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Od Prezesa

OD PREZESA
Jestemy wie¿o po wyborach, które wykaza³y, ze chêtnych do pracy
w strukturach Izby nie brakuje. To dobrze, bo wiadczy o tym, ¿e wp³yw Izby
na losy korporacji jest coraz wiêkszy a jej ranga i rola ronie.
Mam nadziejê, ze cz³onkowie nowej Rady równie ochoczo jak kandydowali bêd¹ pracowali dla dobra nas wszystkich lekarzy weterynarii i naszego
zawodu.
Dziêkuj¹c Wam za ponowny wybór zdajê sobie sprawê, ¿e przede mn¹
i przed ca³¹ Rad¹ nie³atwa praca. Jestemy w okresie implementacji ca³ego unijnego prawa weterynaryjnego (tak przecie¿ obszernego) do polskiego ustawodawstwa. Bêdzie trzeba opiniowaæ szereg aktów prawnych i czuwaæ nad tym,
aby by³y one w miarê jasne, proste i mo¿liwe do stosowania w praktyce, a przy
tym zgodne z polskimi uwarunkowaniami i tradycj¹. To naprawdê nie bêdzie
³atwe. Czêsto zwyk³y b³¹d t³umacza powoduje niewiarygodne wprost komplikacje.
Tak wiêc przed nami stare i nowe wyzwanie. Stare, bo szereg prac tamtej
kadencji nie zosta³o jeszcze dokoñczonych, np. Rozporz¹dzenie o op³atach
pobieranych przez Inspekcjê, Rozporz¹dzenie o wynagradzaniu osób wyznaczonych do wykonywania czynnoci urzêdowych (zgodnie z dyrektyw¹ 882
WE) czy te¿ sprawa op³aty za szczepienia p/wcieklinie, itd.
Mylê, ¿e same dobre chêci nie wystarcz¹.. Przed nami Zjazd Krajowy.
Trzeba schowaæ stare urazy. Zapomnieæ o rozgrywkach, uk³adach i uk³adzikach. Musimy zakasaæ rêkawy i wzi¹æ siê do roboty bo tylko zgodna wspó³praca mo¿e zapewniæ pozytywne efekty.
Prezes Andrzej Moskal
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Nekrologi

NEKROLOGI

PREZES I RADA
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
SK£ADAJ¥ NAJSZCZERSZE WYRAZY WSPÓ£CZUCIA
NASZEMU DROGIEMU KOLEDZE
SKARBNIKOWI RADY TOMASZOWI PORWANOWI
Z POWODU TRAGICZNEJ MIERCI SYNA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWE ODBÊD¥ SIÊ
W RODÊ  17 CZERWCA 2009 R.
W SKULSKU K/ KONINA, O GODZ. 14,00.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
W POZNANIU
ANDRZEJ ¯ARNECKI
PRAGNIE PRZEKAZAÆ NAJSZCZERSZE WYRAZY WSPÓ£CZUCIA
KOLEDZE TOMASZOWI PORWANOWI
I CA£EJ POGR¥¯ONEJ W BÓLU RODZINIE
Z POWODU NAG£EJ MIERCI SYNA
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Artyku³ redakcyjny

SZANOWNI PAÑSTWO!
Serdecznie witamy w nowym rozdaniu, czyli przy lekturze 1-szego
w V kadencji Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby. Zawsze jest nam
bardzo mi³o spotkaæ siê z Pañstwem na ³amach naszego pisma i jak zwykle zachêciæ do czytania. Kszta³t Biuletynu nie zmieni³ siê w jaki zasadniczy sposób, poniewa¿ zaproponowana przez dr W³odzimierza Gibasiewicza formu³a
sprawdza siê ju¿ w kolejnej kadencji. To w g³ównej mierze dziêki Niemu zyskalimy na XIII Kongresie PTNW w Olsztynie niezwykle pochlebn¹ opiniê 
wiod¹cego Biuletynu w skali kraju. Postaramy siê, aby opinia ta nie straci³a
swej aktualnoci.
A tymczasem mamy wiosnê i ta wiosna nas niestety nie rozpieszcza. Zd¹¿ylimy ju¿ przyzwyczaiæ siê do 30 stopniowych upa³ów w maju, a tutaj có¿ 
maj straszy³ nas ch³odem i deszczem, a czerwiec do³o¿y³ do tego burze i wichury. Chyba jednak klimat siê nieco zmienia i trzeba siê bêdzie do tego przyzwyczaiæ. No ale na naszych stronach ca³kiem ciep³o, chwilami gor¹co i wiosennie, trochê po-zjazdowo i trochê po-majówkowo.
Bie¿¹cy numer rozpoczyna orêdzie nowo wybranego, ju¿ po raz drugi 
Prezesa lek. wet. Andrzeja Moskala. Gratulujemy wyboru i ¿yczymy sukcesów
w pracy na rzecz zarówno zawodu jak i samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego.
Prosimy te¿ o wnikliwe zapoznanie siê z treci¹ komunikatów  jest w nich
apel nowego Skarbnika Rady lek. wet. Tomasza Porwana i istotna dla wszystkich Pañstwa informacja o zmianie wysokoci sk³adki cz³onkowskiej od
1 czerwca 2009 r. (aktualnie 40 z³ miesiêcznie).
Nastêpnie kilka s³ów od dr W³odzimierza Gibasiewicza  który powróci³
w tej kadencji do redakcji, ponownie w roli redaktora naczelnego, czy jak kto
woli przewodnicz¹cego zespo³u redakcyjnego
Publikujemy te¿ pe³n¹ wersjê protokó³u z obrad IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii naszej Izby, który odby³ siê w Sali Konferencyjnej Hotelu Polonez w Poznaniu, w dniu 25 kwietnia 2009 r., a zaraz po
nim krótk¹ relacjê (W kilku zdaniach) nowego Sekretarza Rady lek.wet.
Henryka Zió³kowskiego z pierwszej po wyborach  konstytuuj¹cej ten organ 
sesji Rady. Potem tradycyjnie ju¿ Uchwa³y Rady  wszystkie dot¹d nie publikowane.
W dziale Wydarzenia znajdziecie Pañstwo relacjê z ostatniej Majówki 
niezwykle udanej mimo kiepskiej aury oraz artyku³y dr Lecha Gogolewskiego
na temat Kongresu Weterynaryjnego w Berlinie, w którym uczestniczy³ osobicie i z 20-Lecia Odrodzonego Samorz¹du Lekarskiego, uroczystoci, dla któ7
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rej wiceprezes naszej Rady Lech Gogolewski powiêciæ musia³ udzia³ w naszej Majówce. Wszyscy stali bywalcy wiedz¹, ¿e to du¿e powiêcenie, bo
Majówka jak dot¹d jest imprez¹ nie do przebicia.
W aktualnociach kilka bie¿¹cych informacji: lek.wet. Jacka Sonickiego
z posiedzenia Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki KRL-W oraz redakcji  z rozmów Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z departamentem Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii na temat m. innymi waloryzacji op³at za czynnoci zlecone.
Nastêpnie w Nauce i praktyce prezentujemy wyst¹pienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Andrzeja ¯arneckiego na Kolegium
Wojewody Wielkopolskiego dot.  Realizacji programu zwalczania salmonellozy w stadach kur hodowlanych i nienych. Zachêcamy te¿ do zapoznania
siê z artyku³em prof. dr hab. Walentego Kempskiego dot. niezwykle aktualnego, a mo¿e bardziej nawet medialnego problemu wiñskiej grypy.
W dziale Prawo i praktyka mamy polemikê na temat badania miêsa 
ocena czy decyzja administracyjna: dr W³odzimierza Gibasiewicza i przedstawicieli WIW Poznañ: lek. wet. Wojciecha Wasiewicza i lek. wet. Eugeniusza
Giczeli oraz wypowied na ten temat lekarza praktykuj¹cego w Niemczech dr
hab. wet. Marka Steigerta, a w Wolnych g³osach art. lek.wet. Jacka Sonickiego Akredytowane laboratoria badania miêsa w kierunku w³onicy oraz
przedruk artyku³u opublikowanego w Przegl¹dzie Koniñskim o bezdomnoci zwierz¹t zawieraj¹cego uwagi i propozycje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie Ireneusza Szefliñskiego.
Bardzo gor¹co zachêcamy do zapoznania siê z materia³em w dziale Z historii. Publikujemy tam art. znanego wielu pokoleniom lekarzy weterynarii 
nauczyciela Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni  lek.wet. Mieczys³awa
Pietrzaka  o innym znakomitym nauczycielu Florianie Pierañskim w 100 lecie urodzin. Kilka s³ów wstêpu napisa³ te¿ prof. dr hab. Walenty Kempski.
Historia przemówi tez do nas kartami ksi¹¿ki dr W³odzimierza Gibasiewicza NIEPOWATARZALNI  w tym numerze Biuletynu pierwsza czêæ powiêcona lekarzom weterynarii, którzy oddali swe ¿ycie za Ojczyznê podczas
II wojny wiatowej.
Na ³amy naszego Biuletynu powraca znakomity pisarz, lekarz weterynarii, Kierownik Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych  doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski.
Mamy nadziejê, ¿e Jego interesuj¹ce i chwilami zabawne wspomnienia
z Afganistanu, bogato ilustrowane, zatyt. Obrazki Afgañskie  bêd¹ mi³¹
lektur¹ na wiosenno-letnie popo³udnie. Zamiecilimy je w dziale Chwila Relaksu. W tym¿e dziale mi³onicy poezji mog¹ odszukaæ parê nostalgicznych
nutek.
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Potem og³oszenia bie¿¹ce i chwila zadumy nad zmar³ymi Kolegami  lekarzami weterynarii: Józefem Danilewiczem, Waldemarem Hemmerlingiem
i Waldemarem Gulczewskim.
Przed zakoñczeniem tego artyku³u dotar³a do nas niezwykle smutna wiadomoæ o tragicznej mierci Syna naszego Kolegi, Skarbnika Rady Tomasza
Porwana.
Trudno mi nawet wyraziæ s³owami jak bardzo nami wstrz¹snê³a i jedyne
co mo¿emy w tej chwili powiedzieæ to: Drogi Tomku, wszyscy jestemy z Tob¹
i Twoj¹ Rodzin¹ mylami i w modlitwie i na ile to mo¿liwe dzielimy Wasz
ogromny ból.
W imieniu redakcji
A. Bylewska
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APEL SKARBNIKA
Kole¿anki i Koledzy!

