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mgr Agnieszka Bylewska

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Witamy Państwa serdecznie na przełomie V i VI kadencji Rady i innych organów Izby, bowiem za moment V Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Lekarzy
Weterynarii… nowe rozdanie. W tym momencie patrzę za okno, jest koniec marca
(!) – 26 marca i choć wiosna kalendarzowa w pełni, za szybą mam metrowe sople,
15 cm szerokości u podstawy. Ewenement? Ewenement jak najbardziej.

Fot.1. Wiosna (autor: Lech Gogolewski)

I na nic opowieści mediów o globalnym ociepleniu. Przesunęła się pokrywa
lodowa na biegunie, lód odparował do atmosfery i dopóki nagromadzona w chmurach wilgoć nie spadnie na ziemię i nie odkryje nam drogi do gwiazd, a może przede
wszystkim do tej największej, dającej nam ciepło, czyli słoneczka, zima będzie
trzymać. Okazuje się, że zima jest epokowa i spowodowała śnieżne kataklizmy
nawet na wilgotnych wyspach Wielkiej Brytanii. No cóż… przetrwamy i epokową,
choć z „bólami” i grypami – też najzjadliwszymi od 20 lat. I może jeszcze jedna,
przepraszam, że nie optymistyczna wiadomość: wg długoterminowych prognoz
pogody (synoptykom i sobie życzymy, żeby się nie sprawdziły!), średnia przewidywana temperatura maja to 10 stopni Celsjusza, czyli że w nocy jakieś… minus
dwa? A Majówka…? No ale nie ma co lękać się na wyrost. Oby do wiosny!
Na długie wiosenno-zimowe wieczory polecamy jak zawsze lekturę Biuletynu
Informacyjnego Izby, w którym każdy z Państwa, a może tylko niektórzy znajdą coś
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dla siebie. Zaczynamy jak zawsze od artykułu Prezesa Andrzeja Moskala, który we
wstępnej wersji miał być sprawozdaniem z pracy Rady na zbliżający się Zjazd, ale
z uwagi na okoliczności, słabą frekwencję podczas zebrań wyborczych, mających
na celu wyłonienie delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, stał się analizą
sytuacji przedwyborczej i omówieniem stylu i zakresu działalności Prezesa i Rady.

Fot. 2. Wiosna (autor: Lech Gogolewski)

Następnie rejestr uchwał i „Informacje bieżące” dotyczące najbardziej istotnych
spraw zawodowo – samorządowych, realizowanych poprzez struktury krajowe.
Wiele osób nie zagląda na internetowe strony krajowe, dlatego wychodzimy im
naprzeciw publikując je w formie papierowej.
W dziale „Moim zdaniem” prezentujemy kilka punktów widzenia na sprawy
zjazdowe, wyborcze: zapraszam więc do przeczytania artykułów dr Grzegorza
Wąsiatycza, lek. wet. Jacka Sośnickiego i lek. wet. Henryka Ziółkowskiego.
W „Kalendarzu imprez korporacyjnych” znalazły się tym razem artykuł Nestora
Weterynarii lek. wet. Wiesława Marciniaka – „Podziękowania” za zorganizowanie
spotkania opłatkowego Koła Seniorów, zilustrowane zdjęciami z imprezy. W tym
samym dziale również relacja z poprzedniego i zaproszenie na Półmaraton Słowaka,
w którym udział biorą również lekarze weterynarii. Relację napisał dla Państwa
lek. wet. Michał Sokół.
Niezwykle cieszą mnie artykuły pisane dla naszego Biuletynu przez Pana lek.
wet. Mieczysława Pietrzaka – wspaniałego nauczyciela i wychowawcy z Technikum
Weterynaryjnego we Wrześni. Jego zdanie w kwestiach zawodowych, dydaktycznych
i samorządowych jest wciąż niezwykle cenne dla całego środowiska. Tym razem
jest to interesująca publikacja zatytułowana „Z historii Wielkopolskiej Weterynarii”.
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Fot. 3. Wiosna (autor: Lech Gogolewski)

Aby umilić Państwu czas – taką mam nadzieję – zapraszam Państwa wspólnie
z lek. wet. Włodzimierzem Smardzem w podróż po polskich jeziorach, chaszczach,
ale i Wenezueli, gdzie Pan Smardz przepięknie uwiecznił ptaki naszego kraju i te
egzotyczne z niemałym jak się okazało poświęceniem. Doktor Smardz udzielił mi
obszernego wywiadu na ten temat, który bogato zilustrowaliśmy jego nadzwyczajnymi fotografiami… Nic więcej nie powiem… Zainteresowani na pewno nie ominą
tak pięknych zdjęć i opowieści ich autora.
W „Chwili relaksu” – oryginalne opowiadanie lek. wet. Marka Mencla zachęcające do refleksji nad przemijaniem i tradycyjnie kilka wierszy piszącej te słowa.
Mamy ogromną nadzieję, że poruszy Państwa historia Kolegi lek. wet. Macieja
Grząślewicza, który znalazł się w dramatycznej życiowej sytuacji i może już tylko
liczyć na najżyczliwszych spośród Państwa, o co w Jego imieniu prosimy w dziale
Komunikaty. Mamy też godny uwagi anons i ofertę dotyczacą szkoleń radiologicznych lek.wet. Katarzyny Szczepańskiej.
Na pożegnanie – pożegnania ostatnie, smutne i zawsze zaskakujące: ś.p. prof.
Czesława Janickiego, ś.p. lek. wet. Jana Miteli i ś.p. lek. wet. Janusza Satory. Na
zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Z nadzieją na wiosnę, na dni pełne radości, ciepła i satysfakcji w życiu codziennym, i na spektakularne sukcesy zawodowe, a może tylko spokojne, rzetelne
i w pełni profesjonalne, na czas nagrodzone działania, żegnam się z Państwem do
następnego razu.
w imieniu redakcji
mgr Agnieszka Bylewska
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Lek. wet. Andrzej Moskal

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W tym miejscu miało być zamieszczone sprawozdanie z działalności Rady za rok 2012. Ponieważ jesteśmy w trakcie zebrań
wyborczych w rejonach wyborczych, nie mogłem nie przekazać swoich refleksji
na ten temat.
Zebrania w mniejszych rejonach przeważnie się odbyły i dokonano wyboru
delegatów frekwencja była jednak słaba – można powiedzieć na „styk”.
Gorzej było w dużych rejonach wyborczych, gdzie z powodu braku kworum nie
dokonano wyboru delegatów. Przed tymi rejonami II termin. Dało się zaobserwować
pewną prawidłowość, a mianowicie tam, gdzie Koledzy żyją głównie z wyznaczeń
(czytaj: badania zwierząt rzeźnych i mięsa), nie było kłopotów z frekwencją.
Oczywiście bardzo pomogli Lekarze Powiatowi wprowadzając dogodne
terminy i udostępniając sale do zebrań wyborczych. Nie zawiedli także lekarze
inspekcyjni i w większości stawili się na zebrania. Na całej linii zawiedli jednak
lekarze prywatnie praktykujący, tzw. klinicyści. Jednym nie odpowiadała godzina
zebrania, a inni stwierdzili, że to ich nie dotyczy.
Jak więc wyobrażacie sobie Państwo pracę Izby na rzecz lekarzy wolnopraktykujących?
Jak wyobrażacie sobie załatwienie swoich spraw i postulatów bez obecności
w strukturach Izby? Nieobecni nie mają racji!
Łatwo jest narzekać, utyskiwać, ale nic samo się nie zrobi. Trzeba pomóc
i wziąć sprawy w swoje ręce.
Niektórzy koledzy piszą o bezczynności Izby np. na temat cennika. Wiadomo, że próbowano taki cennik opracować, co skończyło się jednak oskarżeniem
o zmowę cenową i karami nałożonymi na Izbę przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Niedawno podjęto próbę poprzez opracowanie specjalnych ankiet, aby zbadać
poziom średnich cen stosowanych w poszczególnych rejonach Polski, w zależności
od wielkości miejscowości i rodzaju zakładu leczniczego dla zwierząt.
Wiecie ile ankiet nadesłano? Z Wielkopolski – 15, a z całego kraju 80 sztuk.
Nie dość, że ilość jest śmiesznie mała (w stosunku do ilości zakładów) to różnice
cenowe za te same usługi sięgają 1000 %. Wygląda więc to tak: z jednej strony
czegoś się żąda, a z drugiej odmawia współpracy.
Niestety bez takiej współpracy niczego się nie osiągnie. Liczne deklaracje
i dobra wola nie wystarczą.
Podobnie wygląda w wielu innych sprawach. Mówi się o „handlu lekami”, ale
gdy przychodzi do konkretów „nabieramy wody w usta”. Narzekamy na samowolę
techników, ale często się sami nimi wysługujemy.
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W wielu sprawach, które Izba chciałaby załatwić natrafia na urzędniczy opór
nie do przebicia.
W trosce o ochronę rynku usług sam byłem autorem interpelacji obligującej
kierowników gabinetów do odbycia co najmniej rocznego stażu klinicznego. Niestety podjęcie tej uchwały było zdaniem prawników niezgodne z obowiązującymi
przepisami prawnymi.
Interpelacja na forum Rady Krajowej została odrzucona. Nie wiadomo jednak,
czy doczekamy się odpowiednich zmian prawnych w tym zakresie. Podobnie próba
zmiany stawki za szczepienia psa lub kota przeciwko wściekliźnie została odrzucona
przez stronę rządową (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Próba rozliczania czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej – odrzucono (w interpretacji Departamentu
i GIW- u są to zadania własne Inspekcji).
Próbę ograniczenia ilości studentów na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej – odrzucono (uczelnie są samorządowe i niezależne, a dotacja państwowa jest
tym wyższa im więcej studiujących). Ba, powstały nowe kierunki w Poznaniu
i Krakowie.
Próba podwyższenia wynagrodzeń dla lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej – mimo
początkowych obietnic – odrzucono (przecież inne inspekcje zarabiają mniej).

Fot. Prezes Andrzej Moskal i sekretarz Henryk Ziółkowski
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I tak można mnożyć bez końca. Czy to jednak oznacza, że należy spocząć na
laurach? Na pewno nie. Nie tak dawno moje zabiegi o przynależność kierowników
zakładów leczniczych do właściwej terytorialnie Izby, zakończyły się sukcesem.
Mimo wielu rozbieżności podjęto odpowiednią uchwałę na szczeblu krajowym.
Zabiegi o odrzucenie projektu tzw. konsolidacji Inspekcji w ramach urzędów
wojewódzkich oraz zachowanie tożsamości Inspekcji Weterynaryjnej w procesie
łączenia inspekcji w jedną tzw. Inspekcję ds. Bezpieczeństwa Żywności, prawdopodobnie także zakończą się sukcesem dzięki współpracy wszystkich środowisk
lekarsko-weterynaryjnych.
Jeszcze raz powiem: nikt za nas niczego nie załatwi. Tylko zgodna współpraca
środowiska i upór w dążeniu do celu może przynieść zamierzony efekt.
Żadne ceny minimalne nie będą respektowane, jeśli sami nie zaczniemy się
szanować i pokazywać palcami „czarne owce”. Takie zawsze się znajdą i muszą
się spotkać z reakcją środowiska.
Ostatnio najbardziej zagrożeni są lekarze urzędowi wykonujący czynności
badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Usilne dążenie producentów żywności do
wprowadzenia tzw. „nadzoru właścicielskiego” może pozbawić źródła utrzymania
wielu lekarzy i ich rodziny.
Zatem czy w obliczu tych zagrożeń i ogromu zadań można pozostać obojętnym?
Na pewno nie! Problemy całego środowiska są problemami izby lekarsko-weterynaryjnej. Tak to należy rozumieć i dlatego trzeba pójść na zebranie i dać
się wybrać.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Andrzej Moskal
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UCHWAŁY RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
PODJĘTE PODCZAS SESJI W DNIU 19 GRUDNIA 2012 R.
850/2012/V

W sprawie ustalenia terminu i miejsca wyborów
delegatów na V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.

19.12.2012

851/2012/V

W sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
Lek. wet. Katarzyny Ewy Kujawy
Nr prawa wyk. zawodu 65515

19.12.2012

852/2012/V

W sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
lek. wet. Michaliny Magdaleny Kanik
Nr prawa wyk. zawodu 65516

19.12.2012

853/2012/V

W sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
lek. wet. Pauliny Jerzy Kittel
Nr prawa wyk. zawodu 65517

19.12.2012

854/2012/V

W sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
Lek. wet. Janusza Piotra Intka
Nr prawa wyk. zawodu 06721

19.12.2012

855/2012/V

W sprawie wpisu lekarza weterynarii do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Joanna Woźna
Nr prawa wyk. zawodu 85927
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej

19.12.2012
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856/2012/V

W sprawie wpisu lekarza weterynarii do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Agnieszka Wolska
Nr prawa wyk. zawodu 80622
Dotychczasowy członek Śląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej

19.12.2012

857/2012/V

W sprawie wpisu lekarza weterynarii do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Iga Ernst-Rozmus
Nr prawa wyk. zawodu 40299
Dotychczasowy członek Kaszubsko-Pomorskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej

19.12.2012

858/2012/V

W sprawie wpisu lekarza weterynarii do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Elżbieta Grzelak
Nr prawa wyk. zawodu 85756
Dotychczasowy członek Dolnośląkiej Izby LekarskoWeterynaryjnej

19.12.2012

859/2012/V

W sprawie wpisu lekarza weterynarii do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Dorota Bednarczyk
Nr prawa wyk. zawodu 35004
Dotychczasowy członek Opolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej

19.12.2012

860/2012/V

W sprawie wpisu lekarza weterynarii do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Stefan Sekulski
Nr prawa wyk. zawodu 85845
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej

19.12.2012
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861/2012/V

W sprawie wpisu lekarza weterynarii do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Karolina Magda Mazurkiewicz
Nr prawa wyk. zawodu 60643
Dotychczasowy członek Lubelskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej

19.12.2012

862/2012/V

W sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Joanna Katarzyna Skoracka
Nr prawa wyk. zawodu 65482
Zakończenie działalności Lekarsko-weterynaryjnej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

19.12.2012

863/2012/V

W sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Robert Skoracki
Nr prawa wyk. zawodu 65483
Zakończenie działalności Lekarsko-weterynaryjnej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

19.12.2012

864/2012/V

W sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Krzysztof Zemski
Nr prawa wyk. zawodu 06058
Zakończenie działalności Lekarsko-weterynaryjnej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

19.12.2012

865/2012/V

W sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Rafał Smołucha
Nr prawa wyk. zawodu 65150
Przeniesienie do Podkarpackiej Izby LekarskoWeterynaryjnej

19.12.2012
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866/2012/V

W sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Izabela Stefania Bukszyńska
Nr prawa wyk. zawodu 60825
Przeniesienie do Lubelskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej

19.12.2012

867/2012/V

W sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Marcin Feder
Nr prawa wyk. zawodu 65481
Przeniesienie do Kujawsko-Pomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej

19.12.2012

868/2012/V

W sprawie skreślenia lekarza weterynarii z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Natalia Wojniusz
Nr prawa wyk. zawodu 85582
Zakończenie działalności Lekarsko-weterynaryjnej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

19.12.2012

869/2012/V

W sprawie obniżenia składki członkowskiej lekarza
weterynarii Jacka Łukasiewicza.

19.12.2012

870/2012/V

W sprawie przyznania jednorazowej zapomogi
finansowej lek. wet. Lidii Latuszek.

19.12.2012

871/2012/V

W sprawie przyznania jednorazowej zapomogi
finansowej lek. wet. Marcinowi Świąderowi.

19.12.2012

872/2012/V

W sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich
lek. wet. Natalii Wojniusz.

19.12.2012

873/2012/V

W sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich
lek. wet. Bogusławy Patrzykont.

19.12.2012

874/2012/V

W sprawie odmowy umorzenia zaległych składek
członkowskich lek. wet. Krzysztofa Balkowskiego.

19.12.2012

875/2012/V

W sprawie odmowy umorzenia zaległych składek
członkowskich lek. wet. Andrzeja Jagiełki.

19.12.2012

876/2012/V

W sprawie stwierdzenia posiadania przez lek. wet.
Romualda Stawinogę statusu lekarza weterynarii
emeryta niepracującego.

19.12.2012
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877/2012/V

W sprawie stwierdzenia posiadania przez lek. wet.
Elżbietę Pająk statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego.

19.12.2012

878/2012/V

W sprawie odmowy umorzenia zaległych składek
członkowskich lek. wet. Macieja Walerczyka.

