¿bowa stosownie do wykszta³cenia i stanowiska w lecznicy.
Potem, w 1973 roku, rozpocz¹³em pracê w Kostrzynie k/Swarzêdza. Tam
równie¿ pe³ni³em funkcjê kierownika, w zasadzie, punktu weterynaryjnego.
W Kostrzynie pracowa³em do 1980 roku, kiedy to dr Jarogniew Koz³owski rozsta³ siê ze mn¹. By³ to okres niezbyt fortunny w moim ¿yciu. Wp³ynê³o na to
wiele ró¿nych czynników, natury prywatnej, mo¿e tez trochê nie ten wiatopogl¹d. Ca³e ¿ycie by³em niepokorny, mia³em opiniê cz³owieka chodz¹cego swoimi cie¿kami, no i tak to siê dla mnie skoñczy³o.
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A.B.:
Mylê, ¿e doskonale Pana rozumiem
po tym incydencie?

Jak poradzi³ Pan sobie póniej,

L.D.:
Kolejny rok przepracowa³em jako nauczyciel biologii, geografii w Szkole
Podstawowej w Gradowicach, gdzie ¿ona zosta³a dyrektorem. Mo¿e w³anie
dlatego mia³em pracê i mo¿liwoæ utrzymania rodziny, a w³aciwie drobnego
uzupe³nienia, w tym okresie, dochodów ¿ony. Czasy by³y niepewne, rozpocz¹³
siê stan wojenny. Po stanie wojennym ¿ona przesz³a na rentê, a potem na emeryturê. Wtedy w³anie zacz¹³em myleæ o otwarciu prywatnej praktyki.
A.B.:
W powojennej Polsce otwarcie prywatnego zak³adu leczniczego graniczy³o chyba z cudem. Pomys³ taki by³ absolutnie niepoprawny politycznie i trochê jak bymy to dzisiaj okrelili: science fiction. Sk¹d wiêc ta
inspiracja?
L.D.:
Pierwszy impuls, marzenia o prywatnej praktyce pojawi³y siê w Damas³awku, w kontekcie du¿ej praktyki terenowej, gdzie mielimy mnóstwo zg³oszeñ.
Pomyla³em, ¿e dobrze by³oby robiæ to na w³asny rachunek  skoro robi³em
wiêcej od innych, wyje¿d¿a³em czêciej w teren A wtedy pensja nie zale¿a³a
od iloci obs³u¿onych zg³oszeñ  wyliczonych indywidualnie. Stosowano bardzo skomplikowan¹ punktacjê, nie do koñca adekwatn¹ do wk³adu pracy. Jak
to w socjalizmie  wszystkim po równo i jak równanie, to oczywicie w dó³.
A póniej do³¹czy³a do tego jeszcze determinacja zwi¹zana z utrat¹ pracy i niskimi dochodami.
Przyst¹pi³em wiêc ostro do dzia³ania. Zacz¹³em przekonywaæ Wojewodê
Poznañskiego  Mariana Króla, aby wyrazi³ zgodê na otwarcie przeze mnie
prywatnej lecznicy zwierz¹t w Gradowicach k/ Rakoniewic. Nie by³o to proste, bo zaznaczyæ nale¿y, ¿e trwa³ jeszcze stan wojenny.
A.B.:
Jakimi argumentami przekonywa³ pan Wojewodê?
L.D.:
By³em u niego kilkakrotnie, co najmniej 3 razy. Proby swe uzasadnia³em
ró¿nie, ale przede wszystkim swoj¹ fachowoci¹, no i brakiem pracy
A.B.:
A czym podpar³ siê Pan od strony prawnej? To by³ przecie¿ socjalizm nie mówi¹c ju¿ o obostrzeniach stanu wojennego.
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L.D.:
Jeli chodzi o stronê prawn¹, to powo³a³em siê na ustawê z 1949 roku, na
jej zapis dot. zak³adów leczniczych dla zwierz¹t; w miejscu, gdzie wymieniano
kategorie mo¿liwych zak³adów weterynarii by³y s³owa: pañstwowy, spó³dzielczy, prywatny. I na tym siê opar³em. Wojewoda powiedzia³, ¿e sprawdzi to za
porednictwem swoich prawników i je¿eli bêdzie to zgodne z liter¹ prawa, to
wyrazi zgodê. I tak te¿ siê sta³o  za tydzieñ mia³em ju¿ prywatn¹ praktykê.
A.B.:
A sam ju¿ czysto formalny proces uruchamiania?
L.D.:
Dosta³em decyzjê oryginaln¹ od Wojewody Poznañskiego, a potem na tej
podstawie zarejestrowa³em dzia³alnoæ gospodarcz¹ w gminie Wielichowo.
Za³atwia³em wszystko dwa tygodnie.
Mia³em pierwszy prywatny zak³ad leczniczy w Polsce  dzia³alnoæ rozpocz¹³em we wrzeniu 1982 roku.
A.B.:
Wzbudzi³ Pan sensacjê?
L.D.:
O tak. To by³a prawdziwa inwazja: wizyty prasy, m. innymi tygodnik
Wprost, GROMADA ROLNIK POLSKI, radio MERKURY. Udziela³em tam
wywiadu i pamiêtam nawet z³oliwe zapytanie dziennikarki: Kto pana teraz
zastêpuje? (chodzi³o o czas kiedy przebywa³em w siedzibie radia).
A.B.:
A tak ju¿ ca³kiem ¿yczliwie, bez z³oliwoci, to kto zastêpowa³?
L.D.:
Ca³a rodzina zaanga¿owa³a siê w moj¹ praktykê. ¯ona pomaga³a mi przy
operacjach  oczywicie nie przekraczaj¹c swoich kompetencji  by³o to trzymanie narzêdzi, leków (co na kszta³t instrumentariuszki)  to tak jak kiedy
przyuczony sanitariusz weterynaryjny, z t¹ ró¿nic¹, ¿e jak to ¿ona  ca³kowicie
bezp³atnie, albo jak kto woli, jako wspó³udzia³owiec partycypowa³a we wszystkim. Córki odbiera³y telefoniczne i osobiste zg³oszenia. Po dwóch latach uda³o
mi siê absolutnie pokonaæ wszystkich konkurentów z trzech okolicznych lecznic  wci¹¿ jeszcze pañstwowych. Pierwszym po mnie prywatnym lekarzem
weterynarii w Wielkopolsce, a mo¿e i w Polsce by³ dr Jerzy Fryc, który swoj¹
praktykê otworzy³ w listopadzie 1983 roku.
A.B.:
Od pocz¹tku wykazywa³ siê Pan du¿¹ si³¹ przebicia, skutecznoci¹.
86

Moja rozmowa z

L.D.:
Stara³em siê. Prywatna praktyka wypali³a. Nawet kupi³em sobie dom, który potem sprzeda³em. Moja lecznica siê rozwija³a, mia³em z tego ogromn¹ satysfakcjê. Przela³em swoje dowiadczenia na papier w formie poradników weterynaryjnych dla hodowców. I wtedy, powoli zacz¹³em odczuwaæ niedosyt.
Czasem myla³em sobie: ile ja jeszcze tych prosi¹t wyleczê? I czy to bêdzie
ju¿ wszystko, czym bêdê zajmowa³ siê w tym ¿yciu. Zatêskni³em za czym
nowym. Brakowa³o mi wyzwañ. Wtedy w³anie dosz³y do g³osu moje zainteresowania spo³eczno-polityczne. Najpierw zaanga¿owa³em siê w dzia³alnoæ
Wodnej Fundacji Episkopatu Polski, zainspirowanej i kierowanej przez prof.
Andrzeja Stelmachowskiego. By³a to organizacja pomocowa dla rolników.
rodki finansowe pochodzi³y z episkopatów Europy Zachodniej, a gromadzone przez Episkopat Polski z przeznaczeniem na maszyny rolnicze, ale przede
wszystkich poprawianie stanu sanitarnego gospodarstw wiejskich (sanitariaty,
woda bie¿¹ca).
Prof.
Andrzej
Stelmachowski wprowadza³ mnie stopniowo w wiat i tajniki
wielkiej polityki. Wówczas, drepcz¹c jego
cie¿kami, pozna³em
opozycyjne autorytety
polityczne tej miary, co
prof. Wies³aw Chrzanowski, bracia Kaczyñscy, szczególnie Jaros³aw, z którym do dzisiaj utrzymujê kontakt i podzielam jego pogl¹dy polityczne, Gabriel Janowski, który wówczas przewodniczy³ SOLIDARNOCI
wiejskiej, a w póniejszym okresie zosta³ za³o¿ycielem i prezesem partii PSL
Porozumienie Ludowe. Uda³o mu siê wprowadziæ do Sejmu 19 pos³ów tej formacji politycznej. Z czasem awansowa³em na pierwszego zastêpcê Gabriela
Janowskiego. Szkoda, ¿e póniejszy stan zdrowia nie pozwoli³ mu na kontynuacjê wspania³ej misji politycznej, któr¹ tak piêknie zapocz¹tkowa³.
Ukoronowaniem mojej dzia³alnoci na polu spo³eczno-politycznym by³o
kandydowanie do Sejmu i funkcja Pos³a RP w III kadencji Sejmu: padziernik
1997  padziernik 2001.
A.B.:
Jakie funkcje, powiedzmy  wewnêtrzne pe³ni³ Pan w Parlamencie.
Jak wygl¹da³o to tak bardziej od kuchni?
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L.D.:
By³em cz³onkiem prezydium Klubu AWS  sekretarzem ds. przynale¿noci i dzia³alnoci w komisjach sejmowych. Wbrew pozorom nawet zmiana komisji nie jest rzecz¹ prosta. Obwarowana jest skomplikowan¹ i pracoch³onn¹
procedur¹. Oprócz tego, od pocz¹tku do koñca sam prowadzi³em procedowanie a¿ do uchwalenia ustawy o wycigach konnych. By³a to pierwsza w Polsce
powojennej ustawa z tego zakresu. I muszê siê pochwaliæ, ¿e obowi¹zuje do
dzisiaj. Nale¿a³em do Komisji Rolnictwa i przewodniczy³em, jako lekarz weterynarii (jeden z dwóch lekarzy wet. pos³ów w III kadencji, drugim by³ Stanis³aw Stanibu³a) podkomisji weterynaryjnej. W tym czasie opracowywalimy
zmianê okrêgów wyborczych na terenie dzia³ania poszczególnych izb  by³ to
okres, w którym pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej walczyli o prawo wyst¹pienia z Izby, t³umacz¹c to  w du¿ym uproszczeniu podwójn¹ podleg³oci¹ s³u¿bow¹ (pion administracji s³u¿by cywilnej, a z drugiej strony struktury
samorz¹du zawodowego). Jak widaæ zmiany w tym zakresie nie nast¹pi³y i lekarze weterynarii tworz¹ w miarê, oczywicie, zintegrowan¹ grupê zawodow¹.
A.B.:
Jak Pan siê odnalaz³ w rodowisku poselskim, czy odpowiada³o takie ¿ycie?
L.D.:
Wczeniej czu³em potrzebê pójcia do Sejmu. To we mnie gdzie tkwi³o
i uda³o mi siê zrealizowaæ mój wewnêtrzny przymus. W spo³eczeñstwie pokutuje pogl¹d, ze byæ pos³em to dobra fucha. Ale kiedy samemu siê przez to
przebrnie, to mit o intratnej posadce zamienia siê w ciê¿k¹, ¿mudn¹ pracê
i ma³o widoczne efekty dla spo³eczeñstwa.
A.B.:
Czy to znaczy, ¿e niewiele mo¿na zrobiæ, czy tylko ma³o widaæ t¹ pracê?
L.D.:
Niestety ma³o da siê zrobiæ. Mechanizmy i procedury s¹ bardzo uci¹¿liwe, stare. Dotyczy to systemu, sposobu procedowania. Nie liczy siê zdanie poszczególnego pos³a, bo kiedy og³oszona jest dyscyplina w obrêbie partii, czy klubu, to trzeba
siê podporz¹dkowaæ, mimo ¿e chcia³oby siê czasem zag³osowaæ inaczej. Króluje
makropolityka, najwa¿niejszy w Sejmie jest klub, a w³aciwie jego przewodnicz¹cy i czasem cia³o doradcze, czyli prezydium. Zazwyczaj jednak to przewodnicz¹cy w otoczeniu jednego, dwóch najbli¿szych doradców przynosi³ tzw. gotowe
rozwi¹zania nie podlegaj¹ce ¿adnej dyskusji  mo¿na by³o tylko zaaprobowaæ.
A.B.:
A gdy kto chcia³ siê jednak przeciwstawiæ?
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L.D.:
By³ izolowany, a nawet ukarany. Stosowane s¹ kary pieniê¿ne, a kar¹ ostateczn¹ jest wykluczenie z klubu, partii.
A.B.:
Sk¹d bra³y siê te gotowe rozwi¹zania?
L.D.:
W moim przypadku mogê mówiæ tylko o AWS. By³y to rozwi¹zania wypracowane np. przez NSZZ SOLIDARNOÆ i jako gotowe projekty wnoszone by³y pod obrady, nie podlega³y dyskusji (choæ pozornie tej dyskusji by³y
poddawane), tylko akceptacji.
A.B.:
Wynika z tego, ¿e pojedynczy pose³, niezale¿nie od tego jakie ma pogl¹dy  niewiele znaczy.
L.D.:
Tak. Mo¿na siê tylko przy³¹czyæ do linii silnego klubu, czy partii, albo jako
niepokorny zostaæ z niej wykluczonym, co w zasadzie nie ma ¿adnego sensu.
A.B.
Czego nauczy³a Pana praca w Parlamencie?
L.D.:
Moja dzia³alnoæ parlamentarna chyba przede wszystkim pokory. Jestem teraz bardziej sk³onny zgadzaæ siê z ludmi. To by³a ostatnia moja próba zmiany wiata. Teraz wiem, ¿e wiata tak naprawdê nie da siê zmieniæ
w pojedynkê. Si³a tkwi w silnych grupach. Prze¿ywamy kryzys jeli chodzi
o autorytet w³adzy, dlatego wa¿ne jest, aby stawiaæ na tych, którzy maj¹ nam
do zaoferowania wartoci ponadczasowe, dzia³aj¹ w poczuciu misji, najwy¿ej stawiaj¹c nasze dobro jako cz³onków tego Narodu, dobro kraju ponad
interesy partykularne.
A.B.:
A czym Pan siê aktualnie zajmuje?
L.D.:
Jestem emerytem i jak wiêkszoæ kolegów w naszym zawodzie dorabiam sobie pracami zleconymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
No, a w wolnych chwilach zajmujê siê swoim ukochanym wnukiem Micha³em.
(Wnuk towarzyszy³ dziadkowi nawet podczas rozmowy  tak nawiasem
mówi¹c  szczerze siê nudz¹c, co nie dziwi, zwa¿ywszy, ¿e spêdzilimy razem
ponad 3 godziny.
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Tak wiêc nie tylko w czasie deszczu dzieci siê nudz¹. Ale przyznaæ muszê,
ze Micha³ by³ bardzo dzielny i cierpliwie czeka³, a¿ skoñczymy. Prawdziwy
mê¿czyzna.)
A.B.
A co by Pan powiedzia³ m³odym ludziom, którzy dopiero wchodz¹ do
zawodu?
L.D.:
Mo¿e to, ¿e weterynaria jest zawodem, który zapewnia nam bardzo szeroki wachlarz zajêæ. Jest w nim miejsce i na praktykê prywatn¹, i na dzia³alnoæ
stricte administracyjn¹  inspekcyjn¹, i na prace zlecone. No i zawsze mo¿na
zaanga¿owaæ siê w dzia³alnoæ spo³eczn¹, a jeli kto o tym marzy  tak¿e
polityczn¹. Nawet po wielu latach pracy wci¹¿ mo¿na czerpaæ satysfakcjê
z ró¿norodnoci jak¹ ona nam niesie.
A.B.:
No i mo¿e ju¿ na zakoñczenie: najbardziej kluczowe momenty w Pana
¿yciu to:
L.D.:
Szczyt prywatnej dzia³alnoci i praca poselska, z uwagi na majestat tej
funkcji. Bardzo podnios³y i wzruszaj¹cy jest moment zaprzysiê¿enia. Czuje siê
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ogromn¹ wagê wypowiadanych s³ów, maj¹ one wtedy jaki mistyczny prawie
wydwiêk.
A.B.:
Czy uwa¿a Pan siebie za cz³owieka spe³nionego? Gdyby móg³ Pan urodziæ siê jeszcze raz, to jak¹ drogê by Pan wybra³?
L.D.:
Czujê siê w pe³ni spe³niony i niczego nie ¿a³ujê. Mo¿e gdybym urodzi³ siê
jeszcze raz, uwzglêdniaj¹c dzisiejsze dowiadczenie wprowadzi³bym pewne
korekty, no ale po latach dowiadczeñ ka¿dy by³by taki m¹dry
A.B:
Bardzo dziêkujê Panu za rozmowê. ¯yczê du¿o zdrowia, satysfakcji
z ka¿dego nadchodz¹cego dnia i radoci z wnuków.
¯egnamy siê ju¿ jak dobrzy znajomi. Wnuczek Micha³ pod¹¿a za dziadkiem
umiechniêty.
A ja zastanawiam siê nad zdaniem wyg³oszonym wiele lat temu przez Martina Lutera Kinga zaczynaj¹cym siê od znamiennych s³ów:
Mam marzenie ( ). Wszystko zaczyna siê od marzenia, od pierwszej inspiracji, impulsu. Powinnimy wiêc marzyæ, bo czasem marzenia siê spe³niaj¹.
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Lek. wet. Grzegorz Nowak

