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Artykuł redakcyjny

Agnieszka Bylewska

Szanowni Państwo!
Witam Państwa serdecznie w imieniu redakcji Biuletynu Informacyjnego
i tradycyjnie zapraszam do lektury naszego kwartalnika. Jest początek sierpnia, czyli
sam środek wakacji, no i mnóstwo wydarzeń, które w ostatnim okresie przykuły
uwagę wszystkich. Śledząc od początku: nieprawomocny XV Zjazd Lekarzy Weterynarii WIL-Wet. – 16 kwietnia 2011 r., Nadzwyczajny Zjazd Krajowy, później
druga sesja – prawomocna XV Zjazdu Sprawozdawczego naszej Izby w dniu 19
czerwca 2011 r. Ponadto Majówka 2011, Mistrzostwa w Strzelectwie Myśliwskim,
a także jako zupełne novum – Półmaraton Lekarzy Weterynarii. Każde z tych
wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach Biuletynu w reportażach m. innymi
lek. wet. Tomasza Porwana i lek. wet. Michała Sokoła.

Fot. Środek deszczowego lata…

Jak zwykle zapraszamy do zapoznania się z błyskotliwymi felietonami doc. dr hab.
Krzysztofa Jana Wojciechowskiego – udekorowanego podczas XV Zjazdu Sprawozdawczego medalem Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – Amicus Veterinariae.
W Komentarzach nie tylko zawodowych m. innymi spojrzenie na prof. dr hab.
Tadeusza Wijaszkę z okazji pożegnania w Instytucie Weterynarii w Puławach, po-
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nadto relacja z nadzwyczaj dostojnej uroczystości wręczenia Złotych Dyplomów
na SGGW w Warszawie i niezwykle miły tekst podziękowania za wyróżnienie
medalem Amicus Veterinariae.
Mamy też różne spojrzenia na ostatnie wydarzenia korporacyjne – podsumowanie Prezesa lek. wet. Andrzeja Moskala w artykule Od Prezesa, relacja
dr. Włodzimierza Gibasiewicza ze wszystkich wyszczególnionych wyżej zjazdów
oraz komentarz lek. wet. Jacka Sośnickiego w stałej rubryce Mój komentarz. Zamieszczamy jak zawsze relację Sekretarza Rady lek. wet. Henryka Ziółkowskiego
z ostatnich sesji Rady – W kilku zdaniach, Uchwały XV Zjazdu Lekarzy Weterynarii
WIL-Wet. oraz Rady, a także w uzupełnieniu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
oraz w Aktualnościach informacja lek. wet. Ireneusza Szeflińskiego skierowana
do lekarzy weterynarii powiatu konińskiego, ale zapewne nie tylko, dotycząca
humanitarnego uśmiercania zwierząt.
W tym numerze publikujemy również artykuły nadesłane przez nowych – w sensie współpracy z Biuletynem – lekarzy weterynarii: Andrzej Kiljański zwrócił się
do Państwa w Liście otwartym, natomiast Bernard Turski informuje o zamiarze
kandydowania z list PSL w tegorocznych wyborach parlamentarnych.
Wiele niepokoju wywołała w nas słynna już dzisiaj bakteria: pałeczka E coli
– EHEC. Jej pochodzenie, klasyfikację w kontekście podobnych szczepów, „zwyczaje” i zagrożenia, które ze sobą niesie opisał prof. Walenty Kempski w artykule
zamieszczonym w dziale Nauka i praktyka, a dział Z historii oczarowuje nas
opowieścią dr Włodzimierza Gibasiewicza o wspaniałej polskiej patriotce okresu
II Rzeczypospolitej – Helenie Bujwidównie.
Już prawie na zakończenie Biuletynu Chwila relaksu, a w niej m. innymi absolutna
premiera wydawnicza prof. Franciszka Kobryńczuka – wiersze dla najmłodszych, ale
z uniwersalną puentą.
Z żałobnej karty – no cóż, chciałoby się, żeby ta rubryka pozostawała pusta,
ale niestety co jakiś czas musimy pożegnać kogoś już na zawsze. Z głębokim żalem rozstajemy się z lekarzami weterynarii: Ś.P. Tadeuszem Russem i Ś.P. Janem
Orzechowskim.
Jest środek wakacji – deszczowych i trochę przez to smutnych. Sierpień miał
być ładniejszy, ale niespecjalnie się sprawdza ta prognoza. Ale sierpień, to nie tylko
wakacje – to również wspomnienia – dwie wielkie rocznice: 67 rocznica Powstania
Warszawskiego bohaterskiego zrywu narodowowyzwoleńczego Armii Krajowej
– armii największego w historii Europy i świata państwa podziemnego, a 15 sierpnia
kolejna rocznica wielkiego zwycięstwa armii młodej jeszcze II Rzeczpospolitej
– Bitwy Warszawskiej, czyli słynnego Cudu nad Wisłą. Pamiętamy.
Życząc Państwu wspaniałych wakacji, a tym z Państwa, którzy już po – miłej
pracy, zachęcamy do poczytania w wolnych chwilach naszego Biuletynu i… żegnamy się do grudnia.
W imieniu redakcji
mgr Agnieszka Bylewska
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Lek. wet. Andrzej Moskal

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Od ostatniego wydania naszego Biuletynu upłynęło niewiele
czasu, a wydarzyło się tak wiele. Przede wszystkim mamy za sobą
Zjazdy: Krajowy i 2 – częściowy Izby Wielkopolskiej. Trochę
wstyd, że jedna z największych i najważniejszych korporacji w kraju nie może zebrać
quorum na zjeździe okręgowym i ma tak mizerną reprezentację na forum krajowym.
Dziwię się, że Ci którzy przyjęli na siebie obowiązek reprezentowania wielkopolskiej korporacji tak niefrasobliwie podchodzą do tej sprawy. Tak być nie
może! Takie postępowanie niektórych prowadzi do tego, że przestajemy być postrzegania jako jeden z najważniejszych regionów w kraju – kiedyś przecież wzór
praworządności i obowiązkowości. Na szczęście na 2 części Zjazdu, który dzięki
uprzejmości Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii mógł się odbyć bez kosztów,
w Sali konferencyjnej WIWet. – udało się zebrać quorum.
Zatwierdzono sprawozdania i budżet ; niestety wnioski, które wpłynęły do
Komisji Uchwał i Wniosków pozostały bez rozpatrzenia, gdyż znów zabrakło
quorum. Opadają ręce. Jeśli chodzi o sprawy krajowe, to jak Państwo zapewne
wiecie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 2 rozporządzenia:
1/ z dnia 15.04.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii
i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
2/ z dnia 22.04.2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu
i miejsca pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym
zakresie Komisji Europejskiej.
W rozporządzeniach tych wiele sugestii i uwag, pism i próśb nie zostało
wziętych pod uwagę. Kuriozalną sprawą pozostało nie ustalenie odrębnej stawki
za badanie laboratoryjne w kierunku włośni. Powoduje to duże zamieszanie, jeśli
chodzi o akredytowane laboratoria, tzw. zewnętrzne, gdyż próby są dowożone
z kilku ubojów i pracują tam osoby z zewnątrz. Właściwie nie ma podstaw do ich
wynagrodzenia. Wszelkie próby umniejszenia wynagrodzenia niezgodnego z rozporządzeniem stają pod wielkim znakiem zapytania, nie mówiąc o tym, że mogą
być niezgodne z prawem.
Uważam, że zbytnio pospieszono się z likwidowaniem laboratoriów, które były
przy zakładach uboju, a które mogły spokojnie, zgodnie z derogacją, funkcjonować
do 2013 roku. Radykalne zmniejszenie ilości laboratoriów (w Wielkopolsce ze 153
do 41 akredytowanych) spowoduje także trudności z dostępem do tych usług, jeśli
chodzi o ubój na użytek własny trzody chlewnej i dzików.
Wszystkie te kwestie były przedmiotem obrad Rady Krajowej oraz Komisji
Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji i miejmy nadzieję doprowadzą do satysfakcjo-
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nujących rozwiązań. Niestety ciągle nie można wyegzekwować od strony rządowej
podwyżek obiecanych, a należnych pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej i ZHW.
Odbyło się kilka spotkań, ale jak na razie wszystko jest w sferze obietnic. Myślę
jednak, że tematu nie wolno odpuścić i konsekwentnie dążyć do realizacji podwyżek. Tym bardziej, że część pieniędzy tych można znaleźć w ogólnym budżecie
przeznaczonym na realizację zadań wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną.
Trzeba je tylko odpowiednio „zaszufladkować”. Dyskutowano o tym na forum Rady
Krajowej i Komisji ds. Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej.
Oprócz Zjazdu Krajowego, na którym uchwalono votum nieufności wobec
Prezesa Tadeusza Jakubowskiego, burzliwego posiedzenia Krajowej Rady, odbyło
się także bardzo ważne uważam posiedzenie Komisji ds. Lekarzy Wolnej Praktyki. Ważne, gdyż próbowano zająć się tym, czym nie zajął się Zjazd Krajowy,
tj. „perspektywami zawodu”.
Poruszono następujące kwestie:
1/ ochrona rynku pracy – podjęcie próby zmiany ustawy – wprowadzenie staży
dla kierowników, omawiano sprawę powstania nowych kierunków i wydziałów
weterynarii,
2/ monitoring podmiotów sprzedających preparaty lecznicze weterynaryjne
osobom nieuprawnionym (informacja z poszczególnych izb okręgowych)
i podjęcie zdecydowanych działań – łącznie z zakupami kontrolowanymi,
3/ sprawa dumpingu cenowego – próba opublikowania cen stosowanych w kraju na
usługi weterynaryjne (zgodnie z wymogami posiadania cennika na usługi ZLZ),
4/ uaktualnienie opłaty za paszporty dla zwierząt towarzyszących,
5/ sprawa przynależności kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt do
właściwej terytorialnie izby,
6/ monitoring terminowego wypłacania należności za czynności z wyznaczenia
na terenie całego kraju,
7/ nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych, personelu pomocniczego oraz osób wykonujących badania laboratoryjne w kierunku
włośni, metodą wytrawiania,
8/ prawne możliwości rozliczania badania zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach
działalności gospodarczej, zgodnie z PKD – 71.20A (badanie zwierząt rzeźnych
i mięsa wykonywane przez lekarzy weterynarii),
9/ zgłoszono poważne uwagi do pracy biura prawnego Izby Krajowej.
Widzimy więc, że prób i inicjatyw zmierzających do poprawy wizerunku naszego zawodu i jego perspektyw jest wiele. Pytanie tylko, ile z tego uda się zrealizować?
Kończąc, życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom udanych wakacji i wypoczynku tak, abyśmy ze zdwojoną energią wrócili znowu do pracy.
													 Prezes
												 Andrzej Moskal
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W kilku zdaniach

Lek. wet. Henryk Ziółkowski

INFORMACJA Z POSIEDZENIA
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W DNIU 30.06.2011r.
Podczas obrad Rady WIL-Wet. w dniu 30.06.2011 r. powitano nowego członka
– lek.wet. Krzysztofa Barochę, którego wybrał ostatni zjazd na miejsce zmarłego
kolegi śp. Waldemara Golca.
Rada wysłuchała informacji Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej naszej Izby.
Istotną informacją jest możliwość nakładania kar pieniężnych i cofania uprawnień
do wykonywania zawodu przez sąd lekarski.
W dalszej części rozpatrzono wnioski zawarte w korespondencji i podjęto
w wyniku głosowań uchwały, których treści zawarte są w oddzielnej części biuletynu.
Do udziału w obradach Rady zaproszono strony konfliktu powstałego w powiecie kościańskim na początku tego roku w trakcie akcji protestacyjnej lekarzy
weterynarii. Niestety, nie przybyły niektóre osoby będące stronami konfliktu.
Dotyczył on odstąpienia od wykonywania czynności z wyznaczenia- badania zwierząt rzeźnych i mięsa po ogłoszeniu apelu Izby Krajowej. Po wysłuchaniu stron
i zaproszonych gości Rada przekazała sprawę do rozpatrzenia przez Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
Lek.wet Jacek Sośnicki zaproponował podjęcie przez Radę uchwały wyrażającej wotum nieufności wobec Prezesa Rady Krajowej i wezwanie do ustąpienia
z funkcji. Rada przyjęła tę uchwałę. Jej treść zawarta jest w Biuletynie.
Prezes Andrzej Moskal poinformował Radę o pracach Izby Krajowej. Między
innymi negatywnie zaopiniowała ona powstawanie nowych wydziałów weterynarii w obliczu braku zatrudnienia obecnych absolwentów. Ponadto Izba Krajowa
opracowuje procedurę zakupu kontrolowanego leków weterynaryjnych zarówno
w zakładach leczniczych jak i poprzez internet. Proponuje się, żeby kierownicy
zakładów leczniczych należeli do Izby, na terenie której jest zarejestrowany zakład.
Rada ponownie rozpatruje sprawę wprowadzenia ujednoliconych cen za usługi
weterynaryjne na terenie kraju. Zgłoszono propozycję zmiany doradców prawnych
Izby Krajowej.
Ustalono, że Rada powoła zespół do przeprowadzenia spisu z natury.
Trwają prace nad organizacją Krajowych Zawodów Konnych w Racocie, które odbędą się we wrześniu. Dokładny termin i program zostanie podany na stronie naszej Izby.
									
Henryk Ziółkowski
									
Sekretarz Rady
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UCHWAŁY
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
PODJĘTE PODCZAS SESJI W DNIACH:
11.03.2011 R. 17.05.2011 R
354/2011/V

355/2011/V
356/2011/V

357/2011/V

358/2011/V

359/2011/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Maciejowi Waldemarowi
Walerczykowi
o numerze 65400
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Vyacheslavovi Nadtochi
o numerze 65401
Wpisu lekarza weterynarii Magdaleny Całujek do
rejestru WIL-Wet. w Poznaniu
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
o numerze 85765
przeniesienie z Dolnośląskiej Izby L-W
Wpisu lekarza weterynarii Mateusza Rutkiewicza
do rejestru WIL-Wet. w Poznaniu
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
o numerze 75098
przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W
Wpisu lekarza weterynarii Marty Alicji Rutkiewicz
Rutkiewicza do rejestru WIL-Wet. w Poznaniu
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
o numerze 75091
przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W
W sprawie stwierdzenia posiadania przez lek.
wet. Renatę Sokół-Byczyńską statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego z dniem 11
marca 2011 roku
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11.03.2011 r.

11.03.2011 r.
11.03.2011 r.

11.03.2011 r.

11.03.2011 r.

11.03.2011 r.

Uchwały

360/2011/V

W sprawie skreślenia lek. wet. Emilii Marciniak z
rejestru członków Wielkopolskiej Izby L-W,
z dniem 27 stycznia 2011 r., z uwagi na
przeniesienie do Kujawsko-Pomorskiej Izby L-W
Prawo wyk. Zawodu nr 65178
361/2011/V
W sprawie rozłożenia na raty zadłużenia lek. wet.
Renaty Sokół-Byczyńskiej
362/2011/V
W sprawie umorzenia zadłużenia
lek. wet. Witolda Wiadernego
363/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt z dniem 11 marca 2011 r.
na wniosek zainteresowanego
Właściciel i kierownik zakładu:
lek. wet. Elżbieta Wange
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Usługi Weterynaryjne Elżbieta Wange
Lekarz Weterynarii”
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 10
364/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Joanna Kokot-Ciszewska
/PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
JOANNA KOKOT CISZEWSKA TOMASZ
CISZEWSKI
62-800 Kalisz, ul. Cegielniana 11 A
Nr Ew. 410, Nr księgi 12/2/453/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwisko właściciela zakładu:
dr n. wet. Tomasz Ciszewski
Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
TOMASZ CISZEWSKI
Kierownik zakładu: dr n. wet. Tomasz Ciszewski
Liczba pracowników lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
Liczba pracowników personelu pomocniczego – 2
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11.03.2011 r.

11.03.2011 r.
11.03.2011 r.

11.03.2011 r.

Uchwały

365/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych 11.03.2011 r.
dla zwierząt
Właściciel zakładu – lek. wet. Jacek Sośnicki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 68
Nr Ew. 519, Nr księgi 12/1/650/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet. Katarzyna Kłysz
(z d. Zmyślona)
366/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.03.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 670
– numer księgi – 12/2/366/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 11.03.2011 r.
– rodzaj zakładu – PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
– pełna nazwa zakładu – PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA p.n. PRZYCHODNIA
LEKARSKO– WETERYNARYJNA s.c. Janicki
Marek, Jackowski Michał
– adres siedziby zakładu – 62-230 Witkowo,
ul. Jana Pawła II 16
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Marek Janicki
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
367/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.03.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 671
– numer księgi – 12/1/367/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 11.03.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. CHEVAL II GABINET
WETERYNARYJNY MACIEJ KUJAWSKI
– adres siedziby zakładu – 89-310 Łobżenica,
Pl. Wolności 12
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Klara Tychowska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
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Uchwały

368/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.03.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 672
– numer księgi – 12/1/368/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 11.03.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY DOROTA GODEK
– adres siedziby zakładu – 62-090 Rokietnica,
ul. Szkolna 1a
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Dorota Godek
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
369/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.03.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 673
– numer księgi – 12/1/369/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 11.03.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY LEK. WET. MAGDALENA
BŁOCIAN – JANKOWSKA
– adres siedziby zakładu – 64-130 Rydzyna,
ul. Aleksandra Fredry 3
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Magdalena Błocian-Jankowska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
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370/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.03.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 667
– numer księgi – 12/1/370/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 11.03.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY MATEUSZ BRZEZEWSKI
– adres siedziby zakładu – 64-115 Święciechowa,
ul. Leszczyńska 10 A
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Mateusz Brzezewski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
371/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.03.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 668
– numer księgi – 12/1/371/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 11.03.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. MAŁGORZATA
MIKOSIK GABINET WETERYNARYJNY
– adres siedziby zakładu – 62-700 Turek,
ul. Fryderyka Chopina 17
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Małgorzata Mikosik
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1

14

372/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 669
– numer księgi – 12/1/372/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 11.03.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY „MISIU” MONIKA
PLEŚNIARSKA
– adres siedziby zakładu – 64-115 Święciechowa,
ul. Leszczyńska 10 A
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Monika Pleśniarska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
373/2011/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Witolda Naskrętskiego
nr 00217/12/11.03.2011
374/2011/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Eweliny Dembińskiej
nr 00216/12/11.03.2011
375/2011/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Macieja Sroki
nr 00218/12/11.03.2011
376/2011/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Małgorzaty Mikosik
nr 00219/12/11.03.2011
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11.03.2011 r.

11.03.2011 r.

11.03.2011 r.

11.03.2011 r.

11.03.2011 r.

Uchwały

377/2011/V

w sprawie terminu XV Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu – 16 kwietnia 2011 r.
378/2011/V
w sprawie przyznania medalu Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „AMICUS
VETERINARIAE” Panu doc. dr. hab.
Krzysztofowi Janowi Wojciechowskiemu.
379/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
na wniosek podmiotu prowadzącego:
Właściciel i kierownik zakładu: lek. wet. Renata
Sokół Byczyńska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny „RENWET”
Gołuski, ul. Leśna 45
Z dniem 1 marca 2011 r.
380/2011/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Małgorzacie Cichoń
o numerze 65402
381/2011/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Tomaszowi Janowi Białasowi
o numerze 65403
382/2011/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Piotrowi Maciejowi Wróblowi
o numerze 65404
383/2011/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Dominikowi Sadowskiemu
o numerze 65405
384/2011/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Jarosławowi Krawcowi
o numerze 65406
385/2011/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Piotrowi Tomaszowi
Jagodzińskiemu
o numerze 65407
386/2011/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Michałowi Walorskiemu
o numerze 65408
387/2011/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Katarzynie Marii Siroń
o numerze 65409
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11.03.2011 r.
11.03.2011 r.

11.03.2011 r.

17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.

17.05.2011 r.
17.05.2011 r.

Uchwały

388/2011/V
389/2011/V
390/2011/V
391/2011/V
392/2011/V
393/2011/V

394/2011/V
395/2011/V

396/2011/V
397/2011/V

398/2011/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Darii Małgorzacie Starybrat
o numerze 65410
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Pawłowi Piotrowi Wasiakowi
o numerze 65411
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Pawłowi Noskowiakowi
o numerze 65412
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Małgorzacie Annie Wróbel
o numerze 65413
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Mateuszowi Porowskiemu
o numerze 65414
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Bartoszowi Łukaszowi
Jankowiakowi
o numerze 65415
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Markowi Antoniemu Rusinowi
o numerze 65416
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Zbigniewowi Krzysztofowi
Cichoniowi
o numerze 65417
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza weterynarii Natalii Marii Busłowicz
o numerze 65418
w sprawie wpisu lekarza weterynarii Agnieszki
Marii Majki do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu z dniem 16 maja 2011 roku
numer prawa wykonywania zawodu 45224
przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej Izby L-W
w sprawie wpisu lekarza weterynarii Tomasza
Pawlaka do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu z dniem 16 maja 2011 roku
numer prawa wykonywania zawodu 80369
przeniesienie z Zachodniopomorskiej Izby L-W
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17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.

17.05.2011 r.
17.05.2011 r.

17.05.2011 r.
17.05.2011 r.

17.05.2011 r.

Uchwały

398/2011/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii Tomasza
17.05.2011 r.
Pawlaka do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu z dniem 16 maja 2011 roku
numer prawa wykonywania zawodu 80369
przeniesienie z Zachodniopomorskiej Izby L-W
399/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
17.05.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 674
– numer księgi – 12/2/399/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu – PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
– pełna nazwa zakładu – Przychodnia dla Zwierząt
Usługi Weterynaryjne
– adres siedziby zakładu – 62-090 Napachanie,
ul. Poznańska 10
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu pomocniczego
–0
400/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
17.05.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 675
– numer księgi – 12/1/400/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – Gabinet Weterynaryjny
– Usługi Weterynaryjne IDES Karolina Komin
– adres siedziby zakładu – 64-520 Obrzycko,
ul. Szamotulska 7 A
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Karolina Komin
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu pomocniczego – 0
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Uchwały

401/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
17.05.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 676
– numer księgi – 12/1/401/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – Gabinet Weterynaryjny
– adres siedziby zakładu – 64-300 Nowy Tomyśl,
ul. Tysiąclecia 10
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Radosław Jezierski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu pomocniczego – 0
402/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
17.05.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 677
– numer księgi – 12/1/402/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – Gabinet Weterynaryjny
VET SERVIS Agnieszka Majka, Miłosz Nadstoga
Sp. c.
– adres siedziby zakładu – 64-300 Nowy Tomyśl,
Plac Chopina 7/1
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Agnieszka Majka
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu pomocniczego – 2
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Uchwały

403/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
17.05.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 678
– numer księgi – 12/2/403/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu – PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
– pełna nazwa zakładu – Przychodnia
Weterynaryjna
lek. wet. Daniel Kiljański
– adres siedziby zakładu – 62-065 Grodzisk Wlkp.,
Os. Wojska Polskiego 18 a
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Daniel Kiljański
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu pomocniczego
–0
404/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
17.05.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
nr ewidencyjny – 679
– numer księgi – 12/1/404/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – EMEMVET Gabinet
Weterynaryjny Maciaszek Tomasz
– adres siedziby zakładu – 62-500 Konin,
ul. Reformacka 15 c
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Tomasz Maciaszek
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu pomocniczego – 0
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Uchwały

405/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 680.
– numer księgi – 12/1/405/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – Gabinet Weterynaryjny
lek.wet. Łukasz Bochen
– adres siedziby zakładu – 63-522 Kraszewice,
Mączniki 1
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Łukasz Bochen
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu pomocniczego – 0
406/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 681
– numer księgi – 12/2/406/2011/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu – PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
– pełna nazwa zakładu – Przychodnia
Weterynaryjna „Na Lisinach”
– adres siedziby zakładu – 63-604 Baranów Lisiny,
Lisiny
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Michał Kulok
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 3
– liczba pracowników – personelu pomocniczego – 0
407/2011/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Damianowi Piotrowi
Wasielewskiemu
o numerze 65419
408/2011/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Monika Pleśniarska
pod nr 00220/12/17.05.11 r.
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17.05.2011 r.

17.05.2011 r.

17.05.2011 r.

17.05.2011 r.

Uchwały

409/2011/V

410/2011/V

411/2011/V

412/2011/V
413/2011/V

413A/2011/V

414/2011/V
415/2011/V
416/2011/V

W sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Magdalena Błocian – Jankowska
pod nr 00221/12/17.05.11 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Krzysztof Gajewczyk
pod nr 00222/12/17.05.11 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Agnieszka Majka
pod nr 00223/12/17.05.11 r.
W sprawie przyznania jednorazowej zapomogi
finansowej lek. wet. Edwardowi Hierowskiemu
w sprawie skreślenia lekarza weterynarii Dawida
Szulca z rejestru członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu z dniem
21 stycznia 2011 roku
Nr prawa wykonywania zawodu – 65293
Przeniesienie do Świętokrzyskiej Izby L-W
W sprawie TERMINU xv Zjazdu
Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
(II sesja) – 19 czerwca 2011 r.
w sprawie umorzenia zadłużenia lek. wet. Marka
Szcześniaka
w sprawie obniżenia składki członkowskiej
lek. wet. Jerzego Stefańskiego do kwoty 14 zł.
w sprawie obniżenia składki członkowskiej
lek. wet. Moniki Drzewieckiej do kwoty 14 zł.
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417/2011/V

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie
zadłużenia lek. wet. Katarzyny Bobusi
418/2011/V
w sprawie nie wyrażenia zgody na obniżenie
składki członkowskiej lek. wet. Romualdowi
Stawinodze
419/2011/V
w sprawie obniżenia składki członkowskiej
lek. wet. Magdaleny Dudy
420/2011/V
w sprawie dofinansowania wydania książki
p.t. „440 Niepowtarzalnych – lekarzy weterynarii,
ofiar II wojny światowej” dr. n. wet. Włodzimierza
Gibasiewicza
421/2011/V
w sprawie dofinansowania konferencji pt.
„Niezakaźne choroby górnych dróg oddechowych
u koni oraz wybrane zagadnienia z zakresu
podkuwnictwa” organizowanej przez Klinikę
zwierząt lek. wet. Wacława Ossowskiego.
422/2011/V
w sprawie nie wyrażenia zgody na udzielenie
jednorazowej zapomogi finansowej Teresie
i Zbigniewowi Kowalskim
423/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
z dniem 30 kwietnia 2011 roku.
Właściciel i kierownik zakładu:
lek. wet. Olga Mróz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY OLGA
MRÓZ
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Różana 2
Ew. 628, nr księgi: 12/1/63/2009/V/Rej. Z.L.Z.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek z dnia
30 kwietnia 2011 r. złożony przez podmiot
prowadzący zakład.
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424/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych 17.05.2011 r.
dla zwierząt
Kierownik i współwłaściciel zakładu
– lek. wet. Grzegorz Mróz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny Usługi Weterynaryjne
Profilaktyka i Lecznictwo Zwierząt
ul. Różana 2, 63-400 Ostrów Wlkp.
Nr Ew. 127, Nr księgi 12/1/130/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
– Liczba pracowników lekarzy weterynarii – 2
– Nazwa własna zakładu leczniczego dla zwierząt:
„GABINET WETERYNARYJNY MRÓZ”
425/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych 17.05.2011 r.
dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu – lek. wet. Gracjan
Graczykowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„ALANOVET”
ul. Ks. Wujka 1/2, 62-100 Wągrowiec
Nr Ew. 635, Nr księgi 12/1/127/2009/V/Rej. ZLZ –
Treść zmiany:
– Adres zakładu leczniczego dla zwierząt:
ul. Bydgoska 26/1 Wągrowiec
426/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych 17.05.2011 r.
dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu – lek. wet. Marcin
Korościk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„MARAVET”
ul. Poznańska 1, 63-200 Jarocin
Nr Ew. 608, Nr księgi 12/1/1092/2008/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
– Adres zakładu leczniczego dla zwierząt: ul. Św.
Ducha 13, 63-200 Jarocin
– Nazwa zakładu (zmiana osobowości prawnej):
GABINET WETERYNARYJNY „MARAVET” s.c.
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427/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych 17.05.2011 r.
dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu
– lek. wet. Józef Napierała
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n. Lecznica Weterynaryjna „Lecznica dla
Zwierząt Józef Napierała”
64-310 Lwówek, Lipka Wielka 28
Nr Ew. 156, Nr księgi 12/3/175/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
– Liczba pracowników lekarzy weterynarii: 2
428/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

17.05.2011 r.