19.12.2012

879/2012/V/
Rej. ZLZ

o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

19.12.2012

Wdowa po podmiocie prowadzącym zakład i kierowniku:
Lek. wet. Andrzeju Szpilarewiczu – Pani Anna
Szpilarewicz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
64-510 Wronki, ul. Zwycięzców 9
Nr Ew. 557,
Nr księgi 12/1/748/2007/IV/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek wdowy po
podmiocie prowadzącym zakład.
880/2012/V/
Rej. ZLZ

o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i kierownik:
dr Zenon Tratwal
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
62 – 035 Kórnik, ul. Młyńska 44
Nr Ew. 01
Nr księgi 12/1/110/2004/III/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek podmiotu
prowadzącego zakład.
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881/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt

19.12.2012

Kierownik zakładu – lek. wet. Marcin Korościk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Maravet” s.c.
63-200 Jarocin, ul. Św. Ducha 13
Nr Ew. 608
Nr księgi 12/1/1092/2008/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1.Podmiot prowadzący zakład: GABINET
WETERYNARYJNY „Maravet” s.c. Marcin Korościk,
Rafał Kopyto, Magdalena Korościk,
2. Liczba współpracowników lekarzy weterynarii: 3
3. Liczba pracowników personelu pomocniczego: 1
882/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Karol Wlazły
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „GALLIVET” – Usługi Weterynaryjne
63-700 Krotoszyn,
ul. Grudzielskiego 32
Nr Ew. 524 Nr księgi 12/1/655/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Adres zakładu leczniczego dla zwierząt: 63-700
Krotoszyn, ul. Wita Stwosza 17
2. Liczba pracowników lekarzy weterynarii, w tym
kierownik: 2
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883/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt

19.12.2012

Kierownik zakładu – lek. wet. Wojciech Zaręba
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Usługi Weterynaryjno-Sanitarne Wojciech Zaręba
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 150
Nr Ew. 233, Nr księgi 12/2/252/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1.Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„ZATORZE”
2. Adres zakładu leczniczego dla zwierząt: 64-100
Leszno, ul. Lubuska 22
3. Liczba pracowników, współpracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik: 3
4. Liczba pracowników personelu pomocniczego: 1
884/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Łucjan Kiciński
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna Łucjan Kiciński i
Wspólnicy Sp.j.
64-234 Przemęt, Bucz, ul. Kasztanowa 4
Nr Ew. 134, Nr księgi 12/2/153/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Rodzaj zakładu leczniczego dla zwierząt: GABINET
WETERYNARYJNY
2. Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt: GABINET
WETERYNARYJNY JOANNA KICIŃSKARATAJCZAK Sp.j.
3. Zmiana nr księgi: 12/1/884/2012/V/Rej. ZLZ
4. Kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt: lek.
wet. Joanna Kicińska-Ratajczak
5. Liczba pracowników, współpracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik: 3
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885/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt

19.12.2012

Kierownik zakładu – lek. wet. Sylwia Łata
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna „KOCIAK”
61-104 Poznań, Chwaliszewo 12
Nr Ew. 624, Nr księgi 12/2/59/2009/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Zmiana nazwiska kierownika: lek. wet. Sylwia
Klimkiewicz
2. Liczba pracowników, współpracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik: 2
886/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt

19.12.2012

Kierownik zakładu – lek. wet. Jacek Paszko
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „PASZCZAK”
62-081 Przeźmierowo,
ul. Wysogotowska 102
Nr Ew. 334, Nr księgi 12/1/352/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla zwierząt: 62-081
Przeźmierowo, ul. Kwiatowa 23
887/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Kierownik zakładu –
lek. wet. Grzegorz Wypychowski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT” s.c.
Agnieszka i Grzegorz Wypychowscy
62-610 Sompolno,
ul. Gimnazjalna 19
Nr Ew. 302, Nr księgi 12/2/320/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Liczba pracowników personelu pomocniczego: 4
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888/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt

19.12.2012

Kierownik zakładu – lek. wet. Michał Maśliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Usługi Weterynaryjne Michał Maśliński”
63-810 Borek, ul. Jaraczewska 6
Nr Ew. 269, Nr księgi 12/1/288/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla zwierząt: Nowa Wieś 32
G, 64-130 Rydzyna,
tel. 509 653 616
889/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt

19.12.2012

Podmiot prowadzący zakład – Radosław Zieliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Radosław Zieliński
62-030 Luboń, ul. Kościuszki 114
Nr Ew. 712,
Nr księgi 12/1/664/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt: lek. wet.
Bogusława Patrzykont
2. Liczba pracowników, współpracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik: 2
890/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Magdalena SzymańskaKrzywda
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. HAMA PLUS S.A.
64-200 Wolsztyn, Stary Widzim 254
Nr Ew. 579, Nr księgi 12/1/874/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników personelu pomocniczego: 1
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891/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt

19.12.2012

Kierownik zakładu – lek. wet. Robert Balcerak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Robert Balcerak
63-740 Kobylin ul. Kopernika 6
Nr Ew. 552 Nr księgi 12/1/726/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt: Gabinet
Weterynaryjny VETA Robert Balcerak.
Podmiot prowadzący zakład: VETA Robert Balcerak
Gabinet Weterynaryjny, ul. Szamotulska 29, 64-710
Połajewo.
Adres i nr telefonu zakładu leczniczego dla zwierząt:
64-710 Połajewo, ul. Szamotulska 29, tel. 696 040 388
892/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt

19.12.2012

Kierownik zakładu – lek. wet. Ewelina Dembińska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
62-085 Skoki, ul. Podgórna 22
Nr Ew. 662, Nr księgi 12/1/351/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt: Gabinet
Weterynaryjny „Ewet”
Nazwisko kierownika zakładu: lek. wet. Ewelina
Przyłucka
Podmiot prowadzący zakład: lek. wet. Ewelina
Przyłucka, ul. Podgórna 22,62-085 Skoki
893/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Szymon Kwiatkowski
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n. LECZNICA DLA ZWIERZĄT
62-590 Golina, ul. Słowackiego 6
Nr Ew. 662, Nr księgi 12/1/351/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników personelu pomocniczego: 1
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894/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt

19.12.2012

numer ewidencyjny 749.
numer księgi 12/1/894/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 19.12.2012 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY „Chart”
– adres siedziby zakładu – 64-100 Leszno, ul. Armii
Krajowej 15
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek. wet.
Joanna Woźna
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) – 1
895/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt
numer ewidencyjny 750.
– numer księgi – 12/1/895/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 19.12.2012 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. „BALVET” GABINET
WETERYNARYJNY – adres siedziby zakładu – 63313 Chocz, ul. Wiśniowa 8
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek. wet.
Grzegorz Balicki
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) – 1
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896/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt

19.12.2012

numer ewidencyjny 751.
– numer księgi – 12/1/896/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 19.12.2012 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. „PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA LEK. WET. MAREK
SZCZEŚNIAK”
– adres siedziby zakładu – 63-714 Kobierno, Biadki, ul.
3 Maja 14
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek. wet.
Marek Szcześniak
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) – 1
897/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt
numer ewidencyjny 752.
– numer księgi – 12/1/897/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 19.12.2012 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY „PULS” Michał Wojciechowski
– adres siedziby zakładu – 64-510 Wronki, ul.
Zwycięzców 9
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek. wet.
Michał Wojciechowski
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu pomocniczego – 1
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898/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt

19.12.2012

numer ewidencyjny 753.
– numer księgi – 12/1/898/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 19.12.2012 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY MARIA WITTOŃ
– adres siedziby zakładu – 64-000 Kościan, ul.
Czempińska 1 A
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek. wet. Maria
Wittoń
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) – 1
899/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt
numer ewidencyjny 754.
– numer księgi – 12/1/899/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 19.12.2012 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY „PRZY ARENIE” LEK. WET.
MAGDALENA CAŁUJEK
– adres siedziby zakładu – 60-237 Poznań, ul.
Kasprzaka 24
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek. wet.
Magdalena Całujek
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) – 1
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900/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt

19.12.2012

numer ewidencyjny 755.
– numer księgi – 12/1/900/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 19.12.2012 r.
– rodzaj zakładu – GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY p.n. „NOVAVET Gabinet
Weterynaryjny dla psów i kotów”
– adres siedziby zakładu – 63-800 Gostyń, ul.
Wincentego Witosa 11 c
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek. wet. Maria
Klonowska
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) – 1
901/2012/V/
Rej. ZLZ

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów leczniczych
dla zwierząt
numer ewidencyjny 756.
– numer księgi – 12/5/901/2012/V/Rej. ZLZ
– data rejestracji zakładu – 19.12.2012 r.
– rodzaj zakładu – LABORATORIUM
WETERYNARYJNE
– pełna nazwa zakładu – LABORATORIUM
WETERYNARYJNE p.n. LABORATORIUM
DIAGNOSTYKI WETERYNARYJNEJ CENTRUM
BADAŃ DNA SP. Z O.O.
– adres siedziby zakładu – 60-835 Poznań, ul.
Mickiewicza 31
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek. wet. Paweł
Antosik
– liczba pracowników – lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) – 1
– liczba pracowników – personelu pomocniczego – 4

19.12.2012

902/2012/V

o wpisie 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 Korościk
nr 00277/12/19.12.2012 r

19.12.2012
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903/2012/V

o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003:
lek. wet. Ewelina Marecka
nr 00278/12/19.12.2012 r.

19.12.2012

904/2012/V

o wpisie 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 Całujek
nr 00279/12/19.12.2012 r.

19.12.2012

905/2012/V

o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003:
lek. wet. Michał Wojciechowski
nr 00280/12/19.12.2012 r.

19.12.2012

906/2012/V

odmowy wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 998:
lek. wet. Bogusławy Patrzykont –
w ramach Gabinetu Weterynaryjnego p.n. GABINET
WETERYNARYJNY RADOSŁAW ZIELIŃSKI – z
uwagi na nie zaakceptowanie przez Radę zmiany
kierownika na ww. lekarza weterynarii.

19.12.2012

907/2012/V

skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 998/2003:
lek. wet. Karoliny Wyrwas świadczącej dotychczas
usługi lekarsko – weterynaryjne w ramach Gabinetu
Weterynaryjnego „Eskulap” lek. wet. Urszula
Szczepaniak, 62-028 Koziegłowy, Os. Leśne 12 C
– nr 00238/12/16.12.2011 r., nr porządkowy 238, na
wniosek podmiotu prowadzącego ww. zakład – lek.
wet. Urszuli Szczepaniak

19.12.2012
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908/2012/V

skreślenia lekarza weterynarii Andrzeja Szpilarewicza
z rejestru członków Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem 25 października
2012 r., w związku ze zgonem ww. lekarza weterynarii.

19.12.2012

909/2012/V

W sprawie stwierdzenia posiadania przez dr Zenona
Tratwala statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego.

19.12.2012

910/2012/V

W sprawie wyłonienia kandydata do odznaczenia
honorową odznaką Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej Zasłużony dla Samorządu Lekarzy
Weterynarii „MERITUS” lek. wet. Krzysztofa Lamka.

19.12.2012
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Publikujemy poniżej korespondencje w sprawie obowiązkowych staży
klinicznych dla absolwentów wyższych uczelni weterynaryjnych oraz
korespondencję w tej sprawie.

I.
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II.

Stanowisko
Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt
Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji ze środowiskiem lekarzy weterynarii
w Polsce Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wyraża negatywną
opinię wobec projektowanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt, polegających
na zezwoleniu przeprowadzania uboju zwierząt bez wcześniejszego oszołomienia.
Kodeks Etyki Lekarzy Weterynarii nakłada na lekarzy weterynarii obowiązek dbania
o humanitarne traktowanie zwierząt, również w trakcie uboju.
Stanowisko Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE) jest w tej
sprawie jednoznaczne: „FVE stoi na stanowisku, że z punktu widzenia dobrostanu
zwierząt, a także szacunku dla zwierząt jako istot posiadających świadomość,
proceder uboju bez ogłuszenia jest niedopuszczalny bez względu na okoliczności”.
Jednocześnie należy podkreślić, że lekarz weterynarii wykonując zlecone przez
państwo polskie czynności urzędowe (np. nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych
i mięsa w ubojniach) ma obowiązek przestrzegania w tym zakresie prawa polskiego
i europejskiego.
Lekarze weterynarii w Polsce uznają konstytucyjne prawo grup i związków
wyznaniowych do swobodnego wyznawania religii i sprawowania związanych
z nią praktyk, z równoczesnym jednak poszanowaniem prawa zwierząt do humanitarnego traktowania.

Sekretarz
Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej
Marek Mastalerek

Prezes
Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej
Jacek Łukaszewicz
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Poniżej publikujemy Komunikat Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki KRL-W
dot. monitorowania choroby Aujeszkego oraz korespondencję w tej sprawie.

III.

KOMUNIKAT
Dnia 24 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji. Jednym z tematów była sprawa rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń, a w szczególności trudności
interpretacyjne w zakresie zasad i odpłatności za znakowanie trzody chlewnej
w ramach zwalczania choroby Aujeszkyego.
Komisja uważa, że Główny Inspektorat Weterynarii nie może dowolnie interpretować zapisów rozporządzenia i nie zgadza się ze stanowiskiem zawartym
w piśmie Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego z dnia
4 stycznia 2013 r.
W związku z powyższym Komisja zwraca się do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o wystąpienie z apelem do lekarzy wykonujących te czynności
o powstrzymanie się z realizacją programu do czasu wypracowania jednolitej
wykładni i wskazania źródeł finansowania.
lek. wet. Andrzej Moskal
Przewodniczący Komisji
ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji
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IV.

Recepty – leki psychotropowe
31 stycznia 2013
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, gdzie w § 9 ust. 2 zmianie uległ kolor druku recepty z różowego na biały
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwróciła się do Nadzoru Farmaceutycznego
z pytaniem, czy zmiana dotyczy również wystawianych przez lekarzy weterynarii
recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które
będą stosowane u zwierząt. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią lekarzy weterynarii
nie dotyczy powyższa zmiana.
Lekarzy weterynarii obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31
grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy
weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla
ludzi, które będą stosowane u zwierząt, którego tekst cytuję poniżej:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 31 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy
weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone
dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt
Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767
oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326) zarządza się, co następuje:

§1
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe
przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz. U. Nr 97, poz. 891)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Recepty na produkty lub leki wystawia się w jednym egzemplarzu.
2. Recepty na produkty lub leki przeznaczone do stosowania u zwierząt, których tkanki lub produkty mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz na
produkty lub leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe,
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lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw”, wystawia się z kopią, która pozostaje
u wystawiającego receptę.”;
2) w § 7 uchyla się ust. 2;
3) w § 8 uchyla się ust. 2;
4) w załączniku do rozporządzenia w objaśnieniach po zdaniu drugim dodaje się
zdanie trzecie w brzmieniu:
„Blankiet recepty na produkty lub leki zawierające w swym składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw”, jest
w kolorze różowym, z biegnącym po przekątnej jasnozielonym paskiem.”.