W dniu 25.05.2009 zosta³em wybrany przez Radê Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej na skarbnika bie¿¹cej kadencji Rady. Realizacja
uchwalonego na Zjedzie bud¿etu wymaga stanowczej dyscypliny tak po stronie wydatków jak i po stronie przychodów. Nie jest tajemnic¹, ¿e g³ównym
przychodem s¹ Pañstwa sk³adki na rzecz Izby.
Niestety regularnie kilkadziesi¹t do stu osób zalega oko³o roku z p³atnoci¹ sk³adki, nie mówi¹c o rekordzistach z dwu lub trzyletnim zad³u¿eniem.
W tym czasie inni pokrywaj¹ koszty ubezpieczenia, ¯ycia Weterynaryjnego
i Biuletynu dla d³u¿ników.
Dodatkowo przychodzi nam realizowaæ bud¿et w dobie kryzysu, który
powoli i nas zaczyna dotykaæ. Nasza Izba na dzieñ dzisiejszy wyczerpa³a
wszystkie zapasy finansowe z poprzednich lat
I dlatego egzystujemy tylko z bie¿¹cych przychodów.
W³anie z tych powodów APELUJÊ O TERMINOWE, NAJLEPIEJ
COMIESIÊCZNE OP£ACANIE SK£ADKI, A D£U¯NIKÓW PROSZÊ
O PILNE UREGULOWANIE NALE¯NOCI.
Du¿a czêæ z Was ma konto internetowe, dlatego proponujê z³o¿yæ dyspozycjê STA£EJ P£ATNOCI, wyeliminuje to pracoch³onne rêczne wp³acanie
sk³adki, eliminuje równie¿ element zapomnienia.
Na koñcu ma³a osobista uwaga: jest dla mnie bardzo niekomfortowo i nieprzyjemnie wzywaæ zad³u¿onych lekarzy do zap³aty nale¿noci na rzecz Izby
 du¿¹ czêæ Pañstwa znam przecie¿ osobicie i jest to tym bardziej przykre.
Dlatego op³acajmy sk³adki na bie¿¹co.
Lek.wet. Tomasz Porwan
Skarbnik WIL-Wet.
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WIELKOPOLSKA IZBA
LEKARSKO-WETERYNARYJNA INFORMUJE,
¯E OD DNIA 1 CZERWCA 2009 R.
ZGODNIE Z UCHWA£¥ NR 13
Z DNIA 25 KWIETNIA 2009 R.
IV ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
LEKARZY WETERYNARII WIL-WET.
WYSOKOÆ SK£ADKI CZ£ONKOWSKIEJ
NA RZECZ TUT. IZBY
WYNOSI
40 Z£ MIESIÊCZNIE
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Dr W³odzimierz Gibasiewicz

CI¥G DALSZY Z NOWYM OTWARCIEM
Podczas pierwszego posiedzenia Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu odby³y siê wybory skarbnika, dwóch wiceprezesów
oraz redaktora prowadz¹cego Biuletyn. Wyniki wyborów prezentujemy w Sprawozdaniu z posiedzenia Radyj. Pisz¹cy te s³owa zosta³ zg³oszony jako jedyny
kandydat do prowadzenia Biuletynu i uzyska³ 18 g³osów poparcia (na 21 mo¿liwych). Nast¹pi³a wiêc zmiana redakcji Biuletynu. Do jego prowadzenia w³¹czono p. mgr Agnieszkê Bylewsk¹. Zespó³ redakcyjny otrzyma³ pilne zadanie
 wydaæ aktualny Biuletyn do koñca czerwca br.
Zanim napiszê kilka s³ów o przysz³oci Biuletynu, spieszê podziêkowaæ
poprzednikom  Zespo³owi Redakcyjnemu w sk³adzie: mgr A. Bylewska, lek.
wet. J. Sonicki, prof. W. Kempski, lek. wet. A. Dudziñski, lek. wet. M. Gogulski, którzy wk³adali bardzo du¿o pracy w przygotowywanie kolejnych numerów, a Zespó³ wyda³ 9 Biuletynów. Biuletyn nasz utrzymywa³ wysok¹ jakoæ formy i treci, dobr¹ jakoæ estetyczn¹ i merytoryczn¹.
Osobne podziêkowanie kierujê pod adresem lek. wet. Jacka Sonickiego,
którego ogrom pracy wk³adany w przygotowanie Biuletynów widaæ by³o
w ka¿dym przesy³anym nam numerze.
Przekonany jestem, ¿e ju¿ za kilka tygodni, gdy emocje ust¹pi¹ miejsca
rozs¹dkowi, us³yszymy zdania  gdy by³ Jacek, to w Biuletynie by³o co czytaæ! I to podziêkowanie piszê nie tylko w swoim w³asnym imieniu, ale niew¹tpliwie w imieniu wszystkich cz³onków obecnej Rady, gdy¿ na ostatnim posiedzeniu  wobec licznych prac  nikt z nas nie podziêkowa³ poprzednikom za
ich ciê¿k¹ spo³eczn¹ pracê w redagowaniu Biuletynu.
A teraz kilka zdañ na nowe otwarcie. Zapraszamy wszystkich chêtnych
do pisania artyku³ów do Biuletynu. Prosimy osoby z pasjami: literackimi, malarskimi, rzebiarskimi, kolekcjonerskimi i innymi o podzielenie siê informacjami o nich  chêtnie bêdziemy promowaæ i prezentowaæ dorobek takich
osób. Bardzo nam zale¿y, by drukowaæ artyku³y wielu autorów, by kolejny
raz Biuletyn nie przeradza³ siê w Biuletyn jednego autora, w biuletyn autorski, czy to Jacka Sonickiego czy W³odka Gibasiewicza. Piszê ten apel chocia¿ coraz czêciej spotykam siê z brakiem zainteresowania i odzewu. Ale
mo¿e tym razem Prosimy wiêc o listy, uwagi. Tekstów nie bêdziemy cenzurowaæ. Dbaæ bêdziemy tylko by na ³amach Biuletynu nikogo nie obra¿ano
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i bezpodstawnie nie pomawiano. Staraæ siê bêdziemy dog³êbnie wyjaniaæ
wszelkie tego typu sprawy.
Od tego numeru rozpoczynamy druk ksi¹¿ki pt. NIEPOWTARZALNI.
Lekarze weterynarii ofiary II wojny prezentuj¹cej ponad 309 biogramów
lekarzy weterynarii, którzy oddali w obronie ojczyzny swoje najcenniejsze
dobro, swoje ¿ycie. Materia³ zostanie podzielony na wiele czêci. Zachêcamy
osoby posiadaj¹ce jak¹ wiedzê o omawianych wydarzeniach o nadsy³anie informacji i uzupe³nieñ. Prosimy o uwagi, komentarze, tak by nastêpne ewentualne wydanie by³o pe³niejsze i prawdziwsze.
Nie muszê chyba odpowiadaæ  po co to nam i po co to komu
Zaprosilimy Kol. Jacka Sonickiego do regularnego pisania we w³asnej
rubryce swoich komentarzy.
Utrzymujemy rozdzia³ Chwila Relaksu, w którym drukowaæ bêdziemy
kolejne wiersze p. mgr Agnieszki Bylewskiej, dodajmy cz³onka Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Poezje p. Agnieszki ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹ nie tylko w rodowisku lekarzy weterynarii.
Oczywicie najwa¿niejszym zadaniem Biuletynu jest jego funkcja informacyjna, co czynimy zawsze na pierwszych stronach.
Zapraszam do lektury i wspó³pracy.
W³odzimierz Gibasiewicz
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PROTOKÓ£
z IV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
I. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa lek.wet. Andrzeja Moskala

Przywitanie goci:
1. Pose³ pan Stanis³aw Kalemba 2. Pose³ pan Piotr Wako 3. Wice wojewoda pan Przemys³aw Pacia 4. Przedstawiciel Marsza³ka Województwa pan
Marek Beer 5.Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pan dr hab. Tadeusz Jakubowski 6. Krajowy Duszpasterz ojciec dr Jerzy Brusi³o 7.Burmistrz
Miasta i Gminy Mikstat mgr Bogdan Ma³ecki 8. Nauczyciel kilku pokoleñ techników weterynarii pan dr Mieczys³aw Pietrzak,9. Skarbnik Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Piotr Skrzypczak,

II. Przedstawienie porz¹dku obrad IV Sprawozdawo Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu przez Prezesa lek. wet. Andrzeja Moskala
PROGRAM
IV SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU
LEKARZY WETERYNARII WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
25.04.2009 R.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie Zjazdu przez Prezesa WIl-Wet. w Poznaniu.
Odczytanie i przyjêcie porz¹dku obrad Zjazdu.
Wrêczenie medali Amicus Veterinariae.
Wrêczenie odznak Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarzy Weterynarii Meritus.
Wyst¹pienia goci Zjazdu.
Wybór Prezydium Zjazdu.
Odczytanie i uchwalenie regulaminu wyborów Zjazdu do organów Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
8. Wybór Komisji Mandatowej (stwierdzenie prawomocnoci Zjazdu).
9. Wybór Komisji Wyborczej.
14
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10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

PRZERWA NA KAWÊ

11. Wybór Komisji Uchwa³ i Wniosków.
12. Sprawozdanie:
M Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
M Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
M Przewodnicz¹cego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
M Skarbnika Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
M Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Udzielenie absolutorium ustêpuj¹cym organom Izby.
15. Zg³oszenie kandydatów na Prezesa Rady Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
16. Wyst¹pienia kandydatów na Prezesa Rady Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
17. Zg³oszenia kandydatów na Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej
WIL-Wet.
18. Wyst¹pienia kandydatów na Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej
WIL-Wet.
19. Wybory Prezesa i Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej.

PRZERWA  OBIAD

20. Og³oszenie wyników wyborów na Prezesa i Rzecznika Odpowiedzialnoci
Zawodowej.
21. Zg³oszenie kandydatów na cz³onków Rady Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej, zastêpców Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej,
cz³onków S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego, cz³onków Komisji Rewizyjnej
oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.
22. Wybór organów Izby i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.
23. Wyst¹pienie nowo wybranego Prezesa i Rzecznika Odpowiedzialnoci
Zawodowej.
24. Sprawozdania Komisji Uchwa³ i Wniosków oraz podjêcie Uchwa³.
25. Og³oszenie wyników wyborów do organów Izby oraz delegatów na Zjazd
Krajowy Lekarzy Weterynarii.
26. Zakoñczenie obrad Zjazdu.
Po odczytaniu programu Prezes zaproponowa³ poprawki do porz¹dku obrad:
 punkt przerwa na kawê umieciæ w punkcie 11 a,
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wnieæ do programu punkt 11 b  wyst¹pienie przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej
Tomasz Porwan nr mandatu 116 zaproponowa³:
wnieæ do programu punkt 20 a  uchwalenie liczby cz³onków Rady na
V kadencjê Nastêpnie przyst¹piono do g³osowania nad przyjêciem poprawek do Programu IV Zjazd.
W wyniku g³osowania poprawki przyjêto jednog³onie.

III. Wrêczenie medali AMICUS VETERINARIAE:

Prezes Andrzej Moskal wrêczy³ medal Rady Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej AMICUS VETERINARIAE (przyjaciel weterynarii) nastêpuj¹cym osobom: Pos³om na Sejm RP: Stanis³awowi Kalembie, Piotrowi Wako
(przyznano te¿ nieobecnym na Zjedzie  Pos³ance na Sejm RP El¿biecie Streker-Dembiñskiej i Pos³owi do Parlamentu Europejskiego Bogdanowi Golikowi),
lek.wet. Beacie Majchrzak zwyciê¿czyni Mistrzostw Lekarzy Weterynarii w Skokach Konnych przez Przeszkody, ojcu dr Jerzemu Brusi³o  Krajowemu Duszpasterzowi Lekarzy Weterynarii, lek.wet. Mieczys³awowi Pietrzakowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat mgr Bogdanowi Ma³eckiemu, Powiatowym
Lekarzom Weterynarii: w Pleszewie Andrzejowi D³ugiewiczowi, w Poznaniu
 Ireneuszowi Sobiakowi i w Czarnkowie Stanis³awowi Srokowskiemu.

IV. Wrêczenie odznak Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarzy Weterynarii  MERITUS 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeusz Jakubowski
wrêczy³ honorow¹ odznakê KRL-W Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarzy Weterynarii MERITUS. Odznak¹ zostali uhonorowani:
1. lek.wet. Stanis³aw Idzior
2. lek.wet. Pawe³ Jakiewicz
3. lek.wet. Marian Gross
4. lek.wet. Maciej Gogulski
5. dr Krzysztof Rudziñski
6. lek.wet. Jaros³aw Paryzek
7. lek.wet. Czes³aw Wêgrzyn
8. lek.wet. Janusz Woliñski
9. lek.wet. Jan Radzimski
10. dr Jan Ciszewski
11. lek.wet. Wojciech Paj¹k (nieobecny na Zjedzie)

V. Wyst¹pienia goci Zjazdu.

G³os zabrali wszyscy zaproszeni gocie ¿ycz¹c delegatom owocnych obrad i podejmowania dobrych uchwa³ i wyboru najlepszych do w³adz samorz¹16
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dowych. Dr hab. Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Izby lekarsko-Weterynaryjnej w krótkim zarysie przedstawi³ dokonania Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w IV kadencji 2005-2009.