KATYÑSKIE DOSSIER ZAMACHOWCA Z BERLIÑSKIEGO ARSENA£U
Do odkrycia mogi³ polskich oficerów w Katyniu znacz¹co przyczyni³ siê
p³k Rudolf-Christoph baron von Gersdorff (1905-82)  organizator zamachów
na Hitlera w berliñskim Arsenale i smoleñskim lotnisku w 1943 roku.
Urodzi³ siê w Lubinie na l¹sku, ale pochodzi³ z ziemiañskiej rodziny osiad³ej od 1860 r. w Wielkopolsce, w maj¹tku Parsko ko³o Kociana. Von Gersdorffowie wywodzili swój ród od saskiego grafa Gerona, z którym w X w. toczy³ boje pierwszy historyczny w³adca Polan Mieszko: Gdy margraf Gero
£u¿yczanów ujarzmia³, spotka³ na swej drodze po raz pierwszy nowego nieprzyjaciela, Mieszka, sklawañskiego w³adacza. Pokona³ go i do uznania cesarskiego zwierzchnictwa oraz do p³acenia daniny a¿ po Wartê przymusi³ (Stefan ¯eromski, Wiatr od morza).

Wielkopolskie korzenie

Jego ojciec Ernst by³ zawodowym oficerem, genera³em cesarskiej armii.
Nic wiêc dziwnego, ¿e Rudolf-Christoph, podobnie jak wiêkszoæ mêskich
cz³onków rodziny, równie¿ zwi¹za³ swój byt z wojskiem. S³u¿y³ w elitarnym
7 Pu³ku Kawalerii we Wroc³awiu (dawniej Kirasjerów Gwardii), w którym jego
przodkowie zdobywali oficerskie szlify. W 1939 r. ukoñczy³ Akademiê Wojenn¹ w Berlinie, a w latach 1939-43 by³ rezydentem Abwehry w ró¿nych formacjach Wehrmachtu. Z pocz¹tkiem 1943 r. zostaje oficerem sztabu Grupy Armii
rodek. Tutaj zwraca na siebie uwagê gen. von Tresckowa, jednego z przywódców grupy antyhitlerowskich spiskowców. Osobicie uczestniczy w 2 zamachach na Hitlera; w Smoleñsku oraz w Berlinie, jednej z najbardziej spektakularnych prób pozbawienia ¿ycia Führera III Rzeszy.
Jego udzia³ w spisku wynika³ z prawych przekonañ i nadziei uratowania
Niemiec przed ca³kowit¹ klêsk¹. Sporód konspiratorów wyró¿nia go fakt, ¿e
nigdy nie by³ zwolennikiem faszyzmu, a do spraw Polski i Polaków podchodzi³ z szacunkiem i zrozumieniem. Sprawi³y to zapewne rodzinne uwarunkowania. W m³odoci du¿o czasu spêdza³ w maj¹tku dziadków w Parsku pod
Kocianem. Babka Elizabeth, pochodz¹ca ze starego katolickiego rodu hrabiów
von Strachwitz z Kamienia l¹skiego, wród wielkopolskiego ziemiañstwa
uchodzi³a niemal za Polkê.
Wakacyjne pobyty w Wielkopolsce pozostawi³y trwa³y lad na duszy tego
nieprzeciêtnego niemieckiego oficera. Na rozleg³ych przestrzeniach pól nale-
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¿¹cych do parskiego maj¹tku, znanych z elitarnych upraw nasiennych buraka
cukrowego, m³ody Rudolf-Christoph bawi³ siê w szlachetnych bohaterów powieci Karola Maya, maj¹c za towarzyszy zabaw jedynie polskich rówieników
z folwarku lub okolicznych dworów. Buraczana rola zamienia³a siê w ich wyobrani w amerykañskie prerie, po których pêdzi³y stada dzikich bizonów. Dzi
po owej wietnoci nie ma najmniejszego ladu, a zadbana rolnicza niwa, wród
której kszta³towa³ siê charakter przysz³ego oficera-zamachowca, s³u¿y za miejsce utylizacji gnojowicy, obficie produkowanej przez obecne gospodarstwo
rolne, post-pegeerowsk¹ mentalnoci¹ nie maj¹ce nic wspólnego z kultur¹ dawnego maj¹tku ziemiañskiego w Parsku; na przestrzeni ostatnich 7 wieków zwi¹zanego z rodami, nale¿¹cymi do kwiatu polskiej kultury szlacheckiej, z imæ
Miko³ajem Rejem z Nag³owic na czele.

Dwa zamachy

Von Gersdorff osobicie uczestniczy w dwóch zamachach na Hitlera;
w Smoleñsku oraz w Berlinie  jednej z najbardziej spektakularnych prób pozbawienia ¿ycia Führera III Rzeszy. W wietle ostatnich, tragicznych wydarzeñ
zwi¹zanych z katastrof¹ prezydenckiego samolotu na smoleñskim lotnisku, na
swoisty chichot historii zakrawa fakt, i¿ Tu 154M, wioz¹cy na rocznicowe obchody w Katyniu polsk¹ delegacjê z Prezydentem RP Lechem Kaczyñskim na
czele, rozbija siê w miejscu, w którym 67 lat temu grupa niemieckich spiskowców planowa³a zg³adziæ Adolfa Hitlera, podk³adaj¹c bombê do jego samolotu.
Prawdopodobnie ta sama smoleñska wilgoæ, która by³a przyczyn¹ miertelnej mg³y, w której 10 kwietnia rozbi³ siê samolot polskiego Prezydenta, 14
marca 1943 roku uratowa³a ¿ycie wodza III Rzeszy, gdy zawilgotnia³a sp³onka
zamarz³a w samolocie na du¿ej wysokoci i nie eksplodowa³a po uderzeniu weñ
iglicy zapalnika bomby.
Pierwotnie von Tresckow planowa³ zastrzeliæ Hitlera w sztabie Grupy Armii rodek nieopodal Smoleñska, podczas jego wizytacji na wschodnim froncie. Jednak wobec oporu feldmarsza³ka von Klugego zmieniono zamiar i postanowiono pod³o¿yæ ³adunek wybuchowy z czasowym zapalnikiem do samolotu, który mia³ eksplodowaæ po oko³o 30-minutach lotu. Niespodziewanie
pojawi³y siê jednak problemy z przygotowaniem samej bomby.
Zdawa³oby siê bomb i materia³ów wybuchowych jest du¿o podczas wojny, zdawa³oby siê, nie budzi ¿adnego podejrzenia fakt, ¿e jaki genera³ potrzebuje materia³u wybuchowego A po co? W jakim, cile, celu? Tymczasem
czas nagli³. Z opresji ratuje von Tresckowa pu³kownik baron von Gersdorff,
drugi oficer sztabu. W tym czasie nie nale¿a³ jeszcze do sprzysiê¿enia, ale [ ]
Tresckow nie waha siê wyjawiæ swego planu baronowi von Gersdorff, z chwil¹
gdy jedynie za jego porednictwem s³u¿bowym móg³ uzyskaæ potrzebny mate-
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ria³ wybuchowy, a baron von Gersdorff nie waha siê piêciu minut, gdy siê dowiaduje, ¿e chodzi tu o zabicie Hitlera  relacjonuje Józef Mackiewicz
w swojej ksi¹¿ce o Katyniu, gdzie osobicie pozna³ von Gersdorffa (Katyñ
 zbrodnia bez s¹du i kary).
Ostatecznie u¿yto substancji wybuchowej i zapalnika angielskiej produkcji, które dostarczy³ von Gersdorff. Bomba, kszta³tem imituj¹ca pakunek
z dwiema butelkami koniaku,
dosta³a siê na pok³ad samolotu za niewiadomym porednictwem pu³kownika Brandta,
oficera z przybocznej wity
Hitlera.
Fot.1. Wed³ug Henriego de Montforta, francuskiego badacza zbrodni katyñskiej s¹ to rêce genera³a
W. Smorawiñskiego. (zdjêcie
z archiwum autora)

Odkrycie Katynia

Tu¿ przed berliñskim zamachem von Gersdorff dowiaduje siê ze s³u¿bowego raportu, ¿e w Katyniu, niedaleko jego sztabu znajduje siê zbiorowa mogi³a polskich oficerów, zamordowanych w 1940 roku przez sowieckie NKWD.
Byæ mo¿e na kim innym wiadomoæ ta nie uczyni³aby wra¿enia, ale nie na
uczestniku protestu grupy oficerów przeciwko masowym rozstrzelaniom
w Polsce w 1939 roku, a potem rozkazowi eksterminacji jeñców  sowieckich
komisarzy politycznych.
W autobiografii (Soldat im Untergang) pozostawia unikaln¹ relacjê o odkryciu w lasku katyñskim: Mój oddzia³ Ic/AO [komórka kontrwywiadu] posiada³ ma³¹ jednostkê policji polowej, [ ] któr¹ dowodzi³ sekretarz tej¿e policji, nazwiskiem Voss.
Którego dnia w pocz¹tkach roku 1943 Voss zameldowa³ mi, ¿e rosyjscy
ch³opi, maj¹cy dobre rozeznanie w okolicznym terenie [ ] twierdz¹, i¿ przed
3 laty, w kwietniu 1940 r., liczne transporty polskich jeñców wojennych roz³adowywano na stacji kolejowej Gniezdowo i nastêpnie przewo¿ono do pobliskiego lasku. Póniej przez ca³e dni s³ychaæ by³o stamt¹d odg³osy strza³ów.
Polacy odnaleli w tym lasku masowy grób zawieraj¹cy zw³oki polskich oficerów i postawili na nim wysoki brzozowy krzy¿.
Natychmiast meldujê o tej fantastycznie brzmi¹cej historii i wydajê
rozkaz wyjanienia ca³ej sprawy. Lasek po³o¿ony jest w pobli¿u dawnej da-
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czy NKWD, w której obecnie kwateruje nasz pu³k ³¹cznoci. Podczas próbnych wykopów moi ludzie znajduj¹ wiêcej masowych grobów, w których le¿¹
cia³a tysiêcy polskich oficerów; wszyscy zamordowani strza³em w potylicê.
Sprawa otrzymuje priorytetowe znaczenie. Von Gersdorff staje siê oficerem odpowiedzialnym za kontakty z dziennikarzami i delegacjami zagranicznymi, które aparat propagandowy licznie sprowadza do Katynia. Józef Mackiewicz (Katyñ  zbrodnia bez s¹du i kary): Dziennikarze, zapoznawszy siê
z ca³okszta³tem materia³u dowodowego i nabrawszy przekonania, ¿e mord
pope³niony byæ móg³ nie póniej jak wiosn¹ 1940, stawiaj¹ po raz pierwszy
pytanie, nie poruszane dotychczas: «Dlaczego bolszewicy pozostawili przy
zw³okach wszystkie dokumenty i w ogóle wszystko, co nie budzi³o w oprawcach bezporedniego po¿¹dania jako przedmioty wartociowe?» «Dlatego
 odpowiada im niemiecki pu³kownik von Gersdorff, który oprowadza³ wycieczkê  ¿e bolszewicy jeszcze w roku 1940 nigdy nie mogli przypuszczaæ,
aby zw³oki zakopane, het, w g³êbi Rosji, pod
Smoleñskiem, mog³y byæ w nied³ugim czasie,
przez jakiego nieprzyjaciela wykopane i zidentyfikowane.»
Podczas tej wizyty Mackiewicz uczestniczy
przy wydobywaniu kolejnych zw³ok. Dochodzi
wówczas do sensacyjnego odkrycia, które przyczyni siê w przysz³oci do próby podwa¿enia
wiarygodnoci niemieckiej relacji. Jedno z cia³
wydobytych w obecnoci zagranicznych delegacji, okaza³o siê zw³okami kobiety. Niemcy s¹ tym
faktem tak zaskoczeni, ¿e przemilcz¹ go we
wszystkich oficjalnych raportach. Tymczasem
w Katyniu rzeczywicie zamordowano ppor. Janinê Lewandowsk¹, pilotkê, córkê gen. Dowbora-Munickiego.
Fot. 2. Znaczek  Katyñski znaczek z Wysp Marshalla (zdjêcie z archiwum autora)