§2
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
lek. wet. Marek Mastalerek
Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
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Dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

MOJE (SUBIEKTYWNE) OBIEKTYWNE
REFLEKSJE Z TOCZĄCEGO SIĘ JESZCZE
OKRESU PRZEDWYBORCZEGO.
Mija druga kadencja mojego większego zaangażowania, zainteresowania się
pracą naszego samorządu zawodowego. Drugi też raz uczestniczę w wielu spotkaniach lekarzy weterynarii naszego regionu, gdzie wysłuchałem mnóstwa głosów
oceniających działania samorządu.
Główne tezy tych ocen:
– po co nam samorząd?
– zawsze ci sami na zebraniach, zaostrzyć konsekwencje dla nieobecnych,
– brak informacji o toku spraw bieżących,
– czy Izba to sam Prezes?
– na co idą nasze składki?
Zacznę od zastanowienia < po co nam samorząd? >. Wybraliśmy zawód
określany jako zawód zaufania publicznego. Po wielokroć podkreślane było na
spotkaniach jak ważną i odpowiedzialną rolę pełnią lekarze weterynarii. I ja mam
podobne odczucie. To już w Konstytucji postanowiono, iż osoby wykonujące zawód
zaufania publicznego mogą w drodze ustawy tworzyć samorządy zawodowe sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu
publicznego i dla jego ochrony.
Nieżyjący dziś prof. Michał Kulesza wspomagał środowisko lekarzy weterynarii w stworzeniu formalnych podstaw do powstania naszej korporacji i jej
późniejszej działalności, w efekcie czego w końcówce 1990 roku powstała ustawa
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. To właśnie
ta ustawa stanowi o obligatoryjności przynależności do samorządu zawodowego
lekarzy weterynarii chcących wykonywać swój zawód.
Czy więc zastanowienie < po co nam samorząd? > jest odpowiednie. Uważam, że nie. Raczej powinniśmy się zastanawiać jak wykorzystać daną nam przez
ustawę prerogatywę samostanowienia o zasadach prowadzenia zawodu, rejestracji
osób wykonujących zawód, przestrzegania obowiązków zawodowych, szkolenia
i wielu innych.
Państwo ustawą zobowiązane do oddania uprawnień nadzorczych nad wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii próbuje od czasu do czasu "rękami" swoich
urzędników kształtować, regulować, mieszać się do funkcjonowania naszego zawodu. Zaś niektórzy politycy uważają, że weryfikację prawidłowości wykonywania
zawodu lekarza weterynarii może dokonywać rynek. A jak ten rynek „dba” o interes
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publiczny i jego ochronę pokazują niedawno ujawnione zdarzenia: afera solna, afera
jajeczna, konina udająca wołowinę, odświeżanie mięsa, itp.
Mamy do wyboru, NIE…, nie mamy wyboru. Przynależność do korporacji jest
z mocy samego prawa. Tak jak z mocy prawa po urodzeniu nabywamy obywatelstwo
kraju rodziców, tak z mocy prawa tworzymy samorząd lekarsko-weterynaryjny.
Jest tylko kwestia jak wykorzystamy dane nam ustawą uprawnienia władcze
kształtowania naszego zawodu. Czyli, jeżeli jest coś nie tak, to określmy, co my
zrobiliśmy, aby poprawić, zmienić czy wreszcie zrozumieć niepokojące nas zjawiska. Ale bez osobistego udziału każdego z nas nic się nie zmieni, lub za nas
zmieniać będą inni.
Wprowadzajmy więc w życie zawołanie jakim określano konstytucję sejmową z 1505 roku: Nihil Novi sine communi consensu (łac. „nic nowego bez zgody
ogółu”), zgodnie z dzisiejszymi naszymi potrzebami, oczekiwaniami, zdolnościami
i możliwościami.

< Zawsze ci sami na zebraniach, zaostrzyć konsekwencje dla
nieobecnych >
Faktycznie, od ośmiu lat uczestnicząc w działalności naszej korporacji zauważam na różnych spotkaniach rejonów, okręgów czy krajowych w większości te same
twarze. Wiele Koleżanek czy Kolegów to wieczni nieobecni. Co gorsza, średnia
wieku na spotkaniach zdaje się co kadencję wzrastać, tak jakby nie przybywało
w zawodzie młodych absolwentów nauk weterynaryjnych. A mam rozeznanie, że
tak nie jest.
Okoliczność ta szczególnie jest groźna w czasie spotkań wyborczych. Może
dojść do sytuacji, gdy nie będzie reprezentacji danego rejonu czy nawet okręgu.
O danym więc rejonie czy okręgu będą decydować inni.
Gdzie jest zatem problem? Oczywiście, że nie jestem w stanie przedstawić
pełnego wyjaśnienia. Z tym boryka się zresztą wiele różnego rodzaju organizacji.
Tu, u nas, moim zdaniem przyczyn należy szukać:
– w edukacji na studiach, m.in. wyjaśnienie roli (ważnej) każdego lekarza weterynarii z osobna jak i we wspólnocie samorządowej,
– w braku widocznych czy słyszalnych efektów pracy samorządu,
– w niepełnych skutkach działań integracyjnych dotychczas prowadzonych przez
Izbę,
– w braku informacji zindywidualizowanej,
– w braku systemu odpowiedzialnościowego za wykonywanie podstawowych
czynności przez wszystkich członków samorządu,
– w braku wiedzy o rzeczywistych korzyściach wynikających z bycia wspólnotą
zawodową.
Są też czynniki zewnętrzne, na które wpływu nasza korporacja nie ma. Możemy
je kształtować, odbierać jak każdy obywatel.

44

Moim zdaniem

Czy można zwiększyć frekwencję na spotkaniach korporacyjnych? Jestem
przekonany, iż złagodzenie przyczyn tych tu wymienionych i nie wymienionych jest
w stanie poprawić zaangażowanie członków naszej korporacji w jej działalności.
Byłoby to jedno z ważniejszych zadań dla nowo wybranych organów samorządu
lekarzy weterynarii.
Tak więc w pełni wykorzystajmy bierne i czynne prawo wyborcze.

< Brak informacji o toku spraw bieżących >
Ten mankament powtarzany jest od wielu lat. Szczególnie był podkreślany, słyszalny w czasie pamiętnych wydarzeń za czasów poprzedniego Ministra i Prezesa,
gdy lekarze weterynarii protestowali, czy innym słowem, strajkowali.
Mamy rożnego rodzaju możliwości komunikacji wzajemnej. Po pierwsze,
bezpośredni kontakt z członkami organów samorządowych. Są biura okręgów
czynne w dni powszednie.
Jest Biuletyn i Życie Weterynaryjne. Są strony internetowe wilwet.pl czy
vetpol.org.pl. Niby niemało, o dużym zróżnicowaniu kanałów kontaktowych,
informacyjnych.
Gdy PT Rozmówcom wskazywało się na powyższe źródła informacyjne, interlokutorzy stwierdzali: to już historia, to są komentarze, nic "gorącego" sprzed
najbliższych godzin czy dni. Jest to miejsce przede wszystkim na omówienia,
informacje o dłuższym okresie aktualności, edukacje, itp. Trudno z takimi głosami
się nie zgodzić.
Tak więc głosy, ich mnogość o braku informacji, co się aktualnie dzieje w korporacji, wskazują na potrzebę zastanowienia się co można jeszcze w sprawie zaradzić.
Moim zdaniem oprócz informacji bieżących kierowanych do OGÓŁU
z wykorzystaniem dotychczasowych mediów, warto (należy) uruchomić ścieżkę
informacyjną kierowaną indywidualnie.
Taką ścieżką indywidualną są np. listy, telefony, indywidualny kontakt
z inicjatywy organów samorządowych. Czy jest to praktyczna możliwość zastosowania do informowania każdego z członków o bieżących sprawach środowiska?
Na pewno NIE.
Ale jest internetowy adres osobisty, który, jak jestem przekonany, ma każdy
lekarz weterynarii, mamy go wszyscy. Aż dziw bierze, że do tej pory nie zastosowaliśmy w naszej korporacji tego sposobu komunikacji. Należałoby, korzystając z zebrań wyborczych wskazać naszym Wybrańcom, aby na najbliższym Zjeździe ustalili
jako obowiązujący kontakt z członkami korporacji drogą e-mailową. Są wielorakie
korzyści z tego wynikające. Jest to natychmiastowy kontakt, nieograniczony zasięg,
bogaty wachlarz przesyłki (tekst, zdjęcia, filmy), możliwość indywidualizowania,
no i koszt mniejszy niż przy tradycyjnym przepływie informacji. Oczywiście należy
obudować ten sposób kontaktu w stosowne formy organizacyjno i formuły prawne.
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< Czy Izba to sam Prezes? >
Oczywiście że NIE. Skąd takie odczucie? Zarządzanie w naszej korporacji jest
kolegialne. Wszelkie decyzje podejmowane są w drodze uchwał podejmowanych
przez odpowiednie organy okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych: zjazdy, rady.
Jasne jest, że często osobowość Prezesa daje odbiór przywództwa. Uważam, że ta
cecha jest bardzo potrzebna w realizowaniu uchwał i załatwianiu bieżących spraw.
Ważne, aby członkowie organów, czy w ogólne członkowie naszej korporacji pilnie
obserwowali i reagowali gdy kolegialność przechodzi w praktyczne przywództwo.
I znowu mamy sprawę wyboru (jakości) naszych ciał kolegialnych. Wybierajmy takich, którzy mają predyspozycje do działań społecznikowskich, chcą to
robić, znamy ich poglądy, wiemy, że możemy im ufać w zakresie przedstawiania
problemów środowiska, które go (wybrańca) wybrało.
Jeżeli mamy własną, a więc uprawnioną ocenę działań poszczególnych członków organów to tylko dzięki udziałowi w wyborach możemy coś zmienić, utrzymać.
Mówienie o spostrzeżeniach na temat funkcjonowania naszego samorządu bez
udziału w wyborach, bez włączenia się w działania na rzecz naszego środowiska
jest moim zdaniem wyłącznie utyskiwaniem.

< Na co idą nasze składki? >
Przypuszczam, iż za tym pytaniem kryje się troska o racjonalne wykorzystanie
środków finansowych, a także rzeczowych będących w dyspozycji korporacji. Tak,
jest to szczególny obszar zainteresowania wszystkich członków. Stąd też mamy
odpowiednie struktury w samorządzie dbające o nasze fundusze. Każdy członek
ma prawo znać budżet, jego strukturę, kierunki wydatków czy źródła przychodów.
Zawsze może osobiście dotrzeć do tych materiałów gdyby wyraził takową chęć.
Zadający to pytanie na różnych spotkaniach najprawdopodobniej chcą skorzystać z sytuacji, iż mają za interlokutora przedstawiciela organu Izby, i w trybie
odwrotnym uzyskać odpowiedź. Często rozmowa kończy się sformułowaniem
< można lepiej i efektywniej wykorzystać fundusze korporacji >. Tu jest pełna
zgodność, ja też tak uważam, tylko co należy odpowiedzieć mając na względzie
szacunek dla pytającego czy stwierdzającego.
Tak więc każdy kto chciałby zadać pytanie < Na co idą nasze składki > może
w oparciu o zapoznanie się z interesującymi go materiałami, uszczegółowić problem
i słusznie oczekiwać wyjaśnienia.
Z gospodarowaniem majątkiem, jak i pozostałą działalnością korporacji, wiąże się ocenność na każdym szczeblu. Uprawnione poprzez wybór osoby według
najlepszej woli, zgodnie z własną oceną posiadanych informacji podejmują różne
decyzje, i to w większości kolegialnie. Jest naturalne, iż inne grono mogłoby podjąć różniące się postanowienia. Kolejne reperkusje wyborów. Wybierajmy tak aby
nasi przedstawiciele byli kompetentni, pracowaliby w określonych procedurach,
poddawali by się kontroli, byli godni zaufania.
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Nie odważyłbym się pisać o oczywistych dla większości sprawach. Zaniepokojony jestem faktem, iż wokół nas dzieją się różne ważne sprawy, z których jedne
są niepokojące, inne bulwersujące, jeszcze inne niezrozumiałe. Uważam, że mamy
olbrzymie możliwości kształtowania warunków naszej pracy. Ale samo się to nie
stanie. Potrzebni są ludzie, aktywni, zaangażowani, kompetentni. Ludzie potrafiący
wspólnie pracować dla osiągnięcia celów ustawy. Tu proszę, przed skrytykowaniem
"celów ustawy", przypomnieć sobie jak one (cele) są sformułowane.
Nasze środowisko w zakresie pracy jest bardzo zróżnicowane. Łączy nas wyuczony zawód i wspólna treść przysięgi. Życie, praca często uwidacznia różnice
interesów. Ewentualne spory z tego wynikające rozwiązujmy wewnątrz naszej
korporacji.
W korporacji znajdźmy sprawy, które są wspólne, których załatwienie leży
w interesie większości, z uszanowaniem potrzeb pozostałych członków.
Przed nowymi władzami naszego samorządu moc spraw do zrealizowania,
podjęcia, tych starych i nowych. Wybierzmy ludzi, którzy tego chcą, mają stosowne
możliwości.
			

dr n. wet. Grzegorz Wasiatycz
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Lek. wet. Jacek Sośnicki

CO WYBIERAMY I NAD CZYM GŁOSUJEMY
Uczestnicząc w rejonowych zebraniach wyborczych, rozmawiam z lekarzami i odnoszę wrażenie, że determinacja zarówno
po stronie pracowników Inspekcji jak i praktyków jest bardzo duża. Wszyscy
chcielibyśmy zmiany sytuacji lekarzy weterynarii pracujących na etatach, lekarzy
urzędowych i lekarzy praktyków. Trudno się dziwić, skoro medialne afery z weterynarią w tle uzmysławiają nam jak dużą odpowiedzialność włożono na nasze barki
za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie i jak mało mamy sojuszników w walce
z „bandą nieuczciwych producentów”. Niestety od lat nie potrafimy przekuć tych
afer w sukces, wykazując, że postulowane przez Unię rozszerzenie sfery nadzoru właścicielskiego – kosztem likwidacji tysięcy miejsc pracy dla lekarzy, jest
nierealne.
Żyjemy bowiem w kraju, w którym producenci mają wciąż „grzeszne pokusy”
robienia proszku jajecznego bez jajek, stosowania taniej soli technicznej-odpadowej,
mieszania wołowiny z koniną czy wreszcie powszechnego „wkręcania w trybkę”
– czyli mieszania w kiełbasy zwrotów starego mięsa i wyrobów z supermarketów.
Stara zasada, że „ludzie nie świnie i wszystko zjedzą” wciąż pokutuje w kręgach
przemysłu mięsnego, a lekarze weterynarii nie mogąc sypiać w masarni, nie są
w stanie zapobiec wszystkim oszustwom, jakich dopuszczają się producenci.
Dziennikarze śledczy ujawniają, że pomimo zakazu od pierwszego stycznia
w Polsce trwa nadal „ubój rytualny”, ale za ten fakt nikt nie wini producentów, bo
im wolno kłamać i oszukiwać byle zarobić swoje miliony, tylko lekarzy weterynarii,
którzy w społecznym odczuciu winni zamknąć taki zakład, a tym samym pozbawić
siebie i kolegów miejsca pracy. Trwa więc swoista zmowa milczenia, a media huczą
o „niewiarygodnych weterynarzach na etacie u rzeźnika”.
Lekarze praktycy chcieliby ochrony swego rynku pracy przed niekontrolowanym napływem absolwentów, wprowadzenia obowiązku odbycia rocznego stażu
klinicznego przed uruchomieniem własnej praktyki, wprowadzenia standardów
wykonywania usługi, a tym samym cennika minimalnego, który gwarantuje, że
usługa została wykonana prawidłowo.
Lekarze terenowi ubolewają nad brakiem jakiejkolwiek kontroli nad handlem
obwoźnym produktem leczniczym, a także handlem przez internet, bo powoduje to
ciągły spadek zapotrzebowania na usługi weterynaryjne u zwierząt gospodarskich.
Lekarze na etatach firm paszowych czy mleczarni, stawiają diagnozy telefoniczne
lub mailowe i posyłają leki przez kierowców bezpośrednio na fermy. Nasi „niespełnieni naukowcy” szkolą hodowców na terenowych wykładach i w czasopismach rolniczych jak rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt konsumpcyjnych,
co powoduje, że chłop szuka dziś lekarza handlowca, a nie klinicystę. Wszystkie
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te działania niszczą rynek pracy terenowych lekarzy i zmuszają ich do szukania
dodatkowych zleceń PLW, co jeszcze bardziej ogranicza ich dyspozycyjność dla
klienta, możliwość specjalizacji i samokształcenia.
Również zwierzęta towarzyszące, to coraz trudniejszy rynek usług. Klienci
wyedukowani w internecie, szukają praktyk oferujących bardziej specjalistyczne badania, wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, leczniczy i rehabilitacyjny
co przy wysokich cenach leków i materiałów, czyni taką działalność nieopłacalną,
gdy wokół trwa dumping cenowy praktyk absolwentów, którym Unia, ZUS i rodzina
dopłaca do praktyki, aby tylko zaistnieli na swoim. Izba dalej nie potrafi wpływać
na rentowność praktyk weterynaryjnych nie posiadając podstawowych narzędzi
typu cennik minimalny i standardy wykonywania poszczególnych usług co sprawia,
że młodzi bawią się w leczenie zwierząt za grosze, a istniejące praktyki drepcą
w miejscu nie mając środków na rozwój i inwestycje w wiedzę personelu i własną.
Większość młodych lekarzy nie potrafi skalkulować cen usług w swoim zakładzie tak aby uwzględniały wszystkie koszty i poniesione nakłady. Jeśli nawet
w trakcie studiów zetknęli się z kimś, kto potrafił im przystępnie wytłumaczyć
sposób wyceny własnej pracy, to jednak podejmując działalność gospodarczą
– prowadząc praktykę weterynaryjną zachowują się jak „lichy rzemieślnik”, który
bierze według zasady: połowa za materiał, a połowa to robocizna. Wśród młodzieży
króluje tez przekonanie, że jeśli będę najtańszy, to przyjdzie do mnie najwięcej
klientów. Tylko po co przyjmować dziesięciu klientów po dziesięć złotych zysku
jeśli można przyjąć jednego z zyskiem 100 złotych. Uważam, że minie sporo lat
zanim sami do tego dojdą.
W odczuciu społecznym, to samorząd winien stworzyć, a następnie egzekwować standardy wykonywania każdej usługi wraz z minimalną jej ceną, która zawiera
wszystkie poniesione nakłady. Takie działanie jest nie tylko w interesie wszystkich
pracujących lekarzy, ale również w interesie pacjentów i klientów. Wbrew poglądom Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurentów nie tylko wolny rynek miałby
ustalać wynagrodzenie lekarzy za wykonane usługi. W zawodzie regulowanym to
samorząd w myśl art. 17 Konstytucji RP ma nadzorować wykonywanie praktyki
weterynaryjnej w granicach interesu publicznego. W interesie publicznym nie leży
mnogość byle jakich praktyk oferujących tani substytut usługi świadczonej przez absolwenta bez stażu, który dopiero uczy się zawodu poprzez pracę i praktykuje ucząc
się leczyć zwierzęta. W interesie publicznym jest, aby usługa była nie tyle tania, ale
aby jej standard odpowiadał współczesnym wymogom medycyny weterynaryjnej
i oczekiwaniom wyedukowanych klientów. To brak inicjatywy samorządu spowodował dziś swobodny dostęp do praktyki każdego absolwenta kierunku weterynaria,
bez stażu klinicznego i umiejętności praktycznego wykonywania zawodu. Panuje
powszechne przekonanie, że każdy młody miłośnik zwierząt może zostać lekarzem
weterynarii i po studiach leczyć zwierzątka. Tak swobodny dostęp do praktyki
weterynaryjnej powoduje, że o ile inspektorem Inspekcji Weterynaryjnej może
zostać osoba wyłoniona w drodze konkursu, posiadająca odpowiednie specjalizacje
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i doświadczenie, lekarzem urzędowym zostaje się z wyznaczenia PLW po odbytym
stażu rzeźnianym lub klinicznym, po kursie wytrawiania, GHP, GMP I HACAP, to
leczyć zwierzęta może każdy kto skończył studia na kierunku weterynaria, nawet
bez stażu i praktycznych umiejętności w zawodzie. Powstaje więc pytanie dlaczego
leczyć nie może także hodowca, który również umie podawać zastrzyki i mieszać
roztwory leków do picia, a przeczytawszy parę instruktażowych artykułów jest
w stanie rozpoznać na co choruje jego zwierzak.
Wolność, demokracja i samorządność to wielkie wyzwanie nawet dla Wałęsy,
ale musimy mu sprostać choćby poprzez właściwy wybór władz Izby, tak aby
miały one wizję i swobodę w działaniu a nie były ciągle zakładnikami pewnych
zbutwiałych układów i kanapowych koteryjek. Jeśli znów tego nie zrobimy to
marny nasz los.
Jacek Sośnicki
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Lek. wet. Henryk Ziółkowski