VI. Wybór Prezydium Zjazdu.

Podano kandydatury:
Na przewodnicz¹cego zebrania
1. Dariusza Karczewskiego nr mandatu 68 zg³osi³ Micha³ Gogulski nr mandatu 41
2. Tomasza Porwana nr mandatu 116 zg³osi³ Jacek Sonicki nr mandatu 134
Na Przewodnicz¹cego Zjazdu wybrano lek. wet. Dariusza Karczewskiego
nr mandatu 68 przy g³osach:
1. Dariusz Karczewski 70 g³osów za
2. Tomasz Porwan 56 g³osów za
Zastêpcami zostali:
1. Piotr Kwieciñski nr mandatu 89  zg³osi³ Krzysztof Barocha nr mandatu 4
2. Tomasz Porwan nr mandatu 116  zg³osi³ Piotr Kwieciñski nr mandatu 89
Wybrani jednog³onie  118 g³osów za.
Sekretarzami zebrania zostali:
1. Ma³gorzata Boska nr mandatu 12 zg³osi³ Tomasz Porwan nr mandatu 116
2. Henryk Zió³kowski nr mandatu 156 zg³osi³a Ma³gorzata Boska nr mandatu 12
Wybrani jednog³onie  118 g³osów za.

VII. Odczytanie Regulaminu wyborów do organów izb lekarsko 
weterynaryjnych.

Regulamin (rozdzia³ 3 od §21 do §30) odczyta³ Vi-ce Przewodnicz¹cy
Zjazdu Tomasz Porwan
G³osowanie regulaminu: regulamin przyjêto 88 g³osami.
Przewodnicz¹cy zebrania Dariusz Karczewski odczyta³ ramowy regulamin
okrêgowego zjazdu lekarzy weterynarii  uchwa³a nr 45/2002/III Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Po odczytaniu regulaminu na pytanie przewodnicz¹cego Zjazdu czy s¹
uwagi do regulaminu Piotr Kneblewski nr mandatu 78 zwróci³ uwagê, ¿e nale¿a³o w zdaniu na kadencjê lat 4 uj¹æ lata (2009-2013), a nie jak odczytano
2005-2009. Uwaga by³a s³uszna.
G³osowanie regulaminu obrad: regulamin przyjêto 88 g³osami.
17
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(Regulamin stanowi za³¹cznik do protokó³u)

VIII. Wybór Komisji Mandatowej (3 osoby)

Zg³oszono kandydatury:
1. Katarzyna Przybylska nr mandatu 118 zg³osi³ Krzysztof Barocha nr mandatu 4
2. Piotr Ka³u¿ny nr mandatu 67 zg³osi³ Tomasz Porwan nr mandatu 116
3. Krzysztof Rudziñski nr mandatu 124 zg³osi³ Zbigniew Klimczak nr mandatu 74
Wiêcej propozycji nie ma. Jest wniosek Piotra Kwieciñskiego nr mandatu 89 o zamkniêcie listy i przyjêcie jej. Wiêkszoci¹ g³osów listê zamkniêto.
G³osowanie: wybrano Komisjê Mandatow¹ w sk³adzie Piotr Ka³u¿ny,
Katarzyna Przybylska, Krzysztof Rudziñski.
W g³osowaniu jawnym 90 g³osów za, 0 przeciw przy 0 wstrzymuj¹cych siê.

IX. Wybór Komisji Wyborczej  (3 osoby)

Zg³oszono kandydatury:
1. Jolanta Budzyk nr mandatu 14 zg³osi³ Dariusz Karczewski nr mandatu 68
2. Marek Izydorczyk nr mandatu 55 zg³osi³ Tomasz Porwan nr mandatu 116
3. Gra¿yna Kneblewska nr mandatu 77 zg³osi³ Tomasz Porwan nr mandatu 116
Wiêcej propozycji nie ma. Jest wniosek Piotra Kwieciñskiego nr mandatu
89 o zamkniêcie listy i przyjêcie jej. Wiêkszoci¹ g³osów listê zamkniêto.
G³osowanie: wybrano Komisjê Wyborcz¹ w sk³adzie Marek Izydorczyk,
Jolanta Budzyk, Gra¿yna Kneblewska
W g³osowaniu jawnym 90 g³osów za, 0 przeciw przy 2 wstrzymuj¹cych siê.

X. Wybór Komisji Skrutacyjnej  (5 osób)

Przed przyst¹pieniem do wyboru Komisji Skrutacyjnej ze strony prezydium zebrania pad³a propozycja zwiêkszenia liczby komisji o 2 osoby, czyli
z 5 cz³onków na 7.
W g³osowaniu jawnym przyjêto, ¿e Komisja Skrutacyjna bêdzie liczy³a
7 cz³onków.
1.
2.
3.
4.
5.

Zg³oszono kandydatury:
lek.wet. Mariusz Zieliñski nr mandatu 155
lek. wet. Sebastian Seemann nr mandatu 128
lek. wet. Anna Bronicka nr mandatu 13
lek. wet. Andrzej Paprzycki nr mandatu 111
lek. wet. Tomasz Balicki nr mandatu 27
18
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6. lek. wet. Joanna Szymañska nr mandatu 142
7. lek. wet. Adam Sayna nr mandatu 127
Wiêcej propozycji nie ma. Jest wniosek Piotra Kwieciñskiego nr mandatu
89 o zamkniêcie
listy i przyjêcie jej. Wiêkszoci¹ g³osów listê zamkniêto.
G³osowanie: wybrano Komisjê Skrutacyjn¹ w sk³adzie:
Andrzej Paprzycki, Anna Bronicka, Joanna Szymañska, Mariusz Zieliñski,
Sebastian Seemann, Tomasz Balicki, Adam Sayna
W g³osowaniu jawnym 118 g³osów za, 0 przeciw przy 3 wstrzymuj¹cych siê.

XI. Wybór Komisji Uchwa³ i Wniosków  (3 osoby)

Zg³oszono kandydatury:
1. Dr n. wet. Piotr Kneblewski nr mandatu 78  zg³osi³ Tomasz Porwan nr
mandatu 116
2. Dr n. wet. Grzegorz W¹siatycz nr mandatu 146  zg³osi³ W³adys³aw Napiera³a nr mandatu 107
3. Lek. wet. Ireneusz Sobiak nr mandatu 131  zg³osi³ Piotr Kneblewski nr
mandatu 78
Wiêcej propozycji nie ma. Jest wniosek Piotra Kwieciñskiego nr mandatu
89 o zamkniêcie listy i przyjêcie jej. Wiêkszoci¹ g³osów listê zamkniêto.
G³osowanie: wybrano Komisjê Uchwa³ i Wniosków w sk³adzie: Piotr
Kneblewski, Grzegorz W¹siatycz, Ireneusz Sobiak
W g³osowaniu jawnym 118 g³osów za, 1 przeciw przy 1 wstrzymuj¹cym siê.

XII. Sprawozdania:
M
M

M

Prezesa Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Sprawozdanie przedstawi³ Prezes lek.wet.Andrzej Moskal. Sprawozdanie
stanowi za³¹cznik do niniejszego protokó³u
Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej.
Sprawozdanie przedstawi³ Zastêpca Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej dr n. wet. Wojciech Ha³awa upowa¿niony na pimie przez Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej dr n. wet. Edwarda Raczyñskiego do
przedstawienie sprawozdania podczas Zjazdu ( upowa¿nienie w za³¹czeniu do protoko³u.)
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik do niniejszego protokó³u
Sprawozdanie Przewodnicz¹cego S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego
WIL-Wet.
Sprawozdanie przedstawi³ Przewodnicz¹cy lek.wet. Alfred Kaczmarek.
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik do niniejszego protokó³u
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M

M

Sprawozdanie Skarbnika Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Sprawozdanie przedstawi³ Skarbnik lek.wet. W³adys³aw Napiera³a.
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik do niniejszego protokó³u
Sprawozdanie Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie przedstawi³ dr n. wet. Czes³aw W³odarczak.
Sprawozdanie stanowi za³¹cznik do niniejszego protokó³u

XIII. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Przed przyst¹pieniem do dyskusji nad sprawozdaniami Przewodnicz¹cy
Komisji Mandatowej
og³osi³, ¿e jest 158 osób uprawnionych do udzia³u w Zjedzie, obecnych
jest 138 delegatów, co daje wskanik procentowy liczby obecnych na zebraniu
wyborczym do liczby uprawnionych do udzia³u w tym zebraniu: 87,8%. Zjazd
jest w³adny przeprowadziæ wybory organów Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu na nastêpn¹ kadencjê i podejmowaæ uchwa³y.
G³os zabrali:
Tomasz Porwan nr mandatu 116 w uzupe³nieniu do sprawozdania Prezesa
poda³, ¿e wzi¹³ udzia³ w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Markiem Sawickim podczas, którego uda³o Mu siê przekazaæ kilka istotnych
dla naszego zawodu postulatów m. n. zmiana art. 16 ustawy o Inspekcji Wet.
Krzysztof Barocha nr mandatu 4 zaproponowa³, aby delegaci rozwa¿yli propozycjê podwy¿szenia sk³adki cz³onkowskiej do 40,00 z³ a mo¿e 42-45,00 z³, bo
mamy przecie¿ spotkanie z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, w której jestemy ubezpieczeni OC, mo¿e trzeba te¿ NW, bo trzeba cz³onkom izby
co zaproponowaæ, bo efekt koñcowy podwy¿szenia sk³adki bêdzie taki, ¿e
ci¹galnoæ sk³adek spadnie.
Piotr Ka³u¿ny nr mandatu 67 jest za wy¿sz¹ sk³adk¹, bo uwa¿a, ¿e pozwoli to Radzie korzystaæ z pomocy prawnej w szerszym zakresie, opinie eksperckie, tak potrzeba jest gdy chcemy przedstawiæ Rz¹dowi swoje propozycje,
w tedy musimy mieæ argumenty te¿ prawne, dobrze przygotowane Krzysztof
Rudziñski nr mandatu 124 uwa¿a, ¿e nale¿y sk³adkê podnieæ, zw³aszcza, ¿e
mamy zapewnienie Skarbnika Krajowej Izby Lek.-Wet., ¿e Izba nie podnosi
sk³adki na rzecz krajówki, w takim razie to Wielkopolska Izba bêdzie dysponowa³a wiêksz¹ iloci¹ pieniêdzy.

XIV. Udzielenie absolutorium ustêpuj¹cym organom Izby
M

G³osowanie nad przyjêciem Uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawozdania Prezesa Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
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Uchwa³ê Nr 1 przyjêto 99 g³osami za, 0 przeciw, przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym siê.
M

G³osowanie nad przyjêciem Uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Uchwa³ê Nr 2 przyjêto 100 g³osami za, 0 przeciw, przy 0 g³osach wstrzymuj¹cych siê.

M

G³osowanie nad przyjêciem Uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej.
Uchwa³ê Nr 3 przyjêto 104 g³osami za, 0 przeciw, przy 0 g³osach wstrzymuj¹cych siê.