Za kulisami Procesu Norymberskiego

Wkrótce sytuacja zmusza Niemców do wycofania siê spod Smoleñska,
a potem praktycznie do ci¹g³ego odwrotu na Zachód. Spiskowcy planuj¹ jeszcze kilka zamachów, w tym ten najbardziej znany, w Wilczym Szañcu ko³o
Kêtrzyna. Przeprowadzi³ go inny cz³onek sprzysiê¿enia  p³k von Stauffenberg
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 ju¿ bez udzia³u von Gersdorffa, który po nieudanym puczu cudem unikn¹³
aresztowania, przebywaj¹c we Wroc³awiu na leczeniu po operacji ¿o³¹dka.
Po powrocie do s³u¿by bierze udzia³ w walkach o Wa³ Atlantycki jako szef
sztabu 82 Korpusu Armijnego, a nastêpnie 7 Armii. Za przygotowanie operacji
wyjcia z kot³a pod Falaise, gdzie wojska niemieckie zmierzy³y siê m.in.
z 1 Dywizj¹ Pancern¹ gen. Maczka, otrzyma³ krzy¿ rycerski orderu ¯elaznego
Krzy¿a. Generalski awans jest tylko kwesti¹ czasu.
Pod koniec wojny dostaje siê do amerykañskiej niewoli. Zachodni wywiad
bardzo szybko zdaje sobie sprawê, jak cenny cz³owiek im siê trafia. Kluczow¹
okazuje siê kwestia katyñska. Co prawda Polacy nie liczyli siê ju¿ w politycznym rankingu, a wszelkie sprawy mog¹ce popsuæ stosunki z rosyjskim aliantem starannie tuszowano, ale w d³u¿szej perspektywie czasowej wiedza
o sowieckich zbrodniach mog³a byæ bardzo przydatna.
W Norymberdze von Gersdorff pozostaje w cieniu i nie uczestniczy w procesie. Zeznaj¹ jego byli podw³adni: Voss
i Ahrens  dowódca pu³ku ³¹cznoci stacjonuj¹cego wówczas w Katyniu, oskar¿eni przez Rosjan o spreparowanie dowodów
i sprawstwo mordu katyñskiego. Stronie
polskiej nie zezwolono nawet na udzia³
w przewodzie s¹dowym, a obalenie tez sowieckich prokuratorów by³o zas³ug¹ wy³¹cznie niemieckich wiadków obrony.
Ostatecznie w wyroku Trybuna³u zbrodnia
katyñska zostaje zupe³nie pominiêta i na
wiele lat zapada nad ni¹ zmowa oficjalnego milczenia.
Fot 3. P³k Rudolf-Christoph baron von Gersdorff  odkrywca grobów w Katyniu;

Apologia polskiej sprawy

W 1952 r. Katyñ staje siê ponownie wiatowym tematem. Wczeniej prasê
obiegaj¹ wiadomoci o mordach jeñców wojennych w Korei, w tym zdjêcia
¿o³nierzy USA ze zwi¹zanymi rêkoma, zamordowanych strza³em w ty³ g³owy.
Wówczas przypomniano sobie wydarzenia sprzed dekady i powo³ano specjaln¹ komisjê Izby Reprezentantów Kongresu USA, która gruntownie zbada³a
tê sprawê. Jej raport wskazywa³ jednoznacznie na stronê rosyjsk¹, jako winn¹
mordu katyñskiego.
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Wa¿nym ogniwem dochodzenia okaza³ siê genera³ von Gersdorff. Jako
naoczny wiadek pierwszych ekshumacji, wypowiedzia³ zdanie, dobitnie charakteryzuj¹ce postawê mordowanych Polaków, które przesz³o do kanonu tego
raportu: Mieli zwi¹zane rêce, co wskazuje, ¿e polscy jeñcy mogli stawiaæ opór
do samego koñca. Byæ mo¿e mia³ w oczach skrêpowane d³onie innego genera³a  Mieczys³awa Smorawiñskiego (wród ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem by³a tak¿e pani Ewa B¹kowska, wnuczka genera³a).

Dwie twarze rodu von Gersdorffów

Wypowied von Gersdorffa, pe³na uznania dla ofiar Katynia, jest w Polsce
zupe³nie pomijana, chocia¿ zosta³a upamiêtniona w tak odleg³ym kraju, jak
Wyspy Marshalla na Pacyfiku. W 50 rocznicê Zbrodni Katyñskiej poczta tej
egzotycznej republiki wyemitowa³a znaczek z pamiêtnym cytatem, a jego motywem przewodnim by³ wizerunek zwi¹zanych r¹k gen. Smorawiñskiego.
Von Gersdorff  wytrawny jedziec i kawalerzysta, doznaje pod koniec
¿ycia powa¿nej kontuzji podczas upadku z konia. Wówczas oddaje siê bez
reszty wieckiej dzia³alnoci w Zakonie Joannitów, siêgaj¹c w nim najwy¿szych zaszczytów. W swojej biografii pozostawia jeszcze jeden przejaw sympatii dla Polaków, rozpoczynaj¹c j¹ mottem  aforyzmem Stanis³awa Leca:
Kto prze¿y³ tragediê, niewiele zachowa³ ze swojego bohaterstwa.
W ksi¹¿ce znalaz³o siê wiele ciep³ych s³ów o rodzinnym gniedzie w Parsku, o którym zwyk³ mawiaæ, ¿e by³o jego drug¹ ojczyzn¹. Swoj¹ postaw¹
zmaza³ nieco z³e odium, jakie sta³o siê udzia³em tej rodziny za spraw¹ renegata
Gero von Gersdorffa, bliskiego kuzyna (ojcowie byli braæmi), jednego
z g³ównych animatorów antypolskiej irredenty w Bydgoszczy w 1939 roku,
znanej pod nazw¹ Krwawej Niedzieli. Postaæ Gero trafnie scharakteryzowa³
Melchior Wañkowicz, czyni¹c go czarnym, a raczej brunatnym bohaterem
wszystkich ods³on swojej ksi¹¿ki o Wrzeniu 1939 roku. W¹tek bydgoski
i katyñski, tak zwi¹zane z obu von Gersdorffami, bolenie splataj¹ siê w innych utworach mistrza polskiego reporta¿u  Dziejach rodziny Korzeniewskich
i Drog¹ do Urzêdowa*; krwawych obrazach polskiej Golgoty na Wschodzie,
znaczonej wieloma jeszcze Katyniami.

Artyku³ pierwotnie ukaza³ siê 16 kwietnia 2010 roku w N. Jorku, w katyñskim
numerze Przegl¹du Polskiego  dodatku kulturalnym Dziennika Polskiego.
* Wañkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Drog¹ do Urzêdowa. Od
Sto³pców po Kair. Prószyñski i Sk-a, Warszawa 2010, tom VIII Dzie³ M. Wañkowicza
pod redakcj¹ A. Zió³kowskiej-Boehm; konsultacja merytoryczna Grzegorz Nowak.
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Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski
b. kierownik Sekcji Historii Med.Wet. PTNW
(kwiecieñ 2007-kwiecieñ 2010)
FAO-ONZ Wirusologia weterynaryjna
ekspert: 1977-1999, konsultant: 2000Adres:  ul. Przy Ba¿antarni 11 m. 59 A
02-793 Warszawa
 6.The Village Gate, Dalke Co. Dublin, Irlandia
e-mail: krisjwojciechowski@gmail.com

UCZONY BEZ SKAZY  SZKIC WSPOMNIENIOWY
O PROF. DR. HAB. MARIANIE STANIS£AWIE GRUDBOECKU
(1923-2010)
9 maja 2010 r. w najpiêkniejszym z miesiêcy roku, pachn¹cym bzem, konwali¹, irysami oraz nasyconym klekotem bocianim, odszed³ od nas w Pu³awach
bardzo wybitny, jeden z najlepszych Polaków, Uczonych i Humanistów, Prof.
dr hab. nauk weterynaryjnych Marian Stanis³aw Grudboeck. By³ naukowcem
 hematologiem, ekspertem w sprawie bia³aczek zwierzêcych, a równie¿:
chrzecijañski filozof nauki, naukoznawca, literat, poeta oraz etyk.
By³ Osob¹ niezmiernie utalentowan¹, a równoczenie skromn¹. Otoczon¹
powszechnym szacunkiem i sympati¹.
Marian Grundboeck urodzi³ siê 8 lutego 1923 r. w Dêbicy nale¿¹cej wówczas do woj. krakowskiego. Ojciec by³ nauczycielem. Niestety zmar³ kiedy
Marian mia³ zaledwie 7 lat. W Dêbicy koñczy³ szko³y: podstawow¹ i pierwsz¹
klasê gimnazjum ogólnokszta³c¹cego. W latach 1936-1939 by³ wychowankiem
korpusu kadetów nr 2 im. Edwarda mig³ego  Rydza w Rawiczu, przysz³ej
elity oficerskiej i patriotycznej Wojska Polskiego*. W r. 1939 zda³ do 4 kompanii. W czasie okupacji by³ w Szarych Szeregach (1940-1942), a nastêpnie
¿o³nierzem AK w Obwodzie w Pu³awach (1942-1945).
Okres wojny 1939-1945 spêdzi³ w utworzonym przez Niemców na okupowanych terenach polskich Generalnym Gubernatorstwie. Zainteresowani filatelistyk¹ pamiêtaj¹ serie znaczków pocztowych z tego okresu z nadrukowanymi niemieckimi or³ami ze z³o wró¿ebn¹ swastyk¹ i napisem General Governement. Uczy³ siê ksiêgowoci i stenografii, pracowa³ na poczcie oraz
jednoczenie uczestniczy³ w pracy konspiracyjnej. Jak sam pisze:  Od 1940 r.
do 1942 r. by³em cz³onkiem Szarych Szeregów, a póniej ¿o³nierzem Armii
Krajowej. Od 1944 r. uczestniczy³em w walkach partyzanckich prowadzo98
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nych na Podgórzu Dêbickim w ramach akcji Burza. Po wyzwoleniu i po
skróconym kursie licealnym zda³ maturê w Liceum Przyrodniczym w Dêbicy. Nastêpnie wyjecha³ do Wroc³awia. Pracowa³ jako stenograf w Urzêdzie
Pe³nomocnika Rz¹du PRL na Okrêg Administracyjny Dolnego l¹ska.
W latach 1946-1950 studiowa³ na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu
we Wroc³awiu. Absolutorium uzyska³ w 1950 r. Karierê naukow¹ rozpocz¹³
od stanowiska laboranta w Wojewódzkim Zak³adzie Higieny Weterynaryjnej
we Wroc³awiu.
Od 1952 by³ asystentem w Pañstwowym Instytucie Weterynarii w Pu³awach. Pracowa³ tam w dzia³ach:
1. Eksperymentalnej Patologii i Terapii w Zak³adzie Chorób Byd³a: 1952-1954;
2. Zak³adzie Anatomii Patologicznej:1955-1961;
3. Pracowni Patologii Komórkowej: 1962-1995.
W r. 1955 wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski z lek.wet. Jadwig¹ Juko, organizatork¹ Zak³adu Biochemii PIWet Pu³awy i kierownikiem tego Zak³adu od
1972 r. W r. 1957 urodzi³a siê Pañtwu Grudboeckom córka: Agnieszka (Jagusia). By³a Ona przez ca³e ¿ycie Muz¹ i natchnieniem Taty  Pana Profesora
Mariana Grundboecka. Utalentowanym piórem Profesor spisa³ i wyda³ opowiadane Córce przez Niego: Bajki dla Jagusi (patrz bibliografia).
Inny przyk³ad  pe³en uroku i optymizmu wiersz Mariana Grundboecka
Nowe Mieszkanie. Takie mieszkanie by³o w okresie powojennym marzeniem
ka¿dego. Cytujê:
W naszym nowym mieszkaniu
jest du¿o s³oñca
i w porannej ciszy
piewaj¹ ptaki.
W naszym nowym mieszkaniu
na balkonie pachn¹ kwiaty,
wiêc, Jadziu, nie martw siê,
nie trzeba!
Odby³ 13 miesiêczny sta¿ w USA jako stypendysta Fundacji Rockefellera
(lata: 1959-1960) zajmuj¹c siê bia³aczkami ptaków na Uniwersytecie w Madison-Wisconsin. Mia³ okazjê wizytowania licznych orodków naukowych
w USA takich jak:
 Laboratorium Wirusologiczne Chorób Drobiu w East Lansing (Michigan);
 Oddzia³ Patologii i Chirurgii Szko³y Medycznej Uniwersytetu Dukea
w Durharm (Pó³nocna Karolina);
 Wydzia³ Nauk o Drobiu, Stanowa Szko³a Pó³nocnej Karoliny w Raleigh;
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Zak³ad Wirusologii Oddzia³u Laboratoryjnego firmy Lederle, American
Cyanamid Co., Pearl River N.Y.;
Laboratorium Patologii, National Cancer Institute, Bethesda Ma.
Marian Grundboeck uwiadomi³ sobie wówczas, ¿e:
nauka amerykañska to ogromny potencja³ rodków materialnych, fachowców i powi¹zañ z praktyk¹;
charakterystyczna jest mobilnoæ pracowników naukowych. Jest to korzystne dla nich samych i orodków badawczych;
praca wymaga du¿ego wysi³ku, zaanga¿owania i wspó³zawodnictwa. S³absi odpadaj¹;
bezwzglêdna konkurencja rzutuje na wspó³pracê miêdzy instytucjami i samymi naukowcami.