Jeszcze jeden głos o wyborach
W chwili oddania do druku obecnego numeru Biuletynu
jesteśmy po wyborach delegatów na V Zjazd Sprawozdawczo
– Wyborczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Podobnie jak w ubiegłych latach, niska frekwencja w niektórych okręgach spowodowała konieczność wyznaczenia nowych terminów zebrań, wysyłanie setek listów
poleconych do członów Izby uprawnionych do dokonania wyboru reprezentantów
swojego okręgu. Nie dokonano wyborów w powiecie pilskim, kolskim, czarnkowsko-trzcianeckim, wrzesińskim, gnieźnieńskim, w okręgu ziemskim i grodzkim
Leszna i Poznania.
Problem braku kworum na zebraniach i zjazdach powtarza się. Na pewno
część nieobecnych posiada uzasadnione usprawiedliwienie: sytuacje rodzinne,
zdrowotne i zawodowe niekiedy w uzasadniony sposób tłumaczą absencję. Stanowi
to jednak nieistotny dla uzyskania kworum procent całości. Część nieobecnych
zwyczajnie ignoruje podstawowy przywilej demokracji, utrudniając przy okazji
pracę statutowych organów korporacji. W tej sytuacji dojrzewać zaczyna koncepcja
podjęcia przez Zjazd Krajowy uchwały umożliwiającej pracę Zjazdów, czy zebrań
wyborczych na podstawowym szczeblu, przy aktualnej liczbie osób uprawnionych
do głosowania. Osoby nieinteresujące się losem naszego zawodu będą w czasie
obrad załatwiać zgłoszenia, realizować wyznaczenia czy zwyczajnie wygryzać kolegów, do czasu, gdy pewnego, wcale niepięknego dnia, obudzą się w nieciekawej
rzeczywistości dla naszego zawodu.
Na szczęście podczas zjazdów sprawozdawczo-wyborczych frekwencja podczas wyborów Prezesa, Rady i innych organów statutowych Izby dopisuje. Ważne
jest też, aby delegaci uczestniczyli w głosowaniach nad uchwałami Zjazdu, które
będą wskazówkami dla delegatów na Zjazd Krajowy. Podjęte na Zjazdach uchwały
są najważniejszą legitymacją dla reprezentantów. Apeluję o zgłaszanie projektów
uchwał poprzez swoich wybranych kolegów. Z rozmów przeprowadzonych podczas
wyborów wiem, jak trafne są niektóre wnioski. Wystarczy sformułować je na piśmie
i przekazać do Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu.
Zarówno nowa Rada WIL- Wet jak i nowa Rada Krajowa będą musiały
zmierzyć się z rysującymi się na naszym zawodowym horyzoncie poważnymi
problemami. Dotyczą one inspekcji oraz lekarzy wolnej praktyki. Jak nigdy ważna
staje się współpraca i jedność w tym trudnym okresie. Usytuowanie weterynarii
w IBŻ, płace w inspekcji, rewaloryzacja cennika usług z wyznaczenia, ustanowienie
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obowiązkowych stażów pracy dla absolwentów uczelni weterynaryjnych, cennik
usług terenowych, wpływ Izb na ilość i poziom absolwentów otwieranych w niemal
każdej szkole rolniczej tzw. Techników Weterynaryjnych, ustanowienie godziwej
minimalnej stawki za przyjazd lekarza weterynarii do zakładu ubojowego, by zbadać
2-3 świnki w sobotnie popołudnie, czy ustanowienie wynagrodzenia dla lekarzy
z powiatowych laboratoriów wytrawiania, uzmysłowienie decydentom szkodliwości
i zagrożeń dla zdrowia konsumentów po wprowadzeniu nadzoru właścicielskiego
i likwidacji badań mięsa w kierunku włośni.
Może zakończę tę podwyższającą ciśnienie krwi listę. Reasumując powyższe
konkluzje dochodzę do wniosku, że nowej Radzie pracy i problemów na starcie
nie zabraknie i życzyć jej należy skuteczności i determinacji w naprawianiu tego
co nierzadko sami psujemy.
Henryk Ziółkowski
Sekretarz Rady
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Spotkanie opłatkowe Koła Seniorów odbyło się w grudniu 2012 roku i zgromadziło jak
zawsze miłych Gości – Seniorów Weterynarii, którzy od kilku lat imprezy te polubili
i większość stałych bywalców uwzględnia je w swoich polanach przedświątecznych. Tym
razem nie przeszkodziła nawet śnieżyca, która skutecznie przysypała drogi dojazdowe
do Poznania, jednak nie powstrzymała naszych drogich Gości przed wspólnym
spędzeniem popołudnia, wspomnieniami i tradycyjnym opłatkiem. W związku ze
spotkaniem otrzymałam bardzo miły list – podziękowania od Pana Doktora Wiesława
Marciniaka – Seniora i Nestora wielkopolskiej weterynarii, który z przyjemnością
publikujemy poniżej wraz z fotografiami z imprezy.
***
Lek. wet. Wiesław Marciniak

PODZIĘKOWANIA
Dla Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, za udane spotkanie opłatkowe w grudniu 2012 roku.

My wieloletni i młodsi emeryci ze wschodniej Wielkopolski: Wiesław Marciniak, Janusz Truskolaski i Marek Samsonowski. Było skromnie, luźno ale rodzinnie
i wspaniale. Tak trzymać i organizować takie lub podobne spotkania.
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Spotykających się powitał i prowadził spotkanie prof. Walenty Kempski. Spotkanie przebiegało mniej więcej tak: wzajemne życzenia między sobą – uczestnicy
spotkania, życzenia od Izby – prof. Walenty Kempski, życzenia i wystąpienie
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dr. Lesława Szabłońskiego,
pożegnanie.

Dr Lesław Szabłoński poinformował uczestników, że weterynaria wielkopolska czuje się nieźle, jak na dzisiejsze czasy i nie odczuwa braków forsy, miał do
dyspozycji 100 milionów zł i to mu wystarczyło. W dyskusji padł głos, ze tak mało
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zarabiają nasi koledzy? Dr Szabłoński odpowiedział, że Wojewoda Wielkopolski
powołał zespół, który zbadał wysokość zarobków 12 służb podległych?
Wyszło, że Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zajął tam 3 miejsce w wysokości zarobków, a PIWet. 5 miejsce, więc o co chodzi? Dr Szabłoński nie powiedział
o przeciętnych tych zarobków – ani brutto ani netto? Fama niesie, ze są one b. niskie
tak u państwowych jak i u prywatnych lekarzy – trzeba walczyć. Mamy nadzieje,
ze sytuacja się poprawi. Czego życzymy państwowym i prywatnym lekarzom oraz
Izbie, by o to stale zabiegała.
Życzymy sobie więcej takich spotkań i pozdrawiamy organizatorów.
Z wyrazami szacunku
Wschodni Wielkopolanie
Wiesław Marciniak
Senior – Nestor Weterynaryjny

55

Z kalendarza imprez korporacyjnych

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
lek. wet. Michał Sokół, smichi@poczta.onet.pl; tel. 503043348

Trening czas zacz��,

9 czerwca 2013 r. – III Mistrzostwa Weterynarii
w P�łmaratonie !
O tym, że warto trenować wiedzą wszyscy lekarze weterynarii, którzy stanęli
na starcie VI PGNiG Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, 10 czerwca 2012 r.
Tego właśnie dnia w Grodzisku Wlkp. odbyły się II Mistrzostw Polski Lekarzy
Weterynarii w Półmaratonie. Na uczestników biegu czekała nowa składająca się
z 2 pętli trasa, wspaniała jak co roku obsługa i mnóstwo kibiców. Każdy z 32 lekarzy
weterynarii, który ukończył półmaraton poza medalem od głównego organizatora
otrzymał specjalnie przygotowany na nasze mistrzostwa medal, polar z logo mistrzostw, dyplom oraz wziął udział w losowaniu upominków książkowych. Najlepsi otrzymali dodatkowo
puchary i nagrody ufundowane przez naszych
wspaniałych sponsorów: Hog Slat , Krajową
Izbę Lekarsko-Weterynaryjna, Hipra, Virbac,
Agri Plus, Interwet, Run
Planet, Biochem, Elsewier, SLW Biolab, SGR
Eko Nioska doradztwo
zootechniczne, Weterynaria w Praktyce, Ogólnopolskie Czasopismo
Specjalistyczne Bydło,
DIA Dorota Iskrzak
i Wielkopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjna.

Fot. 1 Uczestnicy Półmaratonu – zdjęcie grupowe
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Mistrzem lek. wet. w półmaratonie tak jak przed rokiem został Krzysztof Grono
z Fiukówki. Nowa Mistrzynią wśród tej piękniejszej części naszej grupy zawodowej
została Paulina Cerska-Mazur z Warszawy.

Fot. 2. Panie

Kolejne miejsca wśród Pań zajęły: miejsce 2 Ewa Julia Mierzejewska
z Wrocławia, miejsce 3 Żytkiewicz Joanna również z Wrocławia, tuż za podium na
4 miejscu zameldowała się Elżbieta Maria Grzelak z Goszczanowa, 5 miejsce należało do Ilony Gibały z Częstochowy, a ostatnią nagrodzoną panią była Małgorzata
Gołębiowska z Wrześni. W sumie bieg ukończyło 8 kobiet.
Drugie miejsce wśród panów obronił Michał Sokół z Modrza, pudło, czyli
3 miejsce wywalczył Tomek Starzyński z Kazimierzy Wielkiej, miejsce 4 zajął
Marcin Zając z Dąbrowy Górniczej wygrywając o 11s z 5 Jarosławem Gałdykiem
z Garwolina, do uroczystej dekoracji wywołany został również zdobywca 6 miejsca
Paweł Straburzyński z Warszawy. Nie pisaną rywalizacje miast wygrał Wrocław,
z tego właśnie miasta na mecie zjawiło się, aż 7 lek. wet.
Na kolejną imprezę biegową w Grodzisku Wlkp. zapraszam wszystkich biegających lekarzy weterynarii i techników weterynarii! Dnia 09.06.2013 r. w. ramach
VII PGNiG Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, odbędą się III Mistrzostw
Polski Weterynarii w Półmaratonie. Tak jak w poprzednich latach będzie to do-
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Fot. 3. Panowie

datkowa kategoria biegu głównego. Przewidziane są dwie wspólne dla techników
i lekarzy kategorie: Pań i Panów. Trzy pierwsze osoby w kategorii otrzymają puchary, a sześć pierwszych nagrody rzeczowe. Aby wziąć udział w mistrzostwach
należy posiadać dyplom lekarza weterynarii lub technika weterynarii, w zgłoszeniu
elektronicznym do VII PGNiG Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” należy zaznaczyć pole w zakładce Klasyfikacja dodatkowa – Mistrzostwa Weterynarzy oraz
do dnia 04.06.2012 r. potwierdzić wykształcenie weterynaryjne poprzez:
– przesłanie na adres smichi@poczta.onet.pl lub telefonicznie na nr Tel
503043348 imienia, nazwiska oraz:
– numer PESEL, lub numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) lub skanu
dyplomu w przypadku lek. wet., lub skanu dyplomu w przypadku tech. wet.
Informacji o swoim wykształceniu nie musza przesyłać osoby, które brały
udział w wcześniejszych edycjach Mistrzostw. Formularz zgłoszeniowy i wszystkie
szczegóły znajdują się na stronie www.polmaratongrodzisk.plKażdy kto zgłosi
się w powyżej opisany sposób i ukończy bieg może liczyć na wspaniała zabawę,
miła atmosferę w czasie biegu, dodatkowy pamiątkowy medal i upominek okolicznościowy. Planujemy zaprosić uczestników mistrzostw do Grodziska Wlkp.
już w sobotę na dzień przed biegiem. Będzie czas porozmawiać, lepiej się poznać
i zjeść sytą kolację tak ważna przed startem. O szczegółach tej części mistrzostw
będziemy informować na bieżąco drogą mailową osoby, które zapiszą się na bieg.
Jeszcze raz zachęcam do treningów i zapraszam na III Mistrzostw Polski Weterynarii w Półmaratonie. W moim artykule dużo pisałem o miejscach, lecz to nie
one są najważniejsze. Liczy się udział, walka z samym sobą i radość z widoku mety.
Lek. wet. Michał Sokół