M

G³osowanie nad przyjêciem Uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawozdania S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego WIL-Wet.
Uchwa³ê Nr 4 przyjêto 105 g³osami za, 0 przeciw, przy 0 g³osach wstrzymuj¹cych siê.

M

G³osowanie nad przyjêciem Uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Uchwa³ê Nr 5 przyjêto 116 g³osami za, 0 przeciw, przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym siê.

M

G³osowanie nad przyjêciem Uchwa³y Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium dla ustêpuj¹cych organów Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
Uchwa³ê Nr 6 przyjêto 118 g³osami za, 0 przeciw, przy 0. g³osach wstrzymuj¹cych siê.

XV. Zg³aszanie kandydatów na Prezesa Okrêgowej Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zg³oszono nastêpuj¹cych kandydatów:
1. dr n. wet. Lech Gogolewski nr mandatu 39  zg³osi³ Adam Czerwiñski nr
mandatu 23
2. lek. wet. Andrzej Moskal nr mandatu 104  zg³osi³ W³adys³aw Napiera³a
nr mandatu 107
3. lek.wet. Jacek Sonicki nr mandatu 134  zg³osi³ Krzysztof Barocha nr
mandatu 4
Wiêcej propozycji nie ma. Jest wniosek Piotra Kwieciñskiego nr mandatu
89 o zamkniêcie listy i przyjêcie jej. Wiêkszoci¹ g³osów listê zamkniêto.
Wyst¹pienia kandydatów na Prezesa:
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1. Dr n. wet. Lech Gogolewski  przedstawi³ przebieg pracy zawodowej,
swoj¹ dzia³alnoæ spo³eczno-zawodow¹, swoje zainteresowania i hobby.
Dyplom lekarza weterynarii uzyska³ w roku 1969 w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Lublinie. Doktorat obroni³ w 1979 roku w Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu.
Sta¿ pracy odby³ w lecznicy w Kaliszu, nastêpnie pracowa³ jako lekarz
ordynator w Borku Wlkp. i Szamotu³ach, gdzie póniej pe³ni³ funkcjê kierownika lecznicy specjalistycznej.
Od 1986 roku pracuje w Poznaniu najpierw jako kierownik orodka lecznictwa i profilaktyki w WZW, potem miejski lekarz wet. i powiatowy lekarz
wet. w Poznaniu. W latach 1991-1993 pracowa³ jako Lekarz Weterynarii Emira Kataru. Od 1.10.2005 roku prowadzi prywatn¹ praktykê weterynaryjn¹.
W latach 1996-2001 by³ cz³onkiem Krajowej Rady Lek.-Wet.
W latach 2001-2005 by³ cz³onkiem Okrêgowej Rady Lek. Wet. w Poznaniu.
Pracowa³ jako sekretarz Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹ i reprezentowa³
polskich lekarzy wet. w Europejskiej Federacji Lek. Wet. w Brukseli (bardzo
dobra znajomoæ jêzyka angielskiego, rednia niemieckiego i rosyjskiego)
Opublikowa³ ponad 30 publikacji jako autor lub wspó³autor. Jego zainteresowania to turystyka, fotografia, botanika, wêdkarstwo.
Na koniec wyst¹pienia dr Gogolewski stwierdzi³, ¿e zdobyte wykszta³cenie i dowiadczenie zawodowe pozwalaj¹ mu kandydowaæ na stanowisko prezesa Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Lek.-Wet.
2. Lek. wet. Andrzej Moskal  przedstawi³ przebieg pracy zawodowej, swoj¹ dzia³alnoæ spo³eczno-zawodow¹. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu z 1981 roku. Sta¿ zawodowy odbywa³ w Krakowie, Katowicach,
Lesznie, Kocianie. Od 1984 roku pracuje w PZLZ Mochy, gdzie po prywatyzacji otworzy³ prywatn¹ praktykê weterynaryjn¹. W III kadencji Rady Wielkopolskiej Izby Lek.-Wet. by³ Przewodnicz¹cym Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki, a w IV kadencji pe³ni³ funkcjê Prezesa. Przedstawi³ dotychczasowe swoje
dokonania i plan dzia³ania w nowej kadencji. Chce w nowej kadencji skoñczyæ
te sprawy, które zosta³y zainicjowane w czasie trwania IV kadencji. Prosi³ delegatów o danie Mu tej szansy.
3. Lek. wet. Jacek Sonicki  przedstawi³ przebieg swojej pracy zawodowej
oraz dzia³alnoæ spo³eczno-zawodow¹ na niwie wojewódzkiej i krajowej.
Lek. wet. Jacek Sonicki pracuje od 1985 roku: pocz¹tkowo w PZLZ
w Kaliszu, a potem w PZLZ ¯erniki. Po prywatyzacji prowadzi³ Klinikê Ma³ych Zwierz¹t w Kaliszu, a od 2005 roku Przychodniê Weterynaryjn¹ równie¿
w Kaliszu, gdzie leczy zwierzêta w pe³nym zakresie jako specjalista chorób
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psów i kotów. Wykonuje monitoring byd³a i wiñ na terenie powiatu kaliskiego, bada te¿ zwierzêta rzene i miêso.
Szerzej przedstawi³ swoj¹ dzia³alnoæ spo³eczno-zawodow¹. Od 1989 roku
czynnie uczestniczy w dzia³aniach na rzecz wolnego zawodu: najpierw jako
cz³onek Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Zawodowych, a póniej zarówno
Wielkopolskiej, jak i Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
W 2004 roku by³ wspó³organizatorem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Lekarzy Wolnej Praktyki Medicus veterinarius, dziêki tej inicjatywie rozpoczê³y siê twarde negocjacje z rz¹dem, w których aktywnie uczestniczy³. Od
2005 roku jest cz³onkiem Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
a tak¿e Rady Krajowej. W obu tych organach jest aktywnym, zaanga¿owanym
w prace cz³onkiem. Dzia³a³ w Ogólnopolskim Komitecie Protestacyjnym Pracowników Inspekcji i Lekarzy Urzêdowych stara³ siê prezentowaæ w negocjacjach z rz¹dem mizeriê bud¿etow¹ inspektoratów i koniecznoæ zmiany rozporz¹dzeñ o op³atach i wynagrodzeniach. W kwietniu 2007 roku by³ wspó³organizatorem manifestacji, której celem by³o zaakcentowanie postulatów rodowiska
weterynaryjnego. Znaczna czêæ z nich do dzisiaj nie jest za³atwiona.
Lek. wet. Jacek Sonicki aktywnie dzia³a w Komisji Wolnej Praktyki Krajowej Rady, aby uzyskaæ korzystne rozwi¹zania dla zawodu. Uwa¿a, ¿e samorz¹d powinien zintensyfikowaæ dzia³ania na rzecz ochrony zawodu i rynku pracy lekarzy weterynarii poprzez wp³yw na kszta³cenie studentów i mo¿liwoci
podejmowania w³asnej dzia³alnoci z w³aciwym przygotowaniem praktycznym, stworzyæ takie warunki, aby zachêciæ lekarzy do tworzenia praktyk wieloosobowych.
Kol. Jacek Sonicki zaproponowa³ Radzie Krajowej przeprowadzenie
w rodowisku lekarzy weterynarii ankiet dotycz¹cych cen stosowanych na us³ugi weterynaryjne. Spisanie ankiet by³oby prób¹ weryfikacji cen stosowanych
przez lekarzy w ich bie¿¹cej praktyce i porednio sposobem na powstrzymanie
powszechnego zani¿ania cen us³ug oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji. Uwa¿a, ¿e nale¿y okreliæ standardy wykonywania us³ug.
Samorz¹d musi te¿ zadbaæ o to, aby lekarz by³ godziwie wynagradzany
zarówno w Inspekcji, jak i wolnej praktyce. Deklaruje, ¿e bêdzie d¹¿y³ do tego
aby Rada dzia³a³a bli¿ej lekarza i dlatego zamierza corocznie organizowaæ jej
posiedzenia w ka¿dym z czterech by³ych województw. Chce reaktywowaæ dzia³anie Prezydium, aby trudne tematy na Radê by³y ju¿ wstêpnie przedyskutowane. Ma zamiar rozwi¹zaæ problem pomocy dla lekarzy i ich rodzin. Chce przekazaæ Radzie zarejestrowan¹ ju¿ fundacjê, która w oparciu o dotacje ze sk³adek i 1% odpisu podatkowego gromadzi³aby rodki na zapomogi dla
potrzebuj¹cych. Chce, aby cz³onkowie Rady otrzymywali wczeniej drog¹
mailow¹ szczegó³owy wykaz spraw na kolejne posiedzenie co zapobiegnie
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obecnej improwizacji Prezesa i biura przy w¹tpliwociach powsta³ych w trakcie Rady. Deklaruje, ¿e jest za zachowaniem w Radzie parytetu zawodowego
pracowników Inspekcji i wolnej praktyki, a tak¿e reprezentatywnoci poszczególnych regionów w naszym woj. aby nikt nie poczu³ siê dyskryminowany.
Chce z poparciem kole¿anek i kolegów walczyæ o lepsze jutro wielkopolskiej
weterynarii.

Zg³oszenia kandydatów na Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej
Zg³oszono nastêpuj¹cych kandydatów:
1. Marian Grz¹dka nr mandatu 47  zg³osi³ Micha³ Gogulski nr mandatu 41
2. Ireneusz Sobiak nr mandatu 131  zg³osi³ Piotr Kneblewski nr mandatu 78
Wiêcej propozycji nie ma. Jest wniosek Piotra Kwieciñskiego nr mandatu
89 o zamkniêcie listy i przyjêcie jej. Wiêkszoci¹ g³osów listê zamkniêto przy
1 g³osie wstrzymuj¹cym siê.

XVI.

Wyst¹pienia kandydatów na Rzecznika OZ:

Ka¿dy z kandydatów przedstawi³ przebieg pracy zawodowej, dotychczasow¹ dzia³alnoæ spo³eczno-zawodow¹.
Komisja Wyborcza przyst¹pi³a do sporz¹dzenia alfabetycznych list wyborczych dla wyboru Prezesa i Rzecznika ( protokó³ Komisji w za³¹czeniu do niniejszego protoko³u).
Nastêpnie Komisja Skrutacyjna przyst¹pi³a do sporz¹dzenia kart do g³osowania na Prezesa i na Rzecznika.

XVII. Wybory Prezesa i Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej.
XX. Og³oszenie wyników g³osowania na Prezesa Rady WIL-Wet.
i Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej.
Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³osi³, ¿e:

1. Rzecznikiem Odpowiedzialnoci Zawodowej zosta³ lek. wet. Ireneusz
Sobiak  nr mandatu 131
Za takim wyborem g³osowa³o 68 delegatów, karty do g³osowania pobra³o
136 delegatów, 2 g³osy niewa¿ne, 134 wa¿nych.
2.
1.
2.
3.