W r. 1962 rozpoczyna organizacji Pracowni Patologii Komórkowej w Instytucie. Projektodawc¹ Pracowni i jej pierwszym kierownikiem by³ Prof.
Tadeusz ¯uliñski. Wyposa¿enie Pracowni i opracowanie programu badañ
nale¿a³o do Mariana Grundboecka. Personel zwolna siê powiêksza³. Na
pocz¹tku sk³ada³ siê z mgr Krystyny Wilczyñskiej (asystent), pomocy laboratoryjnej (technik wet Roman Dorosz i Zofia Su³ek). W 40-leciu 1953-1993
przez pracowniê przewinê³o siê 40 pracowników, w tym 13 naukowych, 12
pomocy laboratoryjnych i 16 robotników. Panowa³a miêdzy nimi silna wiê.
W okresie powstawania Solidarnoci do nie zarejestrowanego jeszcze
Zwi¹zku wst¹pi³ ca³y personel. Uczestniczyli oni w akcjach strajkowych
i marszach protestacyjnych. W latach 1962-1967 g³ównym tematem badañ
by³a choroba Mareka  problem nr 1 w zakanej patologii drobiu. Przeprowadzone badania morfologiczne mia³y znaczn¹ wartoæ dla ró¿nicowania
choroby.
Enzootyczna Bia³aczka Byd³a  badania te trwa³y od 1967 do 1993 r. i s¹
kontynuowane dotychczas. Prze³omowym momentem by³o wprowadzenie serologicznych metod rozpoznawczych. Pracownia Patologii Komórkowej i Zak³ad Biochemii kierowany przez Pani¹ Prof. dr hab. Jadwigê Juko-Grundboeck opracowa³ do r. 1979 technologiê produkcji wirusowego antygenu bia³aczkowego, udoskonalan¹ i nastêpnie opatentowan¹. Stosowano test ID
(Immunodyfuzji). Masowo prowadzona akcja pozwoli³a na stopniowe uwalnianie kraju od zarazy. W badaniach w Pracowni Mariana Grundboecka nad bia³aczk¹ pracowano nad wirusologicznym rozpoznawaniem bia³aczki byd³a testem syncytialnym, uodparnianiu byd³a przeciwko wirusowi ebb, metodami
zwalczania bia³aczki w hodowli wielkostadnej i w drobnych gospodarstwach
ch³opskich. Specjalny cykl badañ powiêcono inaktywacji wirusa w miêsie
i mleku zwierz¹t zaka¿onych.
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Lata 1961-1980 to okres najwiêkszej wydajnoci publikacyjnej Profesora.
By³ wieloletnim krajowym koordynatorem badañ nad bia³aczkami zwierz¹t
u¿ytkowych oraz cz³onkiem Rady Naukowej Pañstwowego Instytutu Weterynarii  Instytutu Badawczego, cz³onkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych
Polskiej Akademii Nauk, redaktorem naczelnym Bulletin of the Veterinary
Institute in Pu³awy, cz³onkiem szeregu towarzystw naukowych, kombatanckich i spo³ecznych.
Jak sam siê wyra¿a: Szczególnie osobisty wymiar mia³a wspó³praca Prof.
Grundboecka, kierownika Pracowni z Pani¹ Profesor Jadwig¹ Grundboeck-Juko  Zak³ad Biochemii Instytutu, w ramach, jak to sam okrela: Wspó³pracy
miêdzyzak³adowej. Cytujê: Czujê siê w mi³ym obowi¹zku podziêkowaæ
w tym miejscu Pani Profesor Jadwidze Grundboeck-Juko, mojej ma³¿once, nie tylko za g³ówn¹ rolê w podtrzymywaniu ducha wspó³pracy miêdzyzak³adowej. Co dzieñ dzieli³em siê z Ni¹ moimi k³opotami i trudnociami
zawodowymi, które pomag³a mi pokonywaæ. Ona by³a pierwsz¹ czytelniczk¹ i korektork¹ moich publikacji. Razem dyskutowalimy plany i wyniki
naszych badañ, dzielilimy wspólnie sukcesy i niepowodzenia. A wszystko
to odbywa³o siê nie tylko w Instytucie czy domowych progach, lecz równie¿ na turystycznych szlakach Roztocza, w b³êkitnej panoramie Tatr, czy
na piaszczystym brzegu Ba³tyku.
Robocze powi¹zania w ramach PIWet-IB, Pu³awy  temat: Multidyscyplinarne badania nad bia³aczk¹ byd³a koordynowanymi przez Prof. M. Grundboecka (od 1969)
 Zak³ad Biochemii PIWet, Pu³awy, Zak³ady Anatomii Patologicznej, Biochemii, Chorób Byd³a, Mikrobiologii.
Oodki krajowe: 1. Klinika Hematologiczna AM (obecnie UJ) w Krakowie  zespó³ Prof. Juliana Aleksandrowicza.
2. W pionie weterynaryjnym: prof. Stanis³aw Klimentowski i dr hab. Stanis³aw Graczyk  AR Wroc³aw; dr Micha³ Ganowicz i dr hab. Hipolit Machoy
(Leszno), dr Bogus³aw Sa³k (Opole),
Orodki zagraniczne: 1. Stacja Patologii Ptaków w Nouzilly-Francja: dr.
L.Cauchy, dr. F. Coudert. By³a RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej istniej¹ca do czasu rozpadu ZSRR)  naukowcy z Bu³garii, Czechos³owacji, NRD, Rumunii, Wêgier i ZSRR.
Inne kraje: USA, RFN, Francja, Dania, Japonia, Wlk. Brytania.
Recenzje prac doktorskich: 18 osób, prac habilitacyjnych: 5 osób, dorobku
ubiegaj¹cych siê o tytu³ naukowy prof. nadzwyczajnego: 4 osoby. Ocena dorobku naukowego prof. Z. Larskiego  nagroda KEN. Promotor 2 prac doktorskich.
Funkcje specjalne: 1) Przewodnicz¹cy Komisji Przewodów Doktorskich
Rady Naukowej Instytutu  PIWet, Pu³awy (1991-1995)  18 obron prac.
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2) Redaktor Naczelny czasopisma Bulletin of the Veterinary Institute in
Pulawy od 1991.
Nagrody i Wyró¿nienia:
1. Nagroda I st. Ministra Rolnictwa  za opracowanie hematologicznej metody rozpoznawania bia³aczki byd³a, 1975 r.,
2. Nagroda I st. Ministra Rolnictwa  za opracowanie metody produkcji antygenu do serologicznej diagnostyki bia³aczki byd³a, 1980 r.,
3. Nagroda im. Micha³a Oczapowskiego  przyznana przez Komitet Nauk
Weterynaryjnych PAN za monografiê: Rozpoznawanie i zwalczanie enzootycznej bia³aczki byd³a, 1982 r.
4. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1978), Krzy¿ Kawalerski OOP (1985),
Medal i Dyplom PTNW: Pro Scentia Veterinaria Polona(1992), Krzy¿
Armii Krajowej (1995), Odznaka za udzia³ w akcji Burza Armii Krajowej.
Uroczycie owiadcza w swoim Curriculum Vitae: Do PZPR i zwi¹zanych z ni¹ stronnictw politycznych nigdy nie nale¿a³em.
Przeszed³ w stan spoczynku 31 grudnia 1993 r.
Ze swoich hobbies wymienia: turystykê, fotografowanie, gotowanie, czytelnictwo (Ade Mello, Simone Weil, Jan Pawe³ II, K. I. Ga³czyñski ), pisanie
wspomnieñ oraz refleksji na temat pracy naukowej, uczestnictwo w dzia³alnoci wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK oraz Zwi¹zku Kadetów II RP.
Podsumowuj¹c dorobek naukowy Profesora (1999) najwa¿niejsze z nich to:
jeden patent i 110 publikacji z których najistotniejsze znaczenie mia³y:
 Technologia produkcji antygenu wirusa enzootycznej bia³aczki byd³a, na
skalê pó³techniczn¹, PIWet, Pu³awy 1984 r. (wspó³autor);
 Viability and Infectivity of BLV  Induced Tumour Cells and Leukaemic
Lymphocytes Exposed to Different Temperatures and to Various NaCI
Concentrations. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 37, 74, 1993 (wspó³autor);
 Aktywnoæ esterazy alfa naftylu i kwanej fostatazy w limfocytach zwierz¹t i ludzi chorych na bia³aczkê limfatyczn¹, II Symp. Immunologii Weterynaryjnej, winoujcie, 1997 (wspó³autor);
 Cytoplasmic Antigen in a Lymphoid Tumor of the Chicken. Avian Dis. 5,
392, 1961 (wspó³autor);
 Cytological Investigations on Cellular Infiltrations in Irises of Hens. Bull
Vet. Inst. Pulawy, 10, 1 1966;
 Rozpoznawanie i zwalczanie enzootycznej bia³aczki byd³a. PWRiL, Warszawa 1980.
Najwa¿niejsze wyró¿nienia  Medal i dyplom:
Pro Scientia Veterinaria Polona PTNW, 1992;
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Nagroda im. Micha³a Oczapowskiego Komitetu Nauk Weterynaryjnych
PAN  1982 r.
U Kadetów II RP.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e wywiad z Panem Profesorem, któremu towarzyszy³a
Jego Ma³¿onka, Pani Prof. dr hab. Jadwiga Juko-Grudboeck mia³em zaszczyt
przeprowadziæ w pu³awskim mieszkaniu Pañstwa Grundboeck 17 lipca 2007
w ramach przygotowywanej ksi¹¿ki o historii PTNW i luminarzach polskich
nauk weterynaryjnych. By³em przyjêty bardzo serdecznie. Czêæ tego Wywiadu za zgod¹ Redaktora Naczelnego dr. n. wet. W³odzimierza Gibasiewicza
proponujê jako osobny artyku³ w tym samym numerze Biuletynu.
Zna³em Pañstwa Profesorostwa z lat 1970-ych, z Ich wizyt w Zak³adzie
Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Wspó³pracowali z pracuj¹cym tam kierownikiem pracowni biochemii prof. dr. hab. Stanis³awem Grysem  biochemikiem weterynaryjnym. Ja w tym samym ZHW prowadzi³em pracowniê wirusologiczn¹ a jeszcze wczeniej rabiologiczn¹  zajmuj¹c siê referencyjnym
badaniem materia³ów w kierunku wcieklizny. Metodê immunofluorescencji
wprowadza³em przy wspó³pracy z Zak³adem Epidemiologii Pañstwowego Zak³adu Higieny kierowanym przez Prof. dr. hab. Jana Karola Kostrzewskiego,
a bezporednio z Doc. dr hab. Danut¹ Serokow¹. Dzia³o siê to dziêki inicjatywie i energii Prof. dr. hab. Stefana Samóla  Kierownika ZHW w Warszawie,
który unowoczeni³ Zak³ad i stworzy³ dla mnie i wielu podobnym odpowiednie warunki do pracy. By³a w tym pewna analogia do akcji zwalczania bia³aczki byd³a w kraju, gdzie Prof. Marian Grundboeck stosowa³ na szerok¹ skalê
metodê immunofluorescencji do diagnostyki choroby.
Prof. Marian Grundboeck od dawna by³ mi bliski przez swoj¹ znakomit¹
drogê naukow¹, zainteresowania literackie i humanistyczne, jak równie¿ przez
fakt, ¿e wielbi³ Pu³awy jako Polskie Ateny i by³ emocjonalnie zwi¹zany z Pañstwowym Instytutem Weterynaryjnym. Ja te¿ chocia¿ niekiedy bez wzajemnoci sympatyzowa³em z Pu³awami i marzy³o mi siê (przed rutynowym wprowadzeniem klonowania w biologii) by potê¿ny i intelektualnie sprawny kraj jak
Polska, na dorobku i z ambicjami mia³ wiêcej takich polskich Aten. Instytut
w Pu³awach, Jego Kierownictwo i Personel zawsze podziwia³em. Tu mo¿na
by³o tworzyæ prawdziw¹ naukê. Jak¿e dzielnie utrzymano jakoæ Instytutu
mimo trudnych warunków w dziesiêcioleciu 1980-1990. Jak szybko i konsekwentnie ros³a reputacja Instytutu na arenie miêdzynarodowej. Jak dobre,
miêdzynarodowe szkolenia organizowano w PIWet ze strony FAO, UE
i OIE-WOAH. Na krótkie sta¿e w Instytucie przyje¿d¿a³em jak na rekolekcje.
Z Pañstwem Grundboeckami ³¹czy³a mnie prawdziwa mi³oæ do podpu³awskich terenów, otwartej Wis³y i magicznego Kazimierza nad Wis³¹. W prywatnej rozmowie Prof. Grundboeck zgodzi³ siê ze mn¹, ¿e podobnie jak nad
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Witebskiem co tajemniczego unosi siê nad Kazimierzem n. Wis³¹ (Marc Chagall: 1887-1985).
Pozwalam sobie twierdziæ wiêcej. Intelektualici, pisarze i artyci w³¹cznie z zajmuj¹cymi siê równoczenie naukami weterynaryjnymi te¿ walnie
przyczynili siê do przekszta³cenia ca³ego regionu w jeden dom pracy twórczej. ¯e wspomnê Wybitnego Historyka Weterynarii: Konrada Mariana Millaka (1886-1969), który regularnie swoje urlopy spêdzza³ w Kazimierzu, Sopocie i Dubrowniku (Festiwal Teatralny). Prof. Marian Grundboeck jako Cz³owiek wzorowo przeszed³ przez ¯ycie osobiste i zawodowe. Bajki do Jagusi
s¹ przepiêkne. Powinny byæ wydane w du¿ym nak³adzie by staæ siê popularnymi. I tu te¿ jest pewna analogia. Maj¹c w latach 60.-70. dwoje ma³ych dzieci
codziennie by³em zachêcany do opowiadania w odcinkach o przygodach Rodziny Szopów Praczy. Kto wie czy przyk³adem Prof. Mariana Grundbocka kiedy ich nie spiszê.

ród³a:

1. Z³ota Ksiêga Nauki Polskiej  Naukowcy Zjednoczonej Europy, Helion,
Gliwice 1999, 2006;
2. Rozmowy z Prof. dr hab. Jadwig¹ Juko Grundboeck i Prof. dr. hab. Marianem Gundboeckiem, Pu³awy 2007 i telefonicznie do 2010 w³¹cznie.