58

Retrospekcje

Lek. wet. Mieczysław Pietrzak

Z HISTORII WIELKOPOLSKIEJ WETERYNARII
W czasie mojego na spotkaniu Koła Seniorów w siedzibie
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu doszło do rozmowy
z panią mgr Agnieszką Bylewską. Rozmówczyni zaczęła mnie mobilizować do
napisania artykułu do Biuletynu Informacyjnego WIL-Wet.
W pierwszej chwili stwierdziłem, że będąc już stosunkowo leciwym emerytem,
nie czuję się kompetentny do wymądrzania się w sprawie funkcjonowania Inspekcji
Weterynaryjnej i lekarzy wolno praktykujących. Ewentualnie w paru zdaniach mogę
się odnieść do aktualnego kształcenia wyższego i średniego personelu weterynaryjnego. Na zakończenie pani A. Bylewska zasugerowała, abym się zastanowił nad
ciekawymi momentami w funkcjonowaniu wielkopolskiej weterynarii, zwłaszcza
sporo lat temu.
Jako długotrwałego nauczyciela przedmiotów zawodowych w Technikum
Weterynaryjnym we Wrześni, bulwersuje niemoc Ministerstwa Edukacji Narodowej i jego organów terenowych – kuratoriów odnośnie zakazu uruchamiania klas
weterynaryjnych przy różnego rodzaju szkołach ponadgimnazjalnych.
Starostwa powiatowe z premedytacją przyczyniają się do krzywdzenia młodzieży (klasy tak otwierane nie mają nauczycieli – lekarzy weterynarii z przygotowaniem pedagogicznym, ani też specjalistycznych pomocy naukowych. Rynek pracy
dla średniego personelu pomocniczego kurczy się. Szkoła kształcąca w określonym
zawodzie nie może być obojętna dla losów swoich absolwentów. A może w tym
wszystkim chodzi tylko o kształcenie sympatyków danego zawodu?
Jeszcze mniej racjonalnie przedstawia się sprawa kształcenia lekarzy weterynarii, których kilka setek co roku „zasila” rynek usług lekarsko-weterynaryjnych.
Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest tak samo bezradne jak
MEN? Wydziały Medycyny weterynaryjnej nie mogą (albo nie powinny mieć)
absolutnej niezależności. Opinia Krajowe Rady Lekarsko-Weterynaryjnej winna
być brana pod uwagę odnośnie naboru liczby kandydatów przez poszczególne
wydziały. Uruchomienie nowych wydziałów medycyny weterynaryjnej w Poznaniu
i Krakowie ze względu na prawie zerowe możliwości zatrudnienia i godziwe zarobki
jest po prostu kuriozalne.
W przypadku ukończonych studiów lekarsko-weterynaryjnych powinien
obligatoryjnie obowiązywać wstępny staż pracy. Popełniony błąd przez lekarza
medycyny lub weterynarii jest w pewnych sytuacjach nie do poprawienia. Ciężko
jest mi zrozumieć., dlaczego tak trudne jest jego wprowadzenie. Bez stażu może
rozpocząć pracę absolwent np. politologii, dziennikarstwa czy innych podobnych
dyscyplin. Najwyżej taki specjalista będzie gadał trochę od rzeczy, ale to nie spowoduje przykrych konsekwencji.
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Żyjemy w czasie, w którym pewne rozwiązania, nawet niezbędne, jest trudno
wprowadzić w życie. Spotykamy w prasie stwierdzenia, że ukończenie studiów
wyższych wcale nie musi ułatwiać znalezienia pracy, a nawet jeżeli ją znajdzie,
to praca nie musi być zgodna z kierunkiem ukończenia studiów. Takich mędrców
pojawia się w mediach coraz więcej. Uzasadniają, ze studia są potrzebne do bardziej
efektywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, towarzyskim, itd. Studia lekarskie
i weterynaryjne są długie i drogie i wyjątkowo specjalistyczne. Czy państwo i samych zainteresowanych jest na to stać, aby nie pracowali w wyuczonych zawodach?
Przykry jest fakt, że media coraz częściej mają do czynienia z lekarzami weterynarii,
a jedyna prawie forma zwracania się do nich to „weterynarze”.
Przy krytycznych uwagach odnoszących się do kształcenia lekarzy i techników
weterynarii, pragnę przedstawić dwie akcje lekarsko-weterynaryjne, jakie miały
miejsce w Wielkopolsce, na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Zdaję sobie sprawę, że z uwagi na odległy okres czasu moja relacja
może zawierać pewne nieścisłości a nawet pewne luki. Prawdopodobnie większość
lekarzy weterynarii biorących bezpośredni udział w obu akcjach – a zwłaszcza
w pierwszej – już nie żyje. Skorygowanie moich błędów będzie prawie niemożliwe.
Pierwsza akcja, zwana aftyzacją bydła, miała miejsce wiosną 1952 roku. Byłem
wówczas uczniem drugiej klasy (ostatniej) Państwowego Technikum Weterynaryjnego. Kilka tygodni przed akcją przyjechał do szkoły pan prof. dr Tadeusz Kobusiewicz z Pracowni Pryszczycy w Zduńskiej Woli. W wykładzie dla pracujących
w szkole lekarzy weterynarii i zatrudnionych PZLZ Września oraz uczniów, zreferował cel pobytu we Wrześni. Poinformował uczestników, że w Pracowni Pryszczycy
trwają prace nad wyprodukowaniem nieiniekcyjnej szczepionki przeciw pryszczycy
dla bydła. Dla sprawdzenia jej działania na organizm bydlęcy jest potrzebna próba
sprawdzająca na większej liczbie pogłowia bydła. Nie pamiętam jakie typy wirusa
były brane pod uwagę i jakimi środkami zmieniono zjadliwość wirusów Do przeprowadzenia próby została wytypowana gmina Witkowo w powiecie gnieźnieńskim.
Któregoś wiosennego dnia w lecznicy zwierząt w Witkowie zjawiło się około 40
lekarzy weterynarii. Z reguły byli to powiatowi lekarze weterynarii i kierownicy
lecznic z ówczesnego województwa poznańskiego. Do Witkowa przyjechała tez
podobna liczebnie grupa uczniów z wrzesińskiego technikum. Prawdopodobnie
byli tez sołtysi z poszczególnych wiosek. Na miejscu był też profesor Kobusiewicz.
Utworzono zespoły trójosobowe: lekarz, uczeń, sołtys, które otrzymały termos
z płynem, pałeczki, watę. Rola lekarza polegała na przetarciu wacikiem na pałeczce błony śluzowej górnej wargi (wargę odwracał uczeń). Sołtys prowadził sztuki
poddawane próbie.
Z perspektywy 61 lat, nie pamiętam jaki był efekt tej akcji. Nas uczniów
w tamtym czasie nikt nie poinformował, co osiągnięto. Zresztą my uczniowie mieliśmy na głowie maturę Mogę przypuszczać, ze ta forma zabezpieczenia bydła przed
pryszczycą się nie powiodła. Eksportowane opasy do krajów Europy Zachodniej
szczepiono iniekcyjnie w mostkowy fałd skóry.
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Druga akcja rozpoczęła się w 1959 roku i dotyczyła tuberkulinizacji bydła
w powiecie wrzesińskim. Pod koniec lat pięćdziesiątych nasz kraj zaczął się przymierzać do przebadania całego pogłowia bydła w kierunku gruźlicy i stopniowej
eliminacji sztuk reagujących na tuberkulinę (poprzez wykup takich sztuk).
Ówczesny powiat wrzesiński miał sporo państwowych gospodarstw rolnych,
a te chowały sporo bydła. Pod tym względem wcale nie byli gorsi rolnicy gospodarujący na własnych gospodarstwach. Do Wrześni, z Departamentu Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa, przyjechał lek. wet. Lipnicki (?). W jednym z gospodarstw przeprowadził pokazową tuberkulinizację tuberkuliną PPD dla ptaków:
wystrzyżenie sierści na szyi w postaci krzyżyka, pomiar fałdu skórnego suvmiarką
z odnotowaniem grubości i wstrzyknięcia tuberkuliny z uzyskaniem wyraźnego
guzka, założenia kolczyka z numerem, który oznaczał, iż ta sztuka została poddana tuberkulinizacji. Zanotowanie danych o danej sztuce: data urodzenia, numer
kolczyka, sierść i umaszczenie.
Po 72 godzinach dr Lipnicki dokonał pomiaru fałdu w miejscu wstrzyknięcia
tuberkuliny i zinterpretował wynik. Obecni przy próbie lekarze weterynarii też
dokonywali pomiaru i porównywano wszystkie wyniki. W przypadku próby dodatniej zwracano dodatkowo uwagę na charakter obrzęku, powiększenie węzłów
chłonnych przedłopatkowych. Przy próbie dodatniej dodatkowo wyginano trójkąt
w wierzchołku małżowiny usznej.
Do Wrześni skierowano kilku lekarzy weterynarii z innych powiatów Wielkopolski, aby przyspieszyć przebieg akcji. Jako lekarz stażysta osobiście brałem udział
w przebiegu akcji. Przypominam sobie, iż procent reagujących sztuk dodatnio był
znaczny, zwłaszcza w bydle dorosłym, mniejszy wśród cieląt i jałowizny. Zdarzały
się obory, gdzie wszystkie sztuki reagowały dodatnio.
O zakresie faktycznego zagruźliczenia bydła tak w powiecie wrzesińskim,
jak i w kraju, właściwy obraz dało wprowadzenie tuberkulinizacji porównawczej
z użyciem tuberkuliny ssaków i ptaków. W powiecie wrzesińskim opisana akcja
zakończyła się w 1962 r.
Mieczysław Pietrzak
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mgr Agnieszka Bylewska

PASJA, CZYLI BYĆ TYM SZCZĘŚCIARZEM
Rozmowa z lek. wet. Włodzimierzem Smardzem
Być tym szczęściarzem, który wykonuje zawód będący równocześnie
pasją życiową, to teraz rzadkość. Obniżający się poziom życia, galopujące
wręcz bezrobocie sprawiają, że ludzie
coraz mniej uwagi zwracają w kierunku
swoich marzeń, hobby, a coraz więcej
koncentrują się na czynnościach przyziemnych, na pracach które zapewnią
bezpieczny byt dla siebie czy rodziny,
bez wybrzydzania, po prostu z konieczności przetrwania tego ciężkiego okreFot. 1. Lek. wet Włodzimierz Smardz
su. Od takich rozterek nie jest wolny
i zawód lekarza weterynarii, rynek się
kurczy, ludziom korzystającym z usług brakuje pieniędzy, a i rolnicy w terenie
ubożeją, przez co, aby przetrwać w tych warunkach, trzeba się dwoić i troić. W tej
dalekiej od marzeń rzeczywistości miło jest znaleźć akcenty pozytywne, wlewające
w nas wszystkich nieco przyjemności i optymizmu. I tak udało mi się wyłowić na
pewno wyjątkową i godną pokazania całemu środowisku osobę – Pana lek. wet.
Włodzimierza Smardza, który wykonując swój zawód przez całe życie, znalazł
w jego tle, a w zasadzie na styku – również pasję, która pochłonęła większość wolnego czasu – polowanie na ….. ptaki. Oczywiście całkowicie bezkrwawe polowanie,
bowiem jedyna zastosowana tutaj broń to aparat fotograficzny. Kiedy człowiek pełen
pasji raz uzbroi się w obiektyw, wyśledzi, wyczeka i w końcu uwieczni w postaci
obrazu – już nic nie jest w stanie powstrzymać go przed… następnym razem.
No ale po kolei.
Agnieszka Bylewska:
Muszę przyznać, ze zafascynowała mnie Pana oryginalna pasja. Niewiele
osób poluje w tak niekonwencjonalny sposób, choć i w konwencjonalny zapewne
niewiele. Jednak takie bezkrwawe łowy są mi chyba bliższe. Nikt przy nich nie
ucierpi, za to doznania na pewno niezwykłe.
Korzystając z okazji jaką nam daje ta rozmowa, może na początek, tradycyjnie,
zapytam o miejsce, w którym się Pan urodził, wychował rozpoczął naukę…
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Fot.2. Dziwonia (autor: Włodzimierz Smardz)

Zdjęcie przedstawia dziwonię. To ptak, który dość powszechnie występuje
w Polsce od linii Wisły na wschód. Polska zachodnia jest rzadko odwiedzana
przez ten gatunek. Dlatego tez ze zdziwieniem i niedowierzaniem wsłuchiwałem się
w jej śpiew eksplorując podmokłe łąki na południe od Kępna. Gdy ją wypatrzyłem
wśród trzcin, zacząłem bardzo powoli podchodzić do niej z aparatem. Trzciny mocno falowały na wietrze a ja starałem się podejść jak najbliżej i znaleźć dogodna
pozycję do zdjęcia. Ptak zajęty swoim śpiewem nie bardzo zwracał na mnie uwagę,
postanowiłem, że jeszcze kilka kroków podejdę,,, krok do przodu i znalazłem się po
pas w grząskim błocie. Już się nie ruszałem tylko wyczekiwałem, kiedy trzciny choć
na moment nie będą go przesłaniać.
Włodzimierz Smardz:
Urodziłem się w Kępnie, tutaj uczęszczałem do szkoły podstawowej, później
do liceum Ogólnokształcącego nr 24. Po zdanej maturze dostałem się na Wydział
Weterynarii Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Agnieszka Bylewska:
Panie Doktorze, zanim przejdziemy do Pana wielkiej życiowej pasji i dorobku
fotograficznego, chętnie poznamy parę szczegółów z Pana życia.
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Czy zawód lekarza weterynarii, to wybór przypadkowy, marzenie, a może
rodzaj tradycji rodzinnej? Czasem jakieś ciekawe zdarzenie ukierunkowuje późniejszy wybór życiowy …

Fot. 3. Rokitniczka (autor: Włodzimierz Smardz)

Włodzimierz Smardz:
No właśnie, ten wybór nie był przypadkowy, bo od dzieciństwa interesowałem
się przyrodą szeroko pojętą. To była nie tylko fauna, ale również flora. Nie był to
wybór tradycji rodzinnych, choć może w pewnym sensie tak. Moja mama była nauczycielem biologii i to zamiłowanie odziedziczyłem chyba po niej. Wybór zawodu
ukształtował się w szkole średniej myślę, że to nastąpiło w II lub na początku II
klasy, ale pierwsza była mimo wszystko ornitologia.
Agnieszka Bylewska:
Ukończył Pan studia weterynaryjne i stanął przed wyborem pierwszej pracy.
Czy była ona zgodna, czy niezgodna z oczekiwaniami? Zawsze jakoś wyobrażamy
sobie swój start zawodowy…
Włodzimierz Smardz:
Po ukończeniu studiów zostałem skierowany do Wojewódzkiego Zakładu
Weterynarii w Kaliszu i rozpocząłem pracę jako stażysta. Musiałem tak jak wszy-
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scy w tym okresie przejść poszczególne etapy stażowania. Trwało to 6 miesięcy,
aby później rozpocząć pracę w Oddziale Terenowym w Kępnie w Zakładowym
Weterynaryjnym Inspektoracie Sanitarnym w Kępnie. Pracowałem tam zaledwie
1,5 roku i zostałem przeniesiony do pracy w Zakładach Drobiarskich w Kępnie.
Samodzielnie już musiałem stawiać czoła trudnej pracy, gdyż zakład ten był jednym
z niewielu, który w owym czasie posiadał uprawnienia eksportowe. Ciągłe kontrole
inspektorów francuskich, niemieckich, belgijskich stawiały wysokie wymaganie
nie tylko dla zakładu, ale również dla nadzorujących lekarzy weterynarii.
Agnieszka Bylewska:
Jaka była geneza narodzin tego niekonwencjonalnego w końcu hobby: fotografii ptaków?
Fot. Łuskowiak jarzębaty (autor: Włodzimierz
Smardz)

Z podróży do Wenezueli: Łuskowiak jarzębaty – malutki gołąbek wielkości naszego
szpaka. Siedziały na
gałęzi niedaleko hotelu, przytulone do siebie.
Bardzo sympatycznie to
wyglądało, dlatego to
zdjęcie)
Włodzimierz Smardz:
Moje zainteresowanie ornitologią narodziło się podczas mojej choroby. Byłem
wtedy uczniem I klasy LO i leżałem w domu. Poprosiłem moją mamę, by przyniosła
mi coś z biblioteko do czytania. Myślałem o czymś strawnym, lekkim, a mama wypożyczyła dla mnie książkę prof. Jana Sokołowskiego „Ptaki ziem polskich” To nie
była lektura szkolna, to poważne dzieło ujmujące w sposób bardzo szczegółowy opis
wszystkich gatunków ptaków występujących w Polsce. Dziś ornitolodzy uważają
tę pracę, za niejako „biblię”. To była pierwsza poważna pozycja nt. ptaków, z którą
się zetknąłem. Muszę jeszcze dodać, że w tamtym czasie było ogromnie trudno
o jakąkolwiek literaturę fachową w tej dziedzinie. I tak stopniowo najpierw czytałem i poznawałem ptaki teoretycznie, a później zacząłem je podglądać w naturze.
Początkowo były to tylko obserwacje i sporządzanie notatek. Korespondowałem
również ze Stacją Ornitologiczną w Górkach Wschodnich, skąd uzyskiwałem ciekawe informacje. Również czynnie brałem udział w ich badaniach bociana białego,
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czapli siwej czy łabędzia niemego. Jednak samo obserwowanie nie wystarczało
i spróbowałem połączyć te pasję z moim drugim hobby, z fotografią.