Wyniki g³osowania na Prezesa:
Lech Gogolewski nr mandatu 39 42 g³osy
Andrzej Moskal nr mandatu 104 56 g³osów
Jacek Sonicki nr mandatu 134 38 g³osów
Bezwzglêdna wiêkszoæ to 69 g³osów.
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Ze wzglêdu na to, ¿e ¿aden z kandydatów na Prezesa nie uzyska³ bezwzglêdnej liczby g³osów, nale¿y przeprowadziæ II turê wyborów.
Do II tury przeszli:
1. Lech Gogolewski  nr mandatu 39 42 g³osy
2. Andrzej Moskal  nr mandatu 104 56 g³osów
Komisja Skrutacyjna przyst¹pi³a do sporz¹dzenia kart do g³osowania na
Prezesa.
2. Wyniki II tury g³osowania na Prezesa:
1. Lech Gogolewski nr mandatu 39 65 g³osów
2. Andrzej Moskal nr mandatu 104 65 g³osów
Bezwzglêdna wiêkszoæ to 69 g³osów.
Wybór zosta³ nierozstrzygniêty.
Przyst¹piono do III tury g³osowania na Prezesa.
Komisja Skrutacyjna przyst¹pi³a do sporz¹dzenia kart do g³osowania na
Prezesa.
3. Wyniki III tury g³osowania na Prezesa:
1. Lech Gogolewski nr mandatu 39  57 g³osów
2. Andrzej Moskal nr mandatu 104  62 g³osy

Prezesem zosta³ lek.wet. Andrzej Moskal
XXI. Podjêcie uchwa³ w sprawie iloci cz³onków organów Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz sposobu reprezentacji
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

1. Rada  20 cz³onków + Prezes Uchwa³a Nr 7
G³osowanie: Uchwa³a Nr 7 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 117
g³osach za, 2 przeciw, 1 wstrzymuj¹cym siê.

2. Izbê reprezentuje Rada, do sk³adania owiadczeñ w jej imieniu umocowany jest Prezes Rady wybrany przez Okrêgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii
Uchwa³a Nr 8
G³osowanie: Uchwa³a Nr 8 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 122
g³osach za, 0 przeciw, 0 wstrzymuj¹cych siê.
3. Komisja Rewizyjna  4 osoby Uchwa³a Nr 9
G³osowanie: Uchwa³a Nr 9 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 122
g³osach za, 0 przeciw, 0 wstrzymuj¹cych siê.
4. S¹d Lekarsko-Weterynaryjny  11 osób Uchwa³a Nr 10
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G³osowanie: Uchwa³a Nr 10 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 122
g³osach za, 0 przeciw, 0 wstrzymuj¹cych siê.
5. Zastêpcy Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej  8 osób Uchwa³a Nr 11
G³osowanie: Uchwa³a Nr 11 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 116
g³osach za, 3 przeciw, 3 wstrzymuj¹cych siê.
6. Delegatów na Krajowy Zjazd  23/1 na 50 cz³onków Okrêgowej Izby
Uchwa³a Nr 12
G³osowanie: Uchwa³a 12 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 122
g³osach za, 0 przeciw, 0 wstrzymuj¹cych siê.

XXII. Zg³aszanie kandydatów do poszczególnych organów
M

M

M

M

M

na cz³onków Rady:
Delegaci zg³osili 37 kandydatów.
Protokó³ komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru cz³onków Rady
w za³¹czeniu do protoko³u
na Zastêpców Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej.
Delegaci zg³osili 8 kandydatów.
Protokó³ komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru zastêpców Rzecznika OZ w za³¹czeniu do protoko³u.
na cz³onków S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego.
Delegaci zg³osili 12 kandydatów.
Protokó³ Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru cz³onków S¹du
w za³¹czeniu do protoko³u.
do Komisji Rewizyjnej.
Delegaci zg³osili 4 kandydatów.
Protokó³ komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru cz³onków Komisji
Rewizyjnej w za³¹czeniu do protoko³u.
delegatów na VIII Krajowy Zjazd Lekarsko-Weterynaryjny.
Delegaci wybieraj¹ 23 delegatów na Zjazd Krajowy.
Delegaci zg³osili 29 kandydatów.
Protokó³ komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru delegatów w za³¹czeniu do protoko³u.
Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do g³osowania.

XXIII. Wybór organów Izby i delegatów na Krajowy Zjazd
XXIV. Wyst¹pienie nowo wybranego Prezesa Andrzeja Moskala
i Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej Ireneusza Sobiaka.
XXV. Sprawozdanie Komisji Uchwa³ i Wniosków oraz podjêcie
uchwa³.
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2. Podjêcie Uchwa³y Nr 13 w sprawie ustalenia wysokoci sk³adki
cz³onkowskiej.
G³osowanie:

Zjazd przyj¹³ Uchwa³ê Nr 13 wiêkszoci¹ g³osów: 57 za, 52 przeciw,
9 osób wstrzyma³o siê
3. Podjêcie Uchwa³y Nr 14 w sprawie przyjêcia planu finansowego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
G³osowanie:
Zjazd przyj¹³ Uchwa³ê Nr 14 wiêkszoci¹ g³osów: 93 za, 11 przeciw,
8 osób wstrzyma³o siê
4. Podjêcie Uchwa³y Nr 15 w sprawie upowa¿nienia Rady Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu do dokonywania korekty
planu finansowego na 2009 w uzasadnionych przypadkach
G³osowanie:
Zjazd przyj¹³ Uchwa³ê Nr 15 wiêkszoci¹ g³osów: 124 za, 2 przeciw,
0 osób wstrzyma³o siê
Z uwagi na g³osy z Sali, ¿e g³osowanie nie powinno odbyæ siê pod nieobecnoæ cz³onków Komisji Skrutacyjnej, która zajmowa³a siê w tym czasie
swoj¹ prac¹ poza sal¹ obrad, g³osowanie powinno byæ uniewa¿nione. To zastrze¿enie zosta³o zg³oszone przez Dominikê Kmet nr mandatu 76. Drugi g³os
z sali w tej sprawie nale¿a³ do Eugeniusza Giczeli nr mandatu 34, który zwróci³ Przewodnicz¹cemu Zjazdu uwagê, ¿e przed przyst¹pieniem do g³osowañ nie
zwróci³ siê formalnie do delegatów z zapytaniem, czy wyra¿aj¹ zgodê na zmianê porz¹dku obrad w tym punkcie. Takie samo stanowisko przedstawi³ Krzysztof Barocha nr mandatu 4.
Uniewa¿niono g³osowania Uchwa³ od Nr 7-15.
Odby³a siê reasumpcja g³osowañ i Zjazd przyj¹³ Uchwa³y od Nr 7-15
w czasie przewidzianym zatwierdzonym porz¹dkiem obrad:
1. Rada  20 cz³onków + Prezes Uchwa³a Nr 7
G³osowanie: Uchwa³a Nr 7 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 90
g³osach za, 0 przeciw, 1 wstrzymuj¹cym siê.
2. Izbê reprezentuje Rada, do sk³adania owiadczeñ w jej imieniu umocowany jest Prezes Rady wybrany przez Okrêgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii
Uchwa³a Nr 8
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G³osowanie: Uchwa³a Nr 8 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 98
g³osach za, 0 przeciw, 1 wstrzymuj¹cym siê.
3. Komisja Rewizyjna  4 osoby Uchwa³a Nr 9
G³osowanie: Uchwa³a Nr 9 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 98
g³osach za, 0 przeciw, 0 wstrzymuj¹cych siê.
4. S¹d Lekarsko-Weterynaryjny  11 osób Uchwa³a Nr 10
G³osowanie: Uchwa³a Nr 10 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 98
g³osach za, 0 przeciw, 0 wstrzymuj¹cych siê.
5. Zastêpcy Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej  8 osób Uchwa³a Nr 11
G³osowanie: Uchwa³a Nr 11 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 92
g³osach za, 3 przeciw, 0 wstrzymuj¹cych siê.
6. Delegatów na Krajowy Zjazd  23/1 na 50 cz³onków Okrêgowej Izby
Uchwa³a Nr 12
G³osowanie: Uchwa³a 12 przyjêta zosta³a wiêkszoci¹ g³osów, przy 97 g³osach za, 0 przeciw, 0 wstrzymuj¹cych siê.
7. Podjêcie Uchwa³y Nr 13 w sprawie ustalenia wysokoci sk³adki cz³onkowskiej.
G³osowanie:
Zjazd przyj¹³ Uchwa³ê Nr 13 wiêkszoci¹ g³osów: 81 za, 16 przeciw,
6 osób wstrzyma³o siê
8. Podjêcie Uchwa³y Nr 14 w sprawie przyjêcia planu finansowego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.
G³osowanie:
Zjazd przyj¹³ Uchwa³ê Nr 14 wiêkszoci¹ g³osów: 100 za, 4 przeciw,
5 osób wstrzyma³o siê
9. Podjêcie Uchwa³y Nr 15 w sprawie upowa¿nienia Rady Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu do dokonywania korekty
planu finansowego na 2009 w uzasadnionych przypadkach
G³osowanie:
Zjazd przyj¹³ Uchwa³ê Nr 15 wiêkszoci¹ g³osów: 107 za, 0 przeciw,
1 osoba wstrzyma³a siê.
Ponadto Zjazd przyj¹³ Uchwa³ê Nr 16 w sprawie przyjêcia Regulaminu
sekretariatu Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu wiêkszoci¹ g³osów: 105 za,
0 przeciw, 4 osoby wstrzyma³y siê
28

Sprawozdanie ze Zjazdu

Nastêpnie Przewodnicz¹cy Komisji Uchwa³ i Wniosków przedstawi³ wnioski i stanowiska zg³oszone przez delegatów i poda³ pod g³osowanie.
Wniosek nr 1 w sprawie powo³ywania do sk³adu komisji dzia³aj¹cych przy
Wielkopolskiej Izbie Lek.-Wet. cz³onków Okrêgowej Rady i delegatów na
Zjazd.Wniosek zosta³ zg³oszony przez Mariana Grossa nr mandatu 45
G³osowanie: 66 g³osów za, 0 przeciw, 2 wstrzymuj¹ce siê
Wniosek nr 2 w sprawie zmiany ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t.
Wniosek zosta³ zg³oszony przez Piotra Kwieciñskiego nr mandatu 89
G³osowanie: 43 g³osy za, 1 przeciw, 7 wstrzymuj¹cych siê
Wniosek nr 3 w sprawie zmiany cennika za badanie zwierz¹t rzenych i miêsa
w dni wolne i godzinach nocnych. Wniosek zosta³ zg³oszony przez Jerzego
Raczyñskiego nr mandatu 119.
G³osowanie: 66 g³osów za, 0 przeciw, 2 wstrzymuj¹ce siê
Wniosek nr 4 w sprawie zmiany przepisów dotycz¹cych op³aty za szczepienie
przeciwko wcieklinie. Wniosek zg³osi³ Maciej Gogulski nr mandatu 40
G³osowanie: 70 g³osów za, 0 przeciw, 0 wstrzymuj¹cych sie
Wniosek nr 5 w sprawie wiêkszego wykorzystania funduszy unijnych dla
praktyk lekarsko-weterynaryjnych. Wniosek zg³osi³ Micha³ Borowiñski nr
mandatu 11.
G³osowanie: 74 g³osy za, 0 przeciw, 2 wstrzymuj¹ce siê
Stanowisko Zjazdu w sprawie akredytacji laboratoriów badania miêsa w kierunku w³oni. Stanowisko przedstawi³ Jacek Sonicki nr mandatu 134
G³osowanie: 79 g³osów za, 0 przeciw, 1 wstrzymuj¹cy siê.
Wnioski i stanowisko do³¹czone s¹ do protoko³u.

XXVI. Og³oszenie wyników wyborów do organów Izby i delegatów
na Zjazd.
Wybór organów Izby i delegatów na Krajowy Zjazd
M cz³onkami Rady zostali:
1. lek. wet. Ma³gorzata Boska
2. dr Lech Gogolewski
3. lek. wet. Marian Gross
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

dr Grzegorz W¹siatycz
dr W³odzimierz Gibasiewicz
lek. wet. Tomasz Porwan
dr Jolanta Budzyk
lek. wet. Krzysztof Lamek
lek. wet. Henryk Zió³kowski
lek. wet. Maciej Gogulski
lek. wet. Micha³ Gogulski
lek. wet. Jacek Sonicki
lek. wet. Zdzis³aw Witczak
lek. wet. W³adys³aw Napiera³a
lek. wet. Pawe³ Jakiewicz
lek. wet. Micha³ Borowiñski
lek. wet. Waldemar Golec
lek. wet. Dariusz Karczewski
lek. wet. Piotr Ka³u¿ny
Nie wybrany 20 cz³onek Rady  z równ¹ iloci¹ g³osów: W. Kempski,
P. Kwieciñski, I. Szefliñski
Protokó³ komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru cz³onków Rady
w za³¹czeniu do protoko³u
M

Zastêpcami Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej zostali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lek.
lek.
lek.
lek.
lek.
lek.
lek.
lek.