* W Polsce najstarsz¹ szko³ê tego typu stworzyl Stanis³aw August Poniatowski 15
marca 1765 r. w Warszawie. Nosi³a ona nazwê Akademii Szlacheckiej Korpusu Kadetów, a potocznie by³a nazywana Szko³¹ Rycersk¹. Czteroletni program kszta³cenia obejmowa³ przedmioty ogólnokszta³c¹ce, zw³aszcza cis³e i jêzyki obce, a od II klasy równie¿ wojskowe  in¿ynieriê wojskow¹, naukê fechtunku, strzelania, jazdy konnej. Uczono tak¿e tañca, muzyki i dobrych manier. Szko³a zosta³a zamkniêta w 1794 po upadku
insurekcji kociuszkowskiej. Komendantem szko³y by³ ksi¹¿ê Adam Jerzy Czartoryski,
a wrod wychowanków m.in. Tadeusz Kociuszko, Julian Ursyn Niemcewicz. Karol
Sierakowski, Jakub Jasiñski, Karol Kniaziewicz, Stanis³aw Fiszer i Stanis³aw Kostka
Potocki.
Po III rozbiorze zosta³ utworzony przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III Korpus
Kadetów w Kaliszu  elitarna szko³a wojskowa dla dzieci szlacheckich w zaborze pruskim. W³adze Królestwa Polskiego, podobnie jak wczeniej Ksiêstwa Warszawskiego
utrzyma³y jej istnienie.
W II Rzeczypospolitej utworzono szko³y kadeckie oparte na tradycji Akademii
Szlacheckiej Korpusu Kadetów w Warszawie i Korpusu Kadetów w Kaliszu. Szko³y te
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prowadzi³y kszta³cenie na poziomie szkó³ rednich ogólnokszta³c¹cych o profilu matematyczno-przyrodniczym oraz szkolenie wojskowe oparte na programie szkó³ podchor¹¿ych wojskowych.
W latach 1918-1825 utworzono trzy korpusy kadetów:
 Korpus Kadetów nr 1 (KK-1), utworzony 30 padziernika 1918w £obzowie.
W 1921 przeniesiony do Lwowa;
 Korpus Kadetow nr 2 (KK-2) utworzony 28 wrzenia 1919 w Modlinie. W 1926
przeniesiony do Chelmna, w 1936 po³¹czony z Korpusem Kadetów nr 3 w Rawiczu i przeniesiony do Rawicza;
 Korpus Kadetów nr 3 (KK-3) utworzony 1 wrzenia 1925 r. w Rawiczu. W 1936
po³¹czony z Korpusem Kadetow nr 2 w Che³mnie, istnia³ do 1939 jako Korpus
Kadetów nr 2 im. Marsza³ka Rydza-mig³ego w Rawiczu.
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Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski
krisjwojciechowski@gmail.com

WYWIAD  ROZMOWA
Z PROF. MARIANEM GRUNDBOECKIEM
16 LIPCA 2007
Komentarz: jako addenum do publikowanego w tym samym numerze
Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
chcia³bym przytoczyæ fragment wywiadu z 2007 r. do ksi¹¿ki: Historia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych  PTNW, nad któr¹ pracujê od
kilku lat. Prof. M. Grundboeck by³ wietnym pisarzem, rozmówc¹ oraz erudyt¹, nie tylko w zakresie hematologii i bia³aczek, ale równie¿ humanistyki. Oto
wybrana próbka naszej rozmowy, która zilustruje PT Czytelnikom Osobowoæ
Profesora.

Fot. 1. Marian Grundboeck i Jadwiga Juko-Grundboeck w dniu promocji doktorskiej, 1960 r.
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M. Grundboeck: Jagusia (Agnieszka), nasza córka, to jeden element moich wspomnieñ. Wszystko co dotychczas napisa³em to moje ¿ycie, moje wspomnienia. Pisa³em moje rozwa¿ania o nauce, pisa³em mój d³ugi ¿yciorys, dumania starego profesora na ró¿ne tematy ¿yciowe, pisa³em o Korpusie Kadetów,
w którym by³em przed wojn¹, jednym z elementów jest dziecko. A kontakt
z dzieckiem by³ przede wszystkim przez bajki, które opowiada³em zawsze
przed snem, a czasem podczas spacerów i przy innych okazjach. Te bajki by³y
ca³kiem oryginalne, ca³kowicie wymylone przeze mnie. Teraz, po latach, uzna³em, ¿e szkoda by³oby, gdyby zosta³y zapomniane i spisa³em je i wydam
w ksi¹¿ce Bajki dla Jagusi. Jest to proza, ale czasami w prozie siê ju¿ nie
mieszczê. Mam tu swoj¹ ksi¹¿kê Szlakiem wspomnieñ, to mój ¿yciorys.
Koniec ksi¹¿ki jest pisany wierszem. Musia³em tu u¿yæ ca³kiem innych rodków wyrazu, ¿eby tê rekapitulacjê mojego ¿ycia zamkn¹æ.
K. Wojciechowski: Przytoczê przyk³ad ksiêdza-poety Jana Twardowskiego (1915-2006). Czy mniej wiêcej w ten sposób próbuje Pan Profesor znaleæ
siê ze swoj¹ ekspresj¹?
M. Grundboeck: Ksi¹dz Twardowski mia³ duszê dziecka, i wra¿liwoæ,
i delikatnoæ dziecka. On potrafi³ w rzeczywistoci widzieæ to, co na ogó³ doroli przestali ju¿ widzieæ. Widzia³ pewien urok ¿ycia, pewn¹ poezjê ¿ycia. Ja
takiej wra¿liwoci ju¿ nie mam. To raczej jest refleksja, pewna myl filozoficzna, pewne syntezy. Czasem i ³ezka siê w oku zakrêci, zaczynaj¹ graæ pewne
emocje, ale w gruncie rzeczy utrzymujê siê w tonie mo¿e nie w tak wysokim
jak ks. Twardowski, ale na swoj¹ miarê.
K. Wojciechowski: By³em wielokrotnie s³uchaczem jego kazañ rekolekcyjnych, znalaz³em je bardzo g³êbokimi i nie maj¹cymi nic wspólnego z jego
poezj¹. On by³ filozofem i to dobrej klasy. Powiedzia³bym, ¿e by³ równy ksiêdzu Józefowi Tischnerowi (1931-2000).
M. Grundboeck: Oni mieli inne warsztaty.
Niektórzy mówi¹, ¿e poet¹ siê nie jest, tylko siê bywa od czasu do czasu.
Wena przychodzi i cz³owiek staje siê poet¹. Ale mo¿e nie jest to prawda. Ja
uwa¿am, ¿e poet¹ jednak siê jest. Mo¿e w pewnych sytuacjach, gdy s¹ burze
w psychice, to ta poetycka natura trochê odchodzi w smugê cienia.
K. Wojciechowski: Pracowa³em przez cztery lata w Afganistanie
(1977-1981). By³em tam w czasie najazdu Zwi¹zku Radzieckiego (27 grudnia
1979 roku) i pacyfikacji prowadzanych na ludnoci cywilnej. Wiele rzeczy zobaczy³em, wiele prze¿y³em. Muszê powiedzieæ, ¿e znalaz³em to rodowisko
afgañskich kolegów bardzo poetyckim. Wiêkszoæ z nich improwizowa³a poezjê na zadany temat. Pisali wiersze. Organizowali wieczory poetyckie przy
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afgañskiej herbacie i ka¿dy z nich wyg³asza³ nie pisan¹, a improwizowan¹ poezjê, i to w stylu Filomatów i Filaretów. Improwizacje na zadany temat by³y
wspania³e. Mieli bardzo bogate s³ownictwo.
M. Grundboeck: Mnie siê wydaje, ¿e te chwile improwizacyjne s¹ tylko
chwilami uwolnienia pewnych myli nagromadzonych, pewnych doznañ. One
sk³adaj¹ siê nieustannie i gdzie s¹ zapisywane w mózgu. I dopiero ta herbata,
czy nastrój, czy jakie inne doznanie pozwala im siê ostatecznie ukszta³towaæ
i uwolniæ. Cz³owiek, który tego nie ma, nie myli tymi kategoriami, nie pobudzi siê nawet najmocniejsz¹ herbat¹ do poezji. Czasem nie s¹ to myli w³asne,
tylko gdzie przeczytane czy zas³yszane.
Fot. 2. Prof. Jadwiga JukoGrundboeck i Prof. Marian
Grundboeck na przyjêciu towarzyskim.

K. Wojciechowski:
Panie Profesorze, jeli pan
tak piêknie pisze, to mo¿e
zechcia³by Pan zostaæ
cz³onkiem Sekcji Historii
Medycyny Weterynaryjnej PTNW, któr¹, obj¹wszy jej kierownictwo 21 kwietnia 2007 r., nieco modyfikujê.
(KJW, Komentarz., maj 2010 r. Obowi¹zki pe³ni³em do XLIV Walnego
Zgromadzenia Delegatów 24 kwietnia 2010 r. od kiedy obowi¹zki Kierownika
Sekcji na nastêpn¹ Kadencjê: 2010-2013 bêdzie pe³ni³ Prof. Norbert Pospieszny z Wroc³awia).
Robiê to z ca³ym szacunkiem do moich poprzedników. To bêdzie sekcja
humanistyczna, gdzie swoje miejsce znajd¹ oprócz zainteresowanych histori¹
weterynarii: literaci, prozaicy, poeci czy muzealnicy. Musi byæ co takiego, dlatego ¿e ci¹g³e mówienie o sprawach zawodowych og³upia. Poza tym nauki
weterynaryjne s¹ niesamowicie multidyscyplinarne. Jaka jest opinia Pana Profesora?
M. Grundboeck: Rozwa¿ê mo¿e tê sprawê na pewnym modelu, modelu
zjazdu/kongresu PTNW. Oczywicie tam s¹ ró¿ne sekcje: klinicyci, mikrobiolodzy, wirusolodzy, tych sekcji jest kilkanacie. Poza tym s¹ te¿ referaty ogólne na sesjach plenarnych, gdzie mówi siê o rzeczach, które powinny intereso108
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waæ wszystkich, np. zagadnienia etyczne czy prawne. Uwa¿am, ¿e zdarza siê,
¿e wirusolog zjawi siê czasem na sali, gdzie omawia siê fizjologiê, albo zagadnienie chorób zakanych. W ten sposób on nagle ma w pigu³ce wszystko, co
dzieje siê w nieznanej mu w³aciwie dyscyplinie. On robi ca³kiem co innego
i widzi, ¿e s¹ inne wiaty. I to uzmys³owienie sobie tego ogromu, z³o¿onoci,
a równoczenie koniecznoci syntezy, bo w³aciwie wszystkie wielkie wynalazki dokonuj¹ siê na zasadzie tzw. dysocjacji, tzn. uk³ad z jednej dziedziny
zostaje przeniesiony na ca³kiem inn¹ dziedzinê i tam zaczyna funkcjonowaæ.
Im dalej te dziedziny s¹ od siebie po³o¿one, tym bardziej oryginalne rzeczy
wychodz¹. Piszê o tym w jednej ze swoich ksi¹¿ek, o odkryciach naukowych
i roli intuicji. Uwa¿am, ¿e tego rodzaju elementy nie powinny dominowaæ, ale
powinny uzupe³niaæ te bardzo wyspecjalizowane dziedziny, które id¹ swoim
torem i maj¹ swoje drogi rozwojowe. Mimo wszystko mo¿na zyskaæ z s¹siedztwa wiele wartociowych rzeczy i w ten sposób tworz¹ siê i mo¿liwoci wspó³pracy, i nawet myli potrafi¹ czasem b³¹kaæ siê i przez cianê przejæ i co wartociowego zdzia³aæ.
Medycy specjalizuj¹ siê w u¿ywaniu wyszukanego nazewnictwa. Nawet
w Medycynie Weterynaryjnej czasem widzê prace pisane przez medyków
z Akademii Medycznej. Od razu widaæ inny jêzyk. Jest du¿o niezrozumia³oci,
jakby umylnie szyfrowali. Inna rzecz, ¿e nawet taka wietlana postaæ, jak
profesor W³odzimierz Mozo³owski* mówi³, ¿e 10% wyk³adu musi byæ niezrozumia³e, ¿eby s³uchacz nabra³ szacunku. Ale czasem jest
tak, ¿e ca³y wyk³ad jest ma³o
zrozumia³y.
Znam taki przypadek, profesor Schmidt, kierownik biochemii z Uniwersytetu Bostoñskiego, pracowa³ nad bia³kami tkanki ³¹cznej. Pisz¹c metodykê,
zawsze opuszcza³ dzia³anie jednego enzymu. By³o to niepowtarzalne. I by³ jedynym na wiecie,
który to robi³.
Fot. 3. Pañstwo Grunboeck  spacer w okolicy Pu³aw.