Fot. 4. Tanagra błękitna(autor: Włodzimierz Smardz)

Z podróży do Wenezueli: Tanagra błękitna. Darzę wielką sympatią to zdjęcie,
wydaje się bardzo „malarskie”, jeśli można użyć takiego określenia w fotografii.
Agnieszka Bylewska:
Jakim sprzętem się Pan posługuje?
Włodzimierz Smardz:
Na początek to był aparat małoobrazkowy Feniks, później Zenit E z obiektywem
200 mm. Niestety, nikt w owym czasie nie umiał mi podpowiedzieć jak się do tego
fotografowania zabrać. Sam wymyślałem sposoby podchodzenia do ptaków, sam
budowałem czatownie i sam z wielką radością robiłem zdjęcia.
Dziś mamy inną technikę, nowoczesny sprzęt, aparaty cyfrowe, doskonałe
obiektywy i to ułatwia. Jednak od lat nie zmienił się mój pogląd i fascynacja
ptakami.
Agnieszka Bylewska:
Czy dla tej fascynacji cierpi się niewygody, marznie, przemierza długie kilometry?
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Fot. 5 Brodziec piskliwy (autor: Włodzimierz Smardz)

Włodzimierz Smardz:
Ptaki to jedne z najtrudniejszych obiektów w świecie przyrody. Poprzez swoją
niewiarygodną ruchliwość i płochliwość wymagają od fotografa zaangażowania
i zainwestowania w czas. Im więcej poświęcę czasu na przygotowania, tym łatwiej
przychodzi mi wykonać dobre zdjęcie. Przygotowania czasem trwają kilka tygodni.
Trzeba sporo czasu spędzać w terenie by poznać gatunek, odnaleźć ulubione miejsca
i czas w jakim je odwiedza. To wszystko pochłania ogrom czasu.
Oczywiście, każdy z nas widzi na co dzień ptaki, ale zbliżyć się do nich na właściwą odległości zrobić im zdjęcie, to olbrzymie wyzwanie. Muszę tu podkreślić, że
zdjęcia ptaków nie robi się z odległości kilkudziesięciu czy kilkuset metrów, nawet
będąc wyposażonym w super teleobiektyw. Zdjęcia ptaków by pokazać szczegóły
ich upierzenia, kolory, muszą być wykonywane z bliskich odległości: rzędu od 3 do
20 m maksymalnie, w zależności od wielkości ptaka. I tu się rodzi pytanie, jak to
wykonać. Nie ma innego sposobu, jak tylko się dobrze zamaskować. Służą do tego
różnego rodzaju środki, od siatek maskujących po przenośne czatownie. Oczywiście
trzeba być na miejscu przed ptakami, często przed świtem. Ważnym elementem jest
uzyskanie dobrej perspektywy, co wiąże się niejednokrotnie z leżeniem na ziemi,
w błocie czy wodzie. To wszystko sprawia, że trzeba się liczyć z tym, że będzie
zimno, mokro i niewygodnie. Do tego dochodzi też element transportu. Cały sprzęt
trzeba sobie donieść na miejsce, czasem to kilka kilometrów.
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Fot. 6. Sępnik czarny
(autor: Włodzimierz Smardz)

Z podróży do Wenezueli:
Sępnik czarny – to najmniejszy z kondorów Ameryki Południowej. Aby je sfotografować, przedzierałem sie po
zboczu porośniętym bardzo
nisko rosnąca roślinnością.
Skradając się do stada tych
ptaków nie myślałem o tym,
że później może mnie spotkać
coś nieprzyjemnego. Okazało się, że w moje stopy wbiły się tysiące małych igiełek z tych płożących się roślinek,
które po godzinie dały potworny ból. Całe szczęście, że nie wpadłem na pomysł, by
położyć się na tej „trawce"…
Włodzimierz Smardz:
Mój sprzęt fotograficzny i pomocniczy w zależności od opcji to od 15 do 25 kg.
Ale zapomina się o trudach i niewygodach jak tylko pojawią się gatunki, które chce
się sfotografować. Przestają marznąć palce, nie doskwiera niewygoda, a pojawia się
dreszcz emocji … i pytam siebie samego czy usiądzie w takim miejscu, gdzie zaplanowałem, czy będzie na tyle dobre światło, że foto „wyjdzie”, czy będzie na tyle
długo, aby można go sfotografować …? Dla tych emocji warto ponosić takie trudy.
Fot. 7. Szmaragdzik lśniący
(autor: Włodzimierz
Smardz)

nie pozostając w miejscu dłużej niż ułamki sekund...
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– to jedyny koliber, który
udało się sfotografować.
Są tak szybkie, że ja nie
nadążałem z ukierunkowaniem aparatu, a aparat
nie nadążał z „łapaniem”
ostrości. Poruszają się
nieprzewidywalnie, jak
trzmiele, bardzo szybko,
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Agnieszka Bylewska:
Do tej pasji potrzebna jest jak widać spora determinacja, wytrwałość, ale
i wytrzymałość fizyczna, no i zdrowie. Leżenie w wodzie rzadko komu służy,
szczególnie gdy robi się to o świcie. Czy zainteresowanie ptakami, ich fotografią,
dzieli Pan z najbliższymi, czy jest ono trochę w opozycji do czasu, który chcieliby
spędzać z panem w inny sposób?
Włodzimierz Smardz:
Cieszę się z dobrego zdjęcia, cieszy się również moja żona, która jest wiernym
kibicem moich poczynań. Pomaga, doradza w wyborze zdjęć, a często też ze mną
wyjeżdża i pomaga mi. Wiem, że moje hobby wymaga czasu, ale staram się nie
nadużywać i tak planować moje ptasie wyjazdy by rodzina traciła jak najmniej.
Cieszy mnie również fakt, że jeden z moich synów też zaczyna fotografować.
Agnieszka Bylewska:
Czy jest to kosztowne hobby? Jak wiele podróży i dokąd odbył Pan szukając
najciekawszych okazów. Czy to zakamarki naszego kraju? A może podróże zagraniczne? Jak ważny jest sprzęt i jaki najlepiej się sprawdza?

Fot. 8. Bielik (autor: Włodzimierz Smardz)
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Włodzimierz Smardz:
Myślę, że każde hobby jest kosztowne nie tylko w tym wymiarze materialnym,
ale przede wszystkim czasowym. Chcąc w pełni realizować swoje marzenia i pasje musimy z czegoś rezygnować, ktoś też musi ponosić tego koszty, a tym kimś
jest Rodzina. Wyjazdy w teren niestety to czas. Już wspominałem, ze największą
inwestycją w dobre zdjęcie jest czas. Od tego, ile tego czasu poświęcimy, zależy
wynik końcowy. To nie tylko naciśnięcie spustu migawki, który niejako wieńczy
dzieło, ale przygotowania do tego momentu. Oczywiście nie mniej istotny jest
sprzęt, którym fotografuję. Ja związałem się z systemem Nikon. Lecz to nie tylko
aparat i obiektywy, lornetka o dużym przybliżeniu, ale całe wyposażenie dodatkowe.
To przede wszystkim dobrej jakości statyw, głowice, groudpod, siatki maskujące,
czatownie przenośne, aż po siekiery, piły, gwoździe, taśmy klejące a na sznurku
skończywszy. Wszystko to może być pomocne w terenie. Przede wszystkim fotografuję w bliskiej okolicy mojego miejsca zamieszkania, ale również wyjeżdżam
dalej. Są to nie tylko wyprawy jednodniowe np. w okolice Stawów Milickich, ale
i dalej. Właściwie to jeżdżę w różne zakątki naszego kraju, wszędzie tam, gdzie
można spotkać ciekawe gatunki. Często wykorzystuję nasze wspólne podróże.
Zawsze zabieram ze sobą aparat, nauczony doświadczeniem, że jak go nie ma, to
coś ciekawego się dzieje …
Agnieszka Bylewska:
Jakie miejsce odwiedził Pan ostatnio i jaki był plon fotograficzny tej wyprawy?
Fot. 9. Czyż (autor: Włodzimierz Smardz)

Włodzimierz Smardz:
Ostatnia wyprawa,
to był dwudniowy wyjazd w okolice Kutna,
gdzie fotografowałem,
wspólnie z moim kolegą
bieliki. Było to niezapomniane wrażenie, móc
oglądać jednocześnie
i w jednym miejscu
aż 17 tych wspaniałych ptaków. Wyprawa
przypadła na pierwsze dni grudnia, było w okolicach 0 stopni, a my musieliśmy
wytrwać w czatowni od wczesnego świtu do zmroku, czyli ponad 12 godzin. To
było poważne wyzwanie, ale i olbrzymie zadowolenie. Przywiozłem z tej wyprawy
ponad 1500 zdjęć bielika.
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Nasze zagraniczne wyjazdy urlopowe również poświęcam fotografowaniu
ptaków. Byliśmy z żoną w Wenezueli, Indiach, Nepalu. Wszędzie są ptaki, wszędzie
je można fotografować. Najbliższy zagraniczny wyjazd planuję w końcu czerwca.
Będzie to tygodniowa wyprawa do Bułgarii, gdzie mam zamiar sfotografować
kraskę. Kraska jest ginącym gatunkiem w Polsce, więc dlatego wyjazd do Bułgarii, gdzie jej populacja jest na tyle wysoka, że bez obaw można ją fotografować.
W Polsce potrzebna byłaby zgoda Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Najbliższe plany, to sesja wiosenna i podpatrywanie jak przyroda budzi się
z zimowego snu. Będą wyjazdy w okolice Oleśnicy, Wrocławia i Milicza. W maju
mam w planach poszukiwania dudka.
Agnieszka Bylewska:
Imponujące plany. Będziemy je śledzić z Panem, oczywiście za pośrednictwem
przepięknych, zupełnie unikatowych fotografii, które chętnie zaprezentujemy
w Biuletynie, jeśli zechce je Pan udostępnić.
A może jeszcze poproszę o odrobinę tzw. kuchni; jak dobrze trzeba znać
obyczaje ptaków? Czy to wymaga wielu dodatkowych lektur, poza odbytymi studiami weterynaryjnymi. A może istotniejsza jest praktyka, kontakt bezpośredni,
przebywanie długotrwałe w naturalnym środowisku ptaków, może nawiązanie
specyficznego kontaktu.
Włodzimierz Smardz:
Wiedza jak w każdej dziedzinie życia jest potrzebna. Oczywiście wszystkiego
nie da się poznać z lektury książek ornitologicznych. Ja myślę, że najważniejsze
są własne obserwacje i cierpliwość, a poza tym trzeba być też konsekwentnym, To
daje najlepsze rezultaty. Ważnym elementem jest wsparcie kolegów ornitologów.
Każda nawiązana znajomość jest cenna, bo każdy ma inne doświadczenia, ma
inne rozwiązania problemów, z którymi się stykam. Dzięki nim mogę się rozwijać.
Agnieszka Bylewska:
Czy ptaki są wdzięcznymi towarzyszami wypraw, czy daje się czasem nawiązać
z nimi jakąś bliższą więź, czy są przede wszystkim lękliwe i trzeba jedynie uważać,
żeby być niewidocznym i jako niemy obserwator uczestniczyć w ich naturalnych
zachowaniach, aby móc je uwiecznić…?
Włodzimierz Smardz:
Niestety, ptaki nie są wdzięcznymi towarzyszami, trudno się z nimi zaprzyjaźnić, tak jak z psem czy kotem. Ich wrodzona nieufność nie pozwala na bliższe
kontakty. Ale jeśli rozpatrywać to w kategoriach, czy w ogóle towarzyszą, to naturalnie tak. Jest to miłe dla mnie, kiedy podróżując mogę obserwować ptaki. Chwile,
które pozwalają się do nich zbliżyć, oczywiście będąc „niewidocznym”, podglądać
ich naturalne zachowanie, to największa radość. Wiele gatunków darzy człowieka
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nieufnością, pojmując go jak drapieżnika, tylko nieliczne gatunki pozwalają zbliżyć
się do siebie na bardzo bliskie odległości. W zeszłym roku w październiku miałem
możliwość obserwacji najmniejszej występującej w Polsce sowy, a mianowicie
sóweczki. Ten mały drapieżnik należy do tzw. ptaków borealnych i nie bardzo boi
się człowieka. Mogłem do niej podejść na odległość kilku metrów, a sóweczka
nic sobie z tego nie robiła. Nie potrzeba żadnych strojów kamuflujących, można
normalnie rozmawiać, a ona dalej będzie naturalna, niepłochliwa. Oczywiście nie
można jej wziąć do ręki, na to nie pozwoli, ale gdyby zauważyła mysz pod naszymi
nogami, na pewno by zapolowała nie bacząc na naszą obecność. Są to nieliczne
wyjątki, większość nie toleruje naszej bliskiej obecności, stąd potrzeba odpowiednich zachowań w terenie, by móc je obserwować.
Agnieszka Bylewska:
Przy tak wielu podróżach, wyprawach bardziej lub mniej lokalnych, zawsze
trafi się jakaś niecodzienna historia, cos co się pamięta długo, albo zawsze…
Włodzimierz Smardz:
Wiele jest takich sytuacji, ale przychodzi mi do głowy jedna dość niecodzienna,
można by rzec z „dreszczykiem”. Gdybym pisał o tym opowiadanie nadałbym mu
tytuł, np.:
To się zdarzyło jesienią ….!!!
Było piękne, słoneczne wrześniowe popołudnie. Wybrałem się więc na leżące
niedaleko Kępna stawy z nadzieją na kilka udanych kadrów ptaków wodnych. Mam
pecha do ptaków wodnych, bo już raz miałem bardzo niemiłą przygodę, kiedy podczas fotografowania łabędzi krzykliwych zepsuł się system ostrości w obiektywie.
Ale nie o tym chcę opowiedzieć. Tym razem miało być inaczej, pogoda, światło,
temperatura, wszystko było idealne. Zapakowałem sprzęt do samochodu i ruszyłem. Po ok. półgodzinie byłem na miejscu. Jeszcze tylko czekała mnie wędrówka
ze sprzętem na wybrane wcześniej stanowisko. Sprzęt ważył sporo, słońce jeszcze
stało dość wysoko i temperatura robiła swoje. Było dość duszno. Powoli zmierzałem
do celu, starając się poruszać w miarę cicho, nie płosząc ptactwa. Po kilkunastu
minutach dotarłem na miejsce, ubrałem wodery, zainstalowałem aparat na statywie
i wszedłem po psa do wody. Ustawiłem wszystko jak należy, nakryłem się siatką
maskującą i zacząłem wyczekiwać na ptaki. Po chwili zaczął się ruch koło mnie,
zaczęły podpływać perkozki, krzyżówki, łabędzie nieme, ale czapli było jak na
lekarstwo. Już chciałem zrezygnować z zasiadki, ale ni stąd ni zowąd wylądowała
przed obiektywem biała. To przepiękne ptaki o śnieżnobiałym upierzeniu, poruszają się z wielką gracją i dostojnością. Polując zastygają w bezruchu, wyczekują
na dogodny moment i błyskawicznym ruchem dzioba łapią swą zdobycz. Ja też
zastygłem, by przypadkowym ruchem nie spłoszyć czapli i spokojnie czekałem na
akcję. Nagle, ptak zapolował i w jego dziobie pojawiła się ryba,,, Ja też niewiele
myśląc nacisnąłem spust migawki. Pomyślałem, albo będzie dobrze, albo znów
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porażka. Czapla nie zareagowała na trzask migawki, ale coś ją spłoszyło i odleciała.
Rozejrzałem się cóż to mogło być i dojrzałem w wizjerze aparatu kilku mężczyzn
poruszających się na drugim brzegu stawu wzdłuż szuwarów. W pierwszej chwili
nie dostrzegłem, ale po dokładnej obserwacji zorientowałem się, że to grupa myśliwych. Maszerowali gęsiego i co kilkadziesiąt metrów jeden z nich zostawał na
miejscu. Wiedziałem, że już jest po zdjęciach, wszystko wypłoszą, więc niespiesznie
zacząłem się zbierać. Nagle usłyszałem strzał, jeden, drugi, trzeci,, całą kanonada,
ale dalej nie docierało do mnie, że jestem w niebezpieczeństwie. Przez to, że byłem
zakamuflowany, nikt z polujących mnie nie widział. Myśliwi oddali drugą salwę
i wtedy posypał się na mnie grad śrucin. Nie było żartów …. W kilkanaście sekund
byłem spakowany i z przerażeniem, by nie stać się zwierzyną, uciekałem do lasu…
Fot. 10. Zdjęcie przedstawia czaplę białą (autor:
Włodzimierz Smardz)