Właściciel i kierownik zakładu:
lek. wet. Szymon Bogucki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY SZYMON
BOGUCKI
63-200 Jarocin, ul. Żerkowska 11
nr Ew.595, nr księgi: 12/1/966/2007/IV/Rej. ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek z dnia 28
marca 2011 r. złożony przez podmiot prowadzący
zakład.
429/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych 17.05.2011 r.
dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Magdalena
Szymańska – Krzywda
Prezes Zarządu Paweł Rembacz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny „HAMA PLUS” S.A.
Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn
Nr Ew. 579, Nr księgi 12/1/874/2007/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
– Liczba pracowników lekarzy weterynarii: 2
– Liczba pracowników personelu pomocniczego: 1
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430/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
z dniem 1 maja 2011 r.

17.05.2011 r.

Właściciel i kierownik zakładu:
dr n. wet. Jan Zieliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny „Zakład
Weterynaryjny” dr n. wet. Jan Zieliński”
64-125 Poniec, ul. Krobska 38
nr księgi: 12/1/169/2005/IV/Rej. ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek z dnia
29 kwietnia 2011 r. złożony przez podmiot
prowadzący zakład.
431/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych 17.05.2011 r.
dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu –
lek. wet. Sylwia Organiszczak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „SILVET” Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Sylwia Organiszczak
63-800 Gostyń, ul. Jana Pawła II 13
Nr Ew. 550, Nr księgi 12/1/727/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
– Zmiana nazwiska kierownika zakładu:
lek. wet. Sylwia Meisnerowska
– Nazwa własna zakładu: „SILVET” Gabinet
Weterynaryjny Sylwia Meisnerowska
– Liczba pracowników personelu pomocniczego: 1
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432/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych 17.05.2011 r.
dla zwierząt
Współwłaściciele zakładu – Jan Drzewiecki,
Gabriel Kieliszkowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Prywatny Gabinet Weterynaryjny „Axis” s.c.
62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 5
Nr Ewid. 297, Nr księgi 12/1/316/2005/IV/Rej.ZLZ
niżej wymienione zmiany:
Treść zmiany:
– Kierownik zakładu: lek. wet. Marcin Szymański
– Liczba pracowników lekarzy weterynarii: 1
– Liczba pracowników personelu pomocniczego: 2
– Nazwa własna zakładu: Prywatny Gabinet
Weterynaryjny „Axis”
433/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
17.05.2011 r.
leczniczych dla zwierząt z dniem 1 maja 2011 r.
Właściciel i kierownik zakładu: lek. wet. Marcin
Szymański
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny Prywatna Praktyka
Weterynaryjna
62-310 Pyzdry, ul. Niepodległości 39 A
nr Ew. 593, nr księgi: 12/1/964/2007/IV/Rej. ZLZ.
434/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
17.05.2011 r.
leczniczych dla zwierząt
z dniem 18 maja 2011 r.
Właściciel i kierownik zakładu:
lek. wet. Mateusz Idczak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„CENTAURUS” MATEUSZ IDCZAK
63-200 Jarocin, Cząszczew 9
nr Ew. 619, nr księgi: 12/1/35/2009/V/Rej. ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek z dnia 17 maja
2011 r. złożony przez podmiot prowadzący zakład.
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435/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych 17.05.2011 r.
dla zwierząt
Właściciel zakładu – lek. wet. Szymon Bogucki
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. „OSTROWSKIE CENTRUM
WETERYNARYJNE”
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Ledóchowskiego 57
Nr Ewid. 645, Nr księgi 12/2/183/2010/V/Rej. ZLZ
niżej wymienione zmiany:

436/2011/V

437/2011/V

438/2011/V

Treść zmiany:
– Kierownik zakładu: lek. wet. Szymon Bogucki
– Liczba pracowników lekarzy weterynarii
(w tym kierownik): 2
w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii 17.05.2011 r.
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu lek. wet. Ewy Zdrojowej – prawo
wykonywania zawodu nr 06670 – z dniem 1
maja 2011 r. z uwagi na zaprzestanie działalności
lekarsko-weterynaryjnej
w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii 17.05.2011 r.
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu lek. wet. Ewy Zdrojowej – prawo
wykonywania zawodu nr 06670 – z dniem 1
maja 2011 r. z uwagi na zaprzestanie działalności
lekarsko-weterynaryjnej
W sprawie stwierdzenia posiadania przez
17.05.2011 r.
dr n. wet. Jana Zielińskiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
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UCHWAŁA NR 478/2011/V
Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wezwania Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr. Tadeusza Jakubowskiego do ustąpienia z zajmowanego stanowiska.
Na podstawie art. 29 pkt. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567,
zm. Nr 240, poz. 2052 z 2003r. Nr 208 poz. 2018, z 2004 Nr 11 poz. 95/, uchwala
się co następuje:
§1
Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu wzywa Prezesa
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeusza Jakubowskiego do rezygnacji
z zajmowanego stanowiska.
Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii nie udzielił wotum
zaufania Prezesowi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeuszowi Jakubowskiemu, w związku z czym stracił on mandat do kierowania samorządem
i reprezentowania zawodu lekarza weterynarii.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy
składu Rady, która wynosi 11 członków.

Uzasadnienie
Uchwałą Nr 3/2011/IX Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 15 maja 2011 r. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nie
otrzymał wotum zaufania, co oznacza, że stracił mandat do kierowania Krajową
Radą i reprezentowania członków samorządu lekarsko-weterynaryjnego, w tym
członków Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

SEKRETARZ 											
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PREZES

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Publikujemy niniejszym Protokół i Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
przedstawione podczas XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
w dniu 19 czerwca 2011 r.
(pozostałe sprawozdania organów Izby
publikowaliśmy w poprzednim wydaniu Biuletynu Informacyjnego)
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XV ZJAZDU
SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU – II SESJA (W DNIU 19 CZERWCA
UCHWAŁA NR 1
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa z działania Rady
		 Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok

		

sprawozdawczy 2010-2011.

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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 2010-2011.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 									
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UCHWAŁA NR 2
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby
		 Lekarsko-Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok sprawozdawczy 2010.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR 3
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działania Rzecznika Odpowiedzialności
		 Zawodowej za okres sprawozdawczy: 30.03.2010 r. – 31.03.2011 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 póżn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej za okres sprawozdawczy:
30.03.2010 r. – 31.03.2011 r.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR 4
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
		 Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres
		 sprawozdawczy: 30.03.2010 r.-31.03.2010 r.

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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres sprawozdawczy: 30.03.2010 r.-31.03.2010 r.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR 5
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Izby
		 Lekarsko-Weterynaryjnej-Wet. za rok 2010.
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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zjazd przyjmuje sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej za rok 2010.
§2
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR 6
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko		 -Weterynaryjnej za rok 2010.
XV 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 późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, postanawia:
§1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR 7
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Wielkopolskiej Izby Lekarsko		 -Weterynaryjnej na rok 2011.
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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się plan finansowy Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu na rok 2011, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
01.01.2011 r.

SEKRETARZ 									
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UCHWAŁA NR 8
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
			 w Poznaniu do dokonywania, w uzasadnionych przypadkach, korekty
			 planu finansowego na rok 2011.
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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
XV Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu upoważnia Radę Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu do dokonywania, w uzasadnionych przypadkach,
korekty planu finansowego, w tym do przesunięcia środków finansowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami planu finansowego oraz do rozdysponowania nadwyżki
bilansowej za rok 2010 na cele statutowe.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Radzie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 									
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UCHWAŁA NR 9
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia uzupełniających wyborów członków Rady Wielkopol			 skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
Na podstawie art. 27 pkt. 5 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko weterynaryjnych z dnia 21.12.1990 r. (Dz. U. z 2002 r Nr 187, poz. 1567,
zm. Nr 240, poz. 2052 z 2003 r. Nr 208 poz. 2018, z 2004 r. Nr 11 poz. 95) oraz
§ 48 Regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 78/00/II Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z 9.12.2000r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów uchwala się, co następuje:
§1
Z uwagi na śmierć lek. wet. Waldemara Golca – członka Rady Wielkopolskiej
Izby Lekarsko Weterynaryjnej w okresie od ostatniego Zjazdu Wielkopolskiej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej ustala się przeprowadzenie wyborów uzupełniających na
członka Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 									
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UCHWAŁA NR 10
XV Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Na podstawie art. 27 pkt.6 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Na członka Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej wybiera się
lek. wet. Krzysztofa Barochę.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 									
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Dr Włodzimierz A. Gibasiewicz

NADZWYCZAJNY IX KRAJOWY ZJAZD
LEKARZY WETERYNARII W WARSZAWIE
– 15 maja 2011 roku –
Kiedy przybyłem na krótko przed planowanym wyjazdem autokaru pod siedzibę
naszej Izby w Poznaniu zastałem tylko ciszę i pustkę. Po chwili nadjechał jednak
autokar. Przybył także z Łobżenicy kol. Leszek Glapiak i prezes Andrzej Moskal.
W grupie zamiast 23 delegatów podążaliśmy na Nadzwyczajny Zjazd we trójkę.
Po drodze dosiadł się w Koninie lek. wet. Andrzej Żarnecki. U Prezesa swoją nieobecność usprawiedliwiało 6-7 kolegów.
Pojawia się w takich sytuacjach pytanie – piszę w takich sytuacjach, gdyż pierwszym sygnałem braku zaangażowania, czy może zniechęceniem do działalności
samorządowej – był brak minimalnej ilości delegatów na Zjeździe Sprawozdawczym naszej Izby w Trzebawie k. Stęszewa – czy nie lepiej nie blokować miejsca,
jeśli nie chce się działać i po prostu nie kandydować do władz samorządowych?!
Na krótko przed rozpoczęciem Zjazdu dotarliśmy na salę obrad. Koleżanka i kilku kolegów z Wielkopolski byli już obecni: M. Boska, M. Izydorczyk,
Zb. Klimczak, P. Kwieciński, J. Sośnicki, D. Karczewski. Po wprowadzeniu sztandaru, otwarciu Zjazdu i wystąpieniu prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
dr. Tadeusza Jakubowskiego, głos zabrali zaproszeni goście.
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Kuriozalne raczej było wystąpienie Senatora RP – lek. wet. Lucjana Cichosza, który – jak wielu oceniało nie wiadomo skąd się wziął i gdzie był do tej pory
– wygłosił, nawet zgrabnie, „mowę” przedwyborczą podkreślając wszystkim dobrze
znane banały, a także niedociągnięcia i zaniedbania, licząc na kolejny wybór do
Senatu i… wybył.
Kilka ciekawych zdań z życiorysu Senatora RP ze strony internetowej:
„Urodziłem się 12 lipca 1950 r. w Antoniówce (woj. lubelskie). W 1976 r.
ukończyłem studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie.
W latach 1976-1977 byłem ordynatorem w Państwowym Zakładzie Leczenia
Zwierząt w Gorzkowie. Od 1977 do 1990 r. pracowałem w Państwowym Zakładzie Leczenia Zwierząt w Żółkiewce; początkowo jako ordynator, a od 1986 r.
jako kierownik. W okresie 1990-1999 prowadziłem prywatną lecznicę zwierząt
w Żółkiewce. Od 2002 do 2006 r. byłem kierownikiem biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie. W latach 2006-2007 – wójt
Gminy Żółkiewka. W latach 1990-1998 byłem radnym Rady Gminy Żółkiewka; przewodniczący tej rady i delegat na Sejmik Województwa Zamojskiego
(1994-1998). Od 1998 do 2002 r. radny Rady Powiatu w Krasnymstawie, jednocześnie pełniłem funkcję wicestarosty.
Jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”.
Należę do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”; członek Zarządu Krajowego tej partii”.
Dr Tadeusz Jakubowski zgłosił w imieniu Rady na przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu prof. dr hab. Stanisława Winiarczyka z Lublina. Okazało się,
że Rada nie przygotowała propozycji żadnego kandydata na przewodniczącego i że
zgłoszony kandydat, to osobisty kandydat Prezesa. Jako kontrkandydata zgłoszono
lek. wet. Piotra Skrzypczaka z Namysłowa. Zanim jednak doszło do głosowania
zmieniono regulamin Zjazdu mówiący, że wybór przewodniczącego odbędzie się
w głosowaniu tajnym. I w tym głosowaniu wygrał Piotr Skrzypczak. Wówczas już
było wiadomo, która grupa ma większość na tym Zjeździe. Nie będę przytaczał
poszczególnych wystąpień, gdyż byłyby nieprecyzyjne i mógłbym coś pominąć,
a może przez to kogoś nieopatrznie urazić. Myślę, że wydrukuje je w najbliższym
numerze „Życie Weterynaryjne” (wszak to jest podstawowe zadanie miesięcznika
społeczno-zawodowego Krajowej Izby lekarsko-Weterynaryjnej, a dopisek – „naukowy” służy – w wiadomym celu). Podkreślę, że wielu kolegów nie było zainteresowanych tematami ujętymi w programie np. analizami czy sprawozdaniami.
Większości nie interesowały informacje z przebiegu negocjacji czy z przebiegu protestu w poszczególnych izbach. Większe zainteresowanie wykazano tylko
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omówieniem przez p. mecenas Wyroku Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżonych
przez Ministra Rolnictwa uchwał Krajowej Rady.
Nikogo nie interesowały „perspektywy wykonywania zawodu lekarza
weterynarii w Polsce”, który to temat powinien zdominować ten nadzwyczajny Zjazd. Większości nie interesowały żadne wyjaśnienia. Delegacji przyjechali
z przekonaniem, że trzeba prezesowi dokopać. Że to wszystko co jest w ich pracy
– w terenie, w inspekcji niedobre, że jest bieda i rynek coraz mniejszy, że pensje
są kiepskie, że za to wszystko odpowiada – nawet nie Rada Krajowa czy Rady
Okręgowe wraz z Radą Krajową, personalnie odpowiada – tylko jedna osoba
– Prezes. Wszyscy pozostali, czyli My – działacze różnych szczebli (krajowego
czy okręgowych) nie mamy sobie nic do zarzucenia, my jesteśmy doskonali, gdybyśmy MY negocjowali z Ministrem, a co tam z Ministrem, do nas sam Premier,
a nawet cały Rząd by przybył i na kolanach nas prosił, byśmy raczyli pobrać krew
od kabana czy może przybić pieczęć na tuszy.

Jeśli organizuje się Zjazd Nadzwyczajny i ściąga niemal 300 osób z całej Polski
tylko po to, by komuś dokopać, gdy delegaci mają wytyczony jeden cel, to wynik
już na wstępie jest wiadomy. Pytam się – nie szkoda czasu. Nie można było podjąć
dyskusji nad przyszłością? Widocznie nie, gdyż sami nie wiemy dokąd zmierzamy
i co chcemy – i taka jest rzeczywista kondycja naszego zawodu, naszej społeczności.
Powiem więcej – wielu z nas kombinuje dzisiaj, jakby tu coś zarobić. Dobrze,
gdy ja zarobię ale broń Boże, żeby zarobił sąsiad. Jeśli i on ma przy tym zarobić,
to lepiej żeby nikt nie zarobił! A zootechnicy, ogrodnicy i rolnicy śmieją się z nas
po kątach i za naszymi plecami i to oni coraz częściej rozdają karty.
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Wykazaliśmy brak zaufania do Prezesa Krajowej Rady i – proszę mi powiedzieć
– co z tego wynika? A nie prościej było bez zwoływania nadzwyczajnego Zjazdu,
by członkowie Rady Krajowej nie zadowoleni z jej (swojej – sic!) pracy, poddali
się do dymisji – w pierwszej kolejności członkowie Rady Krajowej z prezesami
Izb Okręgowych, w następnej delegaci na Zjazd Krajowy, jako członkowie rad
okręgowych, co wymusiłoby Zjazdy Wyborcze. Nie, na to nas nie stać, przecież
to Prezes źle działa. My jestem wspaniali. My w swoich Izbach to mamy takie
osiągnięcia, że niech się Prezes od nas uczy. Niech przyjedzie i zobaczy jakie
mamy sukcesy – u nas na dole wszystko jest tak doskonale pozałatwiane, żyjemy
w zgodzie, wszyscy nas cenią, doskonale zarabiamy w terenie i w inspekcji, tylko
ten Prezes u góry wszystko nam psuje…i na dodatek pobiera wynagrodzenie (wielu
to najbardziej boli).
Więc zebraliśmy się, zagłosowaliśmy tajnie, pokazaliśmy w większości, że
Prezes nie ma naszego pełnego zaufania i pojechaliśmy zadowoleni z siebie do
domów. Kolejny sukces odtrąbiony. Tak, kolejny jeśli mierzyć miarą – tak ostatnio
modną – przywalenia jeden drugiemu, tylko co z tego faktu – przywalenia – wynika dla środowiska, dla kolegów oczekujących rozwiązywania problemów – NIC.
Dosłownie nic.

Zarzucano prezesowi publicznie, że dogadywał się z Ministrem Rolnictwa,
cytując słowa Ministra. Okazało się, że je po prostu przeinaczono (wyjaśnienia
złożył A. Moskal). Zarzucano Prezesowi, wyjazd do Chile za nasze pieniądze,
okazuje się, że nie jest to tak do końca nieprawidłowe… Zarzucano – nie będę w to
brnął, gdyż właśnie o takie rozumowanie chodzi. By zajmować się brudami, często
wymyślonymi i ciągle nowymi a nie zajmować się tym czym powinniśmy, czyli
naprawą, poprawą warunków pracy i życia. I to był właśnie sukces… destrukcji.
Tak zapewne jest w psychologii tłumu, który żywi się destrukcją nic nie dając
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w zamian. Kiedy próbuję przypomnieć sobie wystąpienia kolegów wiodących prym
w negatywnych ocenach Prezesa, nie przecież Rady Krajowej, gdy w większości
są jej członkami, to ciągle się zastanawiam, a co Oni takiego dobrego zrobili dla
naszego samorządu, że negatywna ocena ich działalności nie dotyczy? No co zrobili?
Napisali kilka listów, których nikt nie czytał i nic nie dały! Przyjęli kilka uchwał
i z takim samym skutkiem.
Czy przypadkiem zwalenie całej winy na Prezesa to nie doskonały manewr – to
nie my, to On – Jakubowski!
Więc po co jesteście Koledzy w Radzie Krajowej? A może wystarczy tylko
jeden doskonały Prezes (i tak przecież nie możecie nic zdziałać) bez tych dwudziestu
kilku biorących diety i jeżdżących po świecie za nasze pieniądze?! Prawda, że tak
też można – tylko że opisując ten Zjazd przez cały czas staram się ironizować, by
w konsekwencji pokazać, że brak działania konstruktywnego do niczego dobrego
nie prowadzi. A zależy nam przecież wszystkim na tym, by rozwiązywano nasze
podstawowe problemy.
Zabawa w naśladowanie „dużej polityki” trwa. Podczas Zjazdu nie było jeszcze
modne słowo „matoł”, które przecież „nikogo nie obraża, staropolskie słowo”…
Tylko, że w naszym środowisku prym wiedzie destrukcja i krzykacze, ciekawe czy
słupki poparcia im rosną czy spadają? Tylko wielu zapomniało, że w samorządzie
liczy się rozwój, realizacja konkretnych planów na przyszłość korzystnych dla
większości… i że „zgoda buduje”.
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Dr Włodzimierz A. Gibasiewicz

XV ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
(I SESJA – NIEPRAWOMOCNA)
Dnia 16 kwietnia 2011 r. spotkaliśmy się w miejscowości Trzebaw pod Poznaniem na corocznym Zjeździe Sprawozdawczym Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Wśród zaproszonych gości na Zjazd odnotowaliśmy obecność posłów
do Sejmu RP: Rafał Grupiński i Piotr Waśko. Obecny był także:

Fot. Od prawej: Poseł RP Piotr Waśko, Prezes KRL-W dr Tadeusz Jakubowski, Poseł RP
Rafał Grupiński i lek. wet. Zdzisław Witczak

Prezes Krajowej Rady dr Tadeusz Jakubowski, Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii dr Jarosław Naze, Zachodniopomorski Lekarz Weterynarii dr Tomasz
Grupiński, Z-ca Wielkopolskiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Bartłomiej Raj
oraz doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski z małżonką Barbarą.
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Fot. Od prawej: Prezes lek. wet. Andrzej Moskal, Poseł RP Piotr Waśko, Prezes KRL-W
dr Tadeusz Jakubowski, w głębi Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie dr Tomasz
Grupiński.

Dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu oraz prezydium i sekretarzy Zjazdu. Wybrano także Komisję mandatową celem stwierdzenia prawomocności obrad.
W międzyczasie wysłuchano wystąpienia dr Jarosława Naze – Z-cy Głównego
Lekarza Weterynarii, który przedstawił punkt widzenia GIW na zaistniały protest,
podzielił się z zebranymi lekarzami wet. swoimi pomysłami – m. in. umożliwieniem
dodatkowej pracy przez inspektorów zatrudnionych w IW po godzinach swojej
podstawowej pracy. Propozycja ta spotkała się ze zdecydowaną krytyką ze strony
prezesa Wielkopolskiej Izby, który podkreślił, że Główny Lekarz powinien starać
się uzyskać odpowiednie podwyżki dla pracowników Inspekcji, tak by godnie
zarabiali za swoją ciężką pracę, a nie myśleć nad dodatkowym zatrudnieniem
pracowników po godzinach…
Głos zabrał także prezes Krajowej Rady dr T. Jakubowski. Wystąpienie dr. T. Jakubowskiego i dyskutantów niestety nie mogę zacytować, gdyż obrady nie były
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rejestrowane. W dyskusji (z tego co pamiętam) wystąpił lek. wet. J. Sośnicki, który
nawiązał do tez w opublikowanych w Biuletynie (nr 7) artykułów. Do wystąpień
kolegów odniósł się dr T. Jakubowski.

Zanim Komisja Mandatowa ogłosiła, czy Zjazd jest prawomocny odbyła się
miła uroczystość uhonorowania lekarza weterynarii mieszkającego w Irlandii,
a pracującego dla FAO i współpracującego od kilku lat z naszym Biuletynem,
Doc. dr hab. Krzysztofa J. Wojciechowskiego (czytaj poniżej) odznaką naszej Izby
„Amicus Veterinariae”.
Po interesującym wystąpieniu Krzysztofa J. Wojciechowskiego, Komisja
Mandatowa ogłosiła, że obecny Zjazd niestety nie jest prawomocny, gdyż nie ma
kworum. Do uzyskania quorum podczas XV Zjazdu Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zabrakło… 7 delegatów. Nazwiska nieobecnych delegatów podano
w Komunikacie na stronie internetowej naszej Izby.
Tak więc Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie podjęła żadnych
uchwał, nie udzieliła absolutorium aktualnie działającej Radzie i jej Prezesowi,
poniosła koszty organizacyjne i niebawem będzie musiała zwołać kolejny Zjazd
i ponieść kolejny wydatek na jego organizację.
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XV ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU (II SESJA – PRAWOMOCNY)
W niedzielę 19 czerwca 2011 r. odbyła się II Sesja XV Zjazdu Sprawozdawczego naszej Izby, tym razem w Poznaniu, w gościnnej Sali Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii. Po podliczeniu przez Komisję Mandatową przybyłych
delegatów, okazało się że jest nas co najmniej 100 osób, czyli uzyskaliśmy więcej
niż wymagane kworum.

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. W dyskusji nad sprawozdaniami podkreślano brak odniesienia się do
inwentaryzacji w Protokóle Komisji Rewizyjnej i w jednym z wniosków uchwalono
zobowiązanie Rady Okręgowej do przeprowadzenia inwentaryzacji. Podkreślono,
że przewodniczący kończąc czytanie protokółu Komisji Rewizyjnej nie wnioskował
o udzielenie absolutorium Prezesowi i Radzie. Po chwili jednak taki wniosek przez
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został złożony. Delegaci przegłosowali
sprawozdania prezesa i poszczególnych organów Izby. Odbyły się także wybory
uzupełniające do Rady Okręgowej w związku z wakatem po zmarłym dr. Walde-
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marze Golcu. Zaproponowano kol. Krzysztofa Barocha i jego kandydatura zyskała
akceptację większości delegatów.
W dyskusji podejmowano kilka zasadniczych tematów. Na przykład: obniżenie
wysokości składki członkowskiej dla lekarzy wet. stażystów czy ”wcześniejszych”
emerytów. Pojawił się wniosek, by ograniczyć częstotliwość wydań Biuletynu
z czterech do na przykład trzech, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na fundusz zakupu lokalu. Mówiono także o „dobrodziejstwie” umożliwienia pracy po
godzinach pracownikom inspekcji, ale gdy okazało się, że już nie ma większości
delegatów, praktycznie dyskusję zakończono.
Dodam jeszcze, że został przygotowany Apel Zjazdu Wielkopolskiej Izby do
Prezesa dr T. Jakubowskiego o jego ustąpienie, ale piszący te słowa rozszerzył wniosek, by Wielkopolski Zjazd wezwał do dymisji całą Radę Krajową, jako w całości
odpowiedzialną za zaistniałą sytuację, a nie tylko Prezesa (w moim rozumieniu tak
właśnie powinni zachować się członkowie Rady Krajowej).
Odpowiedzialnym za nieudolne działania Izby jest także w pewnym sensie piszący te słowa – członek Rady Okręgowej i gotów jestem w każdej chwili wycofać
się z działalności samorządowej.
Wniosków jednak nie głosowano, gdyż nie było odpowiedniej liczby delegatów,
nie było kworum. Zjazd zakończył prawomocne obrady przyjmując kilka stanowisk.
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Stanowisko Rady Łódzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie niedochowywania terminów zapłaty
za wykonane czynności z wyznaczenia
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
Rada Łódzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej z dużym niepokojem przyjmuje
coraz liczniejsze sygnały od członków Izby o zwłoce Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zapłatą za wykonane na podstawie umowy z wyznaczenia czynności
badania zwierząt rzeźnych i mięsa.
Umowy zawierane pomiędzy PLW a lekarzami weterynarii na podstaw art. 16
ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
z 2010 nr 112 poz.744 z późniejszymi zmianami) powinny między innymi zawierać wysokość wynagrodzenia oraz termin zapłaty ustalonego wynagrodzenia jako
tzw. essentialia negoti czyli elementy obligatoryjne takiej umowy. Użycie przez
ustawodawcę sformułowania „termin zapłaty„ bez jakiegokolwiek oznacznika
jest na tyle czytelny i jasny, że wszelkie próby jego dezawuowania przez stosowanie wymyślnych zwrotów językowych skutkujących niemożnością określenia
terminu wymagalności roszczenia, należy uznać ze zapisy umowy zmierzające do
obejścia przepisów ustawy, skutkujących ich nieważnością. Za taki zapis należy
uznać stosowaną wręcz powszechnie formułę „dokonania zapłaty w terminie x dni
po uzyskaniu zapłaty od podmiotu na rzecz którego badanie jest wykonywane”.
Użycie powyższego sformułowania w zawieranych umowach z wyznaczonymi
lekarzami weterynarii skutkuje prawnie niemożnością określenia rzeczywistego
terminu wymagalności roszczenia, a tym samym niemożnością określenia daty
początkowej biegu odsetek w opóźnieniu w spełnieniu świadczenia pieniężnego
(art. 481 § 1 kc).
Jednocześnie, mimo braku otrzymania zapłaty lekarz weterynarii wystawiający rachunek jest zobowiązany do uwidocznienia kwoty widniejącej na rachunku
jako podstawy do obliczenia kwoty podatku dochodowego i wpłacenia tej kwoty
w ustawowym terminie. Brak zapłaty za wykonaną pracę nie stanowi dla fiskusa
wystarczającej podstawy do zawieszenia płatności podatku do czasu uzyskania
zapłaty bez jednoczesnego naliczania odsetek za zwlokę w zapłacie należność
podatkowych.
Co więcej można by uznać taki zapis za naruszający zasadę równorzędności
podmiotów, stawiający Powiatowego Lekarza Weterynarii w pozycji znacznie
uprzywilejowanej, przez nałożenie obowiązku terminowego i rzetelnego wykonania umowy na lekarza wyznaczonego bez – nawet przybliżonego – określenia
terminu zapłaty za wykonane prace. Skuteczne uzasadnienie powyższego stano-
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wiska skutkowałoby uznanie inkryminowanego zapisu za klauzule niedozwolona
skutkująca uznaniem nieważności umowy w tym zakresie i przyjęciem ukształtowanych zwyczajowo zasad określania terminu wymagalności świadczenia
pieniężnego.
Należy wskazać, że ustawodawca dając prawo do zawierania umów wyznaczenia, dał Powiatowym Lekarzom Weterynarii uprawnienie do egzekwowania
opłat za wykonane badania od podmiotów zlecających przeprowadzenie badania w trybie egzekucji należności podatkowych, a zatem w sposób unikający
długotrwałego postępowania sądowego, zaś w zakresie samego egzekwowania
opłaty korzystania z usług komorników skarbowych (art. 34 ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej).
Zaniechanie ze strony niektórych Powiatowych Lekarzy Weterynarii skorzystania z powyższej możliwości wyegzekwowania należnych opłat, prowadzi
w konsekwencji do zalegania z zapłatą na rzecz lekarzy wyznaczonych za wykonane czynności. Powyższe prowadzi do wniosku, że w znacznej mierze osobami
odpowiedzialnymi za brak zapłaty na rzecz lekarzy wyznaczonych są sami Powiatowi Lekarze Weterynarii. Zachowanie takie można również, naszym zdaniem,
rozpatrywać w kategorii permanentnego naruszania dyscypliny budżetowej z czym
wiążą się określone sankcje prawne.
Wzywamy zatem wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej odpowiedzialnych za należyte egzekwowanie opłat za badanie zwierząt rzeźnych
i mięsa o podjęcie z jednej strony wszelkich dostępnych prawem środków
w celu zapewnienia terminowego regulowania opłat przez podmioty zlecające
badanie, zaś z drugiej strony zapewnienia – mimo likwidacji kont dochodów
własnych – środków finansowych na zapłatę lekarzom weterynarii wykonującym zadania zlecone przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.
Zwracamy się również do Powiatowych Lekarzy Weterynarii o monitorowanie płatności na rzecz lekarzy weterynarii wykonujących prace zlecone
i podejmowanie kroków zmierzających do eliminowania sytuacji gdy brak
dokonania zapłaty jest wynikiem błędów proceduralnych skutkujących brakiem zasilenia konta wydatkowego przez odpowiednie struktury finansowe
wyższego szczebla.
Rada ŁILW działając w zgodzie z dyspozycja art. 8 ustawy z dnia 12 czerwca
2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139 poz.1323
z późniejszymi zmianami) będzie występowała w imieniu i na rzecz lekarzy weterynarii – będących członkami ŁILW – z pozwami wobec Powiatowych Lekarzy
Weterynarii o zapłatę odsetek począwszy od 31 dnia po spełnieniu prac wyznaczonych i złożeniu rachunku (faktury) do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.
Wystąpienie z stosownym powództwem o zapłatę odsetek będzie się odbywało na
podstawie pisemnego wniosku lekarza weterynarii. Mając na uwadze okoliczność,
że w ramach powyższego lekarzom weterynarii przysługuje prawo do żądania odsetek w wysokości równej odsetkom od nieuregulowanych w terminie zobowiązań
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podatkowych, składane pozwy mogą okazać się dotkliwą ceną za brak monitoringu
płatności ze strony zakładów mięsnych i innych podmiotów korzystających z usług
lekarzy weterynarii z wyznaczenia.
										