K. Wojciechowski: Je¿eli opracowuje siê badania z dziedziny biologii molekularnej dotycz¹cej diagnostyki czy szczepionek, z regu³y prace s¹ zniekszta³cone. I nikt nie potrafi odtworzyæ tego, co kto zrobi³. Nie robi siê teraz prac
w Stanach Zjednoczonych po to, ¿eby mia³ satysfakcjê czytelnik, ale po to,
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¿eby wykazaæ siê liczb¹ publikacji potrzebnych do nastêpnego awansu.
O tym wszystkim opowiada³ mi w r. 2008 Prof. Tilahun Yilma, Amerykanin pochodzenia etiopskiego z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Spotkalimy siê na konferencji z zakresu biologii molekularnej w Trinity College w Dublinie (2008).
Z Yilm¹ siê przyjaniê. Prowadzi on wybitn¹ szko³ê metod molekularnych
dla m³odych naukowców z Azji i Afryki z krajów rozwijaj¹cych siê. Pamiêtaj¹c swoje etiopskie pocz¹tki chce pomóc innym jeszcze biedniejszym.
Teraz z Panem Profesorem Marianem Grundboeckiem rozmawiamy o tych
sprawach w kontekcie PTNW i nauki polskiej. My nie publikujemy chyba tak
wielkich prac technologicznych jak np. Vaccines. Mo¿na kupiæ raporty
z ostatnich sympozjów towarzystw zajmuj¹cych siê szczepionkami czy lekami,
z tym ¿e kurs raportu jest rzêdu 6-8 tys. dolarów. Bezp³atnie z internetu mo¿na
go ci¹gn¹æ dopiero po paru latach, kiedy jest ju¿ przestarza³y. Te rzeczy staj¹
siê coraz bardziej aktualne w Polsce.
M. Grundboeck: W rzeczywistoci istniej¹ Ludzie. Je¿eli zespó³ ludzi
drog¹ przypadku lub na podstawie innego mechanizmu jest na poziomie i ma
pewne koncepcje i chce co zrobiæ, to s¹ okresy, kiedy co siê robi, i s¹ okresy
ca³kowitej martwoty. Nie jest to absolutnie zwi¹zane z samymi badaczami.
Czasami kto jest wielk¹ s³aw¹, ale po prostu nie ma czasu, bo pe³ni kilkanacie ró¿nych funkcji, wiêc nie mo¿e siê skupiæ na jednej by osi¹gn¹æ jakie
wyniki. Uwa¿am, ¿e rola PTNW jest raczej niewielka je¿eli chodzi o podtrzymywanie badañ. Wprawdzie zebrania i kongresy dokonuj¹ pewnego przegl¹du
tematów, nad którymi siê pracuje, nad którymi warto pracowaæ, czy to w kraju
czy za granic¹, ale w gruncie rzeczy zwykle takie opracowania maj¹ charakter
raportu i na tym etapie grzêzn¹. Czasem pewne drobne sumy, którymi dysponuj¹ nasze zespo³y badawcze, s¹ rzucone na takie czy inne badania, ale przy
obecnych wymaganiach stawianych pracom naukowym i technologii  to co robimy w kraju to s¹
rzeczy mikroskopijne i marginesowe. PTNW w tym zakresie nie
spe³nia swojej roli. Na pewno integruje rodowisko weterynaryjne.
Organem publikacyjnym PTNW
jest Medycyna Weterynaryjna,
która jest czo³owym czasopismem
naukowym w Polsce jeli chodzi
o weterynariê, ale mimo wszystko
roli PTNW bym nie przecenia³.
Fot. 4. Czas ¿niw.
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Uwa¿am, ¿e wy³¹cznie anglojêzyczny czytelnik te¿ mo¿e skorzystaæ
z Medycyny Weterynaryjnej. Obecnie w ka¿dym numerze Medycyny Weterynaryjnej jest kilka czy kilkanacie prac w jêzyku angielskim autorstwa
przewa¿nie Turków, S³owaków, Litwinów, czasem Ukraiñców, sporadycznie
W³ochów czy Niemców. Niestety, prace te nie s¹ najwy¿szego lotu. Poza tym
wiêkszoæ prac przegl¹dowych i oryginalnych ma streszczenia angielskie, nie
zawsze dobre. W sumie jednak Medycyna Weterynaryjna prezentuje prace
o pewnej wartoci. Jak Ludwik XIV mówi³ kiedy: Pañstwo to ja, tak przez
d³ugie lata Edmund K. Prost móg³ powiedzieæ Medycyna Weterynaryjna to
ja, czy Jeden Redaktor  jedno pismo (cytujê z pamiêci) poniewa¿ w³aciwie on by³ samodzier¿awc¹ i g³ównym kierownikiem ca³oci. Mia³ ogromn¹
rutynê, co jest niew¹tpliw¹ wartoci¹. Wartoci¹ s¹ równie¿ nowe myli. Najbardziej twórczy cz³owiek po pewnym czasie zaczyna siê powtarzaæ. Jest
wyeksploatowany i nie mo¿e wprowadziæ czego oryginalnego i prze³omowego. Mam wra¿enie, ¿e tak czasami dzia³o siê z Medycyn¹. Na ogó³ jednak wartoæ dla zawodu tego czo³owego pisma weterynaryjnego jest trudna
do przecenienia.
K. Wojciechowski: PTNW zosta³o utworzone w bardzo trudnym okresie,
w pewnym sensie w pró¿ni politycznej, jaka zaistnia³a w roku 1952. By³ to
okres zmierzchu stalinizmu. Nast¹pi³a wtedy dramatyczna zmiana profilu szkó³.
Trzeba by³o pisaæ zak³amane wypracowania i w zak³amany sposób odpowiadaæ na zak³amane pytania nauczycieli. Biologia uleg³a ca³kowitemu zafa³szowaniu. Za przyznawanie siê do uznawania Mendla czy Morgana i genetyki
w b. Zwi¹zku Radzieckim mo¿na by³o dostaæ
5 lat Gu³agu, czyli obozu pracy dla kryminalistów, z którego siê czêsto nie wraca³o.
Fot 5. To chyba zdjêcie
z okr¹g³ej rocznicy lubu?

M. Grundboeck:
Ja wtedy zacz¹³em pracowaæ w Pu³awach.
Wtedy w³aciwie rz¹dzi³a partia. Dyrektor to by³ naukowiec zerowy. By³ wtedy dyrektorem Instytutu doktor Bigocki, który by³ praktykuj¹cym lekarzem weterynarii z Wo³ynia czy
Podola i nazywa³ siê Bilger wczeniej. Zmieni³ nazwisko, zapisa³ siê do partii,
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pisa³ sobie przed nazwiskiem dr, nauk¹ w³aciwie siê nie zajmowa³, tylko wiêcej siedzia³ w Komitecie Partii. Jak by³a jaka awaria by³ wzywany Urz¹d Bezpieczeñstwa. Dyrektorem naukowym by³ Alfred Trawiñski (1888-1968). On ju¿
wtedy nie pracowa³ w Instytucie. Tytularnie by³ szefem Zak³adu Higieny Produktów Spo¿ywczych PIW-et, ale wyk³ada³ w Lublinie, tam rezydowa³, a do
Pu³aw przyje¿d¿a³ tylko okazyjnie. W³aciwie nie by³o tego trzonu, który by
nadawa³ kierunek rozwojowy i konsolidowa³ rodowisko. Je¿eli kto zadzia³a³
tutaj, to prof. Tadeusz ¯uliñski. On by³ g³ównym motorem. Dok³adnie tego nie
znam, bo by³em wtedy m³odziutki, wiêc nie obraca³em siê w tych sferach, bo
to by³y pierwsze miesi¹ce mojej pracy w Pu³awach. Ale wtedy siê to zaczê³o.
Pocz¹tkowo niemrawo to Towarzystwo dzia³a³o. By³y zebrania, jakie referaty.
By³o wtedy parê têgich g³ów w Instytucie. Z Bydgoszczy przyje¿d¿a³ prof.
Eugeniusz Domañski, to by³ wielkiej klasy naukowiec, on czasem powiedzia³
m¹dre s³owo, ale by³ zadziora, krytykowa³, wiêc bano siê go trochê. On w³aciwie nie mia³ nic wspólnego z PTNW. Ja dopiero po 1960 roku jeden rok
by³em prezesem naszego Pu³awskiego Oddzia³u PTNW, a moja ¿ona w 1964
i 1965 r. Zreszt¹ kolejno na to stanowisko powo³ywano naukowców z co najmniej paroletnim sta¿em i ciesz¹cych siê szacunkiem. PTNW wtedy nie by³o
liczne. Wszystko jest dobrze udokumentowane w biuletynach PTNW. Trzeba
wszystko widzieæ na pewnym tle. PTNW nie jest wysp¹ szczêliwoci niezale¿n¹ od tego, co dzieje siê dooko³a. Przede wszystkim to jest stowarzyszenie
zwi¹zane z konkretnym zawodem, z weterynari¹. A weterynaria jest podporz¹dkowana ministrowi rolnictwa. A ministrem rolnictwa jest, i prawdopodobnie bêdzie osoba raczej bardzo polityczna. Ministerstwo mianuje wojewódzkich
lekarzy weterynarii. Ca³a struktura weterynaryjna pañstwa jest w gestii ministerstwa. Jak tam bêd¹ niekompetentni ludzie, trudno oczekiwaæ, ¿e bêdzie siê
dobrze dzia³o w weterynarii. A jeli bêdzie siê le dzia³o, to na pewno wp³ynie
to tak¿e na szkolnictwo, bo w innych ministerstwach równie¿ dominuje czynnik polityczny. W gruncie rzeczy dopóki my w pañstwie nie osi¹gniemy przynajmniej ma³ej stabilizacji, trudno mówiæ o rozwoju, d³ugofalowych koncepcjach. Teraz trzeba po prostu przetrzymaæ ten trudny okres. Teraz jest walka
o kadrê. Jak bêd¹ ludzie, to bêd¹ mogli stworzyæ pewne struktury. Jeli bêd¹
siê tym zajmowaæ przypadkowi, niekompetentni ludzie, to trudno bêdzie cokolwiek zrobiæ. Zwykle robi³o siê pewne rzeczy od do³u. Teraz przyszed³ czas,
kiedy trzeba pewne rzeczy robiæ od góry. Myl kierownicza, przewiduj¹ca na
d³ugie lata jest konieczna. Trzeba nam wybitnych jednostek, a z drugiej strony
elit. A wszystko ¿eby ci ludzie byli naprawdê wartociowi, obok fachowej wiedzy i umiejêtnoci musz¹ mieæ pewn¹ podbudowê humanistyczn¹. Musi byæ
nauka dobrego mylenia, pewnej kultura. Dla mnie wielk¹ strat¹ jest fakt, ¿e
m³odzi nie mówi¹ po ³acinie. Ja jestem z pokolenia mówi¹cego po ³acinie
i uwa¿am, ¿e tego nie da siê niczym zast¹piæ.
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Interesuje mnie humanizacja medycyny weterynaryjnej, jednoczenie humanizacja Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
Lista publikacji humanistycznych Prof. dr. hab. Mariana Grundboecka.
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Dublin, 4 czerwca 2010 r.

* Prof. W³odzimierz Mozo³owski (1895-1975)  jeden z pionierów polskiej
biochemii.
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Redakcja Biuletynu Informacyjnego z ogromn¹ radoci¹ przyjê³a nades³ane artyku³y przez Kolegów przedstawiaj¹ce drogê ¿yciow¹ dr Romualda liwiñskiego w nawi¹zaniu do opublikowanego art. Wielcy ludzie w lokalnych
spo³ecznociach. Natomiast wielk¹ radoæ sprawi³a nam wiadomoæ o inicjatywie, podejmowanych staraniach kol. dr Zbigniewa Rodka w celu upamiêtnienia tej nietuzinkowej postaci.
Brawo Pleszew. Z dum¹ mogê napisaæ, ¿e wreszcie weterynaria ¿yje i zaczyna oddychaæ pe³n¹ piersi¹. Po okrutnej prywatyzacji mielimy typow¹ walkê o byt, stagnacjê, gdzie myla³o siê przede wszystkim o zapewnieniu sobie
i rodzinie bytu, a teraz zaczynamy myleæ o innych mniej przyziemnych zachowaniach, zaczynamy dostrzegaæ teatr, kino, literaturê i historiê. Mylê, ¿e to
dobry pocz¹tek. Z ogromn¹ przyjemnoci¹ zaprezentujemy na naszych ³amach
ka¿d¹ podobn¹ inicjatywê. Wielu takich lekarzy weterynarii spotykamy tak¿e
i dzisiaj wród zwyczajnych mieszkañców ma³ych miasteczek i wsi. Potrzebny
trud pokazania tych wielkich ludzi z lokalnych spo³ecznoci.
dr W³odzimierz Gibasiewicz
***
Lekarz wet. Zygmunt Wnuk