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

Jacek Cicharski
Piotr Dzwonnik
Andrzej Gniazdowski
Tadeusz Grygier
Marian Grz¹dka
Jacek Aleksander
Maciej Jagodziñski
Jerzy Kufliñski

Protokó³ komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru zastêpców Rzecznika OZ w za³¹czeniu do protoko³u.
M

W sk³ad S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego weszli:

1.
2.
3.
4.
5.

lek.
lek.
lek.
lek.
lek.

wet.
wet.
wet.
wet.
wet.

Roman Ciesió³ka
Józef Czupa³a
Alfred Kaczmarek
Krzysztof Kamierczak
Jan Klimas
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

dr Piotr Kneblewski
lek. wet. Les³aw Szab³oñski
lek. wet. Jacek Wilczak
dr Czes³aw W³odarczak
lek. wet. Janusz Woliñski
lek. wet. Wojciech Zarêba

Protokó³ Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru cz³onków S¹du
w za³¹czeniu do protoko³u.
M

W
a.
b.
c.
d.

sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli:
lek. wet. Jan Radzimski
lek. wet. Zbigniew Rodek
lek. wet. Stanis³aw Srokowski
lek. wet. Piotr Stankowski

Protokó³ komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru cz³onków Komisji
Rewizyjnej w za³¹czeniu do protoko³u.

8. Delegatami na VIII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zostali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

lek. wet. Ma³gorzata Boska
dr W³odzimierz Gibasiewicz
lek. wet. Leszek Glapiak
dr Lech Gogolewski
lek. wet. Micha³ Gogulski
lek. wet. Marian Gross
lek. wet. Tadeusz Grygier
dr Wojciech Ha³awa
lek. wet. Dariusz Hyhs
lek. wet. Marek Izydorczyk
lek. wet. Pawe³ Jakiewicz
lek. wet. Piotr Ka³u¿ny
lek. wet. Dariusz Karczewski
lek. wet. Zbigniew Klimczak
lek. wet. Krzysztof Kunierski
lek. wet. Piotr Kwieciñski
lek. wet. Krzysztof Lamek
lek. wet. Andrzej Moskal
lek. wet. Tomasz Porwan
lek. wet. Jacek Sonicki
lek. wet. Les³aw Szab³oñski
lek. wet. Henryk Zió³kowski
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23. lek. wet. Andrzej ¯arnecki
Protokó³ komisji Wyborczej i Skrutacyjnej dla wyboru delegatów w za³¹czeniu do protoko³u.

XXVII. Zakoñczenie Zjazdu.
Z uwagi na brak kworum nie dokonano wyboru 20 cz³onka Rady.
Godzina 1:30.
Prezydium podjê³o decyzjê o zakoñczeniu obrad. Dzieñ wyboru 20
cz³onka Rady zostanie wyznaczony w innym terminie.

XXVIII.
20 maja 2009 r., w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odby³o siê posiedzenie Prezydium IV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, Komisji Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej. Posiedzenie zosta³o zwo³ane w zwi¹zku z tym, ¿e na rêce Prezesa Rady Andrzeja
Moskala z³o¿one zosta³y owiadczenia dwóch z trzech kandydatów na
cz³onka Rady: Walentego Kempskiego i Piotra Kwieciñskiego  o rezygnacji z uczestnictwa w dalszej czêci IV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. W dniu 25 kwietnia 2009 r., 20 miejsce w g³osowaniu na cz³onków Rady
 z równ¹ iloci¹ 31 g³osów  uzyskali: Walenty Kempski, Piotr Kwieciñski, Ireneusz Szefliñski. Po uwzglêdnieniu przez Komisjê Wyborcz¹ przed³o¿onych owiadczeñ oraz zweryfikowaniu przez Komisjê Skrutacyjn¹
wyników g³osowania cz³onkiem Rady zosta³ lek. wet. Ireneusz Szefliñski.
Na tym IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu zakoñczono.

SEKRETARZE:
lek.wet. Ma³gorzata Boska
l ek.wet. Henryk Zió³kowski

PRZEWODNICZ¥CY
lek.wet. Dariusz Kaczewski

ZASTÊPCY PZEWODNICZ¥CEGO:
lek.wet. Tomasz Porwan
lek.wet. Piotr Kwieciñski
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lek. wet. Henryk Zió³kowski
Sekretarz Rady

PO WYBORACH DO RADY OKRÊGOWEJ
W dniu 25 maja 2009 roku odby³a siê pierwsza sesja nowo wybranej Rady
Okrêgowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu. Obrady prowadzi³ Prezes Izby lek. wet. Andrzej Moskal.
Podczas pierwszej sesji Rada wybra³a Prezydium w sk³ad którego weszli
wybrani w tajnym g³osowaniu dwaj wiceprezesi: dr Lech Gogolewski i dr
Grzegorz W¹siatycz, skarbnik lek. wet. Tomasz Porwan, sekretarz lek. wet.
Henryk Zió³kowski oraz cz³onkowie Prezydium lek. wet. Maciej Gogulski, lek.
wet. Piotr Ka³u¿ny, lek. wet. Jacek Sonicki i lek. wet. Ireneusz Szefliñski. Na
czele Prezydium stoi Prezes lek. wet. Andrzej Moskal. Powo³ane zosta³y komisje i redakcja Biuletynu:
1. Komisja Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji, której przewodnicz¹cym jest
lek. wet. Piotr Ka³u¿ny,
2. Komisja Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej z przewodnicz¹cym lek. wet.
Krzysztofem Lamkiem,
3. Redakcja Biuletynu, której przewodniczyæ bêdzie dr W³odzimierz Gibasiewicz.
Rozpoczynaj¹c now¹ kadencjê wszyscy cz³onkowie Rady oraz delegaci na
Zjazd Krajowy zdaj¹ sobie sprawê z ogromnego kredytu zaufania jaki otrzymali od wyborców. Pracy jest bardzo du¿o i to od pierwszych dni. Rzeczywistoæ nie szczêdzi nam problemów, które nale¿y rozwi¹zaæ natychmiast. Do
prac w Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki proponujemy zaprosiæ równie¿ kolegów, którzy s¹ delegatami reprezentuj¹cymi powiaty niemaj¹ce przedstawicieli
w obecnej Radzie. W ten sposób bêdzie zapewniony lepszy przep³yw informacji w obu kierunkach.
Zapowiadane zmiany w nadzorze sprawowanym w zak³adach miêsnych,
nowe koncepcje w organizacji wytrawiania, akredytacji punktów wytrawiania,
musz¹ byæ konsultowane z lekarzami wykonuj¹cymi te zadania, zw³aszcza, ¿e
zmiany dotyczyæ maj¹ równie¿ zasady finansowania tych czynnoci. Trzeba
jasno i stanowczo sprzeciwiæ siê koncepcji okrawania nierewaloryzowanej od
lat stawki za badanie miêsa oraz innych zamiarów wprowadzania zmian obarczaj¹cych kosztami lekarzy wykonuj¹cych badania.
Nale¿y usprawniæ system przep³ywu rodków p³atniczych za wykonane
us³ugi zarówno przy monitoringach chorób zakanych jak i przy badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa. Mamy nadziejê, ¿e nowy Przewodnicz¹cy Komisji Le-
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karzy Wolnej Praktyki i Farmacji nawi¹¿e doskona³y kontakt z terenowcami,
który zaowocuje wzmocnieniem pozycji i presti¿u lekarzy w terenie oraz skonsoliduje rodowisko praktyków.
Zadañ i problemów jest bardzo du¿o. Czas poka¿e, czy s³uszna by³a koncepcja Prezesa Andrzeja Moskala utworzenia siedmiu komisji, które mia³yby
zajmowaæ siê w¹skimi tematami (m. in. komisja socjalna, farmacji i obrotu lekami, etyki, redakcyjna i do spraw odznaczeñ). Mo¿liwe, ¿e wystarcz¹ trzy
komisje o wiêkszym sk³adzie, które zajm¹ siê wszystkimi sprawami.
W czasie wyborów do Rady Okrêgowej niektórzy delegaci nie udwignêli
ciê¿aru odpowiedzialnoci za przysz³oæ naszego rodowiska zawodowego
i zamiast jednoczyæ je próbowali stosowaæ sztuczne podzia³y oraz za wszelk¹
cenê wprowadziæ do Rady swoich ludzi, a przecie¿ mieli cztery lata na to, by
wykazaæ siê zaanga¿owaniem i efektywn¹ dzia³alnoci¹.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e zasygnalizowa³em zaledwie czêæ problemów, które oczekuj¹ rozwi¹zania. Na pewno wrócê do tematu w nastêpnych
artyku³ach i wyst¹pieniach w Radzie Okrêgowej i Krajowej.
¯yczê wszystkim wybranym owocnej i efektywnej pracy na rzecz ca³ego
naszego rodowiska.
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UCHWA£Y
PODJÊTE PRZEZ RADÊ WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
PODCZAS SESJI W DNIACH:
15.12.2009 R. 11.02.2009 R. 08.04.2009 R. (IV KADENCJA)
25.05.2009 R. (V KADENCJA)
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mgr Agnieszka Bylewska

VIII MAJÓWKA WIELKOPOLSKIEJ IZBY L-W
Tegoroczna, ósma ju¿ z kolei Majówka Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej odby³a siê 30 maja 2009 r. w Rokosowie, w przepiêknym
Orodku Integracji Europejskiej. Przepiêknym, bo po³o¿onym na terenie kompleksu pa³acowo-parkowego.