										
										

Prezes Łódzkiej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej
Krzysztof Matras

Do wiadomości:
– Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
– Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne
– Główny Lekarz Weterynarii
– Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
– Powiatowi Lekarze Weterynarii Województwa Łódzkiego
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Lek. wet. Ireneusz Szefliński 			
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Koninie

Konin, 22 marca 2011 r.

Uśmiercanie zwierząt
Lekarze weterynarii wolnej praktyki
powiatu konińskiego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie sprawując nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt przekazuje informację dotyczącą
uśmiercania zwierząt innych niż rzeźne.
Uśmiercanie zwierząt, oprócz powodów gospodarczych, czyli uboju zwierząt
rzeźnych, może być uzasadnione wyłącznie:
1. względami humanitarnymi;
Niedopuszczalne jest skazywanie zwierzęcia na życie w bólu i cierpieniach.
Zachodzi więc konieczność bezzwłocznego jego uśmiercenia. Pod pojęciem
„konieczności bezzwłocznego uśmiercenia” rozumieć należy obiektywny stan
rzeczy, stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii polegający
na tym, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból. Moralnym
obowiązkiem człowieka zaś jest skrócenie jego cierpień.
Potrzebę bezzwłocznego uśmiercenia stwierdzić może przede wszystkim lekarz
weterynarii, ale także członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor
organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej, Straży Granicznej,
pracownik Służby Leśnej lub służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej
Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.
2. koniecznością sanitarną;
Decyzję w tej sprawie, w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
podejmuje powiatowy lekarz weterynarii.
3. nadmierną agresywnością powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
lub życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących.
W wymienionych powyżej sytuacjach zwierzę może być uśmiercone za zgodą
właściciela, a w przypadku braku jego zgody, na podstawie orzeczenia lekarza
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weterynarii. Ustalenie właściciela i uzyskanie jego zgody nie dotyczy zwierząt
chorych na choroby zwalczane z urzędu.
Dopuszcza się zwalczanie przez myśliwych zdziczałych psów i kotów przebywających bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów łowieckich w odległości większej niż 200 m od zabudowań mieszkalnych i stanowiących zagrożenie
dla zwierząt dziko żyjących.
Ubój lub uśmiercenie zwierząt kręgowych przy udziale dzieci lub w ich obecności jest niedopuszczalne.
Zwierzęta domowe uśmierca się poprzez iniekcję śmiertelnej dawki środka
stosowanego do narkozy lub eutanazji. Jednak odstępstwem od tej zasady będzie
użycie broni palnej w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia celem
zakończenia cierpień zwierzęcia, a także w celu likwidacji zdziczałych psów
i kotów w łowiskach.
Z powyższego wynika, że każda decyzja o uśmierceniu zwierzęcia musi być
przemyślana i podejmowana z rozwagą. Sama zaś czynność uśmiercania może
odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny, polegający na zadawaniu przy tym
minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.
I jeszcze jedno zdanie z ustawy o ochronie zwierząt:
„ Nieuzasadnione i niehumanitarne zabijanie zwierząt jest zabronione”
Złamanie którejkolwiek z opisanych zasad jest przestępstwem podlegającym
karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Sąd może orzec również zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia
określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia.
Wyjaśnienia wymaga jeszcze kwestia usypiania ślepych miotów.
W ustawie o ochronie zwierząt mówi się, że rada gminy może w drodze uchwały
przyjąć program zapobiegania bezdomności obejmujący między innymi usypianie
ślepych miotów.
Z zapisu tego wynika, że czynność taka może być rutynowo stosowana pod
warunkiem, że jest wykonywana w ramach uchwały gminy.
Ireneusz Szefliński
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Lek. wet. Jacek Sośnicki

Dialogi na cztery nogi……..
Chyba z racji dojrzałego już wieku, coraz bardziej mierzi
mnie ogólno weterynaryjna niemoc i degrengolada. Ale jak tu
inaczej nazwać sytuację, w której się znaleźliśmy. Samorząd chcąc skutecznie
wpływać na decyzje rządzących i MRiRW, wybrał prezesa Krajowej Rady i zatrudnił
go na etacie, aby mógł w całości poświęcać się pracy na rzecz Izby. Niestety prezes
z czasem „poczuł się królem” i „uwierzywszy w swoją boskość”, zaczął prowadzić
własną politykę, nie licząc się ze „zdaniem ludu”. Jaskrawe przykłady niezrozumienia wzajemnych intencji wypłynęły podczas tegorocznego protestu, gdzie prezes
zignorował żądanie 13 członków Krajowej Rady, aby zwołać nadzwyczajne posiedzenie w końcu grudnia 2010 r. Takie posiedzenie mogło dać impuls do czynnego
protestu już od 1 stycznia 2011 z poparciem Inspekcji i lekarzy urzędowych.
Prezes prowadził jednak własną grę z ministrem Sawickim, w toku której protest
miał być tylko straszakiem, a w dodatku należało go szybko odwołać w dniu 17
stycznia 2011. Ponieważ środowisko lekarzy na zjeździe w Piotrkowie Trybunalskim i niektórzy członkowie Krajowej Rady chcieli powołania ogólnopolskiego
komitetu protestacyjnego i zwołania nadzwyczajnego zjazdu krajowego, prezes
zrobił wszystko, aby do tego nie dopuścić. Kulminacją samowoli było zerwanie
przez prezesa posiedzenia Krajowej Rady, aby nie dopuścić do zwołania nadzwyczajnego zjazdu w Olsztynie. W oczekiwaniu na wydanie rozporządzeń przez
MRiRW i wyroku Sądu Najwyższego na temat prawomocności uchwał Krajowej
Rady, prezes Jakubowski odwlekał kolejne terminy zwołania zjazdu.
Wreszcie, gdy spełnione zostały warunki prezesa, zwołano Zjazd Krajowy,
na którym doszło do ośmiogodzinnej wymiany zdań na temat przebiegu protestu
pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Tadeusza Jakubowskiego. U obu tych
grup dominowały emocje i desperacja, jakby Jakubowski był jedyną osobą zdolną
kierować samorządem. W końcu zjazd nie udzielił wotum zaufania prezesowi Jakubowskiemu, co przez tego ostatniego zostało potraktowane jako „żółta kartka”,
choć w gruncie rzeczy niesprawiedliwie przyznana. A przecież protest był tylko
„wielką improwizacją”, która spowodowała wiele problemów z interpretacją uchwał
Krajowej Rady co dla większości lekarzy urzędowych, ale również PLW wiązało
się z koniecznością podejmowania dramatycznych wyborów, których skutki odczuwalne są do dziś.
Moim zdaniem rozgrywana przez Jakubowskiego „partia pokera pod stołem”
z ministrem Sawickim, była dla wielu kolegów lekarzy wyznaczonych bardzo
niebezpieczną grą. Taki niezorganizowany protest był również nie do przyjęcia dla
Inspekcji, która wprawdzie mogła go czynnie wesprzeć na dzień, dwa czy trzy, ale
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nie tydzień czy miesiąc, bo wtedy górę bierze poczucie obowiązku i zdrowy rozsądek pracowników państwowych. Oczywiście nic nie tłumaczy tych Powiatowych,
którzy wykorzystali ogólny bałagan do wykluczenia z wyznaczeń niewygodnych
kolegów biorących udział w proteście. Na szczęście było to zjawisko marginalne. Po
raz kolejny widać jak luźny jest związek pomiędzy wyznaczającym, a wyznaczonym
oraz jak trudno budować przyszłość w oparciu o tak „chory układ”.
Dziś uważam, że dla zdrowych relacji winien to być stosunek pracy albo
wyznaczenie w ramach zakładu leczniczego, jako usługa zewnętrzna. Inspekcja
Weterynaryjna nie jest dziś gotowa na żadne z tych rozwiązań, więc tkwimy
dalej w tych chorych układach, marząc o stabilizacji. Radosne „rozdawnictwo
powiatowych” trwa nadal, a udawane ich „oburzenie”, że powrót do rozliczeń „od
sztuki” spowoduje powstanie „kominów” jest już cokolwiek śmieszne. Brak stawki
w rozporządzeniu na badania laboratoryjne mięsa na włośnie nie przeszkodził powiatowym w samowolnym odciąganiu złotówki od sztuki, celem pokrycia kosztów
tych badań. Co więc stoi na przeszkodzie w likwidacji „kominów”?
Dość już o tym bo powiem za dużo i urażę cudzy „majestat”.
Uważam, że zawód lekarsko-weterynaryjny jest dziś w sporym „dołku”.
Przez dwadzieścia lat odrodzonego samorządu nie zdołaliśmy wyegzekwować
ustawowego wpływu Izby na sposób wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
jego perspektyw na przyszłość, a tym samym jakości kształcenia i ilości nowych
lekarzy na rynku pracy. Każdy zawód ma dobre perspektywy jeśli jest elitarny
– specjalistyczny i nieliczny. Masowość kształcenia i dopuszczanie wszystkich do
samodzielnej praktyki nie wróży dobrze na przyszłość.
Profesor Jędrzej M. Jaśkowski realizując swoje” nie wyśnione sny” o wydziale weterynaryjnym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, przekonuje
czytelników „Weterynarii w terenie”, że atrakcyjność finansowa zawodu powoduje duże zainteresowanie studiami weterynaryjnymi. Twierdzi również, że cyt.
„… przyszli absolwenci takiego wydziału mogą być spokojni o pracę bo w Wielkopolsce jest mnóstwo gospodarstw hodowlanych i coraz więcej zwierzaków mamy
w domach…”.
Szkoda, że tego optymizmu nie podzielają już praktykujący wielkopolscy
lekarze. Jeśli profesor Jaśkowski twierdzi, że wykształci dobrych lekarzy, tworząc
tylko kierunek kształcenia weterynaria, na wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt
U.P., to jest w dużym błędzie. Już dziś masowość kształcenia lekarzy na czterech
istniejących wydziałach, powoduje niedostateczne przygotowanie praktyczne
i marketingowe absolwentów do zawodu. Co będzie z przygotowaniem studentów „wydziału w budowie”, którego zaplecze dydaktyczne i kliniczne dopiero
powstanie. Tym nie interesuje się Pan Jaśkowski, bo on robotę już ma i nie ponosi
odpowiedzialności za przyszły los swoich studentów. Tacy lekarze będą wchodzić
na rynek dumpingując tylko ceny usług z nadzieją, że kiedyś będzie lepiej. Niestety
nie da się zbyt długo wyżyć z zasobów rodziców lub emerytury babci, prowadząc
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nierentowną praktykę. Dla zawodu istotny jest fakt, że takie działania niszczą rynek
usług, wprowadzając stałe lub terminowe promocje co przy drożejących mediach
i innych usługach zewnętrznych spycha nasz zawód na finansowy margines.
Uważam, że Izba winna egzekwować przepisy w zakresie nadzoru nad sposobem świadczenia usług weterynaryjnych przez lekarzy otwierających nowe praktyki.
Należy powołać specjalistyczne zespoły kontrolne, które po wizycie w zakładzie
i zapoznaniu się z faktycznym stanem wiedzy absolwenta stwierdzą czy jest przygotowany do samodzielnej praktyki, czy też konieczne jest odbycie 1-3 letniego
stażu praktycznego w wytypowanej lecznicy czy klinice, wśród doświadczonych
lekarzy. Tylko tam młody lekarz może przyswoić sobie praktyczną wiedzę na temat
prowadzenia własnego gabinetu oraz konieczności właściwego współżycia w zawodzie korzystając z przyjętych norm etycznych i dobrej praktyki weterynaryjnej.
Nie możemy dalej liczyć, że tylko uzdrawiająca moc wolnego rynku usług stworzy
właściwe standardy wykonywania zawodu lekarza weterynarii i jego stosunek do
klienta i siebie nawzajem. Jeśli zdominowane przez państwowych i urzędowych
lekarzy Izby nie poczynią takich kroków, to nowe roczniki absolwentów, korzystając z dorobku rodziców czy renty babci, będą agresywnie wchodzić w zawód,
doprowadzając do sytuacji „wyśnionej” przez profesora Jaśkowskiego – „etatowy
weterynarz w każdym gospodarstwie”, bądź gabinet w każdej wsi i na każdej ulicy.
Izba jako samorząd wolnego zawodu nie jest zainteresowana tylko zbieraniem
składek oraz organizowaniem zebrań i zjazdów. Trudno jednak wymagać, aby Rada
Krajowa czy Rady Okręgowe w obecnym składzie zajęły się czymś więcej niż walką
o podwyżki w Inspekcji, czy cennikach urzędowych. W terenie nieskrępowanie
kwitnie więc handel lekami, a nie usługą i radosny dumping cenowy lansowany
przez młodych lekarzy o mentalności „bazarowych sklepikarzy”, stosujących
programy opieki nad pacjentem, gdzie większość usług świadczy się gratisowo
– przy okazji. Tak więc dwadzieścia lat po prywatyzacji w większości tkwimy
w jednoosobowych skromnych gabinecikach, bez urlopu, w wiecznym oczekiwaniu
na telefon klienta, próbując robić wszystko z miernym efektem i za małe pieniądze.
A przecież mamy Izbę i jej etatowego prezesa, którzy mieli kształtować warunki
funkcjonowania w zawodzie i kierunki jego rozwoju, a nie tylko być, i trwać.
Jacek Sośnicki
(przed urlopem)
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Dr n. wet. Włodzimierz Gibasiewicz

AMICUS VETERINARIAE
DLA DOC. DR. HAB. KRZYSZTOFA J. WOJCIECHOWSKIEGO
Zanim rozpoczęła się część merytoryczna XV Zjazdu Sprawozdawczego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyła się
miła uroczystość wręczenia medalu
naszej Izby „Amicus Veterinariae”
Doc. dr. hab. Krzysztofowi J. Wojciechowskiemu.

Uroczystego wręczenia medalu dokonał
Prezes Izby lek. wet. Andrzej Moskal, złożył
Panu Docentowi serdecznie gratulacje, odczytał laudację i serdecznie podziękował za
dotychczasową współpracę z naszym Biuletynem. Podziękował za niezwykle interesujące
„Komentarze nie tylko zawodowe”. Kończąc
wystąpienie zapraszał do kontynuacji tak
owocnej współpracy.
Doc. dr hab. Krzysztof J. Wojciechowski
w swoim barwnym wystąpieniu opowiedział
o jego związkach z Wielkopolską, o wybitnej
jednej z gałęzi rodu związanej z Poznaniem
i Kórnikiem, opowiedział zdarzenie z początku pracy na Uczelni jako młodego asystenta,
a związanym z prof. A. Stryszakiem:
– Kolego, Pan tak sumienie podchodzi do swoich obowiązków, zawsze punktualnie w pracy – zauważył profesor. – Czy Pan przypadkiem nie jest Poznaniakiem?
– dokończył.
Wykorzystując sposobność pragnę bliżej przedstawić drogę życiową naszego
laureata.
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Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski:
–
–
–
–
–

–
–

W latach 1961-1962 – ekspert mikrobiolog – produkcja antybiotyków
w Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” w Tarchominie;
W 1963-1966 – doktorant w Katedrze Epizootiologii Wydziału Wet. SGGW
w Warszawie;
W 1967-1977 – kierownik Pracowni Wirusologii Wet. w ZHW Warszawa,
pierwszej pracowni tego typu w Polsce, m. in. Prac. Referencyjnej w Diagnostyce Referencyjnej Wścieklizny i Wirusowych Chorób Bydła;
W okresie 1959-1976 – współpracownik i uczeń płk. dr. Konrada Millaka
w Ośrodku Historii Med. Wet. w Warszawie;
W latach 1976-1999 – ekspert FAO-ONZ d/s wirusologii weterynaryjnej, m.in.
koordynator wirusologii weterynaryjnej w ONZ, twórca kilkunastu instytutów
weterynaryjnych i praca w 70 krajach. Ko-inicjator Światowej Kampanii
Zwalczania Księgosuszu, a także programu biotechnologii rolniczej w Polsce
i Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW;
Od 2000 r. – konsultant FAO/ONZ;
Współtwórca Global Rinderpest Eradication Programme – Światowego Programu Zwalczania Księgosuszu zmierzającego do całkowitej eliminacji tej choroby nękającej Ludzkość od 7 000 lat (przewidywane zakończenie w 2011 r.);
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–
–
–
–
–
–

Współtwórca wraz z prof. Karelem Hruska, VRI, Brno, międzynarodowego
programu CENTAUR – nowoczesnej biotechnologii, epidemiologii weterynaryjnej i bezpieczeństwa żywnościowego;
Autor złożonej do publikacji w brulionie we wrześniu 2010 r. pracy: „Historia
PTNW, 1952-2010”;
Laureat tytułu – „Wizytujący Profesor Międzynarodowej Medycyny Weterynaryjnej”, Conrell University, USA, 2001;
Przewodniczący Sekcji Historii Med. Wet. w kadencji 2007-2010;
Członek Honorowy PTNW od 2008 r.;
Autor książki: „Liceum imienia Mikołaja Reja w Warszawie 1950-1955
(Apogeum stalinizmu), widziane z Cafe Gruz”, Wydawnictwo M.M., Pruszków 2006;

–

Redaktor naukowy wspomnień Konrada M. Millaka: „Kwiaty dla Anny. Warszawa-Dorpat-Kresy 1886 – 1920”, Wyd. Comandor, Warszawa 2003.

–

Autor felietonów z dziedziny humanistyki, humanistyki nauki, historii nauki
i szkolnictwa.

Odznaczenia i odznaki: „Amicus Veterinariae” Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 2011 r.
Włodzimierz Gibasiewicz
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Mgr Agnieszka Bylewska

Delicjusz i delicje, czyli Majówka 2011
Miesiące, które dzieliły nas od niezwykle chłodnej Majówki roku 2010
w Wolsztynie (mówię tutaj oczywiście o temperaturze, która równie dobrze wpasowywałaby się w późno jesienną aurę) przemknęły niepostrzeżenie i znów mieliśmy
maj. Tym razem przepiękny, słoneczny, choć chwilami trochę chłodny. Za to 28
maja było słoneczko zza chmurki i ciepło. Ale jak to mawiają uczeni, każdy ma
taką pogodę na jaką sobie zasłużył, a to znaczy, że nie było tak źle. Miejsce, które
wybraliśmy – Hotel Delicjusz w Trzebawiu k/Poznania – jest Państwu znane ze
zjazdów sprawozdawczych naszej Izby, które z uwagi na stosunkowo niskie koszty tam właśnie się odbywają. Okazało się, że wspaniałe ogrody na tyłach hotelu,
viaty nad wieloosobowymi stołami i zaplecze kulinarne doskonale nadają się na
zorganizowanie tego typu spotkania.

Fot. Delicjusz w różnych odsłonach
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Sceneria nieco zbliżona
do Skrzynek, ale tylko w
części ogrodowej, ponieważ
Skrzynki to również pałac i
piękna, leśna okolica.
Na miejsce przybyliśmy ok. godz. 11, 30. Mówiąc przybyliśmy mam na
myśli „ekipę” biura i osoby
nas wspomagające. Prezes
Andrzej Moskal czuwał
nad logistyką całości już od
wczesnych godzin rannych.
Po krótkim czasie przyjechał również d.j. Maciej
Szulc, który zabawiał nas
już po raz trzeci: po Goraju
i Wolsztynie, będąc gwarantem doskonałej atmosfery
i świetnej oprawy muzycznej.

Fot. Prezes Andrzej Moskal wita gości Majówki. Po lewej
d.j. Maciej Szulc.

Fot. Od lewej: Wiceprezes
Dolnośląskiej Izby Ewa
Okręglicka, Wielkopolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii Lesław Szabłoński,
Wicewojewoda Przemysław Pacia, Prezes lek. wet.
Andrzej Moskal, Poseł RP
Piotr Waśko, Rzecznik
OZ Zachodniopomorskiej
Izby L-W Tomasz Grupiński i Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii Bartłomiej Raj.

Pierwszym gościem Majówki był Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Lesław Szabłoński z Małżonką Marią oraz synem synową i przeuroczym
wnusiem. Wśród honorowych gości znaleźli się również: Senator RP Małgorzata
Adamczak, Posłowie RP Piotr Waśko i Stanisław Kalemba, Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek z małżonką, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław

67

Wydarzenia

Pacia, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby
Ewa Okręglicka, Krajowy Rzecznik
OZ Tomasz Grupiński, zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii Bartłomiej Raj oraz były
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Prezes WIL-wet. w III kadencji – Andrzej Żarnecki z Małżonką
Jolantą.
Początkowo było nas niewiele,
każdy widać myślał, że przyjedzie
nieco później; jak zabawa nieco „się
rozkręci”. Ten sposób rozumowania
Fot. Pierwszy plan od lewej: Poseł RP
Piotr Waśko, Wielkopolski Wojewódzki
Lekarz Wet., lek. wet. Lesław Szabłoński,
dr Włodzimierz Gibasiewicz.

sprawia jednak, że w konsekwencji
tych „rozkręcających” nie ma zbyt
dużo i dlatego oficjalne otwarcie Majówki nastąpiło dopiero około godziny
16-tej. Prezes Andrzej Moskal powitał
wszystkich gości honorowych i uczestników Majówki.
Najbardziej niecierpliwymi zabawowiczami są jak wiadomo nasi
milusińscy. Zdecydowanie ekscytował
je d.j. (dzieci zawsze przy orkiestrze),
no i oczywiście loteryjne prezenty,
wśród których były również zabawki.

Fot. Od lewej: Główny Lekarz Weterynarii Janusz Zawiązek z Małżonką, skarbnik – lek. wet.
Tomasz Porwan

Fot. Nasi najważniejsi….

Po oficjalnym otwarciu imprezy
d.j. zaprosił najmłodszych do wspólnej
zabawy, co akurat nie było zbyt trudne, ponieważ dzieci i tak od początku
otaczały go zwartym wianuszkiem i
próbowały swoimi sposobami, na ile
atrakcyjne są prezenty loteryjne.

68

Wydarzenia

Fot. Parkiet należał początkowo do najmłodszych.

Pierwszą konkurencją było dmuchanie balonów, gdzie trzeba było
wykazać się dobrym
dechem. Dzieci mają tą
przewagę nad nami, że z tą czynnością nie miewają większych problemów. Kolejnym wyzwaniem był taniec. Trudno było wyłonić zwycięską parę, ale pomogła
w tym jedna z mam i mimo, że wszyscy tańczyli najpiękniej, to ktoś zawsze to
małe ciut – ciut lepiej. Niestety nazwisko zwycięzcy mi umknęło, więc wyróżniam
wszystkich, co wydaje się na wskroś sprawiedliwe.
Dorośli też mieli swoje atrakcje. Nie wspomnę już o jedzeniu, które wydaje
się być największą, ale nie można nie wspomnieć o czołowym dreszczyku emocji,
czyli o loterii.
Mamy już „loteryjnych stałych bywalców” – chciałoby się rzec – ocierających
się prawie o hazard. Czołową pozycję ma tutaj dr Czesław Włodarczak – kupuje
mnóstwo losów i…. wygrywa. Podczas losowań i co się z tym wiąże częstych wędrówek na podium, nawiązał tak
bliskie kontakty z prowadzącym,
że podczas zabawy przeszli nawet
na „ty”. Radości przy tym było co
niemiara.
Fot. Niekwestionowany lider loterii
dr Czesław Włodarczak z Małżonką

Generalnie losy cieszyły się
ogromnym powodzeniem – nagrody natomiast były powiedziałabym całkiem przyzwoite: toster,
grill, rakietki do badmintona, piłki, lalki, słodycze, śpiwory, koce,
ręczniki, hamak ogrodowy, maskotki, piłki, słodycze, no i nagroda główna, czyli
kuchenka mikrofalowa, bez której coraz trudniej się obyć w życiu codziennym.
Wszyscy chyba lubimy tą małą nutkę hazardu, niezależnie od tego jak cenna
jest nagroda. Sama zawsze kupuję 1-2 losy, choć przeważnie nic nie wygrywam.
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Może z chlubnymi wyjątkami: w zeszłym roku gumowa piłka dziecinną, a w tym
– toster. Pewnie wyczerpałam limit szczęścia na kilka następnych lat. Tegorocznymi
zdobywcami nagrody głównej byli: dr Piotr Kałużny z Małżonką. Podgrzewanie
posiłków mają więc rozwiązane.