Agnieszka Bylewska:
Piękna opowieść…
prawie jak u Hitchcocka.
Miał Pan naprawdę dużo
szczęścia, a czasu na
wybranie najlepszej reakcji mało. Ktoś jednak
nad Panem czuwał…
Ta historia wskazuje, że
choć dla ptaków to łowy
bezkrwawe, ale gorzej już z fotografem. Zdobywanie kolejnych trofeów fotograficznych nie jest takie proste jakby się niektórym wydawało.
A jakim dorobkiem fotograficznym dysponuje Pan na dzień dzisiejszy? Jak bogate są to zbiory? Raczej w formie elektronicznej, czy papierowej? A może ma Pan
już za sobą wystawy, publikacje – ewentualnie inne osiągnięcia w tej dziedzinie…
Włodzimierz Smardz:
Mój dorobek fotograficzny nie jest olbrzymi. Nie liczyłem dokładnie, ile wykonałem zdjęć, ale myślę, że będzie około 30.000. Nie wszystkie są od razu poddawane
obróbce, czekają, aż przyjdzie na nie czas. Wiele z nich to dokumentacja moich
łowów, a druga duża grupa jest opublikowanych na dwóch vortalach.
A co do archiwizacji: przede wszystkim zdjęcia archiwizowane są w formie
elektronicznej, pogrupowane w rocznikach, miejscach i gatunkach. Te najcenniejsze
mam wydrukowane i szykuję do zaprezentowania na wystawie mojej fotografii.
Część z tych zbiorów została pokazana podczas narady z powiatowymi lekarzami
weterynarii w grudniu 2012 r. Obecnie przygotowuję materiały do wystawy, którą
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chcę zaprezentować w moim rodzinnym mieście. Będzie to przekrój przez różnorodne środowiska w układzie pór roku.
Agnieszka Bylewska:
30 000 to dla mnie magiczna liczba w odniesieniu do fotografii. Trudno sobie
wyobrazić taką ilość zdjęć, a cóż dopiero przejrzeć. Oglądając próbkę Pana twórczości, kilkanaście zdjęć ptaków, byłam pełna podziwu… Są naprawdę piękne.
Ptaki wypełniają kadr całkowicie, pozornie znika drugi i trzeci plan, choć w istocie
jest skomponowanym przez naturę tłem dla uchwyconego ruchu, dla „grymasu
dzióbka”, skoncentrowanych ptasich oczu, skrętu główki... Pana fotografie żyją
w zaskakujący sposób. Czuje się w nich niepowtarzalnie uchwyconą chwilę. Są tak
finezyjne i jednocześnie wyraziste… Cieszę się, że za pośrednictwem Biuletynu,
zobaczy je tak wiele osób.
Jestem też przekonana, że wystawa, którą Pan planuje, będzie się cieszyć
wielkim zainteresowaniem, czego serdecznie Panu życzę, jak również wielu
jeszcze udanych wypraw, które tak wspaniale Pan dokumentuje. Dziękuję i… do
następnego spotkania.
Fot. 11. Sieweczka rzeczna (autor:
Włodzimierz Smardz)

/Włodzimierz Smardz: Wszystkie moje zdjęcia zostały wykonane w naturalnym
środowisku, w którym bytują ptaki z zachowaniem wszystkich kanonów profesjonalnej fotografii przyrodniczej. Nie posługuję się metodami, które w jakikolwiek
sposób mogłyby wyrządzić szkodę poszczególnym osobnikom bądź populacji.
Zdjęcia obrazują ptaki w ich naturalnych pozach, w naturalnym siedlisku i w żaden
sposób nie zostały poddane zabiegom obróbki cyfrowej polegającym na dodawaniu
bądź usuwaniu jakichkolwiek elementów zdjęcia. To jest fotografia, a nie grafika
komputerowa. Piszę o tym dlatego, bo dzisiejsze możliwości sprzętowe i programowe mogłyby nasuwać wątpliwości, czy to jeszcze fotografia, czy może już grafika./
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I.
Marek R. Mencel

SAŁATKA
Już na parę kilometrów przed N. kierowca autobusu oznajmił pasażerom,
że postój w miasteczku – na skutek drobnej awarii świateł pojazdu, wydłuży się
o godzinę. Byłem niezadowolony z wynikłego w tej sytuacji opóźnienia. Zdawałem
sobie sprawę z kłopotów na jakie narażę profesora Ryczywoła, który zobowiązał
się oczekiwać mnie na dworcu w Trampolinie. Z drugiej jednak strony wiedziałem, że znajdę z profesorem wspólny temat do utyskiwań na tę dzisiejszą „panie
szczodry”, komunikację.
Autobus wtoczył się między peryferyjne zabudowania miasteczka. Uśmiechając
się do swych myśli z zainteresowaniem spoglądałem na schludne domki stojące
wzdłuż ulicy, barwne przydomowe ogródki, na kolorowe skrzynki z kwiatami,
w które ubranych było wiele okien.
Co pewien czas pojawiały się starannie utrzymane skwerki, na których wygrzewali się w promieniach słońca miejscowi seniorzy.
– Spotykamy się punktualnie za godzinę – oznajmił kierowca, kiedy autobus
zatrzymał się na niewielkim placyku dworcowym.
– Czekał n a p e w n o nie będę – dorzucił stanowczo w formie ostrzeżenia. Pasażerowie gremialnie „wysypali się” z wnętrza pojazdu. Kierowca ubrany
w kombinezon na brezentowej płachcie rozkładał skrzynkę z narzędziami. Placyk
dość szybko opustoszał, stał się niegościnny irytując pustką. Przemierzyłem stanowiska dla wysiadających, kierując się w stronę niewielkiego, pomalowanego w granatowo-żółte pasy budyneczku, w którego oknie za spoconą, a może niezbyt czystą
szybą siedziała tęgawa jejmość: dyżurna ruchu, kasjerka i informatorka w jednej
osobie, gdyby dać wiarę czarno białemu napisowi nad „zabudowaniami dworca”.
Pochyliłem się do wyciętego w szybie otworu. Jejmość niemal natychmiast
przysunęła swe ucho, oblekając twarz w wyraz nabożnego skupienia – na moment
jedynie zamieniając owe skupienie na usłużny uśmiech, gdy z należytym szacunkiem dla zajmowanego przez nią stanowiska, uniosłem kapelusz w geście powitania.
– Szanowna pani, rzekłem, w którą stronę mam się udać by trafić do rynku?
Jejmość wcisnęła twarz w okrągły otwór i udzielając usłużnie informacji, zabawnie kreśliła kierunki pozostawionymi za sobą rękami. Powstało wrażenie jakby
moja rozmówczyni chciała chaotycznymi gestami „wypędzić” swoją twarz przez
otwór w szybie na zewnątrz zajmowanego przez siebie pomieszczenia.
Stosując się do objaśnień owej pani, zapewne nigdy nie trafiłbym do rynku,
gdyby nie cudowna właściwość małych miasteczek polegająca na tym, że to rynek
zazwyczaj wychodzi na spotkanie przybyszom. N. robiło wrażenie niezwykle spo-
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kojnego, ustabilizowanego w swym życiu i obyczajach – ale „kraterka”, gdzie podziemne strumienie lawy dawały o sobie znać lekkimi pomrukami na powierzchni.
Zapewne i tu na straży dobrych obyczajów stał miejscowy proboszcz „uświęcony”
aureolką bigotek z jakiegoś koła czy towarzystwa choćby „… miłośniczek prawdy
i niewinności”, burmistrz, przewodniczący rady, komendant policji i parę jeszcze
innych osób z grona tzw. szacownych obywateli miasta i okolic.
Zgrabny, eklektyczny, acz – mimo to powściągliwy w swej wybujałości – ratusz kłujący niebo neogotycką wieżyczką, zajmował środek sporego nawet placu,
obwiedzionego kręgiem kolorowych kamieniczek z podcieniami w narożnikach,
okalających plac pierzei. Dwie kamienne fontanny, żeliwne ławki, kolorowe parasole kawiarnianego ogródka, wszystko tak typowe w swym ostatecznym wyrazie,
nadawało jednak owemu miejscu indywidualny wydźwięk.
Szedłem wzdłuż zwartej ściany budynków, oglądając wystawy małych sklepików, apteki, licznych rzemieślniczych warsztatów oraz spiętrzonej regałami
– niestety zamkniętej księgarenki, gdzie nowe ze starym mieszało się w sposób
magiczny. Obejrzałem pomnik, który jak głosiła wmurowana w cokół tablica, mieszkańcy miasta ufundowali synowi tej ziemi, lokalnemu poecie Janowi Makaremu
Wyciśle. Obchodząc budynek ratusza dostrzegłem utrzymany w manierystycznym
stylu szyld: „Restauracja pod Jeleniem”. Do odjazdu autobusu pozostawało jeszcze
sporo czasu, postanowiłem więc umilić sobie czas i zjeść obiad.
Wchodząc do lokalu zauważyłem wywieszkę o frapującej treści: „Specjalność
zakładu sałatka f i l o z o f i c z n a”. Mocno zaintrygowany zająłem miejsce przy
stoliku. Lokal sprawiał miłe wrażenie, był czysty, urządzony w starym, ale niezwykle wysmakowanym dla ogólnego wrażenia, stylu.
Z niecierpliwością oczekiwałem kelnera. Zjawił się elegancki, usłużny.
– Dzień dobry szanownemu panu. Zapewne pan u nas przejazdem – zagadnął
– dlatego szczególnie polecamy naszą specjalność „sałatkę filozoficzną”.
– Czy byłby pan uprzejmy coś więcej powiedzieć na temat tej… s a ł a t k i?
– O, jest to niewątpliwa atrakcja, a zarazem niespodzianka przygotowana przez
szefa kuchni naszej restauracji! Proszę zamówić, szczerze polecam, na pewno pan
się nie zawiedzie, dodał jeszcze kelner, zastygając w wyczekującej pozie. Gdy po
chwili odszedł zrealizować zamówienie; „sałatka filozoficzna raaaz!”, rozejrzałem
się po sali.
Po chwili moją uwagę skupił na sobie skromnie odziany, siwy może nieco
wychudzony staruszek – który jak wnet to stwierdziłem, bacznie mi się przyglądał.
W pewnym momencie nasze spojrzenia wręcz się zderzyły. Starszy pan skłonił
głowę w moją stronę, by po krótkiej chwili unieść się z miejsca i ruszyć do mego
stolika.
– Przepraszam łaskawego pana, zwrócił się do mnie z niespotykaną już dziś
galanterią, że ośmielam się niepokoić. Proszę pozwolić, że się przedstawię, moje
nazwisko – Pokątny, Nikodem Pokątny. Uniosłem się z lekka i odwzajemniając się
przybyłemu, wskazałem miejsce obok.
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– Jeszcze raz proszę o wybaczenie ale czuję się – rzekłbym w obowiązku,
wnieść do pańskiego umysłu wiedzę o tej, jak zapewne szanowny pan zauważył
niecodziennej potrawie. Opowiem historię, która – jakkolwiek by ona zabrzmiała,
wydarzyła się naprawdę.
Przysunął się bliżej przybierając na twarz wyraz tajemniczego, konfidencjonalnego skupienia.
Przyznam, że czułem pewne skrępowanie zaistniałą sytuacją. Co by nie rzec,
należała ona do gatunku niepospolitych. Z jednej strony starałem się nie urazić
Staruszka, a jednocześnie przemyśliwałem sposób – choćby rejterady, z niewygodnej dla mnie sytuacji.
– Zaczęło się to tuż po wojnie, rozpoczął Pokątny, do N. przyjechał znany
nawet w stolicy znakomity kuchmistrz niejaki Pokora. Powszechnie twierdzono,
że zjawił się w naszym mieście dla aptekarzowej Zalewskiej, kobiety niezwykle
pięknej, którą z mistrzem patelni miał ponoć łączyć burzliwy romans!
Magistrat niemal natychmiast powierzył mu prowadzenie naszej restauracji,
w której – jak powszechnie wiadomo, stołowało się wiele znakomitości. Już na
drugi dzień Pokora jął wprowadzać swe porządki a parę dni później powszechną
uwagę zwróciła na siebie, umieszczona w witrynie lokalu nazwa nowego dania.
Ludzie z nieukrywanym zdziwieniem i zainteresowaniem odnieśli się do samej
potrawy, jak i jej egzotycznej nazwy.
Nastąpił wybuch entuzjazmu – „no wreszcie mamy i u siebie wielki świat”,
orzekł burmistrz i jako pierwszy zamówił na uroczystym bankiecie „sałatkę”.
Muszę panu nadmienić, kontynuował Pokątny, że w czasach o których opowiadam, byłem młodym, romantycznym człowiekiem o – rzekłbym – rewolucyjnych
poglądach. Tu zaśmiał się nieprzyjemnie, rzucając przy tym spojrzenie złośliwego,
gotowego do ataku szczura. Nimb tajemniczości spowijający dotychczas nasze
dziwne tate a tate rozwiał się natychmiast a zupełnym powrotem do rzeczywistości był szczęk rozkładanych przez kelnera sztućców. Wkrótce na stole pojawił
się talerz z czymś zupełnie dziwnym, szarym a zarazem barwnym, bez zapachu
a jednak spowijającym cały talerz i jego otoczenie. Podający sprawnie uwinął się
z realizacją zamówienia, życzył niezapomnianych kulinarnych wrażeń, lecz ku
memu zdziwieniu zdał się zupełnie nie dostrzegać Pokątnego; mało tego on się nie
starał, on go „nie dostrzegał”! Raz chyba tylko, omiatając wzrokiem krzesło, na
którym siedział staruszek, kelner sprawiał wrażenie jakby dotknęła go nieznośnie
bolesna wątpliwość o własnym istnieniu…
Dobitny i chyba już zakodowany w mej głowie głos Pokątnego, zupełnie jak
sygnał pralki, która zakończywszy pracę uporczywym dzwonkiem ponagla, by
opróżnić jej trzewia, ponownie sprowadził istnienie świata do wymiaru owego
nierealnego tate a tate.
– W chwili, gdy w mieście kuchmistrz wprowadzał swoje rządy – natarł ze
swoją opowieścią Pokątny – leżałem chory i pogłoski jakie docierały do mych
uszu wydały mi się tak nierealne, że nie przywiązywałem do nich specjalnej uwa-
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gi. Szczególnie skojarzenie nazwy potrawy z filozofią, która w moim wówczas
wieku stanowiła szczególny napęd dla rozlicznych życiowych doktryn, służących
wypełnieniu pustki po bolesnym często kryzysie autorytetów, stanowiło chwyt,
który nazwalibyśmy dzisiaj, marketingowym.
Pokątny, widząc moje zdziwienie wobec jakże „niestosownego”, wobec odrealnionej rzeczywistości określenia, zaśmiał się niczym mechaniczna zabawka,
po czym ciągnął dalej:
– Z chwilą gdy choroba ustąpiła i mogłem wyjść z domu, postanowiłem zbadać całą sprawę na miejscu. Udałem się więc do restauracji. Z każdym krokiem
przybliżającym mnie do źródła prawdy, czułem się coraz mniej pewnie. Wszedłem
na salę zajmując pierwszy z brzegu wolny stolik. Pełen niepokoju i nienajlepszych
przeczuć odchyliłem brązowa okładkę menu. Zajrzałem do środka i poczułem, że
robi mi się gorąco! Na karcie dań wypisana czcionkami o różnym kroju, grubości
i licznymi poligraficznymi wymyślnościami, pyszniła się tylko jedna nazwa dostępnej w tym miejscu potrawy „Sałatka filozoficzna”! Byłem zdruzgotany. Machinalnie
rozejrzałem się dookoła. Przy stolikach siedzieli wielcy i mali lokalnej społeczności
i pochyleni nisko nad talerzami „młócili” beznadziejnie szarą, pachnącą klepiskiem
potrawę. Im ktoś bardziej „szacowny” tym bardziej „czuł się w obowiązku” głośniej
wyrażać swój zachwyt. Mimo zastosowania wielu metod służących wybudzeniu
się z koszmarnego snu, poddałem się. Nadszedł czas na kolejny desperacki krok!
Za chwilę na dużym porcelanowym talerzu pojawiło się „moje” danie! Ciekawość i nieustępliwa chęć dotarcia do istoty tajemnicy skłoniła mnie do sięgnięcia
po widelec. Pierwsza porcja potrawy niczym tsunami wdarła się w ogromną sferę
odczuć wszelakich. Tocząca się fala pierwszego wrażenia oszołomiła mnie zupełnie!
Czułem się wręcz porażony! Umierałem… I oto nagle niesiona pędem świeżego powiewu z na wpół przymkniętych drzwi, eksplodowała jak odpustowy kapiszon myśl,
która z początku zapłonęła chybotliwie a potem rozpaliła się z szybkością pożaru
stepu! Ostrożnie, rozglądając się na boki, zacząłem przyniesioną potrawę pakować
do papierowych serwetek, pustego pudełka po papierosach a nawet kieszeni…
Do domu wpadłem jak uderzenie tornada. Starannie by nie zgubić choćby
najmniejszej drobiny sałatki, umieściłem potrawę na dużym talerzu, który znalazł
się w kręgu mocnego światła stojącej na biurku lampy. Wokół zgromadziłem szereg
mniejszych talerzyków, które niczym planety otoczyły „swoje” słońce.
Z uniesionymi do góry rękami przypominałem chirurga, który za chwilę miał
przystąpić do zabiegu ratującego życie. Zaopatrzony w powiększające szkło,
trzymając, w drżących palcach pincetę, po chwili skupienia zagłębiłem ją w beznadziejnie szarą masę sałatki!
Wydobyte drobinki składników przenosiłem skrupulatnie na spodeczki. Po jakimś czasie, trudno powiedzieć po jakim, mogłem już przez lupę dostrzec drobinki
składników potrawy. Ich jeszcze bardzo nikły zapach i kolorowe roziskrzenie, już
na tym etapie porywało mnie zupełnie.
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Czas biegł niezwykle szybko. Świty i zmierzchy, wiosny, lata, jesienie, zimy
pędziły w zawrotnym tempie. Odgarnąłem długą, ścielącą się u mych stóp brodę.
Uzbrojonym w lupę okiem przejrzałem powierzchnię talerza. Była nieskazitelnie czysta. Rozradowany, pełen uniesienia spojrzałem na swoje dzieło. Na
spodkach w feerii blasków i zapachów mieniły się posegregowane składniki „Sałatki
filozoficznej”. Czułem się sprawcą doniosłego odkrycia. Sięgnąłem po widelec.
Zdziwiony niepomiernie jego ciężarem nagarnąłem z pierwszej porcji. Z trudem
niosłem tę odrobinę triumfu do ust. Jeszcze tylko włożyć tę odrobinę na język…
Wtem ręka gwałtownie opadła na zakurzony blat biurka, widelec uderzył
z brzękiem o podłogę, a rozsypane drobiny napełniły pokój migotliwym blaskiem.
Osunąłem się na fotel, oczy poczęła przesłaniać mgła. Z wysiłkiem patrzyłem na
iskrzące się składniki. Powoli obraz zanikał, a ja spadałem w bezdenną otchłań.
Nagle poczułem się dziwnie lekki, zdziwiony spojrzałem dookoła. Nieco pode mną
stało biurko, obok fotel a na nim spoczywało w bezruchu ciało jakiegoś starca.
Wpatrzony w zastygłe oblicze nagle zdałem sobie sprawę, iż spoglądam na swoje
doczesne szczątki. Gdy pełen łagodnej zadumy krążyłem wokół strzępów swojej
doczesności, nagle porwany w górę popędziłem w stronę obłoków. Pode mną
zacierały się kontury miasta. Szaleńczy podmuch gwałtownie zamarł a ja niemal
zostałem wrzucony w obszar wielkiej, acz łagodnej jasności. Ogarnęło mnie uczucie błogiego spokoju. Rozejrzałem się dookoła i radosny okrzyk rozbrzmiał wśród
niebiańskich plenerów, bo oto wśród rozkwitłych drzew i krzewów piętrzyły się
stosy składników „Sałatki filozoficznej”. Początkowo bardzo nieśmiało, potem
coraz odważniej począłem kosztować owych błysków i zapachów.
Wtem poczułem delikatne dotknięcie. Odwróciłem się. Przede mną stał dobrotliwie uśmiechnięty staruszek. Wianek siwiutkich włosów otaczał gładką łysinę, na
której grały refleksy świetlistej aureoli. Widząc moje zakłopotanie, staruszek ujął
mnie za dłoń i powiódł za sobą. Szliśmy w milczeniu.
W pewnym momencie świątobliwy starzec wyciągnął rękę. Jego wskazujący
palec przyciągnął mój wzrok. W dole, pod nami za pędzącymi obłokami obracała
się majestatycznie, ukształtowana w lądy i morza, sałatka filozoficzna…
W opowieść tę, a może we wrażenie jakie pozostawiła wbił się nagle głos
zegarowego dzwonu, oznajmiającego wyznaczoną godzinę odjazdu autobusu!!
Zerwałem się z miejsca zrzucając na podłogę n i e s k a z i t e l n i e c z y s t y
talerz po spożytej – nie wiem nawet kiedy, potrawie!
Na paterę z rachunkiem rzuciłem kwotę, zapewnie sowicie wynagradzającą
samo danie, jak i poczynione przeze mnie szkody. Spocony w rozpiętym płaszczu,
powiewającym szalu i przekrzywionym kapeluszu wpadłem na plac dworcowy…
Marek R. Mencel
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II.