Fot. 1.
Zamek Rokosowo  zbudowany zosta³ w po³owie XIX wieku, w stylu gotyku romantycznego. Autorem projektu wykonanego na zlecenie hrabiego Józefa Mycielskiego by³ architekt Friedrich Stüller. Póniej, przez kilka pokoleñ,
by³ rezydencj¹ ksi¹¿¹t Czartoryskich. Budowla stoi w miejscu, gdzie poprzednio wznosi³ siê renesansowy murowany dwór, a istniej¹c¹ fosê, uznaæ mo¿na,
za pozosta³oæ pierwotnego za³o¿enia architektonicznego. Wokó³ zamku roztacza siê 10 hektarowy park, oparty na motywach naturalnego krajobrazu, charakterystycznego dla europejskiej sztuki ogrodowej XIX wieku. Stanowi on
du¿¹ atrakcjê, ze wzglêdu na bardzo stary, cenny drzewostan oraz daje mi³onikom przyrody niezapomniane prze¿ycia.
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Rokosowo przywita³o nas
cian¹ szarych chmur. Sprawia³y
nieco niepokoj¹ce wra¿enie. Wydawa³o siê, ¿e lada moment lunie
z nich deszcz. Ale nie lun¹³
By³o ch³odnawo i wilgotno, a od
czasu do czasu kropi³a m¿awka,
która nikomu nie wyrz¹dzi³a
krzywdy.
Fot. 2.
Bylimy na miejscu ju¿ przed godzin¹ 13-t¹. Mówi¹c my mam na myli
organizatorów, czyli biuro w pe³nym sk³adzie i prezesa. Zamek faktycznie okaza³ siê zachwycaj¹cy, ale wnêtrza choæ stylizowane na dawne czasy, to jednak nosz¹ce piêtno wspó³czesnoci i dostosowane do bie¿¹cych potrzeb tj. organizacji imprez okolicznociowych: wesel, konferencji, szkoleñ itp. Nasza
impreza jest typowo plenerowa wiêc pokonujemy mostek na by³ej fosie i udajemy siê w kierunku rozstawionego namiotu, co prawda bez pod³ogi, ale z licznymi sto³ami i ³awami. Tam bêdzie trzon konsumpcyjny imprezy. Nasz niepokój budz¹ niezbyt czyste blaty. Obok namiot bez cian  w³aciwie wiata,
pod któr¹ znajduje siê podest, czy scena  jak kto woli. Na niej ustawiamy fanty przeznaczone na loteriê. Jest te¿ parkiet  no mo¿e to zbyt du¿e s³owo, bo s¹
to w zasadzie p³yty pilniowe, ale pe³ni¹ce rolê parkietu do tañca. I w tym przypadku wydaje nam siê, ¿e zbyt du¿o na nim piasku. Jednak za jaki czas pojawia siê ekipa odpowiedzialna za ca³oæ gastronomiczno-estetyczn¹ i przystêpuje do pracy. Na blatach sto³ów  na nasze ¿yczenie  pojawiaj¹ siê bia³e
obrusy, a z parkietu znika piasek. Nasze obawy by³y wiêc niepotrzebne.
Wszystko nabiera w³aciwych kszta³tów. W pobli¿u namiotów znajduje siê te¿
grill i zadaszona lada, gdzie
powoli przynoszone s¹ kolejne dania w olbrzymich
kot³ach i termosach. Pojawia siê równie¿ pierwsze
darmowe piwo.

Fot. 3.
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Stolik z parasolem pe³ni¹cy rolê naszej recepcji z listami obecnoci i gad¿etami dla przybywaj¹cych (w tym roku to kubek porcelanowy z wizerunkiem
zamku) ustawiamy na parkiecie pod namiotem  dla pewnoci. Nie wiadomo,
czy siê nie rozpada.
Wszystko gotowe. Nie ma tylko napisu Majówka. Idziemy wiêc z prezesem Andrzejem Moskalem do zamku poszukaæ czego do pisania. W koñcu nie
musi to byæ profesjonalny transparent  wystarczy rêkodzie³o stworzone markerem. Na szczêcie w zamku maj¹ salê konferencyjn¹ a w niej pozosta³oci
po jakich naradach  dwa markery. Uzbrojeni w pomoce plastyczne wracamy
z powrotem  jakie 300 m. Ta odleg³oæ jest o tyle istotna, ¿e w zamku s¹
jedyne dostêpne toalety.
W drodze powrotnej spotykamy pierwszego gocia i to z daleka  prezesa
Tomasza Piêknika z Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jako pierwszy
wpisuje siê na nasz¹ listê goci. Prezes nie wierz¹c w moje zdolnoci plastyczne sam odmalowuje na lewej stronie kalendarza napis  Majówka. Mo¿na
powiedzieæ  arcydzie³o  teraz ju¿ nikt siê nam nie zb³¹ka. Nastêpnym gociem jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej ¯arnecki
wraz z ma³¿onk¹ oraz sta¿ystk¹ z Lyonu, z Francji  lekarzem weterynarii
Marie Christine Le Gal  koñcz¹c¹ aktualnie dwuletni¹ Szko³ê Administracji
Weterynaryjnej we Francji, zaraz potem czo³owy organizator VIII Majówki 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu Czes³aw W³odarczak  równie¿
z ma³¿onk¹. Z minuty na minutê teren zape³nia siê goæmi.
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Fot. 4 Od lewej: przedstawiciel organizatora  Orodka Integracji Europejskiej
w Rokosowie, lek. wet. Jolanta ¯arnecka, lek. wet. Andrzej ¯arnecki (Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii), sta¿ystka z Lyonu Marie Christine Le
Gal, prees WIL-Wet. lek. wet. Andrzej Moskal, Prezes Opolskiej IzbyL-W lek.
wet. Tomasz Piêknik, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu dr Czes³aw
W³odarczak z Ma³¿onk¹
Z g³oników p³ynie muzyka i narasta gwar rozmów, miech  radoæ powitañ. Ul¿y³o nam. Niepomylna aura nie wp³ynê³a na frekwencjê. Rozgrzewamy siê piwem, gor¹cym jad³em i chyba sob¹ nawzajem  jest naprawdê
przyjemnie.
W miêdzyczasie przybywa G³ówny Lekarz Weterynarii Janusz Zwi¹zek
w towarzystwie ma³¿onki, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr
Tadeusz Jakubowski i wiceprezes KRL-W Julian Kruszyñski z ¿on¹. Pojawia
siê równie¿ Pose³ Platformy Obywatelskiej Piotr Wako.

Fot. 5 Od lewej: Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej ¯arnecki, G³ówny Lekarz Weterynarii Janusz Zwi¹zek z Ma³¿onk¹, Prezes Rady
Wil-Wet. Andrzej Moskal
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Wszyscy chêtnie kupuj¹ losy  roz³o¿one
na scenie fanty dzia³aj¹ zachêcaj¹co. Niektórzy,
aby dopomóc szczêciu bior¹ po kilka.
Fot. 6 Prezes KRL-W dr Tadeusz Jakubowski
Oko³o godz. 16-tej muzyka milknie. Ze
sceny rozlega siê g³os prezesa Andrzeja Moskala, który oficjalnie wita wszystkich uczestników  wyranie zadowolony, ¿e kiepska aura
nie zdo³a³a zepsuæ nam zabawy  chêtnych nie zabrak³o.
Fot. 7 Skarbnik Rady I i II kadencji Wojciech Paj¹k z ma³¿onk¹ El¿biet¹
Z roku na rok w Majówce
uczestniczy coraz wiêcej osób.
Impreza zainaugurowana jeszcze przez Prezesa III kadencji
Rady Andrzeja ¯arneckiego
wesz³a ju¿ do harmonogramu
sta³ych imprez, a w³aciwie
jest jedyn¹ nieformaln¹, która
skupia tak wielu lekarzy weterynarii i ich rodziny. Po oficjalnym powitaniu czas na
tany. Z pocz¹tku niemia³o 
tañczy tylko kilka par, ale potem parkiet ju¿ nie pustoszeje. Muzyka mechaniczna z p³yt przeplata siê z zespo³em 3 osobowym przygrywaj¹cym na ¿ywo. Repertuar stanowi¹ piosenki
biesiadne  czêæ osób w³¹cza siê
do wspólnego muzykowania przy
utworach tak popularnych jak Sz³a
dzieweczka do laseczka, czy Soko³y. M³odzie¿ preferuje jednak muzykê z p³yt i wówczas na parkiecie
robi siê cianiej.
Fot. 8 Przy stole od prawej prezes
Tomasz Piêknik i wiceprezes KRL-W
Julian Kruszyñski z Ma³¿onk¹
60

Wydarzenia

Nastrój coraz pogodniejszy, a pogoda te¿ chwilami optymistyczna  przez
chmury przewieca s³oñce. Co prawda zupe³nie epizodycznie, ale jednak. Prezes Andrzej Moskal zaprasza wszystkich do losowania nagród  losy loteryjne
zosta³y wykupione. Nagrody s¹ czêciowo przydatne, czêciowo zabawne 
g³ówne to rower i kuchnia mikrofalowa. Nie chodzi nawet o wartoæ, ale o ten
dreszczyk emocji. Stoimy, czekamy. Ja oczywicie nic nie wygra³am, jak zawsze, ale s¹ szczêciarze, którzy wygrywaj¹ kilkakrotnie. Pewien ch³opiec np.
trzy razy ksi¹¿kê dr W³odzimierza Gibasiewicza Cztery psy i ja. Zapytany
przez prezesa Moskala, czy przypadkiem raz ju¿ nie wygra³ ksi¹¿ki, odpowiada bardzo powa¿nie:
 Nie, ju¿ dwa razy wygra³em.
Powiatowy Lekarz Weterynarii ze rody Dariusz Karczewski wygrywa
nocnik  ró¿owy!!!  a jak¿e i radonie przymierza, czy pasuje, a potem do
kompletu jeszcze czapeczkê.

Fot. 9 Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Karczewski
Jest te¿ ró¿owa koszulka i dmuchany materac  trofeum zastêpcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu  lek. wet. Jolanty ¯arneckiej. Poprzez
szczotki do zamiatania, budziki, pi³ki i basenik dzieciêcy ogrodowy wygrany
przez Micha³a Borowiñskiego 
dochodzimy do dwóch nagród
g³ównych. Mikrofalówka trafia
do r¹k pewnego mi³ego ch³opca 
gotowanie ma z g³owy, wystarczy
podgrzaæ,

Fot. 10 Zdobywca mikrofalówki
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a rowerem prawie odje¿d¿a niezwykle sympatyczna Pani.
Fot. 11 Zdobywczyni roweru
Prawie, bo kierownica ustawiona pod jakim
dziwnym k¹tem i nie ma nic wspólnego z kierowaniem. Nowa w³acicielka po doæ d³ugiej walce odprowadza rower na miejsce. Póniej rozgryzie go
pod k¹tem technicznym.
Po loterii bawimy siê dalej. Du¿ym powodzeniem cieszy siê jak zwykle
piwo  no a do piwa serwuj¹ nam tyle pysznych rzeczy: bigos, karkówka i kie³baski z grilla, ¿urek i golonka.
Fot. 12 Ka¿dy znalaz³
dla siebie co smacznego
A na pó³miskach
sa³atki, do tego jogurty, wie¿y chlebek.
Nie wiadomo: jeæ, piæ
czy tañczyæ. Najlepiej
znaleæ rozwi¹zanie
kompromisowe i spróbowaæ wszystkiego.

Fot. 13 Od prawej lek. wet.
Maciej Gogulski dobiera siê
do jakiego smakowitego udca, obok lek. wet. Artur W³odarczak
Mijaj¹ godziny, zapada
noc  szalejemy na parkiecie.
Nawet ub³ocone po kostki
buty nie s¹ przeszkod¹. Po
zejciu z parkietu wpada siê
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w lekko grz¹sk¹ trawê. Trochê jednak pada³o. Nikt jednak nie zwraca na to
uwagi  w koñcu buty dadz¹ siê wyczyciæ, a nastrój zabawy jest niepowtarzalny. Oko³o pó³nocy coraz wiêcej goci zbiera siê do odjazdu. Niektórzy
przyjechali z bardzo daleka. Czujemy lekkie zmêczenie i rodzaj zawodu, ¿e to
ju¿ koñcówka zabawy.
Fot. 14 Tañczymy
Zorbê (od lewej:
ksiêgowa Izby mgr
Alicja Koma, dr Janusz Zwi¹zek z Ma³¿onk¹, dr Tadeusz
Jakubowski i mgr
Agnieszka Bylewska)
O drugiej w nocy zespó³ pakuje instrumenty i ¿egna siê z garstk¹ wytrwa³ych tancerzy, wród których jest prezes naszej Rady Andrzej Moskal, prezes
KRL-W Tadeusz Jakubowski i G³ówny Lekarz Weterynarii Janusz Zwi¹zek
z Ma³¿onk¹. Majówka dobiega koñca. Na nastêpn¹ znów trzeba bêdzie czekaæ
ca³y rok. Ale warto .