Fot. Zdobywcy nagrody głównej: lek. wet. Piotr
Kałużny z Małżonką w asyście prezesa lek. wet.
Andrzeja Moskala.

Loteria to moment majówki, który najbardziej absorbuje uwagę wszystkich. Ale to
co na tacach, w miskach i na grillach cieszy się wcale nie mniejszym powodzeniem.
A wybór był niemały. Karkówka i kiełbasy z grilla, bigos, sałatki wszelkie – to tak
w skrócie, no i kufel darmowego piwa. Tutaj skorzystaliśmy z wypraktykowanej już
w PRL-u metody kartkowej i rozdaliśmy
wszystkim dorosłym kupony na piwo. Wszystko co powyżej było już na własny
koszt. Kiedy nagrody zostały rozdane, pierwsze toasty wychylone – z umiarem
oczywiście – przyszedł czas na zabawę na parkiecie. D.j. serwował nam piękną
muzykę i rozgrzewające komentarze, a my…. dalej w tany. Tańce na parkiecie
przewrotnie zainaugurowali panowie. Rozbawili nas swoim męskim tańcem – trochę z przymrużeniem oka – pokazując, że królować na parkiecie mogą również
mężczyźni. Jakby nie było…. pokazali klasę. Skoro już ścieżki zostały przetarte,
pozostawało tylko tańczyć.
Fot. Tańce na parkiecie przewrotnie zainaugurowali Panowie: trzeba pokazać klasę w tańcu, no
i…. ktoś musi zacząć ☺

Rozmowy przy stołach, tańce i swawole
trwały do późnej nocy. Na tle rozgwieżdżonego nieba pięknie jawił się jasno oświetlony
budynek Delicjusza. Ostatnie takty muzyki
zabrzmiały ok. godz. 2,00 w nocy. D.j. spakował swój sprzęt do samochodu, a i my
powoli pakowaliśmy nasze rzeczy do busa
i kierowaliśmy się do odwrotu.
I znów przyjdzie nam czekać cały rok na
kolejne spotkanie. Tymczasem publikujemy
jeszcze kilka zdjęć, które najlepiej pokażą jak
się bawiliśmy.
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Lek. wet. Tomasz Porwan

XIV MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ
W STRZELECTWIE MYŚLIWSKIM
W dniu 05.06.2011 na strzelnicy w Potażnikach koło Konina odbyły się XIV
Mistrzostwa Polski Służby Weterynaryjnej w Strzelectwie Myśliwskim.

Fot. 1. Otwarcie zawodów.

Zawody przebiegały pod
auspicjami Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przy współpracy
z Zarządem Okręgu Konińskiego Polskiego Związku
Łowieckiego. Trud organizacji zawodów wziął na siebie piszący te słowa – Tomasz
Porwan.

Fot.2. Wciągnięcie flagi na
maszt.

Zawodnicy i goście
przyjechali dzień wcześniej do hotelu „Wityng”
w Mikorzynie. Była to
doskonała okazja do
tradycyjnego (tzw. „odprawa przed zawodami”)
spotkania towarzyskiego. Zawody odbyły się
w bardzo ciepłej, prawie rodzinnej atmosferze – większość zawodników zna się od wielu, wielu lat.
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Fot. 3. Dr Radosław Kędzierski – Senior
Weterynarii.

Organizatorzy przewidzieli
dużą ilość pucharów, nagród rzeczowych, upominków i dyplomów. Nikt
z uczestników nie wyjechał z zawodów z pustymi rękami.

Fot. 4. W trakcie zawodów – dr Tomasz Porwan

Wyniki rywalizacji:
Drużynowo:
I miejsce – Leszno I z wynikiem 1149/1500 w składzie
Adamski Andrzej
Trzmiel Adam
Włodarczak Artur
II miejsce – Konin z wynikiem 1143/1500 w składzie
Dróżdż Paweł
Okupiński Janusz
Porwan Tomasz
III miejsce – Lublin z wynikiem 1117/1500 w składzie
Krakowski Lech
Polski Robert
Wójtowicz Ryszard
IV miejsce – Leszno II z wynikiem 911/1500 w składzie
Adamski Adam
Kędzierski Radosław
Piekarski Jacek
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Fot. 5. Drużyny na
podium.

Fot. 6. Zwycięzcy
indywidualni na
podium

Indywidualnie:
		
		
		
		
		
		
		

I miejsce – Polski Robert 445/500
II miejsce – Węgrzyn Jarosław 414/500
III miejsce – Włodarczak Artur 402/500
IV miejsce – Porwan Tomasz 392/500
V miejsce – Sejud Michał 389/500
VI miejsce – Adamski Andrzej 387/500
VII miejsce – Dróżdż Paweł 386/500
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–
–
–
–
–

VIII miejsce – Okupiński Janusz 365/500
IX miejsce – Adamski Adam 365/500
X miejsce – Trzmiel Adam 360/500

Ponadto uhonorowano nagrodami specjalnymi:
najlepszego zawodnika z Dolnego Śląska – Sejud Michał
najlepszego zawodnika z Wielkopolski – Węgrzyn Jarosław
najstarszego zawodnika – Kędzierski Jarosław
najmłodszego zawodnika – Adamski Adam
i zawodnika z najmniejszym wynikiem

W przyszłym roku będzie rocznica 25-lecia istnienia zawodów, które będą
miały szczególny – XV numer, co znaczy, że w ciągu tych 25 lat odbędą się po raz
15-ty. Miejscem kolejnych mistrzostw będzie Piotrków Trybunalski.
W trakcie tegorocznych zawodów został powołany komitet organizacyjny
XV Mistrzostw Polski w składzie: dr Zbigniew Skrzek, dr Ryszard Bartczak,
dr Tomasz Porwan.
Już dziś serdecznie zapraszamy do trenowania i wzięcia udziału w tych szczególnych zawodach.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Tomasz Porwan
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Lek. wet. Michał Sokół

I Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii
w Półmaratonie
Dnia 12 czerwca 2011 r. w Grodzisku Wlkp. odbyły się I Mistrzostwa Polski
Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie. Była to jedna z dodatkowych klasyfikacji
odbywającego się tego dnia V Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. Na starcie
stanęła rekordowa w historii tego biegu liczba 1717 uczestników, a wśród nich 26
lekarzy weterynarii.

W sobotę 11.06.11 r. w godzinach popołudniowych oraz w godzinach rannych
w dniu biegu, do biura zawodów docierali lekarze z różnych stron polski. Po za
pakietem przygotowanym przez organizatorów V Grodziskiego Półmaratonu
„Słowaka”, w skład którego wchodził miedzy innymi numer startowy oraz kurtka
przeciwdeszczowa otrzymali oni przygotowany wyłącznie dla naszej grupy zawodowej upominki – koszulkę biegową z logo mistrzostw oraz darmowa prenumerata
czasopisma „Weterynaria w praktyce”.
W niedzielę 12 czerwca o godzinie 10.30, wszyscy lekarze weterynarii, wraz
z innymi uczestnikami biegu przemaszerowali uroczyście spod biura zawodów
wspólnie z orkiestrą, władzami miasta oraz zaproszonymi gośćmi na Stary
Rynek, skąd nastąpił start biegu. Przed biegaczami czekało zadanie pokonania
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3 pętli ulicami Grodziska Wielkopolskiego, co dawało w sumie połowę dystansu
maratońskiego, czyli 21, 097 km. Na trasie panowały bardzo dobre warunki do
biegania, było praktycznie bezwietrznie, a temperatura oscylowała w granicach
22-25°C. Dodatkową motywacją był doping licznej grupy mieszkańców oraz rozstawionych przy trasie różnorodnych zespołów muzycznych. Każdy miał możliwość
skorzystania z napojów podawanych przez wolontariuszy oraz ochłodzić się pod
natryskami ustawionymi przez organizatorów lub spontanicznie wystawionymi
przez mieszkańców Grodziska.

Pierwszym lekarzem weterynarii, który przekroczył linie mety był Krzysztof
Grono z położonej w województwie lubelskim Fiukówki. Jego bardzo dobry czas
01:25:56 – poza zdobyciem tytułu Mistrza Polski Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie – dał mu 67 miejsce w klasyfikacji generalnej biegu oraz 10 w klasyfika-
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cji wiekowej M35. Miejsce II z czasem 01:29:41 zajął Michał Sokół z Modrza
w województwie wielkopolskim, a na III z czasem 01:35:20 uplasował się Andrzej
Grabowski z Człuchowa w woj. kujawsko-pomorskim. Wyróżnieni zostali jeszcze
Tomasz Starzyński z Kazimierzy Wielkiej czas 01:46:13 miejsce IV, Jan Szczepanek z Poddebic czas 01:46:42 miejsce V oraz Grzegorz Dymacz z Hipolitowa
czas 01:47:36 miejsce VI.
Siódma wśród wszystkich lekarzy weterynarii, a pierwsza wśród Pań dotarła
na metę Joanna Żytkiewicz z Wrocławia. Mistrzyni Polski Lekarzy Weterynarii
w Półmaratonie z bardzo dobrym czasem 01:49:28 zajęła 46 miejsce w klasyfikacji
generalnej kobiet oraz 14 miejsce w klasyfikacji wiekowej K30. Wyprzedziła tym
samym wielu mężczyzn w tym 15 kolegów po fachu.
Miejsce II z czasem 02:02:32 zajęła Natalia Mitkowska z Przyłęk w woj. kujawsko-pomorskim, a na III z czasem 02:08:13 uplasował się Marzena Ostapczuk
z Nowego Targu w woj. małopolskim. Wyróżnione zostały wszystkie Panie biorące
udział w naszych mistrzostwach i tak miejsce IV z czasem 02:29:51 w swoim debiucie biegowym zajęła Ewa Iskrzak z Wir oraz miejsce V z czasem 03:03:05 Urszula
Szczepaniak z Poznania, której należą się szczególne gratulacje za debiut biegowy
oraz wytrwałość. Udowodniła Ona, że w imprezach tego typu najważniejszy jest
udział, a nie miejsce.

Na metę dotarli wszyscy lekarze weterynarii, którzy o godzinie 11.00 wyruszyli do biegu. Po za medalem i wyśmienitym poczęstunkiem, przeznaczonym dla
wszystkich 1698 osób, które ukończyły bieg czekały na nich dodatkowe nagrody
ufundowane przez naszych wspaniałych sponsorów i patronów medialnych: Hog
Slat, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Elanco, Hipra, Agri Plus, Run Planet,
Biochem, Elsewier, Interwet, SGR Eko Nioska doradztwo zootechniczne, Weterynaria w Praktyce, Ogólnopolskie Czasopismo Specjalistyczne Bydło, La Luciola,
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna,.
Wszystkie Panie oraz 6 pierwszych Panów otrzymało nagrody rzeczowe,
były to kolejno: profesjonalne pulsometry z systemem GPS, wysokiej klasy śpiwory, pulsometry sportowe, plecaki turystyczne, ławeczki do robienia brzuszków,
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duży materac turystyczny,
książki „Polska wołowina
i cielęcina na polskim stole”
oraz gratisowe prenumeraty miesięcznika „Bydło”.
Najlepsze trójki otrzymały
dodatkowo okazałe puchary. Nagrody wręczali Wiceprezes Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
Lech Gogolewski oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wlkp. Jan
Klimas.
Nie zapomnieliśmy o najwytrwalszych: dwie ostatnie Panie i 4 ostatnich Panów
otrzymało plecaki z bukłakami na wodę. Nagrody w postaci książek o tematyce
weterynaryjnej otrzymali: Pan Henryk Myszkowski urodzony w 1953 roku jako
najstarszy uczestnik mistrzostw, Pani Marzena Ostapczuk jako osoba z najdalszego
zakątka Polski obecna na mistrzostwach. By się z nami spotkać, przejechała z Nowego Targu ponad 500 km oraz 4 osoby, do których uśmiechnął się łut szczęścia.
Zaproszenia do restauracji La Luciola o wartości 100 zł otrzymali Państwo: Ewa
i Paweł Iskrzak oraz Urszula i Jarosław Szczepaniak – małżeństwa, które wzięły
udział w mistrzostwach.
Na zakończenie wszyscy lekarza weterynarii z rąk Przewodniczącego Rady
Miasta lek. wet. Marka Kineckiego otrzymali specjalnie przygotowane pamiątkowe
dyplomy i medale.
Po wspólnym zdjęciu niemalże wszyscy stwierdzili, że stawią się w Grodzisku
Wlkp. za rok na II Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie,
na które bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
Myślę, że do początku
czerwca 2012 wielu lekarzom weterynarii, nawet
tym, którzy dopiero chcą
rozpocząć swoja przygodę
z bieganiem uda się przygotować do pokonania 21
km i na starcie stanie nas
ponad trzydziestu. My, jako
organizatorzy, postaramy
zapewnić minimum tyle
atrakcji, co w roku obecnym.
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Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za pomoc w organizacji
mistrzostw w szczególności Pawłowi Iskrzakowi oraz sponsorom i patronom medialnym. Wszystkim uczestnikom dziękuję za podjęcie naszej inicjatywy i udział
w I Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie.
Lek. wet. Michał Sokół
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Wolne głosy Lek. wet. Andrzej Kiljański

List otwarty do lekarzy weterynarii… dobrej woli!
Tematy do załatwienia przez korporację zawodową (Izby Weterynaryjne):
Programy studiów, staże i placówki stażowe, otwieranie własnej praktyki, specjalizacje, kształcenie ustawiczne, prawo weterynaryjne, usytuowanie urzędowe inspekcji weterynaryjnej, wynagrodzenie lekarzy weterynarii, świadectwa
zdrowia, kontrakty na usługi weterynaryjne, obrót lekami weterynaryjnymi,
średni personel weterynaryjny, nowe kierunki studiów weterynaryjnych (licencjackie, magisterskie)… i tym podobne zadania konieczne, a nie spełnione.
W związku z problemami społeczno-zawodowymi, nie rozwiązanymi do końca przez samorząd weterynaryjny od 1990 roku (reprywatyzacja zawodu lekarza
weterynarii), a które mają bezpośredni i pośredni wpływ na właściwe funkcjonowanie zawodu, wykonywanego przez lekarzy weterynarii, należy wreszcie podjąć
stosowne kroki w celu nadrobienia straconego czasu, oraz przywrócić dobre imię
tej profesji społecznego zaufania.
Wolny zawód (nie tylko lekarza weterynarii) wymusza na wolnym rynku
szczególne zadania i zachowania. Trzeba zrozumieć czym jest wolny rynek, konkurencja, wysokie kwalifikacje poparte ciągłym samokształceniem oraz specjalizacją
w określonej dziedzinie pracy lekarza weterynarii.
Należy przestać narzekać na czynniki zewnętrzne (administracyjne) tylko starać się doskonalić zarówno w merytorycznym jak i organizacyjnym sprawowaniu
zadań zawodowych.
Lekarze weterynarii (członkowie Izby Lekarsko-Weterynaryjnej) pracują jako:
1. Lekarze – wolnej praktyki (Zakłady Lecznicze dla Zwierząt).
2. Lekarze – urzędowi (Inspekcja Weterynaryjna).
3. Lekarze – pracownicy naukowo-dydaktyczni – (Uniwersytety, Instytuty, Szkoły).
Pozostali lekarze weterynarii wykonują swój zawód poza korporacją zawodową!
Każda z w/w grup ma własne, często odmienne od pozostałych cele i priorytety.
Wybór miejsca i rodzaju wykonywania pracy, należy wyłącznie od własnej
decyzji każdego lekarza weterynarii (z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji, możliwości, dochodów).
Należy domagać się od właściwych organów administracyjnych i korporacji zawodowej wprowadzenia sprawdzonych oraz koniecznych zasad i metod
postępowania (legislacji):
1. Należy przeanalizować aktualny program studiów wydziałów weterynaryjnych, pod kątem aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, oraz przydatności
wiedzy i umiejętności do zastosowania w nowoczesnej weterynarii (możliwość
wprowadzenia na ostatnich dwóch latach studiów specjalności kierunkowych).
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2. Wprowadzić obowiązkowy roczny staż dla wszystkich absolwentów wpisanych
na listę właściwej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Program stażu, opracowany
przez powołaną (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna )grupę ekspertów, musi
być w swojej zasadniczej części (6 miesięcy)wspólny dla wszystkich lekarzy
weterynarii. Natomiast pozostały czas stażu (6 miesięcy powinien być zgodny z wybranym kierunkiem rozwoju zawodowego (specjalizacja gatunkowa
i przedmiotowa).
3. Jednocześnie należy powołać, uznać i zalegalizować wybrane placówki weterynaryjne (zakłady lecznicze dla zwierząt – w tym laboratoria diagnostyczne, inspektoraty weterynarii, gospodarstwa hodowlane, zakłady przetwórcze
– mięsa, mleka, jaj, ryb), placówki naukowo-badawcze) do prowadzenia kształcenia stażowego absolwentów wydziałów weterynaryjnych (lista powszechnie
dostępna w internecie) na właściwym poziomie. Podmioty kształcące lekarzy
wet. – stażystów, powinny cieszyć się dużym prestiżem, oraz mieć możliwość
odliczenia części podatku należnego (wysokość wynegocjowana i ustalona
systemowo z resortem finansów).
4. Uznać za obligatoryjną zasadę minimum dwuletniego okresu pracy, jako lekarz
weterynarii (asystent) – zatrudnienia po stażu u osoby trzeciej (fizycznej lub
prawnej).
5. Dopiero po trzech latach w/w pracy (1 rok jako stażysta + 2 lata jako asystent),
lekarz weterynarii może formalnie otworzyć własną praktykę weterynaryjną.
6. Miejsce wykonywania pierwszej własnej praktyki nie może być położone
bliżej niż 50 km od miejsca odbywania stażu (roczny staż) i pierwszej pracy
(asystentura). Okres ten nie może być krótszy niż 5 lat.
7. Praktykujący lekarz weterynarii może rozpocząć studia specjalizacyjne,
dopiero po trzech latach od uzyskania prawa wykonywania zawodu, czyli po
odbyciu rocznego stażu i dwuletniej asystentury.
8. Należy jak najszybciej wprowadzić obowiązek samokształcenia lekarzy
weterynarii w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, konferencje,
staże w uznanych ośrodkach weterynaryjnych) – przyjmując, że każdy lekarz
weterynarii musi uzbierać określoną ilość punktów np. w okresie każdych
5 lat wykonywania praktyki weterynaryjnej. Zestawienia punktacji powinny
prowadzić właściwe regionalne Izby Lekarsko-Weterynaryjne, a określone
(ustalone przez samorząd) minima punktowe będą podstawą do otrzymania
przedłużenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
9. Służba weterynaryjna nie może podlegać merytorycznie i finansowo resortowi rolnictwa, ponieważ istnieje naturalna sprzeczność interesów podmiotów nadzorowanych (fermy, gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa spożywczego)
z nadzorującymi (organy, inspekcje) – co potwierdza zachowanie branży
mięsnej, w związku z ostatnią zapowiedzią ministra rolnictwa dotyczącej
podniesienia stawek (zresztą po raz pierwszy od 12 lat i niewiele) za badanie
zwierząt rzeźnych i mięsa.
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10. Ze względu na podstawowe zadanie służby weterynaryjnej, jakim jest ochrona
zdrowia publicznego (żywność pochodzenia zwierzęcego i zoonozy), a także
zdrowia i dobrostanu zwierząt, naturalnym do sprawowania nadzoru w tym
zakresie jest resort zdrowia (oczywiście z wyodrębnionym budżetem oraz
merytorycznym pionem weterynaryjnym – wiceminister (lekarz weterynarii)
ds. ochrony zdrowia publicznego (ludzi) i zwierząt (gospodarskich i domowych).
11. W związku z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej należy stosować
ogólne prawo wspólnotowe, a w zakresie rozwiązań szczegółowych (zadania
każdego członka UE) należy wypracować – najbardziej właściwe prawo do
stosowania w polskich warunkach geograficznych, demograficznych, socjologicznych, prawnych oraz zwyczajowych (tradycja).
12. Prawo regulujące właściwe funkcjonowanie służby weterynaryjnej, zarówno
usługowej jak i inspekcyjnej, musi być proste, jasne, spójne, możliwe do realizacji w ramach dostępnych środków, oraz jednoznaczne (wolne od niedomówień
i nadinterpretacji przez urzędników – inspektorów).
13. Minimalne stawki-wynagrodzenia (godzinowe lub/i od zbadanej sztuki) za
pracę lekarza weterynarii, uznaną jako urzędowa, należy opracować na szczeblu
centralnym (resort finansów). Muszą one uwzględniać najwyższe kwalifikacje
merytoryczne, przygotowanie zawodowe, odpowiedzialność, oraz uciążliwości (warunki pracy). Nie mogą być niższe niż wynagrodzenie urzędników
państwowych na analogicznym stanowisku z uwzględnieniem wykształcenia,
ryzyka, odpowiedzialności, czasu i stażu pracy oraz kwalifikacji + dodatek za
trudne warunki pracy. Stawki za czynności urzędowe muszą być corocznie
waloryzowane – minimum o wskaźnik inflacji (tak jak w całej administracji
państwowej).
14. W zależności od możliwości finansowych państwa, płatnikiem za urzędowe
czynności sanitarno-weterynaryjne, jednakowe w całym kraju (niezależnie od
płatnika) może być: budżet państwa lub podmiot kontrolowany. Brak regulowania przez płatnika należnych zobowiązań (płatności) w terminie ustawowym
powinien upoważnić organy kontrolujące (urzędowe) do nałożenia odsetek
karnych (skarbowych), a w przypadku nadzoru „usługowego” np. badanie
zwierząt rzeźnych i mięsa, do wstrzymania wystawienia świadectwa zdrowia
(dopuszczenia do obrotu).
15. Należy obligatoryjnie wprowadzić urzędowe świadectwa zdrowia (dopuszczenie do obrotu)dla każdej przemieszczanej sztuki, oraz bezwzględnie egzekwować je od wszystkich podmiotów wprowadzających na rynek zwierzęta
żywe oraz produkty pochodzenia zwierzęcego.
16. Wszyscy producenci zwierząt rzeźnych, mięsa, mleka, jaj i innych artykułów
pochodzenia zwierzęcego, muszą obowiązkowo podpisać kontrakt z zakładem
leczniczym dla zwierząt (lekarzem weterynarii – specjalistą) o stały nadzór
sanitarno-weterynaryjny. Minimalne stawki za w/w nadzór (kontrakt) powinny
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

być ustalone (wynegocjowane) przez przedstawicieli producentów rolnych
(hodowców zwierząt) oraz samorządu zawodowego lekarzy weterynarii.
Stawki opłat za nadzór (minimalne) muszą być proporcjonalne do wielkości
pogłowia zwierząt utrzymywanego w gospodarstwie rolnym (średnio roczne).
Należy przyjąć zasadę, że wynagrodzenie wyższe od minimalnego powinno
być proporcjonalne do stopnia zdrowia stada (interes właściciela) będącego
pod nadzorem kontraktowego lekarza weterynarii tzn. im większa zdrowotność
stada, tym wyższe wynagrodzenie (interes lekarza).
Podpisanie przez gospodarstwo rolne (fermę) kontraktu z lekarzem weterynarii
będzie m.in. warunkiem: zastosowania i nabycia leków weterynaryjnych
(wraz ze stosowną dokumentacją), oraz prawem wprowadzenia do obrotu
zwierząt i surowców pochodzenia zwierzęcego (świadectwa zdrowia). Opłata
za świadectwa zdrowia będzie wliczona w kontrakt lub płacona każdorazowo
przy wprowadzeniu zwierząt i/lub surowców pochodzenia zwierzęcego
Wszystkie pozostałe zadania (usługi) lekarsko-weterynaryjne (nie będące
czynnościami urzędowymi), a w szczególności profilaktyka i leczenie zwierząt
towarzyszących (domowych), powinny być regulowane przez prawo popytu
i podaży (rynek).
Pracy i odpowiedzialności, wolnego zawodu lekarza weterynarii (kwalifikacje i odpowiedzialność) nie da się zastąpić żadnymi innymi profesjami
(np. technicy, zootechnicy, rolnicy) – powinni i mogą oni stanowić jedynie
uzupełnienie i pomoc (w niektórych czynnościach i zadaniach uzupełniających) dla lekarza weterynarii (analogicznie jak np. pielęgniarka w stosunku
do lekarza medycyny).
Należy w sposób jasny i jednoznaczny nadać właściwy status prawny technikom weterynarii (średni personel weterynaryjny), uaktualnić program
kształcenia w Technikach Weterynaryjnych, oraz kształcić pod potrzeby rynku
usług sanitarno-weterynaryjnych.
Na weterynaryjnych studiach licencjackich, prowadzonych przez Uniwersytety Przyrodnicze (Wydziały Biologii i Hodowli Zwierząt – z właściwą
bazą dydaktyczną, naukową i kliniczną), można uruchomić studia (3,5 roku)
o charakterze licencjata (felczer weterynarii) określonej specjalności (zwierzęta
towarzyszące-domowe, zwierzęta gospodarskie, ochrona zdrowia publicznego
i dobrostanu zwierząt, diagnostyka laboratoryjna). Ambitnym absolwentom
z licencjatem można zaproponować studia magisterskie (1,5 roku) uwieńczone
obroną pracy dyplomowej i egzaminów.
Zakres zadań, obowiązków, kwalifikacji oraz możliwości świadczenia i wykonywania pracy przez magistrów, felczerów i techników weterynarii, w ramach
zakładu leczniczego dla zwierząt (prowadzonego wyłącznie przez uprawnionego lekarza weterynarii), musi być ściśle określony i prawnie zatwierdzony
przez stosowne akty prawne (w porozumieniu i za zgodą korporacji zawodowej
lekarzy weterynarii, czyli Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej).
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Czas dojrzał do stanowczych decyzji!
Wprowadzenie w życie powyższych zadań, metod, czynności i sposobów
funkcjonowania zawodu lekarza weterynarii, umożliwi lepszą organizację pracy
lekarzy wolnej praktyki i inspekcji, poprawi jakość nadzoru nad ochroną zdrowia
publicznego i zdrowiem zwierząt (wzajemna zgodność), uszczelni system obsługi
i urzędowego nadzoru nad produkcją zwierzęcą, wprowadzi systemowo godziwe
wynagrodzenie na jakie zasługuje zawód lekarza weterynarii, uniemożliwi nielegalny obrót lekami weterynaryjnymi, uporządkuje system utylizacji odpadów
medycznych, ujednolici system opłat za usługi lekarsko-weterynaryjne (stawki
kontraktowe, świadectwa zdrowia, ceny za czynności urzędowe i nadzór), zmobilizuje i umotywuje lekarzy weterynarii do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
wymusi powstawanie praktyk kilkuosobowych (minimum dwóch lekarzy weterynarii + personel pomocniczy).
Realizacja w/w zasad spowoduje wprowadzenie zdrowej rynkowej konkurencji,
w oparciu o uznane powszechnie reguły i normy postępowania.
Należy się skupić (w ramach korporacji zawodowej) na rzeczach istotnych dla
zawodu i nie tracić energii i czasu na tematy zastępcze (może nawet ważne), ale
w gospodarce rynkowej niemożliwe do zrealizowania np. ciągłe spory i protesty
przeciwko otwieraniu nowych wydziałów czy kierunków studiów (w tym weterynaryjnych, pielęgniarskich). Uczelnie są autonomiczne, dlatego protesty naszej
korporacji czy wydziałów weterynaryjnych skazane są na niepowodzenie, a przy
okazji świadczą o obłudzie niektórych pracowników nauki (z jednej strony sprzeciw,
a z drugiej nadzieja i szansa na nowe i dodatkowe etaty).
Przykładem „wylania dziecka z kąpielą” było traktowanie świadectw zdrowia,
przez przedstawicieli korporacji i urzędników, jedynie jako dokumentu wprowadzonego w związku i wyłącznie ze zwalczaniem choroby Aujeszkiego, a nie jako
Świadectwa Zdrowia – zwierząt, ocenianego (sprzedawanego do uboju stada,
grupy produkcyjnej) w znaczeniu ogólnym tzn. dotyczącym właśnie zdrowia stada
w aspekcie ochrony zdrowia publicznego (akurat choroba Aujeszkiego nie jest ani
zoonozą, ani nie jest pomorem….tylko problemem ekonomiczno-politycznym
producentów trzody chlewnej).
Ale mądry negocjator (Izba)powinien wykorzystać właśnie moment wprowadzenia programu zwalczania (słusznie wprowadzono świadectwa) i przy tej okazji
zapewnić właściwy nadzór nad zdrowiem zwierząt i ludzi (hodowcom i konsumentom). A tak na marginesie, to właśnie służba weterynaryjna, tak przy „okazji”
pomogła państwu policzyć jakie mamy pogłowie trzody chlewnej w Polsce (na
badania statystyczne państwo wydaje dużo większe pieniądze – a przy okazji, to
rolnicy za to zapłacili?!), chociaż na końcu to i tak za wszystko płaci konsument.
Z kolei pewne kardynalne zasady funkcjonowania zawodu lekarza weterynarii,
jak np. świadectwa zdrowia (nadzór nad zdrowiem stada), obrót lekami weterynaryjnymi, ocena przydatności konsumpcyjnej żywności pochodzenia zwierzęcego,
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ocena zdrowia i dobrostanu zwierząt, profilaktyka i leczenie zwierząt oraz wszystkie
czynności związane z ochroną zdrowia publicznego, muszą pozostać wyłącznie
w gestii lekarzy weterynarii i żaden rolnik, zootechnik czy inny specjalista (w tym
minister)nie może ingerować w w/w czynności – ponieważ nie jest fachowcem w
sprawach weterynarii. To tylko lekarz weterynarii – i to specjalista w danej dziedzinie (po to powołano aż 17 specjalizacji weterynaryjnych?!) zna się na określonej
specjalności i kierunku wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Niech każdy robi swoje, a nie będzie problemu!
To w gospodarce niedoborów i wszechobecnego planowania oraz ręcznego
sterowania (dlatego chroniczne braki i powszechne złodziejstwo), każdy musiał
się znać na wszystkim (przede wszystkim sekretarze i podlegli im urzędnicy).
Dzisiaj nastały czasy specjalistów – fachowców, i to im trzeba powierzyć sumienne
wykonywanie zadań, a nie „pseudo ambitnym” urzędnikom.
A może niektórym zależy na mąceniu (również w naszej korporacji) i gmatwaniu spraw prostych i oczywistych, bo wtedy więcej mają do powiedzenia i czują
się długo „przydatni”?
System nakazowo-rozdzielczy skończył się w 1989 roku!
lek. wet. Andrzej Kiljański
Specjalista chorób świń
oraz prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
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Dr Włodzimierz A. Gibasiewicz