DR N. WET. ROMUALD LIWIÑSKI
(1909-1984) Z PLESZEWA

Romuald liwiñski urodzi³ siê w 1909 r.
w Jarocinie, gdzie ukoñczy³ równie¿ szko³ê
redni¹. W 1927 r. rozpocz¹³ studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, gdzie w 1933 r. uzyska³ dyplom lekarza weterynarii, a w 1934 r. zdoby³ stopieñ
naukowy doktora nauk weterynaryjnych.
W latach 1934-35 odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w szwadronie weterynaryjnym Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy Kawalerii w Grudzi¹dzu. W 1937 pracowa³ jako lekarz weterynarii rzeni miejskiej w Bydgoszczy, a nastêpnie w Oddziale Weterynarii Urzêdu Województwa Pomorskiego w Toruniu jako referen114
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darz weterynarii. W 1939 r. bra³ udzia³ w Kampanii Wrzeniowej w stopniu
podporucznika.
W okresie powojennym pe³ni³ wiele odpowiedzialnych funkcji m. in. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Miecie n. Drwêc¹, w Che³mie
i Rypinie. Od 1953 pracowa³ jako lekarz rzeniany w Inowroc³awiu sk¹d na
w³asn¹ probê przeniós³ siê na stanowisko Kierownika PZLZ w Bytomiu.
W 1954 wróci³ na teren Województwa Poznañskiego i podj¹³ pracê w rzeni
w Grodzisku Wlkp. w dniu 25.08.1958r zosta³ oddelegowany na teren Powiatu
Pleszewskiego w celu kierowania akcj¹ zwalczania pomoru wiñ. Z dniem
1 listopada 1958 przej¹³ urz¹d Powiatowego Lekarza Weterynarii, a zarazem
Kierownika Powiatowego Zak³adu Weterynarii, który piastowa³ do 30 lipca
1970 roku.
Z jego inicjatywy w 1967 roku zosta³a wybudowana Przychodnia dla Zwierz¹t w Dobrzycy. Przygotowa³ te¿ plan budowy takiego obiektu w Go³uchowie. Nastêpnie do 1974 roku kierowa³ oddzia³em ds. hodowli wielkostadnej,
a w sierpniu 1974 przej¹³ obowi¹zki Kierownika Powiatowej Weterynaryjnej
Inspekcji Sanitarnej i funkcjê tê pe³ni³ do przejcia na emeryturê (30 listopada
1975 r.). Pozosta³ czynny w pracy zawodowej do 30 czerwca 1982 r. Wraz
z ¿on¹ Mari¹ wychowa³ i wykszta³ci³ trzy córki: Barbarê, Ma³gorzatê, Danutê
oraz syna Andrzeja.
Dr Romuald liwiñski by³ cz³owiekiem o du¿ym poczuciu sprawiedliwoci i wysokiej etyce osobistej i zawodowej. Cieszy³ siê wielk¹ sympati¹ za prawoæ charakteru, szlachetnoæ, obiektywizm i ¿yczliwoæ wobec innych ludzi.
Budzi³ wród nich powszechny szacunek za uczciwoæ skromnoæ, zaanga¿owanie w pracy i osobist¹ kulturê. W latach Polski powiatowej stwarza³ powierzonemu sobie m³odemu zespo³owi pracowników ciep³¹, serdeczn¹, pe³n¹
¿yczliwoci i opiekuñcz¹ atmosferê, co w tamtych latach by³o wa¿ne i cenne.
By³ godnym przedstawicielem swojego zawodu. Jego zas³ugi zosta³y wysoko
ocenione.
By³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami resortowymi. By³ zawsze pomocnym, m¹drym i trafnie
doradzaj¹cym nauczycielem, i takim pozosta³ we wspomnieniach przyjació³
i ¿yczliwej pamiêci wychowanków. Miar¹ bowiem wartoci cz³owieka s¹ jego
czyny dla dobra drugiego.
(Artyku³ powy¿szy ukaza³ siê w 1994 r. w Gazecie Pleszewskiej w 10-rocznicê mierci dr R. liwiñskiego).
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Lekarz wet. Zbigiew Rodek

OBELISK UPAMIÊTNIAJ¥CY DR
N. WET. ROMUALDA LIWIÑSKIEGO
W PLESZEWIE
Z inicjatywy lek. wet Zbigniewa Rodka od 1975 r.
pracuj¹cego w Choczu, przy poparciu kolegów lekarzy
weterynarii z ca³ego Powiatu Pleszewskiego z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Andrzejem D³ugiewiczem, Starosty Pleszewskiego mgr Micha³a Karalusa oraz Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Pleszewie lek. wet. Miros³awa
Kuberki, dnia 24 padziernika 2009 roku, na terenie zieleñca za³o¿onego przez
Doktora za siedzib¹ Starostwa Powiatowego przy ulicy Poznañskiej 79 w Pleszewie (gdzie kiedy mieci³a siê Lecznica dla Zwierz¹t) w 100-lecie urodzin
i 25-lecie mierci, ods³oniêto umieszczon¹ na du¿ym kamieniu tablicê upamiêtniaj¹c¹ osobê dr Romualda liwiñskiego. Projekt tablicy opracowa³ artysta
rzebiarz Grzegorz Godawa, a odlew z br¹zu wykona³a pracownia Juliana
Kwieciñskiego z Pleszewa.
Ceremonia ods³oniêcia prowadzona przez Zbigniewa Rodka rozpoczê³a siê
powitaniem goci. Przyby³o wielu lekarzy i techników weterynarii oraz pracowników administracji tak z lat poprzednich jak i obecnych. W komplecie
przyby³a rodzina dr liwiñskiego m.in. trzy córki: lek. med. Barbara Knast,
prof. dr Ma³gorzata Bartkowiak, i mgr Danuta Jackowiak oraz jego trzech braci: lek. wet. Zbigniew liwiñski, prof. dr Antoni liwiñski i in¿. Aleksander
liwiñski. Oprócz tych osób przybyli krewni, przyjaciele i wielu znamienitych
goci  przedstawicieli instytucji i spo³eczeñstwa Ziemi Pleszewskiej. Wartym
odnotowania by³a obecnoæ nowego sztandaru s³u¿by wet., który dzieñ wczeniej 23 padziernika 2009 roku w Poznaniu zosta³ uroczycie przekazany
Wlkp. Woj. Lek. Wet. Andrzejowi ¯arneckiemu, a zatem by³a to jego pierwsza
podró¿ w teren, w³anie do naszego powiatu.
Po wyst¹pieniu w³adz i przedstawicieli Rodziny nast¹pi³o uroczyste powiêcenie przez ks. Kanonika Tadeusza Pietrzaka i ods³oniêcie tablicy. Zaszczytu tego dost¹pili Starosta Pleszewski Micha³ Karalus, Powiatowy Lekarz
Weterynarii Andrzej D³ugiewicz, nastêpcy dr liwiñskiego: lek. wet. Wies³aw
£uniewski, lek. wet. W³¹dys³aw Kleczewski oraz brat Doktora lek. wet. Zbigniew liwiñski.
Po zakoñczeniu ceremonii i z³o¿eniu wi¹zanek wszyscy zostali zaproszeni
na kawê i ciasto.
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NASI KOLEDZY LEKARZE WETERYNARII W LOKALNYCH SAMORZ¥DACH
Wielu naszych Kolegów lekarzy weterynarii anga¿uje siê w pracach samorz¹dowych w licznych powiatach czy gminach naszego województwa. Przyk³adem jest Powiat Pleszewski gdzie funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Powiatu pe³ni lekarz wet. Miros³aw Kuberka, a jego zastêpc¹ jest lek. wet. Zbigniew Rodek.

Lekarz wet. Zbigniew Rodek urodzony w 1948 roku na Kujawach we
W³oc³awku. Tam te¿ ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Konopnickiej.
W 1966 roku rozpocz¹³ studia na Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Po sta¿u
i pracy w Lecznicy dla Zwierz¹t w Pleszewie obj¹³ placówkê w gminie Chocz
w Powiecie Pleszewskim i wierny temu rejonowi po³udniowej Wielkopolski
pozosta³ do dzisiaj. Od ponad 20 lat radny ró¿nych szczebli, dzi zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Pleszewie, organizator wielu wycieczek dla
mieszkañców gminy o charakterze turystycznym, ale te¿ wyjazdów na ró¿ne
imprezy kulturalne. Inicjator powstania lokalnej gazetki ECHO, która co dwa
miesi¹ce rozchodzi siê w nak³adzie jednego tysi¹ca egzemplarzy. Hobby
 muzyka. Gra na skrzypcach i pianinie  absolwent Szko³y Muzycznej I-go
stopnia we W³oc³awku.
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Prof. dr hab. Franciszek Kobryñczuk

GDY CHCESZ MIEÆ POJÊCIE SZERSZE,
ANATOMII UCZ SIÊ WIERSZEM!
I. Miênie zewnêtrzne ga³ki ocznej
Jest ich siedem, cztery proste  boczny, przyrodkowy, górny i dolny, dwa
skone  górny i dolny i wci¹gacz ga³ki ocznej. Pobudzaj¹ je do ruchu trzy
nerwy czaszkowe: III  okoruchowy, IV  bloczkowy i VI  odwodz¹cy. Wywodz¹ siê z trzech somitów g³owowych, a bli¿ej z miotomów, czyli z mezodermy przyosiowej, inaczej blaszki bocznej mezodermy. Pod tym wzglêdem s¹
bliskie lwiej czêci miêniom szkieletowym organizmu. Nazywamy je somatycznymi, bo wespó³ ze skór¹ w³aciw¹ i wiêkszoci¹ koci stanowi¹ cia³o
 somê, któr¹ staro¿ytni kap³ani uwa¿ali za czêæ szlachetn¹ organizmu cz³owieka i tylko j¹ poddawali balsamowaniu, resztê  czêæ nieczyst¹, okrelan¹
jako profanum, wyrzucali do Nilu na pokarm krokodylom.
Miênie zewnêtrzne ga³ki ocznej mieszcz¹ siê w oczodole. Objête jego
okostn¹, periorbita, s¹ powo³ane do poruszania ni¹, do nastawiania wzroku na
konkretne obiekty godne ogl¹dania. Ptaki s¹ ich pozbawione, a wzrok nastawiaj¹ za pomoc¹ d³ugiej, giêtkiej szyi, po³¹czonej z g³ow¹ przez jeden k³ykieæ
potyliczny.
Trudno jest studentom zapamiêtaæ, jak s¹ unerwione poszczególne miênie
ga³ki ocznej przez wymienione nerwy czaszkowe. Bêd¹c nauczycielem akademickim, dla ³atwiejszego poznania struktur anatomicznych przynosi³em na prosektorium plastelinê i wierszyki. Niekiedy z t¹ sam¹ plastelin¹, ale innymi
wierszykami, zaraz po zajêciach, szed³em do przedszkola, by lepiæ dinozaury
i mówiæ bajki o krasnalach. Studentom zostawia³em ten oto wierszyk o unerwieniu omawianych miêni, nieco uschludniony w stosunku do wersji pierwotnej:
Wszystkie proste, prócz bocznego
musz¹ s³uchaæ, jak ¿o³nierze,
nerwu okoruchowego,
tworz¹c wieczne z nim przymierze.
Tudzie¿ skony oka dolny
oprzeæ mu siê nie jest zdolny.
I powieki górnej dwigacz.
w tym przymierzu siê nie miga.
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Skony górny, mój kolego,
s³ucha nerwu bloczkowego.
Prosty boczny  lateralis
i ten, g³êbiej, ga³ki wci¹gacz 
ka¿dy szósty nerwik chwali
i mu nigdy nie ur¹ga.
Wnikliwy czytelnik spostrze¿e zapewne obecnoæ w wierszu miênia,
o którym nie wspomnia³em. Chodzi o dwigacz albo unosiciel powieki górnej,
unerwiony przez nerw okoruchowy.
 Sk¹d ten przywilej?  kto spyta. Dlaczego nie jest unerwiony jak inne
miênie powieki (okrê¿ny oka, cofacz bocznego k¹ta oka, dwigacz przyrodkowego k¹ta oka), przez n. VII  twarzowy?
Przywilej ten bierze siê z jego odmiennego pochodzenia, nie takiego jak
wymienionych miêni powiek, lecz identycznego jak miêni wyliczonych
w wierszyku. Miêsieñ dwigacz powieki górnej jest somatycznego pochodzenia. Legitymacj¹ tego jest jego funkcjonalny zwi¹zek z nerwem okoruchowym.
Takie somatyczne, królewskie pochodzenie maj¹ te¿ miênie jêzyka zaopatrywane ruchowo przez nerw XII  podjêzykowy. Pozosta³e miênie g³owy zwane trzewno-pochodnymi powsta³y na pod³o¿u ³uków skrzelowych. S¹ to miênie: ¿uciowe, twarzy, gard³a, krtani oraz miênie tzw. uk³adu czworobocznego
szyi, podporz¹dkowane w swej funkcji motorycznej kolejno nerwom: V  trójdzielnemu, VII  twarzowemu, IX  jêzykowo-gard³owemu, X  b³êdnemu
i XI  dodatkowemu.
Uprzywilejowanie w ¿yciu spo³ecznym ma czêsto ród³o równie¿ w pochodzeniu, co, by unikn¹æ stosunków ludzkich, pokaza³em w pewnej wierszowanej bajce. Otó¿ w moich stronach jest wieæ Króle. Pewnego razu z Ciechanowca do tej wioski wybra³ siê zaj¹c, by poj¹c za ¿onê jedn¹ z królewien.
Dosta³ kosza, bo by³ za biedny. Zaraz potem z Ciechanowca do wsi Króle
wybra³ siê w tym samym celu królik, no i zosta³ zaakceptowany, co zdenerwowa³o wronê, gdy s³ucha³a weselnej muzyki:
Mówi wrona na sztachecie
do kuku³ki, drwinê taj¹c:
 S³uchaj, kumo, królik przecie¿
jest te¿ biedny jak ten zaj¹c.
A kuku³ka: Twe twierdzenie
ma zupe³nie m¹dry w¹tek.
Jednak czasem pochodzenie
jest wa¿niejsze ni¿ maj¹tek.
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Królewskie, czyli somatyczne pochodzenie miênia dwigacza powieki
górnej jest lekcewa¿one przez niektórych autorów podrêczników anatomii.
Zamyka siê go do jednej szuflady razem z innymi miêniami twarzy podporz¹dkowanymi nerwowi VII  twarzowemu, imperatorowi wszystkich
struktur pochodnych ³uku gard³owego II, zwanego dawniej skrzelowym II
lub gnykowym.
A ja poeta  anatom mam g³êboki szacunek do naszego prawego i lewego
dwigacza powieki:
B¹dcie nam zdrowe, miênie dwigacze
zjednane z ka¿d¹ nasz¹ powiek¹!
B¹dcie z radoci¹ nasz¹ i p³aczem
nad szczêciem, które jest za daleko.
Kiedy zdobyte przez dzieñ widoki
chroniæ bêdziemy jak tajemnicê,
wy pomagajcie, by szarooki
mrok nam nie wykrad³ ich przez renice,
¿eby powieki w ¿ycia zmaganiach
nam opada³y, lecz tylko we nie,
a kiedy przyjdzie ten czas rozstania,
by nie opad³y nam nazbyt wczenie.