Wiersze
Agnieszka Bylewska

Nad…

Przed burzą…

Nad zrozumieniem mym nagłym
Wzniosły się blade, niepewne
I płynąc niebem jak statki
Powiodły mnie wprost do siebie

Płoną wszystkie światła wzdłuż ulicy
Czyjeś kroki słychać, noc nas pali
Mówisz do mnie coś i ja nie słyszę
Ptaki do mnie krzyczą, że już dalej

Okręty moich złych myśli
Tryumfujące jak gwiazdy
I żagle lekkie, gdy jesteś
I moc, co płynie z tych żagli
Nad horyzontem dwa morza
Jedno i drugie odległe
Popłyną tam, gdzie lśni zorza
I morze zórz wtedy będzie
Daleko tak i wysoko
Gdzie baldachimy pamięci
We wnętrzu własnych obłoków
Stopimy się beznamiętnie...

Nie rozumiem słów i mojej męki
Trzymasz się mej dłoni, ufny cały
A ja już odchodzę w zieleń zgiełku
Po co ‘śmy się teraz tu spotkali…
Niebem idzie burza, gdzieś z oddali
W smaku twoich ust kropelki rosy
Słychać pierwszy grzmot, czy mnie ocalisz?
Mocny jesteś dziś i… całkiem bosy

Zapominam
Zapominam kwiaty, zapominam drzewa
Tak chcę iść już, nim wiatr je dogoni
Zanim mała cząstka z monolitu nieba
Oderwie się i spadnie na chodnik
Mgła opadnie cicho i będzie już po mnie
Nic nie znaczy pląsający zegar
Jeśli dam ci rękę, to wiatr mnie nie złowi
Lecz chcę wiedzieć, co będzie, gdy nie dam.
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POMÓŻMY KOLEDZE
W imieniu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
w Poznaniu zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe dla naszego Kolegi
lek. wet. Macieja Grząślewicza.
Sytuacja rodzinno – materialna kolegi jest wręcz dramatyczna. Ma pięć córek:
najmłodsza ma 6 lat, najstarsza jest upośledzona umysłowo, nie funkcjonuje samodzielnie i do końca życia potrzebuje stałej opieki.
Kolega prowadzi prywatną praktykę weterynaryjną w Kórniku. Praktyka sprowadza się do dwóch godzin dziennie, bez innych źródeł dochodu. Wyznaczenie
Kolegi do wykonywania czynności urzędowych jest niemożliwe, ponieważ od 18
miesięcy nie jest regulowany ZUS z powodów finansowych. Powstaje błędne koło
i bez naszej pomocy grozi rodzinie licytacja mieszkania i punktu weterynaryjnego.
Od naszej dobrej woli zależy dalszy byt Kolegi i jego rodziny.
Ewentualną pomoc finansową prosimy przesyłać na konto:
Wielkopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna
PKO BP I/O Poznań 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752
z dopiskiem: Wsparcie dla lek. wet. Macieja Grząślewicza
z poważaniem
lek. wet. Dariusz Karczewski
lek. wet. Paweł Marcinkowski
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II.

KSIĘGOWOŚĆ PRZYPOMINA
WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA PRZYPOMINA, ŻE WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ WYNOSI
WCIĄŻ 45,-ZŁ, TZN. OD PONAD DWÓCH LAT NIE ULEGŁA ZMIANIE.
PANI KSIĘGOWA PROSI WSZYSTKICH PAŃSTWA O DOKŁADNE OPISYWANIE WPŁAT: TYTUŁEM (SKŁADKA, WPŁATA WPISOWEGO, OPŁATA
ZA PASZPORTY CZY WPŁATA ZA REJESTRACJĘ ZAKŁADU LECZNICZEGO, BĄDŹ ZMIANY REGULAMINU ZAKŁADU LECZNICZEGO – RODZAJ
ZAKŁADU) ORAZ PRECYZYJNIE IMIĘ I NAZWISKO – ZA KOGO I ADRES
BOWIEM ZDARZAJĄ SIĘ JEDNAKOWE IMIONA I NAZWISKA.
PROSIMY RÓWNIEŻ O BIEŻĄCE AKTUALIZOWANIE ADRESÓW
W FORMIE PISEMNEJ – MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ MAILOWO, ALE Z WYRAŹNYM PODPISEM.
DZIĘKUJEMY!
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Anons:
Studentka I roku studiów doktoranckich, entuzjastka diagnostyki obrazowej
zwierząt poszukuje przypadków klinicznych do pracy doktorskiej. Tematyka
obejmuje podejrzenie o obecności ciała obcego w przewodzie pokarmowym małych zwierząt, które nie powoduje całkowitej niedrożności oraz nie jest cieniujące
w obrazie rentgenowskim. Chętnych do współpracy lekarzy weterynarii proszę
o kontakt. W ramach współpracy istnieje możliwość konsultacji ultrasonograficznej
innych przypadków klinicznych oraz zdjęć rentgenowskich.
Lek. wet. Katarzyna Szczepańska
Członek EAVDI (European Association for Veterinary Diagnostic Imaging)
Email: usgwet@gmail.com lub usg.vet@up.poznan.pl
tel. 790494429
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Wspomnienie o Pro�esorze Czesławie Janickim

29 grudnia 2012 roku zmarł
w Poznaniu w wieku 86 lat prof. dr
hab. Czesław Janicki – naukowiec
i wykładowca akademicki, genetyk.
Prodziekan Wydziału Zootechnicznego ówczesnej Akademii Rolniczej
w Poznaniu (1978-1984), a później
prorektor tej uczelni (1984-1985).
W latach 1989-1990 minister rolnictwa i wicepremier w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm X kadencji.
Wieloletni prokurent zarządu firmy farmaceutycznej NIKA HP. Tyle sucha, oficjalna
notka biograficzna.
Lecz gdy zna się kogoś 20 lat z okładem, gdy czas ten układa się nie tylko
w długi ciąg zawodowej współpracy, ale po prostu prawdziwej, męskiej przyjaźni,
można tę biografię zapisać w nieco inny, bardziej osobisty sposób. Nie każdy lekarz
ma szansę pracować nad dużym projektem badawczym, realizowanym w poważnym zespole naukowym. Dla mnie taką okazją stały się badania nad ukochanym
„dzieckiem” Profesora – spolimeryzowawanym lizozymem, znanym dziś pod komercyjną nazwą Lydium-KLP. Dzięki temu dane mi było poznać bliżej Profesora.
Jako genetyk i hodowca z wieloletnim dorobkiem naukowym w zakresie doskonalenia wydajności i poprawy jakości mleka krów, interesował się szczególnie
zagadnieniami związanymi z odpornością i leczeniem chorób wymienia u krów
mlecznych. Potrafił na ten temat długo i bardzo żywiołowo dyskutować. Do badań
nad klinicznym zastosowaniem naturalnego lizozymu podchodził z olbrzymim
zapałem i wiarą w skuteczność zakładanych rozwiązań terapeutycznych. Był
wielkim entuzjastą nowoczesnych metod leczenia mastitis, zwłaszcza w stadium
podklinicznym. W tym zakresie Jego wiedza daleko wykraczała poza dziedzinę
zootechniczną, zbliżając go bardzo do zawodu lekarsko-weterynaryjnego.
Za zasługi na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego oraz osiągnięcia w działalności państwowej, publicznej i naukowo-dydaktycznej, Profesor
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został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym w lipcu 2012 roku Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Bardzo cieszył go medal Amicus Veterinariae Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Wet.
Nasza korporacja miała w Jego osobie wielkiego i oddanego przyjaciela. Lubił
środowisko weterynaryjne i miał tu wielu oddanych sobie ludzi. Chętnie uczestniczył w sympozjach i konferencjach lekarsko-weterynaryjnych. Jako wieloletni
współpracownik firmy farmaceutycznej NIKA HP podkreślał swoją „przynależność” do szeroko rozumianej profesji medycznej, ale nigdy nie przekroczył jej
umownych granic, zachowując stosowny dystans i szacunek dla przedstawicieli
świata medycznego.
Lubił przebywać w stajni i oborze, miał spore doświadczenie i obycie ze zwierzętami. Nic dziwnego; urodził się i wychował na wielkopolskiej wsi, do której
do końca zachował szczególny stosunek. Był dumny ze swoich wielkopolskich
korzeni. Bardzo cenił sobie tradycyjne wartości – patriotyzm, religijność, społeczne
zaangażowanie i rodzinę; w roku 2012 obchodził ze swoją małżonką 60 rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego.
Tak jak zawodowo zajmował się bydłem mlecznym, tak jego niezmienną
miłością pozostawały konie. Wspomnienia Profesora związane z dzieciństwem
i młodością zawsze miały w sobie pierwiastek koński. Z błyskiem w oku opowiadał o powożeniu zaprzęgami, o pielęgnacji i właściwym obchodzeniu się z tymi
pięknymi zwierzętami. Fascynowały go próby układania wielokonnych zaprzęgów;
np. podczas Jeździeckich Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii, na których
w ostatnich latach był nie tylko gościem, ale osobiście angażował się w sprawy
organizacyjne i pozyskiwanie funduszy. W podeszłym wieku potrafił zasiąść na
koźle i przez chwilę powozić w galopie parą, a nawet czwórką koni.
Wraz z Jego odejściem wolny zawód weterynaryjny stracił autentycznego
sympatyka i życzliwą duszę, bardzo lubiącego przebywać w gronie medyków
weterynaryjnych.
Grzegorz Nowak
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Z żałobnej karty

Ś.P. lek. wet. Jan Mitela

W dniu 9 marca 2013 roku na cmentarzu w Dusznikach Wielkopolskich odbył
się pogrzeb ś.p. lekarza weterynarii Jana Miteli. Z głębokim żalem i smutkiem
żegnała Go najbliższa Rodzina, przyjaciele i znajomi. Śmierć ta zaskoczyła nas
wszystkich, choć z drugiej strony na żadne odejście nigdy nie jesteśmy przygotowani – zawsze wywołuje rodzaj szoku, czy zaskoczenia. Tak samo trudno Nam
uwierzyć, że my sami kiedyś podzielimy ten los.
Jan Mitela urodził się 6 stycznia 1945 roku w miejscowości Czaple Małe
w województwie krakowskim. Szkołę podstawowa ukończył w Czaplach Małych.
Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Książu Wielkim, w 1964 roku.
Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej podjął pracę w przemyśle hutniczym,
w Nowej Hucie Krakow.
Studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej SGGW w Warszawie
ukończył w 1976 roku. Pracę zawodową rozpoczął na terenie województwa poznańskiego w Dusznikach Wielkopolskich, w powiecie szamotulskim, gdzie pracował
do chwili śmierci. W latach 1991-2013 prowadził prywatna praktykę. Odszedł od
nas Kolega skromny pogodny i miły – taki niech zostanie w naszej pamięci.
dr n. wet. Lech Gogolewski
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Z żałobnej karty

Ś.P. Janusz Satora
W dniu 22 stycznia 2013 r. zmarł lek. wet. Janusz Satora długoletni Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Śremie.
Kolega Janusz Satora urodził się 2 stycznia 1941 roku w powiecie Myślenickim. Technikum weterynaryjne ukończył w Nowym Targu następnie w 1967 roku
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie.
Pracę zawodową rozpoczął na terenie powiatu kościańskiego, a od 1986 roku
związał się ze Śremem. Od roku 1986 do czasu przejścia na emeryturę w 2003 roku
był Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Śremie.
Specjalizował się w niepłodności bydła. jego doświadczenie w zakresie
zwalczania gruźlicy i brucelozy doprowadziły do uznania powiatu śremskiego
za wolne od gruźlicy i brucelozy bydła – jako jednego z pierwszych w dawnym
województwie poznańskim.
Został odznaczony między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
Dał się poznać jako dobry fachowiec i szczery Kolega. Zostanie w naszej
pamięci.
Dziękuję wszystkim Kolegom i Koleżankom za udział w Mszy Świętej oraz
w drodze naszego Kolegi Świętej Pamięci lek. wet. Janusza Satory.
Szczególnie dziękuję pocztom sztandarowym Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii oraz Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Józef Czupała
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie
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