CZY TAK MOŻNA?!
Przeglądając strony internetowe Izb Okręgowych natrafiłem na interesującą
Notę Prawną – oto jej treść:

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie ciąg dalszy. Na następnej stronie
znajduje się stosunkowo długi artykuł, pod którym podpisało się dwóch lekarzy
weterynarii (opracował lek. wet. R. T., współpraca lek. wet. W. J.), a który jest
w przybliżeniu w 90% przepisaniem słowo w słowo całych stron z wydanej nakładem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2009 r. książki „Niepowtarzalni.
Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej”, do której Copyright by posiada
Włodzimierz A. Gibasiewicz. Nie tylko, że w całości przepisano część Przedmowy
Prezesa Krajowej Izby, ale także przepisano całe zdania ze strony internetowej
„16 Pułku Ułanów Wielkopolskich” i nie podano źródła przepisania.
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Zamieszczone zdjęcia to też przedruk: podpisane zdjęcie jako „niepowtarzalni”,
to kolaż fotografii znalezionych w grobach katyńskich i zdjęcie jest własnością
Muzeum Katyńskiego w Warszawie, a jego autorem Aleksander Prugar (ja otrzymałem zgodę z Muzeum na jego publikację) – myślę, że takowej zgody odpowiednia
Izba nie ma? I wcale nie są to „niepowtarzalni”, gdyż słowo to zarezerwowałem
w stosunku do lekarzy weterynarii. Zamieszczone w art. zdjęcia A. Kruszki
i J. Weighta pochodzą z „Ksiąg Cmentarnych” – na publikacje tych zdjęć autor otrzymał zgodę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Pismo R-VI/JA/308/2009
– z dn.28.01.2009 podpisane przez Sekretarza Rady Andrzeja Przewoźnika) – podejrzewam, że takowej zgody stosowna Izba również nie posiada?
Jak można publikować jako własne zdania przepisane żywcem słowo w słowo z książki innego autora i do tego grozić „karą przewidzianą według kodeksu
cywilnego RP”. Książka „Niepowtarzalni” wydana kosztem Krajowej Rady jest
dostępna bezpłatnie w siedzibie Krajowej Izby.
Jak można podawać zdania jako własne, gdy w moim tekście podane są jako
cytaty – w biogramie dotyczącym Stefana Piotrowskiego a pochodzącego z „Encyklopedii konspiracji wielkopolskiej 1939 – 1945” s. 436? W celu większego
unaocznienia plagiatu przytoczę stosowny fragment: „Ur. 27 III w Dziekanowicach,
pow. gnieźnieński, s. Franciszka, rolnika i Antoniny z d. Kranz. Uczył się w gimnazjum w Trzemesznie i w Gnieźnie, skąd w 1902 r. został usunięty za działalność
w Towarzystwie Tomasza Zana, a następnie skazany w procesie 6 VI 1903 r. na
tydzień więzienia”. Zdanie to po usunięciu znaków interpunkcyjnych – cudzysłów,
zostało podane jako własne autorów lek. wet. R. T i W. J.
Dodam, że tekst z książki „Niepowtarzalni” umieściłem na stronie internetowej www.stankiewicz.pl by był możliwie szeroko dostępny i nikomu nie groziłem
żadnymi sankcjami, gdyby poproszono autora o jego częściowe wykorzystanie.
Doskonałym przykładem właściwego podejścia do cytowania fragmentów większego tekstu jest art. umieszczony w „Biuletynie” Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w którym autor dr Władysław Rutkowski wyraźnie podaje skąd
pochodzą zamieszczone zdania.
Nie mogę przejść obojętnie obok tak zuchwałej formy podawania jako swoją
prace innego autora, szczególnie w momencie, gdy podpisałem Umowę z Wydawnictwem Bellona i przygotowuję do druku rozszerzoną, poprawioną formę
„Niepowtarzalnych”, dodając we wspomnianej Umowie, że jestem autorem przekazanego tekstu. Nie mogę zgodzić się, by ktoś – po ukazaniu się nowej mojej
książki – za moją twórczą pracę groził mi sądem cywilnym, a może nawet domagał
się odszkodowania.
Jak tak można?!
Myślę, że wspomniany artykuł zostanie usunięty ze strony internetowej (nie
wymienionej z nazwy) Izby Okręgowej i że Rada tej Izby zwróci się do autora ze
stosownym pismem.
Dr Włodzimierz A. Gibasiewicz
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Lek. wet. Bernard Turski

Wybory 2011
Szanowni Państwo!
Nazywam się Bernard Turski. Urodziłem się w 1953 roku w Krotoszynie. Studia
na Wydziale Weterynarii AR we Wrocławiu ukończyłem w roku 1978 uzyskując
tytuł lekarza weterynarii. Od 34 lat mieszkam i pracuję w Krzywiniu, w powiecie
kościańskim. Jestem żonaty, mam córkę.

Fot. Lek. wet. Bernard Turski

Długo zastanawiałem się, zanim podjąłem decyzję o starcie w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 9 października 2011 roku. Wydarzenia, które miały
miejsce na początku 2011 roku, dotyczące naszego środowiska zawodowego, skłoniły mnie do podjęcia decyzji o kandydowaniu na posła. Przekonaliśmy się wówczas
jak trudno jest walczyć o swoje racje, jeśli nie uczestniczy się w podejmowaniu
decyzji i tworzeniu obowiązującego prawa. Nasza grupa zawodowa, zdawałoby
się w naturalny sposób mająca kontakt z ludźmi, w znikomym stopniu uczestniczy
w szeroko rozumianym życiu społecznym np. podejmując pracę w samorządach
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lokalnych różnego szczebla. Sami nie musimy się przekonywać do własnych racji.
Ważne jest aby to, co nam doskwiera zauważali również inni.
Nie dopracowaliśmy się do chwili obecnej własnego lobby zawodowego
w parlamencie, które reprezentowałoby i broniłoby naszych interesów. Inne grupy
zawodowe dawno tego dokonały. Dlatego tak desperacka akcja protestacyjna na
początku roku nie zakończyła się naszym pełnym sukcesem. Osiągnąć sukces w wyborach parlamentarnych jest bardzo trudno. Ale należy podjąć ten trud. Zdziwiony
jestem faktem, że na dzień dzisiejszy, tylko ja z naszego środowiska zawodowego
województwa wielkopolskiego zdecydowałem się na podjęcie tego wyzwania (fakt,
że trzeba mieć do tego stosowne zaproszenie).
Czyżbyśmy, jako grupa zawodowa, nie mieli nic do powiedzenia. Czy pogodziliśmy się z tym, że ten piękny i szlachetny zawód jaki wykonujemy, mający
wiele wspólnego z powołaniem, będzie już na zawsze niedoceniany! Nie możemy
do tego dopuścić!
Szanowne Koleżanki i Koledzy! Oprócz pracy zawodowej od wielu lat działam
społecznie. Jestem radnym Rady Powiatu Kościańskiego już 4 kadencję z rzędu
(obecnie pełnię funkcję v-ce Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Kościańskiego).Poprzednio
dwukrotnie byłem radnym Rady Gminy w Krzywiniu. W latach 1991-1995 byłem
v-ce Przewodniczącym Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kościańskiej. Jestem współzałożycielem klubu ROTARY w Kościanie. Mam doświadczenie w pracy
samorządowej i uważam, że naszymi reprezentantami w parlamencie powinni być
Ci, którzy na co dzień żyją wśród nas,dzieląc z nami codzienne radości i smutki,
Ci,którzy na co dzień – nie raz na 4 lata są z nami.
Sądzę, że stać nasze środowisko zawodowe aby mieć własnych reprezentantów
w Sejmie. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o szeroki udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych i poparcie mnie, Waszego kolegi wykonującego
ten sam zawód, zawód lekarza weterynarii.
Celowo nie wspominałem do tej pory jakie barwy partyjne będę reprezentował w nadchodzących wyborach, bo w tym konkretnym przypadku nie to jest
najważniejsze. Najważniejsze jest silne poczucie więzi z własnym środowiskiem.
Chciałem również, abyście Szanowne Koleżanki i Koledzy poznali moje poglądy
i zasady którymi się kieruję. Będę kandydował w Okręgu Wyborczym Kalisko-Leszczyńskim reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe. Na listach PSL w tym
okręgu wyborczym-pozycja nr 18. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do wzięcia
udziału w wyborach, gdyż nieobecni nie mają racji.
Pozdrawiam Bernard Turski
– lekarz weterynarii
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Prof. dr hab. Walenty Kempski

Escherichia coli
– bakteria symbiotyczna i groźny patogen
Kilka tysięcy zachorowań, kilkadziesiąt zgonów, a winna jest bakteria, obok
gronkowca najbardziej znana nie tylko mikrobiologom – pałeczka okrężnicy
– Escherichia Coli.
Bakteria ta może wytwarzać otoczkę i fimbrie. Rośnie dobrze na zwykłych
podłożach w warunkach tlenowych i przy zmniejszonej zawartości tlenu, a nawet
w warunkach beztlenowych. Jest wrażliwa na szkodliwe czynniki fizyko-chemiczne
i chemioterapeutyki, ale obecnie wiele szczepów jest opornych na antybiotyki.
U bakterii Escherichia coli, podobnie jak u innych istnieją pozachromosomalne skupiska materiału genetycznego zwane plazmidami, zbudowane z DNA.
W plazmoidach zlokalizowana jest informacja o dla wytwarzania czynnika R
(czynnika oporności). Czynnik ten warunkuje odporność bakterii na określone chemioterapeutyki. Z bakterii lekoopornej przekazywany może być do bakterii dotąd
wrażliwej na działanie leku i w następstwie tego staje się lekooporna. Zjawisko to
zostało określone jako zakaźna (przenośna) lekooporność. W ten sposób może być
przekazywana równocześnie oporność na kilka chemioterapeutyków. Czynniki R
mogą być przekazywane w drodze koniugacji lub transdukcji.
U pałeczek okrężnicy, za pomocą odczynu aglutynacji wykazano antygeny O,
H i K i kilka innych o mniejszym znaczeniu. Antygen znajdujący się w otoczce
obok antygenów O (somatycznego) i H (rzęskowego) stanowi podstawę do podziału
E – coli na serotypy.
Większość szczepów pałeczek okrężnicy nie wykazuje właściwości chorobotwórczych i wchodzi w skład normalnej flory jelitowej człowieka i zwierząt.
Niektóre zaś cechują się mniejszą lub większą chorobotwórczością wywołując
najczęściej biegunkę, a u młodych zwierząt posocznicę.
U człowieka E. Coli może powodować zapalenie miedniczek nerkowych
i pęcherza moczowego oraz biegunki niekiedy krwotoczne. W medycynie weterynaryjnej kolibakteriozy są najczęściej chyba spotykanymi chorobami, szczególnie
u prosiąt, cieląt i u drobiu.
Właściwości chorobotwórcze znajdujących się w przewodzie pokarmowym
pałeczek okrężnicy zależą od czynnika przyczepności (czynnik kolonizacyjno-adhezyjny), od wytworzonej przez E. Coli endoksyny i neurotoksyny (werotoksyny)
oraz dwu enterotoksyn, jednej ciepłostałej i jednej ciepłochwiejnej.
Od około połowy maja b.r. po Europie krąży widmo epidemii, a podejrzanym
sprawcą jest rzadki i groźny dla zdrowia ludzi szczep Escherichia Coli – EHEC
0104. Początkowo za zakażone nim były uważane ogórki, sałata i pomidory,
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a ostatnio podejrzenia skłaniają się ku kiełkom tak powszechnie spożywanym na
zachodzie Europy. I choć nazwa epidemia nie jest zbyt trafna, bowiem w zdecydowanej większości dochodziło do indywidualnego zatrucia zakażoną E. Coli
żywnością, jako chorobą „brudnych rąk”, to jednak w pojedynczych przypadkach
mówi się o zakażeniach dzieci od rodziców.
Pierwsze podejrzenia padły na jarzyny pochodzące z Północy Niemiec,
z okolicy Hamburga, ale potem za winne uznano ogórki pochodzące z Hiszpanii
z okolic Malagi i Almeri. Towarzyszyła temu ogromna medialna presja na produkty
warzywne pochodzące właśnie z Hiszpanii. Późniejsze jednak badania wykazały, że
wprawdzie ogórki pochodzące z tego kraju były zakażone E. Coli, ale nie szczepami
EHEC 0104. Poza Północnymi Niemcami pojawiły się pojedyncze zachorowania
w innych krajach, m. innymi w Austrii, Czechach, Szwecji Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii, a także w Polsce. Te liczne zachorowania, trudności w definitywnym
wykryciu źródła zakażenia pomimo wielkiego zaangażowania laboratoriów mikrobiologicznych i epidemiologów, spowodowały wręcz panikę na rynkach i bazarach.
Konsumenci obawiając się choroby przestali kupować warzywa. Rosja wprowadziła
zakaz ich importu z krajów Unii Europejskiej. Sytuacja ta spowodowała wielkie
straty wśród producentów także w Polsce. Jak dotychczas specjaliści są zgodni, ze
Polacy nie mają się czego obawiać, o ile zachowają ostrożność i dbałość o higienę
w obchodzeniu się z warzywami. Z uwagi na brak całkowitego i ostatecznego wyjaśnienia sytuacji epidemiologicznej, lepiej unikać jarzyn zagranicznych. Według
specjalistów z PZH – polskie produkty rolne należą do najczystszych w Europie
i można je spożywać bez obaw – według nich próbki warzyw i owoców dostępnych
w polskim handlu są stale kontrolowane. Jednak jak określili, w obliczu otwartych
granic trudno być pewnym całkowicie. Ich zdaniem, gdyby zakażone jarzyny pojawiły się w handlu, mielibyśmy już falę zachorowań. Najprostsze środki ostrożności
jakie można podjąć, to częste mycie rąk oraz staranne mycie i płukanie warzyw
i owoców. Należy też dbać o czystość blatów, noży i desek do krojenia.
Pałeczki okrężnicy, jak powszechnie wiadomo, wchodzą w skład mikroflory jelita grubego, zarówno u człowieka, jak i zwierząt, występują także w glebie i wodach
gruntowych, dokąd dostają się wraz z odchodami. Stopień zakażenia Escherichia
Coli jest wykorzystywany do jej badania i pozwala określić stopień jej czystości.
Pałeczki okrężnicy należą do najlepiej zbadanych mikroorganizmów. Odczytano
ich zapis DNA i poznano ich geny pod względem funkcjonalnym, a ponieważ ich
hodowla jest łatwa, toteż powszechnie wykorzystywane są do badań genetycznych.
Te bakterie są nie tylko nieszkodliwe, ale wręcz pożyteczne dopóki pozostają
w jelicie. Ale mogą też wywoływać liczne zatrucia pokarmowe u ludzi i zwierząt,
a także wraz z m. innymi bakteriami z grupy Pseudomonas i gronkowcami – powodować zakażenia pooperacyjne, szpitalne zapalenia płuc, a nawet sepsę.
Trwają wnikliwe badania mikrobiologiczne i epidemiologiczne, jak i gdzie
doszło do zakażenia jarzyn i kiełków groźnym szczepem EHEC 0104. Jedna z teorii
z dużą dozą prawdopodobieństwa mówi, że bakterie mogły pochodzić z naturalnego
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nawozu przeżuwaczy. Jednak droga zakażenia mogła być inna i nie mieć nic wspólnego z samą uprawą, np. mogła być zakażona woda, którą płukano produkty lub
pojemniki. Sytuacja jest dynamiczna i może najbliższy czas przyniesie wyjaśnienie.
Pałeczka okrężnicy nie jest szczególnie odporna zarówno na warunki środowiska, jak i środki dezynfekcyjne. Np. temperatura 60 st. Celsjusza niszczy ją w 20
minut. Wydaje się, że spada dynamika nowych zachorowań i najgorsze mamy już
za sobą, biorąc pod uwagę zaangażowanie i determinację z jaką Niemcy walczą
z zakażeniem. Może być zjawiskiem dziwnym, a nawet paradoksalnym, że tego
rodzaju zachorowania mogą być częstsze im bardziej rośnie zapotrzebowanie na
tzw. żywność ekologiczną.
Dążność odchodzenia od żywności produkowanej tanio i masowo metodami
przemysłowymi jest coraz powszechniejsza. Jest wielu klientów, także w naszym
kraju, którzy wolą zapłacić więcej za produkt wytwarzany metodami tradycyjnymi,
smakujący „tak jak przed laty”. Szczególnie popularne są produkty pozbawione
dodatków chemicznych i konserwantów, wyhodowane bez nawozów sztucznych.
Jednak warto by pamiętać, że ta ekologiczna produkcja i tradycyjne przetwórstwo nie zawsze idą w parze z wysoką higieną i mikrobiologiczną sterylnością
produktów. Warzywa hodowane bez chemii mają kontakt z nawozem naturalnym,
a to oznacza, ze ryzyko zakażenia np. pałeczkami okrężnicy. Skoro chcemy powrócić np. do dawnych smaków (a któż by nie chciał?), jednocześnie jeść zdrową
żywność, to musimy ją traktować z większą ostrożnością. Niestety taki mamy
wybór – produkty niefaszerowane chemią i różnymi dodatkami, długo zachowują
świeżość., ale wraz z nimi jemy konserwanty, które je chroniły przed namnożeniem
się różnych bakterii. Z drugiej strony te „organiczno-ekologiczne” smakują zdecydowanie lepiej, ale kupując je musimy się liczyć z zagrożeniem ze strony bakterii,
które także w nich gustują.
Prof. dr hab. Walenty Kempski
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Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski
Ekspert FAO-ONZ ds. wirusologii weterynaryjnej 1977-1999.
Przewodniczący Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW
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Konsultant FAO od 2000 r. (wirusologia i epidemiologia wet.),
Światowy Program Zwalczania Księgosuszu – GREP.
Autor i redaktor felietonów z dziedziny historii nauki i humanistyki
e-mail: krisjwojciechowski@gmail.com
24 czerwiec 2011 r.

AMICUS VETERINARIAE. DZIĘKUJĘ WIELKOPOLSKO!
Wielką radość i satysfakcję sprawił mi wspaniały medal Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej wręczony uroczyście na XV Zjeździe Sprawozdawczym
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, który odbył się 16
kwietnia 2011 r. w hotelu „Delicjusz”, Trzebaw-Rosnówko k/Poznania. Piękne
odznaczenie – prawdziwe dzieło sztuki medalierskiej z wizerunkiem inicjałów
Izby i Św. Rocha, Naszego Patrona. Medal wręczył mi Prezes Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej Dr Andrzej Moskal. W okolicznościowym załączonym
adresie czytamy: „Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
w uznaniu szczególnych zasług dla środowiska zawodowego lekarzy weterynarii,
w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wkład wniesiony w rozwiązywaniu
problemów nurtujących weterynarię wielkopolską, za życzliwość i zrozumienie
okazane naszej korporacji”.
Serdecznie dziękuję Wysokiej Izbie i Jej Członkom za tak mile wyrażone
wyrazy uznania, które bardzo sobie cenię.
Dziękuję Pani mgr Agnieszce Bylewskiej, Znakomitej i niezwykle atrakcyjnej
Poetce oraz dr. n wet. Włodzimierzowi Gibasiewiczowi, Redaktorom „Biuletynu
Informacyjnego” za promocję mojej skromnej osoby i mojego dorobku oraz serdeczną opiekę w czasie XV Zjazdu nad Barbarą moją irlandzką Żoną oraz nade mną.

BOŻE CIAŁO, 2011 R.
Dzisiaj doroczna uroczystość Bożego Ciała – Święta Ciała i Krwi Pańskiej,
w kościele katolickim uroczystość Najświętszego Sakramentu. Święto to zostało ustanowione na skutek widzeń bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem
bp. Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało
ono rozszerzone na Germanię i inne kraje. W Polsce po raz pierwszy wprowadził
to święto bp. Nanker w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W późnym średniowieczu
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i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański
kościół Bożego Ciała (pl.wikipedia.org).
W tym roku obserwuję uroczystą procesję wokół obszernego parku obok kościóła pod wezwaniem Błogosławionego Władysława z Gielniowa (1440-1505),
ogłoszonym przez Papieża Jana XXIII w 1962 r. Patronem Warszawy. To jeden
z najpiękniejszych – wybudowanych w ostatnim dziesięcioleciu – kościołów na
Warszawskich Kabatach (Ursynów). Tradycyjna architektura – wygląd bazyliki
dobrze się prezentuje na tle licznych „picassów” lub „le Corbusierów” z dziwnymi pseudo modernistycznymi elementami tak skutecznie oszpecających polski
krajobraz – i to na wiele lat. „Dzieło” lokalnych apodyktycznych proboszczów w
swoim mniemaniu znających się na architekturze oraz bezmyślności urzędowych
architektów.
Oko odpoczywa dopiero widząc świetnie wkomponowane w krajobraz świątynie w Austrii czy na naszym Podhalu nie mówiąc o Republice Irlandzkiej, gdzie
większość kościołów katolickich i protestanckich jest w stylu normandzkim.
Biją potężne dzwony. Dookoła trasy procesji tradycyjne cztery ołtarze.
W moim okresie licealnym – czyli w latach 1950-1954, kościoły wszelkich
wyznań były prześladowane przez władze PRL. W większości chrześcijańska
Polska żyła według naszej tradycji i obyczajów. W Warszawie – gdzie ciągle
była masa gruzów – główna procesja miała miejsce na Krakowskim Przedmieściu
w rejonie: kościół Św. Anny, Kościół Wizytek i Kościół Świętego Krzyża (obecnie
bazylika) – ten ostatni świetnie opisany w „Lalce” B. Prusa. Mimo niedostatku
cztery ołtarze były urządzone z przepychem przez cechy rzemieślnicze. Nota
bene aktywnym członkiem Cechu Krawców był pisarz Władysław Reymont
(1867-1925), a Cechu Szewców patriota – mianowany pułkownikiem Jan Kiliński
(1760-1819), przywódca ludu warszawskiego w powstaniu kościuszkowskim
(1794). Było tradycją, ale tylko do wczesnych lat powojennych, że kapłana niosącego Święty Sakrament prowadził pod rękę sam prezydent kraju. W Warszawie procesję prowadził Stefan Wyszyński (1901-1981) Prymas Polski – zwany
Prymasem Tysiąclecia, w czasie okupacji niemieckiej kapelan AK Zgrupowania
„Kampinos” w latach 1948-1981, kardynał od r. 1953. Od 1953 do 1956 przebywający w internowaniu w różnych miejscach naszego kraju: Rywakach, Stoczku
Warmińskim, Prudniku i Komańczy (patrz znakomite „Wspomnienia”). W latach
1980-1981 uczestniczył w rozmowach władz PRL i „Solidarności”. W r. 1989
z inicjatywy Papieża Jana Pawła II odbywa się proces beatyfikacyjny Prymasa
Wyszyńskiego. Od tego momentu przysługuje mu tytuł Sługi Bożego. W czasie
procesji w Boże Ciało, często z otaczających gruzów prowokatorzy wynajęci
przez bezpiekę obrzucali procesję kamieniami.

98

Komentarze nie tylko zawodowe

Czerwiec 2011 r.

ŚWIATOWA KAMPANIA ZWALCZANIA KSIĘGOSUSZU
– GLOBAL RINDERPEST ERADICATION CAMPAIGN
– UROCZYSTA DEKLARACJA ZWYCIĘSTWA
NAD CHOROBĄ I WIRUSEM.
DRUGI PO OSPIE LUDZKIEJ WIRUS ZWIERZĘCY NA ŚWIECIE
WYELIMINOWANY.
W czasie 37 Konferencji FAO (25 czerwca – 2 lipca 2011) Dr. Jacques Diouf
Dyrektor Generalny wystąpi o aprobatę Rezolucji Państw Członków FAO – będącą
deklaracją, że Świat jest wolny od księgosuszu. To osiągnięcie zasługuje na uroczyste obchody szczególnie przez tych którzy byli włączeni w walkę z najgroźniejszą
z zaraz zwierzęcych nękającą Ludzkość od tysiącleci, którzy byli włączeni w walkę
przeciw chorobie. Księgosusz był prawdziwym zagrożeniem dla zdrowia zwierząt,
podstawom egzystencji i rozwoju ekonomicznego.
Uroczystości w Rzymie będą składały się z dwóch części:
1. Sympozjum na temat Eliminacji Księgosuszu: Osiągnięcia i Zobowiązania,
26 czerwca 2011. Będzie to Konferencja Profesjonalna Szefów Służb Weterynaryjnych i Gości Specjalnych świętująca globalną eliminację choroby,
wkład Państw Członkowskich FAO oraz Organizacji Międzynarodowych wraz
z podkreśleniem ich odpowiedzialności za utrzymanie Świata w stanie wolnym
od choroby i wirusa.
2. Drugim wydarzeniem będzie Sesja Plenarna Konferencji, która będzie wstępem
do omawianego zagadnienia i Światowej Deklaracji o Zwalczeniu Księgosuszu.
Sesja jest planowana na 28 czerwca 2011 roku. Z udziałem Dyrektora Generalnego i Oficjalnych Gości.
Niżej podpisany jako współinicjator i uczestnik Kampanii Zwalczania Księgosuszu FAO-ONZ został oficjalnie zaproszony przez FAO do udziału w Uroczystościach.