Warszawa 23.01.10
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WEAHszA
Agnieszka Bylewska

O

C

powiadam

zeka³am

Rzucam s³owa w powietrze
I nikt ich nie s³yszy
Bo s¹ tylko dla mnie
I dla mojej duszy

Czeka³am ciebie d³ugie noce
D³ugie dni mija³y, ja czeka³am
I nie wiedzia³am czy to dobrze
Chwil tyle zblak³o, to wiedzia³am
A teraz czekam a¿ odejdziesz
Z mych myli, z niewyspanych powiek
Niech siê rozwietli letni pejza¿
A ja pomylê: to ju¿ koniec
Koniec snów dziwnych, tych nad ranem
Co sk¹d siê bior¹ nie wiadome
Ty czekasz na mnie tam z kwiatami
A ja w ucisku twoim tonê
A potem ranek, co obmywa
Cia³o z obietnic noc¹ danych
Dzieñ, co tak zwyk³y, ¿e przep³ywa
Ku nocy jednej z zapomnianych.
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Mo¿e gdyby kiedy
Dogoni³y ciebie
By³oby mi lepiej
Ale tego nie wiem
Wolê kiedy s³owom
Towarzyszy cisza
A nad moj¹ g³ow¹
Przestrzeñ siê ko³ysze
Ale jeli zechcesz
Pos³uchaj nim zaniesz
Kiedy noc siê zbli¿a
Opowiadam banie
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J

eszcze raz

Jeszcze raz i jeszcze raz
I niech muzyka krzyczy
Zamknij mnie, w ucisku spal
Dzisiaj nie zniosê ciszy
Porwij mnie, niech stracê dech
I niech mi si³ zabraknie
Po co mi spokojny dzieñ
Kiedy naprawdê zasnê
wiat niech siê we mnie toczy
A serce mocno bije
Mi³oæ jest królow¹ nocy
Noc ¿yje, gdy ja ¿yjê

D

T

o nie ja

Rozmazane na szybach moje myli
Deszcz powoli sp³ywa, anio³ p³acze
Ciê¿kie krople zastyg³e na liciach
Ka³u¿e od kroków mokre takie
To nie ja, to nie deszcz, to nie wiosna
O³owiane niebo, sny na tratwie
Mo¿e kiedy powiem ci by zosta³
Kiedy wzejdzie s³oñce, bêdzie ³atwiej

K

³onie

iedy

P³ynê, i p³ynê, i p³ynê
Gdy ju¿ przygasn¹ ognie naszych marzeñ
I tylko mi jest coraz l¿ej
I kiedy smutek przyjdzie do nas nowy
Ju¿ wiosna oddycha, ju¿ idzie Nic nas nie ucieszy, nic nie bêdzie ³atwe
A ty ja siê bojê, te¿ chciej
I nikt ¿adnym s³owem nic nam ju¿ nie
zrobi
Bo takie miêkkie masz d³onie
Tak ciep³e, jak pierwszy mój sen
Za ka¿d¹ myl¹ jakie sny co znacz¹
Tyle w³anie co nic, co niepokój
I tyle jest w nich niepokoju
I niewa¿ne marzenia, noc znów je
I tyle jest w nich moich dr¿eñ.
ukradnie
Te d³onie na d³u¿ej, te d³onie
A nadziejê zostawi g³upcowi
By rzebi³, by z wiosn¹, by mnie
Tak bardzo za d³oñmi, wci¹¿ mocniej
I budzisz mnie, i znów jest dzieñ
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S

ny ¿ebracze

Zaklête w mym sercu sny ¿ebracze
Uroczy dzi wieczór, ty nie patrzysz
I nikt snów nie spe³ni, nikt naprawdê
Dwa s³owa  ju¿ pe³na szklanka marzeñ
wiat mi siê rozgoci³, ja w nim tak¿e
Bez z³udnej litoci, bez drobiazgów
Za chwilê kto powie: koniec sceny
I drzwi mi zatrzanie ¿eby nie by³

S

³odkie nic

A ja tak przejrzysta w aurze cienia
Zamykasz mnie w mylach, gdy mnie nie ma
I chcê ciê zanurzyæ w otch³añ pragnieñ
Anio³ów nie pytam, po co dra¿niæ

Czy to dzieñ, co s³odki dzi jak ³¹ka
Czy to bukiet wie¿ych tulipanów
Gdzie w kaczeñcach ¿ó³tych lni biedronka
S³odki wiat ze spojrzeñ twych utkany.
No, a wokó³ tyle dziwnych znaczeñ
Sny niejasne, niejasna rozmowa
Lecz to nic, bo nie chcê nic t³umaczyæ
Tak, to nic, to tylko wiosna nowa.
Kropla rosy przeniesiona w d³oniach
S³oñca cieñ i zieleñ  niezielona
Marzenie, które mi chcesz darowaæ
S³odkie nic, które mi dasz, ja oddam.
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NAPISALI O NAS I DO NAS
Prezentujemy Pañstwu list, jaki Redakcja otrzyma³a od Kolegi lekarz weterynarii (nazwisko do wiadomoci Redakcji):
Otrzymany dzi oko³o godz. 16-ej BIULETYN 4-2010 przeczyta³em jak
zwykle jednym tchem i prawie w ca³oci.
Tyle ciekawych wiadomoci i nie wierzê, ¿e 70% kolegów w ogóle go
nie otwiera.
Propozycja ograniczenia biuletynu do 16 stron bêdzie nietaktem dla kolegów zwi¹zanych z zawodem mi³ymi wspomnieniami, a tak¿e dla obecnie czynnych zawodowo.
Wobec takiej propozycji zg³aszam V E T O i deklarujê ponosiæ czêciowe koszty druku oraz ca³kowite koszty przesy³ki.
16 stronicowy biuletyn bêdzie urzêdowym wistkiem i tego nie bêdzie
czyta³ n i k t.
¯yczê zdrowych i pogodnych wi¹t
ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
a po wiêtach wszystkiego dobrego, lekkiego pióra i wydajnej weny pisarskiej, bo wytrwa³oci to Panu nie brakuje.
POZDRAWIAM

I drugi list Do nas i o nas
Autor: lekarz wet. Stanis³aw Przychodni
Jako uczeñ Gimnazjum i Liceum imienia T. Kociuszki w Turku mieszka³em na tzw. stancji przy ul. K¹czkowskiego i nie dowiedzia³em siê wówczas
kim by³ Stanis³aw K¹czkowski.
Dopiero teraz w artykule dra Gibasiewicza (Biuletyn Nr 4 (70) MARZEC
2010) wyczyta³em kim by³ patron ulicy przy której parê lat mieszka³em.
D z i ê k u j ê.
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WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA W POZNANIU
INFORMUJE, ¯E ZGODNIE Z UCHWA£¥
XIV ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII, OD 1 LIPCA 2010 ROKU, SK£ADKA
CZ£ONKOWSKA WYNOSI 45 Z£ MIESIÊCZNIE.
PONADTO, Z UWAGI NA NIEKORZYSTN¥ ZMIANÊ
WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ZAPROPONOWAN¥ PRZEZ
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE, ZJAZD PODJ¥£ DECYZJÊ
O REZYGNACJI Z GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OC
LEKARZY WETERYNARII WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU.
PODCZAS PODEJMOWANIA DECYZJI
DELEGACI WZIÊLI RÓWNIE¯ POD UWAGÊ FAKT,
I¯ W OP£ACANIU SK£ADKI UBEZPIECZENIOWEJ
PARTYCYPOWALI LEKARZE BÊD¥CY PRACOWNIKAMI
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, KTÓRZY W ZDECYDOWANEJ WIÊKSZOCI
NIE BYLI POTENCJALNYMI BENEFICJENTAMI UBEZPIECZENIA.

Kasy fiskalne
Ustaw¹ z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 215 poz. 1666 z 2009 r.)
zosta³a znowelizowana ustawa o podatku od towarów i us³ug miêdzy innymi w zakresie przepisu Art. 111 i na tej podstawie Minister Finansów
wyda³ w dniu 23 grudnia 2009 r. rozporz¹dzenie w sprawie zwolnieñ
z obowi¹zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych (Dz. U. Nr 224, poz. 1797 z 2009 r.) które z mocy przepisu § 2
zwalnia z obowi¹zku ewidencjonowania na okres do dnia 31 grudnia
2010 r. miêdzy innymi us³ugi ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej
(PKWiU 85), wskazane w poz. 26 czêci I Sprzeda¿ towarów lub
wiadczenie us³ug za³¹cznika do Rozporz¹dzenia, a wiêc tym samym
us³ugi weterynaryjne o symbolu PKWiU 85.2.
Reasumuj¹c, wed³ug obecnego stanu prawnego lekarze weterynarii
do dnia 31 grudnia 2010 r. nie maj¹ obowi¹zku posiadania kas
fiskalnych.
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POWODZIANIE
Fundacja Lekarzy Weterynarii SENIOR
W zwi¹zku z powodzi¹ na terenie Polski oraz szkodami, które dotknê³y równie¿ lekarzy weterynarii, podjêlimy akcjê zbierania pieniêdzy
dla powodzian  poszkodowanych lekarzy weterynarii.
Wp³aty prosimy dokonywaæ na konto FUNDACJI Lekarzy Weterynarii SENIOR z dopiskiem: Powód 2010:
nr konta: 68 1020 1156 0000 7502 0076 6402
adres: al. Przyjació³ 1 lok 2
00-565 Warszawa
nr KRS 0000278939
NR REGON 141007547
NIP 701-01-66-651
dr Micha³ Konopa
Prezes Zarz¹du Fundacji
Lekarzy Weterynarii Senior

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej
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Prof. dr hab. Walenty Kempski

WSPOMNIENIE PO ZMAR£YM LEK. WET. BOLES£AWIE WINIEWSKIM
W dniu 1 lutego 2010 roku odszed³ od
nas drogi przyjaciel, kolega, wielki patriota
zawodu lekarza weterynarii, wielki patriota
w szerszym znaczeniu tego s³owa, cz³owiek
g³êbokiej wiary, wspania³y lekarz weterynarii p. Stanis³aw Winiewski. Msza wiêta
¿a³obna zosta³a odprawiona w kocie p/w
w. Jana Bosko na poznañskich Winogradach, a uroczystoci pogrzebowe na cmentarzu przy ulicy Bluszczowej w Poznaniu,
w dniu 4 lutego 2010 r. W mrony lutowy
dzieñ ¿egna³a Go Rodzina, przyjaciele oraz
grupa lekarzy weterynarii i myliwych.
Wielu z nas Go zna³o i z nim wspó³pracowa³o. Znalimy Go i cenilimy jako wybitnego i pracowitego specjalistê z zakresu chorób zwierz¹t ³ownych
i futerkowych. Zawsze bliskie by³o mu rolnictwo i hodowla, i praktyczne prace dla zdrowia zwierz¹t. Sumiennie realizowa³ zadania zwi¹zane z problematyk¹ ochrony hodowli zwierzyny ³ownej, g³ównie przez dzia³ania konsultacyjne, wykorzystuj¹c równoczenie badania diagnostyczne. Opracowywa³ m. innymi wymogi weterynaryjne dla higieny i technologii wielkotowarowej
hodowli ba¿anta. Przeprowadza³ terenowe dowiadczenia zwi¹zane z fizjologi¹ ¿ywienia hodowli dzikich kaczek, gêsi, przepiórek wirginskich, dzikich indyków, zajêcy, saren, dzików i jeleni. Uczestniczy³ w pracach zwi¹zanych
z krzy¿owaniem ¿ubra z byd³em domowym. Pracowa³ na bazach eksportowych
Przedsiêbiorstwa LAS, Spó³dzielni Jednoæ £owiecka, czy POZH  oceniaj¹c zdrowotnoæ eksportowych zajêcy, ba¿antów, czy kuropatw. Bardzo cenny by³ jego wk³ad w szerokie naukowe opracowanie dotycz¹ce brucelozy zajêcy w ramach którego oceniane by³y objawy kliniczne, zmiany anatomo-patologiczne oraz izolowane i identyfikowane szczepy pa³eczek Brucella.
p. Klega lek. wet. Boles³aw Winiewski urodzi³ siê 6 marca 1930 roku
w Czerniejewie, pow. ¯nin w rodzinie rolniczej. W roku 1936 zacz¹³ uczêszczaæ do Szko³y Podstawowej w Czerniejewie, któr¹ po przerwie wojennej
ukoñczy³ w roku 1946. W roku 1946 rozpocz¹³ naukê w Technikum Rolniczym
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w Inowroc³awiu. Z powodu likwidacji Technikum przeniós³ siê w 1948 roku
do Technikum Hodowlanego w Samostrzelu, które ukoñczy³ w 1950 roku.
W roku 1950 wst¹pi³ na Wydzia³ Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego, który ukoñczy³ w roku 1955. Ju¿ w czasie studiów interesowa³ siê ³owiectwem, wspó³pracuj¹c w tym zakresie z PAN.
Po ukoñczeniu studiów obj¹³ pracê na etacie epizootiologa w powiatowym
Zak³adzie Weterynarii w Inowroc³awiu. Od 1956 roku zosta³ Kierownikiem
Lecznicy w Kruszwicy. W trakcie swojej pracy w Kruszwicy pe³ni³ funkcjê
£owczego Ko³a oraz by³ cz³onkiem Powiatowej Komisji £owieckiej w Inowroc³awiu. W lipcu 1956 roku przeniós³ siê do Poznania obejmuj¹c stanowisko Kierownika Pracowni Chorób Zwierz¹t £ownych i Futerkowych w Zak³adzie Higieny Weterynaryjnej, a nastêpnie Weterynaryjnego Orodka Zwierzyny £ownej.
Kolegê p. Boles³awa Winiewskiego pamiêtamy jako cz³owieka pogodnego, prostolinijnego, niezwykle pracowitego i zawsze ¿yczliwego ludziom.
Bezinteresownie pomaga³ wszystkim, którzy siê do niego o tak¹ pomoc zwracali, nie tylko w sprawach zawodowych, ale i tzw. ¿yciowych.
By³ cz³owiekiem skromnym nie zabiega³ o zaszczyty. Jednak jego praca
zawodowa i dzia³alnoæ spo³eczna zosta³a dostrze¿ona. Otrzyma³ odznaczenia:
 Zas³u¿ony dzia³acz Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Rolnictwa
 Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa
 Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 za wzorow¹ pracê w S³u¿bie Weterynaryjnej
 Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych
Jeszcze w grudniu ub. Roku na spotkaniu Bo¿onarodzeniowym Seniorów
Zawodu podziwialimy Jego ¿ywotnoæ, plany na przysz³oæ i ¿arliwoæ
w kameralnych dyskusjach.
p. Boles³aw Winiewski odszed³ od nas niespodziewanie. Jak¿e symbolicznym momentem by³ fakt, ¿e mieræ zasta³a Go w kociele.
Dziêkujemy Ci Bolku, za te lata wspólnej pracy i przyjani.
Dobry Jezu, a Nasz Panie daj Mu wieczne Spoczywanie.
Walenty Kempski
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