Jubileusz Profesora Tadeusza Wijaszki, Dyrektora Generalnego
Państwowego Instytutu Weterynarii-Instytutu Badawczego PIWet-IBPuławy
Uroczystość na cześć Prof. dr. hab. Tadeusza Wijaszki Wybitnego Organizatora
i Naukowca, mojego Serdecznego Przyjaciela od lat studenckich, odbędzie się
22 lipca 2011 roku w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach.
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Fot.1. Prof. dr hab. Tadeusz Wijaszka – Dyrektor
PIWet-IB-Puławy

Profesor urodził się w 1940 roku w Klementowicach (powiat Puławy) w rodzinie
rolniczej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Jerzego ks. Czartoryskiego
w Puławach, rozpoczął studia na Wydziale
Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które ukończył
w 1963 r., uzyskując dyplom lekarza weterynarii. W 1972 roku obronił na Wydziale
Weterynaryjnym SGGW w Warszawie pracę
doktorską pt. „Właściwości immunobiologiczne niektórych szczepów wirusa choroby
Aujeszky’ego”. Po przygotowaniu rozprawy
habilitacyjnej, złożonym kolokwium, Rada Naukowa PIWet. nadała mu w 1979
roku stopień naukowy doktora habilitowanego, a Minister Rolnictwa mianował go
na stanowisko docenta.
Pracę zawodową rozpoczął w 1963 roku w Zakładzie Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (PIWet) w Puławach na stanowisku asystenta. Od
początku swojej działalności naukowej doc. Wijaszka zajmował się wirusowymi
chorobami zwierząt i z tego zakresu opublikował najwięcej prac. Pierwszym samodzielnym zadaniem było opracowanie nowych metod rozpoznawania pomoru świń
oraz choroby Aujeszky’ego. Uczestniczył również w pracach badawczych zespołu
nad uzyskaniem nowej szczepionki przeciwko pomorowi świń. W następnych latach jego prace naukowe koncentrowały się głównie wokół choroby Aujeszky’ego
(chA). Tadeusz Wijaszka jest autorem instrukcji laboratoryjnego rozpoznawania
tej choroby i jako pierwszy w kraju, wprowadził system monitoringu zagrożenia
tą chorobą hodowli świń poprzez rutynowe badania serologiczne. Równocześnie
prowadził badania nad atenuowanymi szczepami wirusa chA pod kątem uzyskania
szczepionki. Na podstawie badań zawartych w pracy doktorskiej, Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego w Puławach wdrożyły w 1971 roku produkcję szczepionki
przeciwko chorobie Aujeszky’ego. W roku 1970 rozpoczął badania nad zakaźnym
zapaleniem żołądka i jelit u świń (TGE) oraz nad chorobą pęcherzykową świń, która
w tym czasie pojawiła się w Europie, stanowiąc poważne zagrożenie dla Polski.
W wyniku tych prac powstały instrukcje laboratoryjnego rozpoznawania tych
chorób oraz próby uzyskania skutecznych szczepionek.
W 1973 roku doc. Wijaszka otrzymał stypendium naukowe The British Council
i przebywał 7 miesięcy w Laboratorium Biologii Molekularnej Instytutu Badania
Chorób Zwierząt (Institute for Research on Animal Diseases) w Compton (Wielka
Brytania). W czasie pobytu w tym Instytucie pogłębił swoje wiadomości z zakresu
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wirusologii i prowadził badania nad wirusem TGE. Rezultaty tych prac zostały
opublikowane między innymi w jednym z najpoważniejszych czasopism naukowych Nature i innych periodykach oraz stanowiły podstawę do pracy habilitacyjnej.
Dalsze 5 miesięcy stażu naukowego w Wielkiej Brytanii doc. Tadeusz Wijaszka
spędził w jednym z najlepszych ośrodków naukowych na świecie – w Instytucie
Wirusologii Zwierząt (Animal Virus Research Institute) w Pirbright. W czasie
pobytu w tym instytucie prowadził badania nad typowaniem wirusa pryszczycy
oraz współuczestniczył w opracowaniu nowych metod rozpoznawania pryszczycy
i chorób pryszczycopodobnych.
Po powrocie do kraju kontynuował badania nad uzyskaniem inaktywowanej
szczepionki przeciwko chorobie pęcherzykowej świń oraz nad metodami inaktywacji innych wirusów zwierzęcych.
W maju 1975 roku został mianowany kierownikiem jednej z pracowni w Zakładzie Pryszczycy PIWet w Zduńskiej Woli, a w 1976 roku został powołany na
kierownika Zakładu Pryszczycy. W okresie kierowania Zakładem prowadził wiele
prac naukowych związanych z rozpoznawaniem pryszczycy oraz chorób pryszczycopodobnych, jak również – z poszukiwaniem nowych metod zapobiegania
i zwalczania tych chorób. Za najważniejsze należy uznać badania wykonane
z uzyskaniem inaktywowanej szczepionki przeciwko pryszczycy dla świń z zastosowaniem nowych metod przygotowywania adiuwantów. Wraz z zespołem opracował
nowe metody namnażania wirusa wykorzystywanego w produkcji szczepionki.
W związku z pełnieniem funkcji był odpowiedzialny za diagnozowanie pryszczycy
na terytorium całego kraju oraz produkcję szczepionki przeciwko tej chorobie. Przyczynił się też do rozbudowy Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli oraz brał udział
w pracach zespołu projektującego nowy Zakład Wirusologii w Puławach. Od r. 1975
nominowany przez Dyrekcję PIWet. Puławy i Ministra Rolnictwa Kierownikiem
Zespołu na temat projektu Zakładu Badania Wirusów Zwierzęcych i Podstaw Produkcji Preparatów Przeciwwirusowych ZBWZ. W jego ramach współpracował ze
mną wówczas kierownikiem pierwszej w kraju Pracowni Wirusologii ZHW Warszawa, doradcą Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa, dr. J. Szkilnikiem
i dr. J. Wiśniewskim (pracownikami naukowymi PIWet-Zduńska Wola) oraz inżynierem architektem inż. R. Dutkiewiczem. Dla zebrania doświadczeń Zespół
podróżował do Włoch, Szwajcarii, Francji i Wlk. Brytanii zbierając oferty od
najważniejszych zakładów naukowy, producentów szczepionek i zaawansowanych
technicznie firm produkujących sprzęt laboratoryjny. Niżej podpisany zachował
w dobrej pamięci ten okres oraz takt i organizacyjne talenty Doc. Wijaszki.
Z racji pełnienia funkcji kierownika Zakładu Pryszczycy reprezentował Polskę
na licznych kongresach i zjazdach naukowych. Przez jedną kadencję był człon-
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kiem europejskiej Komisji FAO ds. zwalczania pryszczycy oraz stałej Komisji ds.
Pryszczycy przy RWPG.

Fot. 2. Grupa projektująca Zakład Badania Wirusów Zwierzęcych i Podstaw Produkcji
Preparatów Przeciwwirusowych w Puławach w czasie rekonesansu naukowo technicznego-wizyta w Szwajcarii 1975 r. w firmie Chemap – PEC produkująca specjalistyczna. Od
lewej Doc. Tadeusz Wijaszka Przewodniczący Misji, Inz.architekt R. Dutkiewicz-potencjalny projektant, Dr Stefan Szkilnik – PIWet Zduńska Wola, Pan Kloss – Przedstawiciel
firmy Chemap, doc. Krzysztof Jan Wojciechowski Pracownia Wirusologii, Zakład Higieny
Weterynaryjnej – Warszawa – (inicjator projektu przy współpracy z Prof. Henrykiem Lisem, Dyrektorem Departamentu Weterynarii Min. Rolnictwa)

W latach 1982-1987 przebywał w Rangunie (Birma-później Myanmar) wydelegowany przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), kierował tam
projektem, jako Team Leader. Projekt zakładał stworzenie laboratorium diagnostycznego pryszczycy oraz pomoc w przygotowaniu produkcji szczepionek przeciwko pryszczycy i pomorowi świń. Wysoka ocena projektu przez zespół ekspertów
spowodowała, że projekt planowany początkowo na 2 lata, został przedłużony do
5 lat i poszerzony z założeniem kontynuowania rozbudowy pilotowej stacji produkcji szczepionki przeciwko pryszczycy.
Po powrocie do Polski początkowo pełnił funkcję kierownika Pracowni Diagnostyki Wirusologicznej, a następnie został pełnomocnikiem dyrekcji PIWet.
ds. wdrożeń. W tym okresie wraz z grupą lekarzy weterynarii zaangażował się
w prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
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i izbach lekarsko-weterynaryjnych. W 1992 roku Dyrektor PIWet. powołał doc. Wijaszkę na stanowisko kierownika Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Weterynaryjnych, przemianowanego później na Weterynaryjne Centrum Kształcenia
Podyplomowego. Przejęcie kierownictwa Centrum nastąpiło w momencie całkowitego załamania się dotychczasowych programów szkolenia lekarzy weterynarii
w wyniku oddzielenia się lekarzy wolno praktykujących zatrudnionych w służbach
państwowych. Dzięki szybkiej reorganizacji i przygotowaniu programów przystosowanych do nowych realiów kraju Centrum stało się ważnym ośrodkiem uzupełniania
wiedzy weterynaryjnej. Wykorzystując liczne kontakty zagraniczne i współpracując
z licznymi ośrodkami naukowymi i uniwersyteckimi z Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Francji, USA oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej wprowadził nowe metody
szkoleń; m.in. zapraszał światowej sławy naukowców (dermatologów, neurochirurgów) do prowadzenia zajęć. Widząc wyraźną perspektywę zbliżającego się
członkowstwa Polski w UE nawiązał bliskie kontakty z TAIEX, która organizowała
wiele szkoleń z zakresu nadzoru nad żywnością oraz wprowadzała w Polsce system HACCP. We współpracy z Instytutem Medycyny Weterynaryjnej i Ochrony
Konsumenta w Berlinie zorganizował szkolenia dla pracowników służb weterynaryjnych wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej. Nawiązał też bliską
współpracę z Państwową Szkołą Służby Weterynaryjnej w Lyonie (Francja). Dzięki
temu wykorzystał w kraju programy opracowane przez francuskich ekspertów,
a ich samych też zapraszał do Puław ze specjalistycznymi wykładami.
Po uchwaleniu przez Sejm ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i powstaniu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (KRLW) wybrano doc. Wijaszkę na
wiceprezesa Izby Lubelskiej, a przez prezesa Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej został powołany na szefa jej doradców. W 1991 roku po przejęciu przez
Izbę miesięcznika „Życie Weterynaryjne” został powołany przez Krajową Radę
Lekarsko-Weterynaryjną na zastępcę redaktora naczelnego. Funkcję tę pełnił do
1999 roku. Został powołany w 1992 roku do grupy ekspertów, której celem było
przygotowanie projektu rozporządzenia o specjalizacji lekarzy weterynarii. Opublikowanie rozporządzenia w 1994 roku otworzyło drogę do stworzenia Komisji
ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii i rozpoczęcia prac nad przygotowaniem
programów specjalizacyjnych. W 1995 roku został powołany przez ministra rolnictwa w skład Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii oraz wybrany na jej
wiceprzewodniczącego. Komisja powierzyła mu funkcje krajowego kierownika
specjalizacji Nr 17 „Epizootiologia i administracja weterynaryjna”. W 2000 roku
po zakończeniu 4-letniej kadencji członka Komisji został powołany w jej skład na
II czteroletnią kadencję.
W 1996 roku na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym KRLW został wybrany
członkiem Rady, a po jej ukonstytuowaniu się – wiceprezesem. Funkcję tę pełnił
do 1999 roku. Z ramienia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w latach
1992-1998 był członkiem-obserwatorem Komisji Rejestracji Leków działającej
przy Ministrze Zdrowia.
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1 października 1998 roku doc. Tadeusz Wijaszka został oddelegowany przez
Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
(obecnie Rozwoju Wsi) do pracy w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej
w Brukseli na stanowisko radcy – kierownika Wydziału ds. Rolnictwa. Zakres
obowiązków w Przedstawicielstwie obejmował m.in. negocjacje w takich dziedzinach jak, weterynaria, ochrona roślin, żywność i żywienie oraz koordynowanie
prac Wydziału.
Doc. Wijaszka publikował artykuły o problemach dotyczących integracji europejskiej i uczestniczył w licznych seminariach i zjazdach naukowych.
W ramach promocji członkowstwa Polski w UE we współpracy z biurem
Głównego Negocjatora przygotował rozdział w publikacji dotyczący negocjacji
Polski z UE. Wygłosił wiele referatów zarówno w Polsce, jak i w Belgii o zadaniach
stojących przed Polską w okresie przed przystąpieniem do Unii, a także referaty
promujące polską służbę weterynaryjną.
W dniu 1 sierpnia 2001 roku Minister Artur Balazs powołał doc. Tadeusza
Wijaszkę na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
w Puławach.
Działalność naukowa oparta o plan badawczy uchwalony przez Radę Naukową nie wymagała korekt jedynie nadzoru nad terminową realizacją i pewną
dyscypliną finansową. Przygotowanie Polski do członkostwa w UE wymagało
jednak rozszerzenia zakresu badań nad kontrolą środków żywienia zwierząt, które
dotychczas wykonywane były w różnych Zakładach PIWet. Po konsultacjach
z MRiRW, Inspekcją Weterynaryjną oraz Radą Naukową doc. Tadeusz Wijaszka
powołał Zakład Higieny Środków Żywienia Zwierząt, który przejął oraz rozwinął
szerokie spektrum badań zarówno mikrobiologicznych jak i chemicznych. Po
6 latach działalności Zakład może poszczycić się wieloma osiągnięciami zarówno
naukowymi jak i opanowaniem metod diagnostycznych.
Zgodnie ze wspomnianą koncepcją w styczniu 2002 roku w PIWet. powołał
Studium Doktoranckie, na którym studiowało 22 osoby. Pracownicy naukowi oraz
uczestnicy Studiów Doktoranckich dla podniesienia kwalifikacji zostali objęci systemem szkoleń. Szkolenia te odbywały się w krajowych ośrodkach naukowych, jak
też za granicą. W ciągu mojej 5 letniej kadencji pracownicy PIWet-PIB wyjeżdżali
750 razy na zagraniczne szkolenia, konferencje i sympozja.
Oprócz wyjazdów zagranicznych, starał się zapraszać z zagranicy do Instytutu
osoby o uznanych autorytetach, którzy na spotkaniach z kadrą naukową Instytutu
wygłaszali referaty naukowe.
Od początku zatrudnienia na stanowisku dyrektora zachęcał jednostki naukowe
Instytutu do udziału w 5 i 6 programie ramowym Unii Europejskiej i w innych
programach badawczych celem zdobycia środków finansowych na realizację nowoczesnych tematów oraz dla nawiązania współpracy z cieszącymi się największym
prestiżem na świecie ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania weterynaryjne.
Zaowocowało to udziałem Instytutu w 7 programie badawczym Unii Europejskiej.
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Dzięki staraniom doc. Tadeusza Wijaszki w Instytucie powstało pierwsze,
na razie jedyne w Polsce laboratorium referencyjne analizy dioksyn w żywności
i paszach.
W latach 2002-2005 PIWet. realizował program celowy zamawiany przyznany
przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. W wyniku badań naukowych w ramach
tego programu Instytut opracował nowoczesne metody diagnostyki, które potwierdziły swoją przydatność podczas ostatniej epizoocji grypy.
W czasie 8 letniej kadencji zatrudnił 74 pracowników z wyższym wykształceniem. Tytuł profesora uzyskało 8 osób, stopień doktora habilitowanego 8 pracowników, a doktora nauk weterynaryjnych 25 osób.
Oprócz troski o rozwój kadry naukowej starał się o zakupy nowoczesnej aparatury naukowo badawczej, zdobywając środki finansowe z różnych źródeł (PHARE,
Tweening). W latach 2001-2006 Instytut zakupił sprzęt za kwotę 36 mln złotych.
Równolegle do badań naukowych prowadzonych w Instytucie rozpoczął intensywne starania o wprowadzenie systemu jakości. W tym celu utworzone zostało
Biuro Pełnomocnika ds. Jakości. W wyniku kompleksowych prac przygotowane
zostały niezbędne dokumenty oraz zweryfikowane wszystkie metodyki badawcze
i diagnostyczne. Pierwsze certyfikaty akredytacyjne otrzymały w 2004 roku Zakład
Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Zakład Farmakologii i Toksykologii. Następne certyfikaty PCA przyznało w 2005 roku Laboratorium Diagnostyki
Serologicznej, Zakładowi Pryszczycy i Zakładowi Środków Żywienia Zwierząt.
Obecnie system jakości jest wprowadzony w całym PIWet-PIB.
Dla zapewnienia możliwości eksportu polskich produktów spożywczych Instytut przygotował program wieloletni, na podstawie, którego w 2003 roku Rada
Ministrów przyznała nam status Państwowego Instytutu Badawczego. Należy
podkreślić, że PIWet. był pierwszym instytutem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, a drugim w kraju, który uzyskał tą zaszczytną nazwę.
Od początku pracy na stanowisku dyrektora wraz z kadrą naukową Instytutu
pomagał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dostosowaniu polskiego ustawodawstwa weterynaryjnego do przepisów unijnych. Wszystkie obecnie obowiązujące
ustawy oraz rozporządzenia były opracowane przy współudziale pracowników
Instytutu.
Członkowstwo w UE spowodowało zmianę zadań PIWet. Zarówno traktat
akcesyjny, jak i ustawa o inspekcji weterynaryjnej nałożyły na Instytut obowiązek
prowadzenia działalności referencyjnej. Pod kierownictwem doc. Wijaszki zostały
opracowane zasady funkcjonowania laboratoriów referencyjnych. Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostatecznie umożliwiło wykonanie tych zadań
oraz przyznanie odpowiednich środków z budżetu państwa. Do najważniejszych
osiągnięć Instytutu w czasie trwania jego kadencji należy opracowanie planów
rozbudowy Instytutu oraz rozpoczęcie budowy nowych laboratoriów. Ostatecznie
przekazanie nowych obiektów nastąpiło w listopadzie 2008 PIWet. Dynamiczna rozbudowa Instytutu wraz z budową nowoczesnego Zakładu Wirusologii na poziomie
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międzynarodowym jest osobistym osiągnięciem Prof. Wijaszki. Ogólna suma przeznaczona na tę inwestycję wynosiła około 50 mln euro. Naprawdę przysługiwałby
Mu tytuł Wielkiego Budowniczego. Grunt pod obecny wysoki poziom techniczny
i naukowy Instytutu w Puławach stworzyło długoletnie kierownictwo poprzedniego
Dyrektora Prof. dr. hab. dr. h. c mult. Mariana Truszczyńskiego będącego m.in. we
władzach PAN oraz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt OIE oraz polityka
zatrudniania w Instytucie najlepszych naukowców.
Nawet w trudnych ekonomicznie latach osiemdziesiątych XX w. Instytut wyróżniał się znakomitym kierownictwem i wysoką jakością prac naukowych oraz
usług dla weterynarii w kraju oraz utrzymywaniem kontaktów z najlepszymi na
świecie ośrodkami w dziedzinie nauk weterynaryjnych.
Z racji sprawowania funkcji Dyrektora Instytutu jest członkiem wielu rad, komisji i komitetów. Między innymi jest doradcą Biura Bezpieczeństwa Narodowego
RP, członkiem Komisji ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych przy Ministrze
Zdrowia, członkiem zespołu doradczego ds. produktów leczniczych weterynaryjnych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkiem Komisji Bezpieczeństwa
Żywności przy Głównym Lekarzu Weterynarii, członkiem Komitetu Naukowego
Światowego Zjazdu Zakażeń Pokarmowych i Intoksykacji oraz członkiem rady
programowej tego Kongresu, członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego, członkiem grupy roboczej ds. laboratoriów referencyjnych Komisji
Europejskiej, stałym członkiem delegacji do OIE w Paryżu, członkiem Komitetu
Redakcyjnego czasopisma naukowego „Przemysł Spożywczy”, wiceprzewodniczącym Rady ds. Monitoringu Żywności, członkiem Komitetu ds. Pandemii Grypy
przy Ministrze Zdrowia, Rady Sanitarno-Epizootycznej przy Głównym Lekarzu
Weterynarii, Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Doc. Tadeusz Wijaszka od początku swojej kariery zawodowej ściśle współpracował z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. W 1964 roku odbył 2 tygodniowy staż w Katedrze Epizootiologii
tego Wydziału. Pracując w Brukseli pomagał UP w zorganizowaniu i nadaniu
doktoratu honorowego komisarzowi UE Ginterowi Ferhojgen. W latach 2002-2004
wykładał w ramach Studiów Specjalizacyjnych na Studium prowadzonym przez
wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. W ramach współpracy
z UP organizował szkolenie pracowników Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej
we Wrocławiu w PIWet-PIB.
Za dotychczasową działalność naukową, jak i społeczną został odznaczony
wysokim odznaczeniem państwowym – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
oraz różnymi odznaczeniami resortowymi i związkowymi (Medal Europejski).
Ministerstwo Rolnictwa Republiki Francuskiej przyznało doc. Wijaszce Order
du Merite Agricole – France Commandeur.
Zagraniczny członek korespondent Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk
Weterynaryjnych za zasługi dla rozwoju nauk weterynaryjnych – 17 maja 2010 r.
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Fot. 3. Prof dr hab.
Tadeusz Wijaszka
– dekoracja Wysokim odznaczeniem
francuskim

Tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 29
maja 2010 r.
Tytuł Profesora Nadzwyczajnego Nauk Weterynaryjnych uzyskał w r. 2010.
Zainteresowani mogą obejrzeć zdjęcia PIWet-IB-Puławy w galerii na stronie
internetowej instytutu: http://www.piwet.pulawy.pl
(źródła autoreferat T.Wijaszka oraz wspomnienia własne K. J. Wojciechowskiego)

„Złote Dyplomy Honorowe Lekarza Weterynarii”.
Inną uroczystością było przyznanie: „Złotych Dyplomów Honorowych Lekarza
Weterynarii” z okazji 50-lecia ukończenia studiów odbytych w latach 1955-1961 na
Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 28 maja 2011 w Auli Kryształowej SGGW. Godnie wydane „Złote dyplomy”.
Po Mszy Św. w Kościele Św. Katarzyny na Ursynowie i składaniu kwiatów na
grobach niektórych naszych Profesorów i Nauczycieli jak Aldona Stryszaka, Konrada Malickiego i jego żony Elżbiety naszej Koleżanki, Wiesława Bareja nastąpiła
Uroczystość w Sali Kryształowej SGGW.
Podpisane przez JM Rektora Prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego i Dziekana
Prof. dr. hab. Mariana Binka zostały wręczone wszystkim obecnym Absolwentom
w obecności Prof. dr. hab. Jana Niemca – prorektora ds. Nauki, Dziekana Prof.
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Binka i Dr. Tadeusza Krześniaka Organizatora
Uroczystości – naszego Kolegi z Roku. Wygłoszono szereg przemówień.
Fot.4. Złoty Dyplom autora.

Lista żyjących absolwentów na 1 stycznia
2011 r. wynosiła 47 osób. Niestety od 1961 r.
zmarło 26 Osób.
Dyplomy wydawane są na warszawskiej
Uczelni od kilku lat – zwykle wraz z towarzyszącą
im broszurą-książką. Jedną poprzednich pod redakcją Jana Tropiły: „Złota Księga Pamiątkowa
Absolwentek i Absolwentów Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie 1952-1958”,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 82,
ISBN 978 83 7583 013 2 jako jedna z pierwszych
przekroczyła granice broszury stając się książką.
I to interesującą napisaną ze swadą i humorem. Zawiera starannie dobrane świetne
zdjęcia czarno-białe i kolorowe. Prawdopodobnie można ją kupić w Wydawnictwie
SGGW Warszawa tel: 22 593 55 22. Wyróżniające się literacko są teksty biografii
Henryka Móla, Jana Wirgiliusza Kołacza, Mariana Królaka, Henryka Maciołka,
Heleny Zofii Ryniewicz, Jana Tropiły, Wiktora Wysłoucha.

Fot. Uroczystość w Auli Kryształowej. Złote Dyplomy 2011.
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Nie wszystkie z podobnego typu publikacji są zdeponowane w Ośrodku Historii Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie – który powinien być panteonem
wydawnictw z dziedziny historii weterynarii. Proponuję by zadbały o zbieranie
oraz przechowywane materiałów dotyczących życia i pracy lekarzy weterynarii
wszystkie Oddziały Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, oczywiście jeżeli
tego dotychczas nie robiły.
Ostatnią wyróżniającą się publikacją jest „Złota Księga Pamiątkowa Absolwentów Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie 1955-1961”, Wydawca Orthduk sp. z. o. o. Białystok 2011, ISBN 978-83-89396-51-8, twarda oprawa, s. 190,
redagowana przez Jana Krupę wraz z zespołem w składzie Małgorzata Krasińska,
Elżbieta Narbutt-Eysymontt, Lukrecja Płochocka-Wójcik oraz PT Absolwentami.
Doskonała, czarno-biała ikonografia, wstęp Prof. Mariana Binka, „Kalendarium
ważniejszych wydarzeń w rozwoju uczelni weterynaryjnej w Warszawie”, Listy
absolwentów, Władz i wykładowców, „przyrzeczenie dla lekarzy weterynaryjnych” oraz życiorys Prof. dr. hab. Krzysztofa Śnieżyńskiego, opiekuna rocznika
1955-1961 (n.b. również rocznika 1952-1958). Poza wierszowanym wstępem Jana
Krupy mamy znakomity tekst lekarza weterynarii i dziennikarki z cenzusem Elżbiety
Narbutt-Eysymont. Wśród biogramów absolwentów wyróżnia się tekst na temat
ŚP. naszego przedwcześnie zmarłego przyjaciela i kolegi Bogdana Chełmińskiego
(1934-2001). Z Bogdanem dzieliliśmy wiele chwil w czasie studiów i byliśmy
sąsiadami na obozie wojskowym w Skierniewicach. Mamy też w książce jakby
hollywoodzki biogram Marii Janickiej-Muszyński z Jej błyskotliwą karierą amerykańską w Tufts University (Laboratorium Medycyny Naczyniowej), Boston-później
dyrektorem Laboratory Hodowli Tkankowych: Tissue Culture Laboratory pracującą
pod kierownictwem Profesora Peter Libby wraz z nim przeniosła się na Harvard
Uniwersity, Birmingham i Women’s Hospital. Przyjaźniliśmy się wszyscy z Jej
Śp. Mężem Zbyszkiem Muszyńskim, naszym rówieśnikiem absolwentem Liceum
im. Rejtana w Warszawie, przedwcześnie zmarłym w 2010 polsko-amerykańskim
informatykiem. Kariera Marysi i innych m. in. z moją ponad 25 letnią pracą na
kierowniczym stanowisku w ONZ uprzytamnia wysoki poziom naszych polskich
studiów weterynaryjnych i rolę znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej uczelni.
Niezmiernie interesujące są biogramy wybitnych naukowców specjalizujących
się w temacie żubra europejskiego i autorów monografii-bestsellera na ten temat:
Prof. dr. hab. Małgorzaty Krasińskiej z domu Kubickiej i Jej Męża dr. n. wet.
Zbyszka Krasińskiego. Aktualnie są Oni czynnymi naukowcami z Białowieskiego
Parku Naukowego z Grupy Specjalistów Żubra.
Mistrz Pióra, były Wojewódzki Lekarz Weterynarii, poeta Jan Krupa popełnił Godny siebie biogram wraz z fragmentami poezji (cytuję fragment) Wiersza
„Na Królewskim Zamku” opisujący poprzednie spotkanie rocznika 1955-1961
(21 października 2006 r.) w wytwornej restauracji Zamkowej poprzedzonym
innymi uroczystościami w tym Mszą Świętą w akademickim kościele Świętej
Anny w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, tam gdzie w latach studenckim
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chodziliśmy tłumnie na rekolekcje wielkopostne w czasie kiedy Prymasem Polski
był płomienny Duszpasterz i Patriota Kardynał Stefan Wyszyński.
„…Na stopniach ołtarza
u Świętej Anny
płoną znicze.
W serdeczność wpisana
Zastygła pamięć cieni
Powraca znów w blasku.
Odeszli w zaświaty
A nam pozostało
Ciepło wspominania
O latach minionych
Pięknych i radosnych
O zapachu wiosny
W zielonej alejce na starym Grochowie.”
Wyjaśnienie dla Wielkopolan: Wydział Weterynaryjny SGGW, a do 1952 r.
Uniwersytetu Warszawskiego mieścił się w przepięknym kompleksie dawnego
Warszawskiego Instytutu Weterynaryjnego działającego od r. 1901 na ul. Grochowskiej 272. Wydział został przeniesiony do kampusu na warszawskim Ursynowie
w latach 1974-2004, a „Grochów” został przejęty przez Symfonia Varsovia pod
dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.
Mądre życiowe i polityczne refleksje zawarte są w biogramie Marii Laudańskiej-Rutkowskiej, Na przykład czytamy:…Narażałam się ciągle komitetowi PZPR
z różnorodnym „durnotorze”, ponieważ miałam u rolników bardzo dobrą opinię
i wierzyli mi, mogłam ich namówić do wszystkiego dobrego i złego. Do partii nie
należałam, a odwagi mi nie brakowało”…
Elżbieta Narbutt-Eysymontt – później żona Jerzego Eysymontta 1937-2005
ekonomisty i polityka, kierownika Centralnego Urzędu Planowania w dwóch
kolejnych rządach Bieleckiego i Olszewskiego. Poseł na Sejm w I i II Kadencji.
W rządzie Premiera Olszewskiego. Ostatnio wydała książkę prezentującą korespondencję z koleżanką literatką. Patrz: Maria Biłas-Najmrodzka, Elżbieta Narbutt:
„Bigos w papilotach”, Baobab, Warszawa, 2010, s. 135, ISBN 978-83-89642-93-6
wyróżnioną przez krytyków literackich. Elżbieta po Weterynarii ukończyła Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako dziennikarka
w dzienniku „Chłopska Droga” i tygodnika Cash. Kochamy Elżbietę za Jej dzielność. Od dziecka ma kłopoty ze wzrokiem. Chodzi z białą laską uczestnicząc
aktywnie w życiu kulturalnym. Z pochodzenia reprezentuje polskie ziemiaństwo
i inteligencję. Nasi Ojcowie: Antoni Narbutt i Zdzisław Jacek Wojciechowski
kończyli ten sam l’Ecole Commeciale w Belgii.
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Fot. Uroczystość
w Auli Kryształowej. Złote Dyplomy
2011

Ewa Sitarska wspaniale opisała swoje dzieciństwo w stepach Kazachstanu.
Wywieziona została przez NKWD w bydlęcym wagonie z matką i babcią. Krótka
relacja uzupełniona to o czym już słyszeliśmy o Kazachstanie, Związku Sowieckim
i deportacjach. Ponieważ jest to przekaz od naszej Koleżanki i Przyjaciółki jest
absolutnie wiarygodny. Ewa jest obecnie emerytowanym profesorem zwyczajnym.
To Ona zapoczątkowała organizację spotkań podyplomowych roku.
Edward Bogusław Stankiewicz dr nauk biologicznych znakomicie opisał swoje
życiowe zmagania z ichtiopatologią, w której to dziedzinie osiągnął niezwykłe
mistrzostwo i autorytet krajowy i zagraniczny. Ma sentymentalną kresową duszę
i mentalność i zaprzyjaźniliśmy się w niełatwych warunkach obozu studium wojskowego w II Berlińskim zmotoryzowanym Pułku Piechoty w Skierniewicach oraz
na wykopkach ziemniaków na Warmii. To dobre pióro.
Adam Jan Wąsowski to rdzenny warszawski inteligent – syn lekarza medycyny (ginekologia) – ale ta Katolicka szanująca poczętą istotę ludzką oraz mamy
prokurenta firmy Krzysztof Brun i Syn, Warszawa. Całe życie zawodowe poświęcił
koniom. Ten gatunek wspaniałych zwierząt jest Jego pasją. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego oraz do niedawna jego prezesem.
Pisze: „…Konie przeprowadziły mnie przez Życie”…. „…Szanujmy te piękne
szlachetne zwierzęta, które chociaż większe od nas są naszymi mniejszymi braćmi
i dają nam tyle radości i osobistej satysfakcji…” Uczyliśmy się razem do egzaminów
dyplomowych w roku 1960.
Na stronach „Złotej Księgi Pamiątkowej” umieściłem swój pełen życiorys. Jak
kogoś zainteresuje to zapraszam do lektury. Z dumą pragnę zaznaczyć, że jestem
wnukiem kierownika pociągu, a przedtem maszynisty Kolei Nadwiślańskich na linii
Warszawa-Moskwa-Władywostok, synem Zdzisława Jacka ekonomisty – głównego
księgowego założonego w Poznaniu w latach 1920 Towarzystwa Reasekuracyjnego:
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„Warta” – filia w Warszawie, Andersowca, odznaczonego Krzyżem Walecznych
w Bitwie o Monte Casino oraz Ireny z d. Przytulskiej – czołowego pracownika
sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka do września 1939 roku.
Cała rodzina pomagała Żydom. Stryj Marian był jednym z pierwszych więźniów
Auschwitz za pomoc drukarni żydowskiej. Został zamordowany zastrzykiem fenolu
w serce w okresie kiedy Niemcy eksperymentowali nad najbardziej efektownymi
metodami zabijania więźniów. Brat matki walczył w ochronie naczelnego dowództwa na Starówce w Warszawie. Moja siostra cioteczna była łączniczką, sanitariuszką
AK ciężko ranną w pierwszych dniach Powstania. Ciocia mgr Janina Wojciechowska, bratowa mojego Ojca – bibliotekarz, Kustosz Dyplomowany Instytutu Sztuki
– opiekowała się dziewczętami żydowskim-sierotami (1902-1994). Otrzymała Tytuł: „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.Tyle na marginesie mojego biogramu.

Fot. Złote Dyplomy – zdjęcie grupowe absolwentów przed SGGW.

Spośród Osób mi bliskich pragnę wymienić Halinkę Podobas, której krótką
wzmiankę napisał Jan Krupa. Halina miała przepiękne oczy koloru chabrów co
docenili moi Rodzice na jakiejś towarzyskiej herbatce na którą była zaproszona do
naszego mieszkania na Nowym Świecie. Zwrócili uwagę na Jej urodę, pracowała
w rejonie powiatu Mińsk Mazowiecki. Zmarła jako pierwsza na roku w kilka lat
po dyplomie – ok. 1964 roku.
Uwaga – radzę się pospieszyć. Organizator Zjazdu Absolwentów dysponuje
jeszcze ograniczoną liczbą egzemplarzy „Złotej Księgi Pamiątkowej”. Zamawiając
książkę zainteresowani proszeni są o przesłanie 50 zł przekazem pocztowym plus
10 zł na koszty przesyłki na adres Dr Tadeusz Krześniak, ul. Rabatowa 13, 04-666
Warszawa.
Telefon: 22 613 11 19, tel. komórkowy: 607 221 260.
Krzysztof Jan Wojciechowski
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Dr n. wet. Włodzimierz A. Gibasiewicz

ŻYCIE GODNE POMNIKA
Kiedy zagłębiam się w biografie wielu lekarzy weterynarii, to coraz częściej
zastanawiam się, dlaczego tak mało wiemy o tych ludziach? Dlaczego tak niewiele
publikowanych jest prac dotyczących właśnie wspaniałych ludzi naszego środowiska? Czyżby pełnym i stosunkowo prostym wytłumaczeniem była nasza polska
bezinteresowna zawiść?
A mamy w naszych szeregach ludzi wspaniałych, którymi możemy się szczycić,
których powinniśmy pokazywać, prezentować na zewnątrz i być z nich dumnymi.
Artykuł niniejszy dotyczy życia gotowego na scenariusz filmowy – pokazuje
młodą, piękną dziewczynę, studentkę weterynarii, będącej przykładem „orląt
lwowskich” walczących w obronie swojego miasta, zarazem doskonałego snajpera,
pierwszą kobietę lekarza weterynarii po Akademii Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie, pierwszą kobietę podporucznika WP – wymieniać można dalej i bez końca.
Kobieta, której życie godne jest wyniesienia na piedestał.

„BUJWIDÓWNA”
HELENA BUJWID (JURGIELEWICZ)
Urodzona 7 czerwca 1897 r. w Krakowie, c. Odo i Kazimiery z Klimentowiczów. Ojciec znany profesor mikrobiologii Odo Bujwid, a matka znana emancypantka. Uczęszczała do Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego w Krakowie
(dzisiejszy Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Odona Bujwida): „Do szkoły
między innymi uczęszczała córka przyszłego patrona szkoły Helena Bujwidówna,
zaś na kurs nadzwyczajny krawieczyzny zapisała się Helena Wyspiańska, córka
Stanisława” – czytam w prospekcie szkoły. Ukończyła jednak I Gimnazjum Żeńskie
w Krakowie w 1915 r. i zapisała się na studia weterynaryjne do Akademii Weterynaryjnej we Lwowie, gdzie przez pierwsze trzy lata była słuchaczką nadzwyczajną
(tzn. egzaminy zdawała jako eksternistka po ukończeniu danego roku studiów).
Dopiero na czwartym roku uzyskała pełne prawa studenckie. W 1919 roku wyszła za mąż za Hugona Trzebickiego. Małżeństwo przetrwało tylko kilka miesięcy.
W „Drugim słowniku biograficznym polskich lekarzy weterynarii 1919-2000”, tom
I A-H prof. dr hab. Jan Tropiło pisze: „W latach 1918-1920 pełniła służbę wet. w
WP – między innymi była komendantem ruchomego szpitala koni. Brała czynny
udział w obronie Lwowa. Dekretem wodza naczelnego nr 2167 z 27 maja 1919
r. ”starszemu wachmistrzowi 5 p. p. leg. Słuchaczce 4 roku Lwowskiej Akademii
Weterynaryjnej Bujwid-Trzebickiej Helenie przyznane zostało prawo poborów
i funkcji ppor. podlekarza weterynaryjnego i korzystania z odznak oficerskich na
czapce, bez prawa używania innych odznak oficerskich”. W artykule prof. Jana
Tropiło i dr W. Chrzanowskiej „Pierwsze absolwentki uczelni weterynaryjnych
w Polsce” zamieszczonym w „Życiu Weterynaryjnym” 77 (8), 2002, s. 425-429
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znajdujemy fotografię ze zdjęciem Heleny Bujwidówny z 1918 r., awers kartki
pocztowej i opis (jakby to co znajduje się na jej rewersie): 1916-1920 Okres Legionów, walk w obronie Lwowa oraz walk pod Wilnem; Helena Bujwidówna uzyskała
stopień podporucznika z podpisem Józefa Piłsudskiego (fot.).

Fot. Helena Bujwidówna – uzyskała stopień podporucznika z podpisem Józefa Piłsudskiego.

Bogusław Polak w „Oddziały Wojska Wielkopolskiego pod Lwowem 1919
roku” tak opisywał przygotowania do zajęcia Lwowa przez Ukraińców: „wiadomościom o ukraińskich przygotowaniach do opanowania Lwowa po stronie polskiej
towarzyszyły bardzo nieporadne poczynania.
Działały tam trzy tajne zrzeszenia wojskowe. Polska Organizacja Wojskowa
(od 16 października kierowana przez por. Ludwika de Laveaux ps. Randolf),
wzmocniona grupą „Wolność” chor. Aleksandra Krona, licząca około 300 członków,
w tym 40 kobiet skupionych wokół Heleny Bujwidówny i 80 młodocianych”.
„Rola kobiet w wydarzeniach listopadowych 1918 roku we Lwowie nie miała
w polskich dziejach przykładu, a daje się porównać dopiero z Powstaniem Warszawskim – pisze R. J. w „Nasz Kościół” 91, 3 listopada 1996 r. w art. „Listopadowe
dni 1918 roku” – dlatego pragnę wymienić kilka z nich. Na Cmentarzu Obrońców
Lwowa pochowano 65 kobiet. One to zostawiły wygodne, dostatnie domy, naukę,
pracę i szły walczyć i ginąc o wolność, bo tak ich uczono.
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Fot. Helena Bujwidówna – w środku.

Z nich brały przykład uczestniczki Powstania Warszawskiego
w 26 lat później. Poległy: Maria
Dulębianka – l. 57 (malarka, literatka), Teodozja hr Dzieduszycka
– l. 36 (zmarła na tyfus zarażona
podczas wyprawy do obozu jenieckiego), Felicja Sulimirska
– l. 27 (kurierka, córka generała),
Janina Prus Niewiadomska – l. 23
(sanitariuszka), Aleksandra Maryniakówna – l. 20 (zginęła podczas
przewożenia rannego do szpitala
na Górze Stracenia), Karolina Płanetówna l. 18 (zamordowana po
torturach), Halina Tołłoczko – l. 24
(zginęła z bronią w ręku), Ewa
Trzcińska – l. 19 (rozstrzelana
przez patrol ukraiński), Józefa
Zabroń – l. 22 (trafiona kulą kruszącą w głowę) i inne. Przeżyła: Aleksandra Zagórska – komendantka Ochotniczej Legii Kobiet, matka Jurka Bitschana; Halina
Bujwidówna – studentka Uniwersytetu Lwowskiego, członkini POW, biorąca na
równi z kolegami udział w krańcowo ryzykanckich wypadach. Była znakomitą
snajperką”.
„Polakom nie powiódł się natomiast atak na Cytadelę, na nic zdała
się nawet brawura Tatara-Trześniowskiego. Polacy ponieśli tam wyjątkowo duże straty” – pisze St. S. Nicieja
w książce „Lwowskie Orlęta”, wyd.
ISKRY 2009, s. 43. Z tego okresu
znajdujemy zdjęcie zatytułowane:
„Grupa Cytadeli przed zdobytym bastionem, w środku, z opaską na ramieniu, komendantka żeńskiego oddziału
POW Helena Bujwidówna”, a także
por. L. de Laveaux i por. B. Mond
(fot.). Natomiast w książce prof. Grze- gorza Motyka „Od rzezi wołyńskiej do
Akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947”, Wydawnictwo Literackie
2011, na s. 14. znajduje się fotografia (fot.) pochodząca ze zbiorów Narodowe-
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go Archiwum Cyfrowego z podpisem „Obrońcy Lwowa. Fotografia wykonana
w listopadzie 1918 roku” i moim zdaniem osoba stojąca pierwsza z lewej strony,
to właśnie Helena Bujwidówna (?).
Podobne można powiedzieć, że Helena Bujwidówna pozowała znanemu malarzowi Wiktorowi Gutowskiemu do obrazu „Obrońcy Lwowa” (datowanemu na
lata 1926-1939). Zdjęcie płótna z zasobów Ilustrowanego Kuriera Codziennego
zam. na stronie internetowej NAC.

„Jej odwaga i poświęcenie musiało być wyjątkowe – zauważa prof. J. Tropiło
i W. Chrzanowska w wymienionym artykule – jeśli odznaczona została Krzyżem
Walecznych z trzykrotnym okuciem.
Na fotografiach zamieszczonych poniżej przedstawiam wniosek wraz z krótkim
uzasadnieniem do Kapituły Orderu Virtuti Militari dowódcy 6 Dywizji o przyznanie
tego orderu ppor. Helenie Bujwidównej-Jurgielewicz za czyny i odwagę w trakcie
obrony Lwowa.
Uzasadnienie wniosku podpisał płk Bernard Mond, a wniosek płk Mieczysław
Smorawiński (rozstrzelany w Katyniu).
Fotografia Wniosku pochodzi z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego
w Rembertowie i udostępniona została autorowi przez znanego historyka Stanisława
M. Jankowskiego z Krakowa. Dokument ten nie był jeszcze publikowany.
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W 1920 roku wychodzi za mąż po raz drugi. Tym razem wybrańcem jest
inż. Kazimierz Jurgielewicz. W tym samym roku będąc w 201 pułku zdarzył się
zabawny epizod. „Piniński dojeżdża do 201 pułku i z daleka woła: „Czy jest tu
ktoś z oficerów?”. Odpowiada mu głos żeński: „Jestem”. Piniński powtarza swoje
wezwanie i otrzymuje taką samą odpowiedź. Niezrażony służbista woła: „Dziękuję pani, czy mogę rozmawiać z oficerem?”. „Tu podporucznik Bujwidówna”
– odpowiada zniecierpliwiona amazonka, na co Piniński popełnia niewybaczalny
nietakt: „Muszę rozmawiać z mężczyzną” – woła i jedzie dalej, pozostawiając za
sobą dozgonnego wroga”. Cytat pochodzi z książki K. Krzeczunowicza „Ostatnia
kampania konna”, Londyn 1971.
W 1923 r. otrzymuje dyplom lekarza medycyny weterynaryjnego na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Dalsze jej losy dokładnie opisane
zostały przez prof. Jana Tropiło w wydanym pod jego redakcją „Drugim słowniku
biograficznym polskich lekarzy weterynarii 1919 – 2000”, tom I A-H, Warszawa
2009 s. 48: „W 1923 przyjechała do Warszawy i podjęła pracę w Laboratorium
Bakteriologicznym i Dóbr Państwowych jako asystentka prof. Z. Szymanowskiego. W 1926 objęła kierownictwo zakładu utylizacyjnego w Warszawie. W 1932
została kierownikiem sanitarnym rzeźni warszawskiej. Aktywnie uczestniczyła
w pracy społecznej. Była przewodniczącą Zarządu Głównego Rodziny Urzędniczej,
członkiem Zarządu Głównego Rodziny Wojskowej. Od okresu gimnazjalnego,
a potem w czasie studiów aktywnie działała w AZS. Była czołową zawodniczką sekcji wioślarskiej, uprawiała również jeździectwo, odnosząc duże sukcesy sportowe.
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Po 17 września 1939 wraz z mężem i córką przedostała się do Francji. Mąż
wstąpił do organizującego się Wojska Polskiego. H. Jurgielewiczowa podjęła pracę
w filii Instytutu Pasteura w Rachel pod Paryżem. Po upadku Francji wraz z córką
uciekła do Grenoble, gdzie objęła kierownictwo domu schroniskowego „Grand
Hotel” i opiekowała się polską młodzieżą. Włączyła się w pracę konspiracyjną
Ruchu Oporu francuskiego i polskiego. Aresztowana przez Niemców wraz z córką
przebywała w twierdzy Perpignan, następnie w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Po wyzwoleniu z obozu powróciła do kraju. Współorganizowała w Gorzowie
Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek, następnie zajmowała się organizacja
lecznic dla zwierząt. W kwietniu 1949 objęła stanowisko miejskiego lekarza wet.
i kierownika rzeźni w Ostrołęce. Następnie po odbyciu kursu dla mikrobiologów
żywności w PZH w Warszawie przeszła do służby zdrowia. Pracowała w filii PZH
w Krakowie – później Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jako
kierownik pracowni bakteriologii żywności, od 1956 w Myślenicach w Powiatowej
Stancji Sanitarno-Epidemiologicznej jako kierownik pracowni bakteriologicznej,
od 1965 w Przychodni Obwodowej jako kierownik pracowni analitycznej.
W 1973 przeszła na emeryturę, w 1974 przeniosła się do Warszawy.
Odznaczona: Krzyżem Walecznych z trzykrotnym okuciem, Krzyżem Niepodległości z mieczami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma
innymi. Była członkiem honorowym Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii”.
Kilka wyjaśnień i uzupełnień. Kierowniczką Hotelu Grand była Eugenia
Święcicka, a Helena Jurgielewiczowi zajmowała się aprowizacją. Po koszmarze
przeżytym w Perpignan osadzona została w Romainville, stamtąd przeniesiona do
Ravensbrück i ostatecznie w Neubrandenburgu. Przez cały ten okres towarzyszyła
jej córka Krystyna, która po wojnie wyszła za mąż za Bielczyka – Krystyna Jurgielewicz-Bielczykowa. To z jej opowieści o tym okresie zawartej w książce „Na
ścieżkach losu”, Warszawa 2007 chciałbym przytoczyć kilka zdań: „Matkę, jako
weterynarza, przydzielono do Gartenkolonne, do opieki nad zwierzętami, pracowała
przy hodowli kur, świń i królików. Praca była trudna, trzeba było dźwigać ciężkie
kotły z żarciem i czyścić pomieszczenia. Zapewniała jednak trochę wolności.
W Gartenkolonne matka przeżyła tragikomiczną przygodę. Oberynka miała wspaniałego kocura, którego uwielbiała. Herr Katze Paolo ciężko zachorował i należało
prędko sprowadzić weterynarza. Oberynka przypomniała sobie, że ma na miejscu
w obozie fachowca, następnego ranka na apelu wywołano numer 22391, moja
matka pomaszerowała przez plac apelowy za bramę. Przez naszą kolumnę roboczą
przebiegł cichy szept trwogi. Wywołanie numeru zawsze kończyło się biciem, karą
lub przeniesieniem do innego obozu. Nawet blokowa nie wiedziała o co chodzi!
Cały dzień drżałam ze zdenerwowania. Wieczorem zastałam mamę uśmiechniętą
na pryczy. Opowiedziała jak to wielka troska i najlepsze leki nie pomogły i kocur
zdechł. Zrozpaczona oberynka dała matce gruby szal do owinięcia kota i kazała
go zakopać za budynkiem biura. Mama zakopała kota zgodnie z życzeniem, ale
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piękny szal schowała pod kurtką, był nieoceniony w zimowe chłody. „Skorzystała”
również z bogatej apteczki w pokoju oberynki zaopatrując się w doskonałe leki.
Kto mógł przypuszczać, że pomoże nam kot!”.

Fot. Helena Bujwidówna z córką.

I kolejny cytat: „Osłabione głodem i ciężka pracą, teraz zmuszone do marszu,
poruszałyśmy się z wielkim trudem. /…/. Dzień się ciągnął, wieczór nie nadchodził,
sił było coraz mnie, nogi odmawiały posłuszeństwa. Moja matka czuła się coraz gorzej, widać było, że posuwa się z największym trudem. Podpierałam ją, popychałam
do przodu i błagałam: – Mamo, musisz iść… /…/. Po godzinie marszu, gdy świt
zaczął barwić niebo, matka osłabła pierwszy raz i upadła na kolana. Dźwignęłam
ją z trudem. Z drugiej strony podparła ją Inka. No i szłyśmy dalej. /…/. W przodzie
marszowej kolumny upadła jedna więźniarka. Koleżanki usiłowały ją podnieść, ale
zostały odpędzone przez wachmana, który pochylił się nad leżącą, a następnie ze
spokojem odbezpieczył broń i jednym strzałem, w tył głowy przeniósł nieszczęsną
na inny, lepszy świat. I jakby było mało, pchnięciem nogi zwalił ciało do rowu.
/…/. Matka znowu osłabła. Zwisała w moich ramionach! Przerażenie, gorycz,
nienawiść spotęgowały moje siły. Postawiłam matkę za sobą, przerzuciłam jej ręce
przez moje ramiona, uchwyciłam mocno nadgarstki i tak uwieszoną na plecach, jak
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drogocenny tobół, ciągnęłam… Jak długo wytrzymam, jak długo starczy mi sił?
W przodzie i za nami rozległy się następne strzały. Jeżeli padnę, to obie znajdziemy
w rowie nasze miejsce! W oczach miałam mgłę i łzy, w głowie szumiało. Mąciły się
straszne myśli. Ciężar na plecach stawał się nie do wytrzymania! – Dalej, ciągnij
dalej… – powtarzałam sobie. /…/. Kazano nam stanąć na poboczu i na brzegu
pola. Wszystkie padłyśmy jak szmaciane lalki. Ułożyłam mamę wygodnie na stoku
rowu i zaczęłam jej masować ręce, a nawet dałem kilka silnych „policzków” dla
otrzeźwienia. Mama otworzyła oczy już przytomnie i szepnęła:
– Zostaw mnie, idź sama…
– Nigdy cię nie zostawię.
– Zostaw mnie…
– Mamo, przestań. Staraj się trzymać.
– Krysiu, koniec ze mną…
– Nie, mamo. To koniec wojny”.
I jeszcze jeden dłuższy cytat: „Przed nami, o sto kroków, widniały zabudowania.
Szczekał pies. /…/. Przekroczyliśmy furtkę. Parę kroków i matka złapała mnie za
rękę: na schodach domostwa leżały dwa trupy, kobieta i mężczyzna. Zapewne byli
gospodarzami… Mężczyzna miał zmasakrowaną głowę, a krew z piersi kobiety
zalała całe schody! Pies ujadał coraz zajadlej…/…/. Pomimo zgrozy jaka unosiła się
z każdego kąta, trzeba było powrócić do rzeczywistości. Matka ukroiła dwie pajdy
chleba i położyła na każdą po cienkim plastrze szynki. Po naszym wygłodzeniu nie
można było jeść za dużo i bez umiaru. Nie mogłam przełknąć ani kęsa. Wydarzenia
dzisiejszego przedpołudnia odebrały mi chęć do życia. Z podziwem patrzyłam jak
matka kroi szynkę. Mówiła:
– Dam psu i spuszczę go z łańcucha. Uwiązany, zdechnie przy tej budzie.
Odezwały się ludzkie uczucia mojej mamy i jej miłość do zwierząt”.
Helena Bujwidówna-Jurgielewicz zmarła w Warszawie 29 listopada 1980 roku
i pochowana na Cmentarzu St. Powązkowskim.
Pisząc o córce prof. Odona Bujwida nie sposób nie wspomnieć kilkoma zdaniami właśnie o wybitnym polskim uczonym. Odon Bujwid ur. 30 listopada 1857 r.
w Wilnie. W 1879 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim UW. Po odkryciu Roberta Kocha dotyczącym etiologii gruźlicy, młody Odon Bujwid (student) opracował
podręcznik diagnostyki tej choroby i dzięki temu został zaproszony przez Kocha
na kurs „zdolnych studentów”. Kolejny raz spotkał się z Kochem w Berlinie, po
jego odkryciu przecinkowca cholery. Po ukończeniu studiów założył w Warszawie
pierwszą pracownię bakteriologiczną. Prowadził badania wody w Wiśle i czynił
starania o zainstalowanie filtrów na ujęciach wody dla Warszawy. Gdy pojawia
się wiadomość, że w Paryżu Pasteur odkrył szczepionkę przeciw wściekliźnie,
wyrusza do Paryża i przywozi króliki zakażone wirusem ustalonym. W Warszawie
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powstaje filia zakładu szczepienia przeciw wściekliźnie. Gdy R. Koch ogłasza
światu uzyskanie środka leczniczego przeciw gruźlicę, udaje się do niego. Tym
razem Koch nie ujawnia sposobu wytwarzania preparatu o nazwie Alt Tuberkulin.
Bujwid w swojej pracowni opracowuje preparat nazywając go tuberkuliną. Dwaj
wybitni lekarze weterynarii Hutyra i Marek ocenili działanie tuberkuliny Bujwida
na identyczne z Alt Tuberkulin Kocha.
W 1893 roku przenosi się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński i obejmuje Katedrę Higieny i Bakteriologii. W Krakowie powstały: zakład szczepienia
p. wściekliźnie i badania środków spożywczych, wytwórnia surowic – przeciwbłoniczej, przeciwpaciorkowcowej i przeciwtężcowej oraz szczepionek – przeciw
durowi brzusznemu, czerwonce (różycy), cholerze i ospie. W 1897 r. urodziła się
córka Helena, która przez wiele lat kontynuowała rozpoczęta dzieła swego znamienitego ojca. Odon Bujwid zmarł w Krakowie 26 grudnia 1942 r. i pochowany
na Cmentarzu Rakowickim.
Na podstawie: publikacji wymienionych w tekście oraz K. Jurgielewicz-Bielczykowa „Na ścieżkach losu”, Wyd. Poligrafia 2007 i W. Skrzypek „Zasługi
Odona Bujwida dla nauki i praktyki weterynaryjnej”, Życie Weterynaryjne 69 (1),
1994, s. 23-24.
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Franciszek Kobryńczuk

WIERSZE DLA NAJMŁODSZYCH
(publikujemy jako pierwsi)

Przy żłobie
W Ciechanowcu krowa krowie
powiedziała w ludzkiej mowie:
– Nie pchaj gęby mi do żłobu,
bo nie starczy dla nas obu
marchwi, otrąb i buraków,
ulubionych mych przysmaków!
Ta odrzekła: – Mam w nadmiarze
brukwi, rzepy i ziemniaków.
Mogę część ci oddać w darze
za dwa kilo twych buraków.
Ta odrzekła: – Jestem dojną,
przeto pan mój należycie
już od świtu ręką hojną
karmi co dzień mnie obficie.
Z ciebie nie jest sztuka dojna,
lecz jałówka, więc dziewucha.
Musisz teraz być przystojna,
by cię pojął jakiś buhaj.
Musisz się odżywiać chudo,
by wyglądać jak to cudo.

Towarzystwo znajdziesz męskie
i zakończysz dni panieńskie.
Krowa wartość ma pieniężną
wtedy, kiedy jest zamężną.
Ta odrzekła: – W ludzkim rodzie
jest odwrotnie. Żeńska młodzież
bywa w cenie, nie mężatki.
Jej rodzice – tata z mamą
czynią w związku z nią wydatki,
żeby szybko wyszła za mąż.
Ta odrzekła: – Ludzki rodzaj
na dziwactwa ma urodzaj.
Ale siedźmy obie cicho,
gdyż w oborze nie śpi licho.
Burek może panu donieść,
jako sługa mu przymilny,
o czym owce, krowy, konie
mówią w wieczór wigilijny.

Ta odrzekła: – Dobra rada!
Wyjść mi za mąż już wypada.
Czy pomożesz mi w tym dziele?
Ta odrzekła: – Już nie cielę
jesteś przecie. Wiosna blisko.
Wnet wyjdziemy na pastwisko.
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Wesele we wsi Króle
Z Ciechanowca szedł, kicając,
do wsi Króle pewien zając.
Miał w zamyśle plany pewne
pojąć w wiosce tej królewnę.
Wracał z wioski Króle zając,
łezkę żalu połykając.
– Ni królewna, ni też księżna
mieć nie chciały mnie za męża.
– Nie, nie wyjdę za biedaka,
za zająca, za szaraka!
Wolę żyć jak stara ciotka,
niźli wyjść za tego kmiotka.
Z Ciechanowca do wsi Króle
królik szedł, by znaleźć żonę.
Do królewny jednej czule
rzekł, odwiódłszy ją na stronę:
– Weź za męża mnie, królewno!
Dam ci miłość moją wieczną,
co gra w sercu moim wewnątrz
nutką rzewną i serdeczną.
We wsi Króle rżnie harmonia.
Gości wita w progu sieni.
To weselna ceremonia!
Królik się z królewną żeni.
Mówi wrona na sztachecie
do kukułki, drwinę tając:
– Słuchaj, kumo, królik przecież
jest też biedny jak ten zając.
A kukułka: – Twe twierdzenie
ma zupełnie mądry wątek.
Jednak czasem pochodzenie
jest ważniejsze niż majątek.
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Agnieszka Bylewska

Wiersze
Zapalasz mi światło
Zapalasz mi światło i wieczór już kona
Co będzie, odgadnąć mi wstyd
W twych oczach sny obce i ciepłe ramiona
Dotykasz i chce mi się żyć.
Nad łąką ostatnie przemknęły komary
I świerszcz głośno stuka u drzwi
Tak duszno, powietrze umyka przez szpary
Noc tlen nam odbiera i lśni
To spokój w szaleństwo zamienia się zwolna
Ktoś krzyczy za oknem? Nie, nikt
Ktoś szepcze do ucha, anioły tak płoną
Anioły tak płoną… a ty?

Zaślepione okna
Zaślepione okna pragnień
Pięść, co rzuciła je o mur
Zdrapię, wymyję resztki farby
Słońce przychodzi w ciszy snu
Nie będę więcej wspominała
Ohydy, krzyku nienawiści
Nienawiść niech się sama spala
Bóg ją osądzi, nim oczyści
A ja już widzę – słońce świeci
Błękit mnie żywi, deszcz jest mój
I nie obchodzi mnie nic więcej
I nie ostudzi mnie nic już
Kiedyś zostawię wszystko wokół
Kiedyś zapomnę kto kim był
Zabiorę tylko ślad po szczęściu
A kto zabierze… moje łzy.
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Kiedy ci zagram
Kiedy ci zagram to tak
Jak piękny Grek na gitarze
Zorze przypłyną na wznak
Noc rzuci czar w śpiące plaże
Powiesz mi wszystko to dziś
I wszystko będzie nieważne
Wczorajsze słowa i sny
Wianek obietnic, smak pragnień
Gdybym wiedziała, że tak
Gdybym wyczuła, że jeszcze
Cóż teraz, po plażach płacz
Ściga się z letnim powietrzem
Wspomnę twe oczy i już
Dotknę twych rąk w wyobraźni
Jak malarz tu dodam róż
A tutaj ciut szarej farby

Po drugiej stronie….

Moje ty wszystko i nic
Moje wspomnienia bez nazwy
Niech noc ci niesie po świt
Brzęk gitarowej nieprawdy

Po drugiej stronie serca zaczekam
Wiatr przynosi liście i odchodzi
Będę się do ciebie tak uśmiechać
Tak czule, by noc ci osłodzić
Gdy odejdą ptaki na rozstaje
I ktoś powie to, że czas odjechać
To ja tylko takich chwil się boję
Kiedy pustkę w słowa pozamykasz
Po drugiej stronie życia zaczekam
Przypomnisz sobie mnie i ciało moje
Potem powie ktoś, że czas się przesiał
I już nic nie będzie, i już koniec.
A ty nocą mnie budzisz i jeszcze
W sen mój wlewasz słowa niczym wino
A sny moich myśli takie rześkie
Nie chcą spać choć mówię im… dobranoc
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OFERTA UBEZPIECZENIOWA
Poznań 28.06.2011
Szanowni Państwo
Przedstawiamy Państwu propozycję kontynuacji ubezpieczenia OC na okres
1.09.2011 – 31.08.2012. Polisy która funkcjonuje w Wielkopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej od września 2010 r. Zabezpiecza ona interesy ubezpieczonych
w razie popełnienia przez nich błędu w sztuce lekarskiej. Oferujemy Państwu pełną
opiekę prawną a w razie stwierdzenia zasadności roszczenia wobec ubezpieczonego
wypłatę należnego odszkodowania.
Oprócz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej proponujemy również
ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, którego zakres i warunki
finansowe, być może, pozwolą Państwu spojrzeć życzliwiej na tak skonstruowany
„Pakiet ubezpieczeń”. Proszę pamiętać, że bez względu na posiadane już ubezpieczenia NNW można, w razie wypadku, skorzystać z pomocy i odszkodowania
również z tego ubezpieczenia.
Jeśli zdecydujecie się Państwo na obydwa ubezpieczenia prosimy o wpłacenie 250 zł na konto nr: 52 2480 0002 2161 0013 4415 0001 a w tytule wpłaty
wpisać swoje imię, nazwisko, pesel oraz tekst: OC+ NW.Natomiast jeśli chcecie
skorzystać osobno z któregoś z tych ubezpieczeń składka za OC wynosi – 150
zł a za NNW – 100 zł.
Proszę pamiętać, że jako opiekun Państwa ubezpieczeń jestem do dyspozycji
w razie wszelkich wątpliwości czy problemów.
									
									
									
									
									

Z wyrazami szacunku
Artur Nowak
TUiR Allianz Polska S.A
tel: 600 316 272
artur.nowak@port.allianz.pl
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T.U. Allianz Polska S.A.
Regionalne Centrum Underwritingu
ul. Ruska 37/38
50-079 Wrocław
tel. (48 71) 347 96 37
fax (48 71) 347 96 33
N/Zn: 1118/RCU/WR/11

Wrocław 2011-06-28

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Ubezpieczający:		
						

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Zielona Góra

Ubezpieczeni:			
						
						
						

Lekarze weterynarii zrzeszeni w Wielkopolskiej Izbie 		
Lekarsko-Weterynaryjnej – minimum 200 osób
(lista lekarzy stanowi zał. w przypadku finalizacji 			
ubezpieczenia)

Zakres ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu w ramach zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego
lub innych jednostkach organizacyjnych; na podstawie
wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, świadczenia usług medycznych w związku z prowadzeniem własnej praktyki, udziału w komisjach lekarskich, pełnieniu
dyżurów, włącznie z udzielaniem pierwszej pomocy
lekarskiej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych
z czynnościami służbowymi.
– odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci/klienci podczas przebywania w miejscu wykonywania
zawodu,
– odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne.
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Okres ubezpieczenia 1rok
Suma gwarancyjna:			

20 000 zł

Składka roczna podstawowa

150 zł

Składka minimalna:		

112,5 zł

Płatność 						

jednorazowa

Postanowienia dodatkowe:
1. TU Allianz Polska S.A. potwierdza, iż niniejsza umowa nie zostanie wypowiedziana w zapisanym okresie ubezpieczeniowym.
2. Zakres ochrony obejmuje:
• Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji;
• Przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, FIV); praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi;
• Rażące niedbalstwo;
• Szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;
• Eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji;
• Odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa;
• Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu
świadczeń medycznych;
• Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne;
• TU Allianz Polska S.A. potwierdza, iż w okresie trwania ubezpieczenia nie
zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie – przy zachowaniu nie
zmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności;
• Osoby nowo przystępujące do ubezpieczenia będą objęte ochroną na podstawie
uzupełnionego wykazu i jednocześnie po opłaceniu składki minimalnej;

128

Komunikaty

•

Czysta strata majątkowa – szkoda nie wynikająca ze szkody rzeczowej lub
osobowej. Utrata rzeczy, w tym utrata możliwości korzystania rzeczy i ich
konsekwencje, nie są czystą stratą majątkową.

3. Postanowienia i uwagi dodatkowe:
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Zapisane w umowie ubezpieczenia skutki nie zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie
w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.
4. Przy doubezpieczeniu nowych członków izby, składka liczona prorata za rozpoczęte miesiące, nie mniej niż 75% składki podstawowej.

Integralną część oferty ubezpieczenia stanowią:
OWU odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących
świadczenia zdrowotne zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A.
102/2007
									

Z poważaniem

									
									
									

Ryszard Somla
gł. specjalista
ds. Ubezpieczeń Majątkowych i OC
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2011-06-28

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
1. Ubezpieczający: 								
Wielkopolska Izba Lekarsko 		
												Weterynaryjna
3a. Ogólna liczba osób objętych ubezpieczeniem:

101

3b. Minimalna liczba osób ubezpieczonych
na dzień zawarcia umowy*: 						

101

4. Forma ubezpieczenia: 							imienna
5. Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia:
5.1. Zakres pełny – ochrona ubezpieczeniowa obejmująca świadczenia związane
z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec Ubezpieczony przy
wykonywaniu czynności zawodowych (szkolnych) i w życiu prywatnym – 24 godziny na
dobę, na całym świecie.
5.2.System świadczeń proporcjonalnych – świadczenie zostanie wypłacone na podstawie
obowiązującej w Allianz Polska Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku w takim procencie sumy ubezpieczenia na wypadek
trwałego uszczerbku na zdrowiu, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na
zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy określonej w umowie ubezpieczenia
6. Okres ubezpieczenia: 							1 rok
7. Zakres świadczeń (zł):

Świadczenia – GRUPA 1

Osoba dorosła (A) Sumy ubezpieczenia

Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu
Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na
zdrowiu
Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NW

35 000

Przeszkolenie zawodowe inwalidów

5 000

70 000
17 500

Zawał serca albo udar mózgu dla osób poniżej 30. roku życia

5 000

Świadczenia opiekuńcze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

limity:
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Wizyta lekarza

500

Wizyta pielęgniarki
Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez
lekarza
Transport medyczny z osobą bliską z miejsca zachorowania lub
wypadku do odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez
lekarza prowadzącego
Transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do
miejsca zamieszkania
Transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do
placówki medycznej
Organizacja procesu rehabilitacyjnego

500
100
1 000
1 000
500
700

Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

500

Pomoc domowa

300

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

450

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku

200

Organizacja prywatnych lekcji dla dziecka Ubezpieczonego
Organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie
hospitalizacji dziecka
Opieka pielęgniarki po hospitalizacji
Pomocy medycznej za granicą

200
500
1 500
200 euro

Opieka nad zwierzętami domowymi

150

Opieka psychologa

500

Zdrowotne usługi informacyjne

usługi

Infolinia „Baby Assistance”
SKŁADKA ROCZNA za osobę

usługi
(płatna rocznie)

100 zł

8. Definicje:
Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – Jeżeli w wyniku
nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego upośledzenia funkcji fizycznych (trwały
uszczerbek na zdrowiu), Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie na wypadek trwałego
uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie wypłacane jest w ramach systemu świadczeń
proporcjonalnych lub systemu świadczeń stałych wybranego przez Ubezpieczającego
w momencie podpisywania umowy.
Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – jeżeli w wyniku
nieszczęśliwego wypadku zostanie określone przynajmniej 90% trwałego uszczerbku na
zdrowiu, Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na
zdrowiu naliczone od podwójnej sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na
zdrowiu.
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Przeszkolenie zawodowe inwalidów – świadczenie jest wypłacane Ubezpieczonemu,
w stosunku do którego odpowiedni organ rentowy orzekł celowość przekwalifikowania
zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, o ile nie
przysługuje Ubezpieczonemu zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego.
Zawał serca albo udar mózgu dla osób poniżej 30. roku życia – jeżeli w momencie
zaistnienia zdarzenia Ubezpieczony nie ukończył 30. roku życia, to przysługuje mu
świadczenie z tytułu wystąpienia zawału serca albo udaru mózgu. Allianz Polska wypłaci
Ubezpieczonemu sumę określoną w umowie ubezpieczenia z tytułu jednej z wymienionych
chorób, spełniającej definicje o.w.u. NNW, jeżeli u Ubezpieczonego w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej wystąpi pierwszy w życiu zawał serca albo pierwszy w życiu
udar mózgu, które wymagają hospitalizacji. Zawał serca albo udar mózgu w świetle o.w.u.
NNW nie są uznawane za nieszczęśliwy wypadek.
Świadczenia opiekuńcze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – niezależnie od doznanego
trwałego uszczerbku na zdrowiu, Allianz Polska gwarantuje świadczenia opiekuńcze na
terenie RP.
9. Warunki dodatkowe:
9.1. Przedstawiona oferta ważna jest przez 30 dni od dnia jej wystawienia.
9.2. Do przedstawionej oferty mają zastosowanie: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków o indeksie GNW01 przyjęte na mocy uchwały Zarządu
TU Allianz Polska S.A. nr 3/2009 z dnia 8 stycznia 2009r. roku oraz w przypadku systemu
świadczeń proporcjonalnych Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku przyjęta na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska
S.A. nr 63/2006 z dnia 28 lipca 2006.
* w przypadku, gdy liczba osób ubezpieczonych będzie mniejsza – składki mogą ulec
zmianie.
wszystkie kwoty wyrażone są w złotych, chyba że zaznaczono inaczej.
Z poważaniem,
Artur Nowak
TUiR ALLIANZ POLSKA S.A
Tel.600 316 272
FAX: 71 7584747
e-mail: artur.nowak@port.allianz.
pl
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość
kapitału zakładowego: 356 630 000 złotych (wpłacony w całości).
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Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej urzędników
Zakres ubezpieczenia – odpowiedzialność majątkowa urzędników zgodnie
z ustawą z 20 stycznia 2011 r.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy
wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do
rażącego naruszenia prawa.
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym
w skutek rażącego niedbalstwa.
Umowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które powstały w okresie ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna – 12-krotność wynagrodzenia nie więcej niż kwota określona w tabeli w zależności od wariantów w odniesieniu do jednego i wszystkich
wypadków w okresie ubezpieczenia dla każdego z ubezpieczonych
Suma gwarancyjna

składka

50.000,-zł
70.000,-zł
100.000,zł

180zł
210zł
280zł

Franszyza redukcyjna
Wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 1000zł dla każdej szkody
Składka płatana jednorazowo.
Powyższa propozycja uwzględnia ochronę udzielaną w oparciu o następujące
warunki:
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Wyciąg z warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa
§ 1.
Postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej umowy Allianz zawiera z funkcjonariuszami publicznymi, organami administracji publicznej, lub innymi podmiotami, zwanymi dalej
Ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej.
Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na swoją rzecz lub na cudzy rachunek.
Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone
w formie pisemnej indywidualnie uzgodnione postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych warunkach.
§ 2.Definicje
Przez użyte w niniejszych warunkach. określenia rozumie się:
1. funkcjonariusz publiczny – osobę działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu
administracji publicznej lub osobę wykonująca w urzędzie organu administracji
publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy
cywilnoprawnej, biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze
decyzji lub postanowienia przez taki organ
2. Ubezpieczający – ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na
cudzy rachunek;
3. Ubezpieczony – funkcjonariusz publiczny
4. Podmiot odpowiedzialny – Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego
lub inny podmiot który zgodnie z art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
– kodeks cywilny 9Dz.U. nr 16, poz. 93, zpóźn.zm.), ponosi odpowiedzialność
majątkową za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej
5. Organ administracji publicznej – ministrów, centralne organy administracji
rządowej, wojewodów działających w ich lub we własnym imieniu, inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej iniezespolonej), organy jednostek
samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty powołane z mocy prawa lub
na podstawie porozumień do załatwienia spraw indywidualnych rozstrzyganych
w drodze decyzji administracyjnych
6. Rażące naruszenie prawa –
1) Wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postępowania na podstawie art. 156 §1 pkt 2 (decyzja wydana została bez podstawy
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa) lub art. 156 § 1 pkt 2 w związku
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z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
2) wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na podstawie art. 247 § 1 pkt 2albo pkt 3 (stwierdzenie nieważności
decyzji przez organ podatkowy w sytuacji gdydecyzja została wydania bez
podstawy prawnej lub została wydana z rażącym naruszeniem prawa) lub art.
247 § 1 pkt 2 albo pkt 3,w związku z art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r
– ordynacja podatkowa (dz.U. Nr 153, poz 1270, z późn. zm.)
3) stwierdzenie braku podstawy prawnej lub naruszenia prawa na podstawie art.
54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r – prawo o postępowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn zm.) (uwzględnienie skargi
przez organ, którego działanie lub bezczynność została zaskarzona)
4) wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
w związku z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Sąd uwzględniając skargę stwierdza nieważność
decyzji lub postanowienia w całości lub w części jeżeli decyzja lub postanowienie zostały wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa)
5) wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w
związku z art.247 § 1 pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – ordynacja
podatkowa (stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ podatkowy
jeżeli decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem
prawa)
6) stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 37 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (organ
administracji publicznej wyższego stopnia uznaje zażalenie na nieterminowość
załatwienia sprawy)
7) stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 141 § 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (uznanie ponaglenia w przypadku nieterminowości załatwienia sprawy przez organ podatkowy wyższego
stopnia lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa
nie została załatwiona przez Dyrektora izby Skarbowej)
8) prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie
art. 149 lub art. 154 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (uznanie przez Sad skargi za bezczynność lub
przewlekłe prowadzenia postępowania przez organy obejmujące
– decyzyjne administracyjne
– postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy
zażalenie
– postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
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– inne niż określone powyżej akty lub czynności z zakresu administracji publicznej
– pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w indywidualnych sprawach lub skarga w sprawie niewykonania wyroku uwzględniającego
skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku
9) prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 477
(14) § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(odwołanie do Sadu w związkuniewydaniem decyzji przez organ rentowy)
10) prawomocne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 479 (31a) § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego (odwołanie do Sądu ochrony konkurencji
i konsumentów od decyzji Prezesa Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów)
11) ostateczne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia
prawa na podstawie art. 81 ust 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurenci i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, poz, 331, z późn. zm)
(uznanie odwołania przez Prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów
od swojej decyzji)
7. wypadek ubezpieczeniowy – Działanie lub zaniechanie ubezpieczonego przy
wykonywaniu władzy publicznej prowadzące do rażącego naruszenia prawa,
którego konsekwencją była wypłata przez podmiot odpowiedzialny odszkodowania. Ubezpieczeniem objęte jest takie działanie lub zaniechanie, którego
skutki prawne dla ubezpieczonego będą znane w okresie 3 lat od momentu
rażącego naruszenia prawa. Ubezpieczyciel odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe wobec których nie wygasły roszczenia regresowe do ubezpieczonego
– jako funkcjonariusza publicznego – zgodnie z art. 291 kodeksu pracy
8. franszyza redukcyjna– określona w umowie ubezpieczenia kwotowo, procentowo lub kwotowo-procentowo wartość, która zmniejsza wysokość odszkodowania wypłacanego przez Allianz za każdy z wypadków ubezpieczeniowych.
9. osoby bliskie – małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, rodzeństwo,
wstępni, zstępni, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa,
przysposabiający, przysposobiony;
10. szkoda seryjna – Kilka szkód spowodowanych tą samą przyczyną tj błędną
decyzją niezależnie od terminu ich faktycznego wystąpienia, traktuje się jako
jedną szkodę, a za datę ich wystąpienia dla celów likwidacyjnych przyjmuje
się datę wystąpienia pierwszej szkody.
§ 3.
Przesłanki odpowiedzialności
§ 4.
Funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność majątkową w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:
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1. 	 na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone
przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy
wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszenie prawa;
2. Naruszenie prawa, o którym mowa w ust. 1 zostało spowodowane zawinionym
działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego;
3. Rażące naruszenia prawa o którym mowa w ust. 1 zostało stwierdzone zgodnie
z § 2 ust. 6 niniejszych warunków.
§ 5.
Wyłączenia
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i Allianz nie ponosi odpowiedzialności za
szkody:
1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego. Rażące przekroczenie kompetencji w tym podejmowanie decyzji w sprawach co do których ubezpieczony
nie miał stosownego umocowania i nie leżało to w zakresie jego obowiązków
traktowane będzie jako wina umyślna
2) wyrządzone osobom bliskim względem Ubezpieczonego;
3) związane z wykonywanie władzy publicznej w okresie wojny, wojny domowej, stanu wojennego, rewolucji, rozruchów, zamieszek społecznych;
4) za które ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia
odpowiedzialności cywilnej innej osoby albo wskutek rozszerzenia zakresu
własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy.
Czasowy zakres pokrycia –act commieted
wypadek ubezpieczeniowy – Działanie lub zaniechanie ubezpieczonego
przy wykonywaniu władzy publicznej w okresie ubezpieczenia prowadzące do
rażącego naruszenia prawa, którego konsekwencją była wypłata przez podmiot
odpowiedzialny odszkodowania.
Ubezpieczeniem objęte jest takie działanie lub zaniechanie, którego skutki
prawne dla ubezpieczonego będą znane w okresie 3 lat od momentu rażącego
naruszenia prawa.

137

Komunikaty

138

Z żałobnej karty

Ś.P. Dr Tadeusz Russ
W dniu 8 czerwca 2011 roku na cmentarzu w Grodzisku Wlkp. z głębokim
żalem pożegnaliśmy Ś.P. dra. Tadeusza Russa. Pożegnaliśmy go przede wszystkim w imieniu grupy przyjaciół i kolegów lekarzy weterynarii z Wielkopolski, ale
także w imieniu Koła Seniorów Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu, w imieniu Duszpasterstwa Weterynarii Wielkopolskiej oraz w imieniu
byłego Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Weterynaryjnych.
Pożegnaliśmy nie tylko znakomitego lekarza weterynarii praktyka, kierownika
Oddziału Rejonowego w Grodzisku Wlkp., ale i dobrego, życzliwego człowieka,
naszego wiernego Przyjaciela.
Znaliśmy Go od kilkudziesięciu lat, początki to lata 60-te i 70-te, lata weterynarii – nie procedur i sprawozdań, ale lata zwalczania tak groźnych dla ludzi
i zwierząt chorób jak gruźlica, bruceloza i białaczka bydła, pomór i choroba pęcherzykowa świń, kliniczna postać choroby Aujeszki (pierwsze ogniska właśnie w tym
rejonie), listerioza, salmonellozy, czy grzybica. Spotykaliśmy się często przy okazji
weterynaryjnych konsultacji terenowych, czy diagnostyki laboratoryjnej w ZHW.
Doktor Tadeusz Russ był lekarzem weterynarii nieprzeciętnym i dociekliwym,
co potwierdził uzyskaniem cenzusu naukowego.
Ale nie tylko praca zawodowa nas łączyła. Doskonale pamiętam początki lat
80-tych, wybuch „Solidarności”. Z jakim entuzjazmem i energią Świętej Pamięci
Tadeusz włączył się w powstawanie tego związku w Wojewódzkim Zakładzie
Weterynarii w Poznaniu. A potem mroczny czas stanu wojennego. Trudne lata,
zwłaszcza dla tych, którzy oczekiwali prawdziwej odnowy naszego życia społecznego. Ale wtedy w trudnościach życia codziennego zawsze można było na Niego
liczyć. Był człowiekiem zawsze na TAK i zawsze życzliwym, nie było dla Niego
spraw niewykonalnych. Muszę też podkreślić, że Dr Tadeusz Russ był nie tylko
gorącym patriotą zawodowym, ale i patriotą w szerszym znaczeniu tego słowa. Już
w tym opresyjnym czasie zaczęliśmy się spotykać i obchodzić listopadowe Święto
Odzyskania Niepodległości. Zawsze na nim Ś.P. Tadeusz był i zawsze przywoził
na nie gipsowy odlew postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po stanie wojennym
był współzałożycielem Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Weterynaryjnych, które
było prekursorem odtworzenia przedwojennych Samorządowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych. Tak mijały lata naszej współpracy zawodowej i przyjacielskich
kontaktów. Przyszły lata naszych emerytur i ta choroba Tadeusza – tygodnie,
miesiące i lata ciszy. Nie mogliśmy się spotykać, ale gdy grono Jego przyjaciół się
zebrało, zawsze Go wspominaliśmy tak, jak gdyby był wśród nas.
Żegnaliśmy Dra Tadeusza Russa w środę 8 czerwca 2011 roku – w niedzielę 12 czerwca 2011 roku, w dniu Pielgrzymki Lekarzy Weterynarii i Służb Weterynaryjnych na Jasnej
Górze, modliliśmy się u tronu Królowej Polski o spokój Jego duszy. Wierzymy, że Dobry
Pan Bóg, nasz Pan życia i śmierci, Pan lekarzy weterynarii da Mu wieczne spoczywanie.
Rodzinie zmarłego złożyliśmy głębokie i serdeczne wyrazy współczucia.
Prof. dr hab. Walenty Kempski
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Z żałobnej karty

Ś.P. Jan Orzechowski

W dniu 29 czerwca 2011 roku zmarł nasz Kolega lek. wet. Jan Orzechowski.
Ś.P. Jan Orzechowski urodził się 20 grudnia 1934 roku w Sierakowie. Dyplom
lekarza weterynarii uzyskał w 1963 roku na SGGW w Warszawie. Po ukończeniu
stażu rozpoczął pracę w PZWet. Września, a od 2 maja 1964 r. w b. Miejskim
Zakładzie Weterynarii w Poznaniu jako rzeźniany lekarz weterynarii w zakładach
mięsnych; jednocześnie współpracował z Akademią Medyczną. W dniu 31 lipca
1999 roku przeszedł na emeryturę.
Odszedł od nas Kolega niezwykle pracowity, skromny, odznaczający się
ogromnym zaangażowaniem w wykonywaniu swojej pracy. Od kilku lat aktywnie
uczestniczył w corocznych spotkaniach Koła Seniorów przy Wielkopolskiej Izbie
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu. Będzie nam Go brakowało.
Na miłostowskim cmentarzu w Poznaniu, w letni dzień – 4 lipca 2011 roku
– z bólem pożegnała Go najbliższa Rodzina, koledzy, przyjaciele i znajomi. Na
zawsze pozostanie w naszych sercach.
Cześć Jego Pamięci!
Lek. wet. Jan Szewczuk
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