Fot. 15 Wszyscy z zainteresowaniem ledz¹ kolejne losowania (w tle piêkny park)
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Fot. 16 Weterani weterynarii  by³y Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lesznie  dr Tadeusz Haremski z Ma³¿onk¹ oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Gostyniu  dr Czes³aw W³odarczak z Ma³¿onk¹
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Dr Lech Gogolewski

V MIÊDZYNARODOWE SYMPOZJUM  HODOWLA INDYKÓW
BERLIN  28-30 MAJA 2009 ROKU.
W dniach 28-30 maja 2009 roku
w Berlinie zorganizowane zosta³o V Sympozjum dotycz¹ce zdrowia i hodowli indyków. G³ównym organizatorem Sympozjum by³ Prof. dr. H m Hafez z Instytutu
Chorób Drobiu na Wolnym Uniwersytecie
w Berlinie. Konferencja i obrady odby³y
siê pod auspicjami WPSA (wiatowa Organizacja Nauki o Drobiarstwie).
Fot. 1 Brama Brandenburska
Miejscem obrad by³ Hotel Steglitz International.W programie prezentowano 41 referatów dotycz¹cych strategii ekonomicznych, zarz¹dzania hodowl¹,
programów profilaktycznych, dobrostanu, bioasekuracji, sposobów ¿ywienia
i chorób indyków.
Uczestnicy w liczbie 174 pochodzili z 22 krajów Europy, Afryki, Ameryki
Pó³nocnej i Po³udniowej. Polskê reprezentowa³o 11 lekarzy weterynarii i hodowców indyków.
Szczególnie interesuj¹ce tematy dotyczy³y ¿ywienia i chorób indyków.
Fot. 2 Uczestnicy Sympozjum (drugi od prawej  dr Lech Gogolewski)
W ¿ywieniu podkrelano wielk¹ rolê
dodatków
mineralnych, witamin i probiotyków. Stosowane
minera³y i witaminy
w znaczny sposób
ograniczaj¹ wystêpowanie chorób koñczyn
 pododermatitis.
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Lansowane obecnie jest stosowanie w diecie pre i probiotyków. Postrzegane jest ono jako alternatywa w ¿ywieniu po zaprzestaniu stosowania dodatków
do paszy w postaci stymulatorów wzrostu (antybiotyki) i inne preparaty. Zdaniem wyk³adowców redukuje to zagro¿enie wystêpowania i nosicielstwa Salmonelli.
W profilaktyce chorób ci¹gle aktualny jest temat dobrostanu (mikroklimat
ferm) i bioasekuracji. Wielu lektorów prezentowa³o zwalczanie w szczegó³ach
i opinie w³asne co do istotnoci przedsiêwziêæ terapeutycznych na ró¿nych etapach hodowli indyka.
Z zakresu chorób zakanych bardzo interesuj¹cym wyk³adem by³ referat
omawiaj¹cy przypadek szczególnie zjadliwej formy pasterelozy indyków, która wyst¹pi³a na fermach w Danii. No i oczywicie trzech wyk³adowców referowa³o przebieg i w³asne wnioski dotycz¹ce ptasiej grypy w Niemczech.

Fot. 3. Gmach Bundestagu
Wszyscy uczestnicy Sympozjum zaproszeni zostali na jesienna sesjê wiatowej Organizacji Nauki w Drobiarstwie (WPSA), która odbêdzie siê w dniach
4-7 padziernika 2009 roku w Antalii-Turcja.
Dr Lech Gogolewski
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dr Lech Gogolewski

20-LECIE
ODRODZONEGO SAMORZ¥DU LEKARSKIEGO
W dniach 29-30 maj 2009 r. w Auli Uniwersyteckiej w budynku Collegium
Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu odby³y siê obchody 20-lecia Odrodzonego Samorz¹du Lekarskiego.
Honorowy patronat nad obchodami sprawowa³ Prezydent RP Lech Kaczyñski.
Wielkopolsk¹ Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹ reprezentowa³ wiceprezes
dr Lech Gogolewski.
Na wstêpie uroczystoci wrêczono odznaczenia pañstwowe i korporacyjne
dla szczególnie zas³u¿onych lekarzy medycyny. W trakcie wyst¹pieñ przypomniana zosta³a historia restytucji korporacji lekarskiej. Ponadto mówcy przedstawiali aktualne problemy wymagaj¹ce rozwi¹zañ i nowych uregulowañ prawnych.
Po czêci oficjalnej uczestnicy obchodów jubileuszowych wys³uchali
m. innymi wspania³ego koncertu Europejskiej Orkiestry Lekarzy. Orkiestra powsta³a z inicjatywy australijskiego chirurga plastycznego Miklosa Pohla. Zespó³ dysponuje pe³nym symfonicznym sk³adem instrumentów, liczy ponad 100
lekarzy wszystkich specjalnoci, pochodz¹cych w wiêkszoci z krajów europejskich. Pierwszy koncert odby³ siê w 2004 r. w Greenwich. Orkiestra zbiera
siê dwa razy w roku: w Londynie i w jednym z europejskich miast  w tym
roku by³ to Poznañ. Wyst¹pi³y równie¿ chóry: Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, Chór  Medici pro Musica Warmiñsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, Chór Remedium Okrêgowej izby Lekarskiej w Szczecinie oraz solici.
dr Lech Gogolewski
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lek.wet. Jacek Sonicki

Z

SPRAWOZDANIE
POSIEDZENIA KOMISJI LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI
KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W WARSZAWIE 04.06.09R

Komisja w sk³adzie: Julian Kruszyñski  przewodnicz¹cy, Jacek Sosnicki
 sekretarz, Tomasz Piêknik, Jacek £ukaszewicz, Krzysztof Matras, Andrzej
Moskal oraz Marek Mastalerek, Piotr Skrzypczak i Tadeusz Perskiewicz. Gociem by³ kol. Piotr Ka³u¿ny prezes Stowarzyszenia Medicusveterinarius
Przewodnicz¹cy Julian Kruszyñski powita³ zebranych i przedstawi³ program posiedzenia. Stwierdzi³, ¿e w toku intensywnej pracy komisji pozosta³o
wiele niedokoñczonych spraw i widzi koniecznoæ kontynuowania pewnych
dzia³añ, które trzeba jako stanowiska zjazdu przekazaæ kolejnej Radzie Krajowej. Komisja powinna przygotowaæ projekty uchwa³ Zjazdu aby po przedyskutowaniu mo¿na by³o przyj¹æ program prac nowej Rady zgodnie z oczekiwaniami lekarzy wolnej praktyki. Przewodnicz¹cy poinformowa³, ¿e przed kilkoma dniami odby³o siê d³ugo oczekiwane spotkanie w Departamencie
Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii w sprawie nowelizacji rozporz¹dzeñ
o op³atach i wynagrodzeniach oraz, ¿e Komisja powinna wypracowaæ formu³ê
zapisu w rozporz¹dzeniu aby PLW móg³ wyp³aciæ lekarzom 93% pobranej
op³aty od podmiotu. Przewodnicz¹cy poprosi³ uczestników tego spotkania
o przekazanie szczegó³ów jakie tam poruszano.
Krzysztof Matras  stwierdzi³, ¿e od manifestacji w kwietniu 2007 roku
Izba stara³a siê o podjêcie tematu nowelizacji rozporz¹dzeñ ale nie by³o woli
ze strony Departamentu. W koñcu maja br. Odby³o siê spotkanie z Dyr. Departamentu Wojciechem Wojtyr¹ oraz jego wspó³pracownikami. W toku dyskusji
okaza³o siê, ¿e Dyrektor Wojtyra zgadza siê, i¿ badaj¹cym lekarzom nale¿y
wyp³aciæ 93% od pobranej op³aty przez PLW. Jest równie¿ przyzwolenie na
9,8% waloryzacjê aktualnych stawek z rozporz¹dzenia co wynika z koniecznoci dostosowania siê do wymogów rozporz¹dzenia 882 Parlamentu Europejskiego z 2004 r, gdzie badanie jednej sztuki kosztuje minimum 1 Euro. Przyjêto kurs przeliczeniowy euro 1: 4,40 PLN czyli po waloryzacji o 9.8% bêdzie to
ok. 4,80 za sztukê. Matras stwierdzi³, ¿e nie mo¿e byæ dalej uznaniowoci PLW
w sprawie wyp³aty wynagrodzenia do 93% jak jest do tej pory. Przyzna³ jednak, ¿e Dyrektor Wojtyra ma obawy jak to zapisaæ w nowym rozporz¹dzeniu
68

Aktualnoci

aby w du¿ych zespo³ach ludzkich badaj¹cych w rzeniach nie by³o k³opotów
z rozdzia³em rodków pomiêdzy lekarzami a zw³aszcza pracownikami pomocniczymi.
Marek Mastalerek  wyjani³, ¿e miesi¹c wczeniej by³o mniejsze spotkanie gdzie wraz z prezesem Jakubowskim przekonywali dyr. Wojtyrê do wspomnianych stawek. Waloryzacjê o proponowane przez Wojtyrê 9,8% potraktowano tylko jako stanowisko Departamentu w tej sprawie do dalszych negocjacji z samorz¹dem. Przedstawiciele Izby byli zdania, ¿e taka waloryzacja
o wskaniki inflacji powinna siê odbywaæ co najmniej raz na dwa lata.
Krzysztof Matras  poinformowa³, ¿e w rozmowach znika stawka wy¿sza
za badanie w zak³adach nie posiadaj¹cych automatycznego przesuwu tamy,
czyli ma³e zak³ady bêd¹ mia³y obni¿on¹ stawkê z dotychczasowej 5.50 na ok.
4.80 PLN. Dyrektor Wojtyra twierdzi, ¿e tak uzgodnionych stawek nie bêdzie
musia³ konsultowaæ z przedstawicielami przemys³u miêsnego bo wynikaj¹ one
wprost z rozporz¹dzenia 882 Parlamentu Europejskiego i jako pañstwo cz³onkowskie musimy je przyj¹æ. Matras stwierdzi³, ¿e lekarze badaj¹cy miêso nie
mog¹ dalej pozostawaæ w konflikcie z prawem przeliczaj¹c sztuki na godziny.
Jacek £ukaszewicz  przypomnia³, ¿e Komisja Wolnej Praktyki i Rada
Krajowa przyjê³y jako priorytety, nowelizacjê obu rozporz¹dzeñ zarówno
o op³atach jak i wynagrodzeniach. Nikt nie upowa¿ni³ zespo³u do szafowania
zmiany rozporz¹dzeñ w zamian za zmianê stawki wynagrodzenia na 93% od
pobranej op³aty. Ta ostatnia daje wymierne korzyci tylko w¹skiej grupie badaj¹cych w du¿ych zak³adach, którzy i tak dobrze zarabiaj¹. Jacek £ukaszewicz
zapyta³ co z pozosta³ymi wyznaczeniami z których ¿yje wiêkszoæ lekarzy.
Marek Mastalerek  odnosz¹c siê do wysokoci stawek za badanie stwierdzi³, ¿e rozporz¹dzenie 882 mówi tylko o minimalnym wynagrodzeniu, ale
przecie¿ s¹ jeszcze dodatkowe koszty czyli dojazdy, nadzory czy badania laboratoryjne.
Julian Kruszyñski  zwróci³ siê do cz³onków zespo³u z pytaniem dlaczego
jako priorytet postawili uzyskanie wynagrodzeñ za badanie w wysokoci 93%
od pobranej op³aty, nie ruszaj¹c pozosta³ych stawek z rozporz¹dzenia. Bud¿et
stanowi pewn¹ ca³oæ i nie mo¿na wyci¹gaæ z niego tylko dowolnych stawek
wynagrodzenia za badanie miêsa, gdy¿ w ma³ych zak³adach ubojowych z automatycznym przesuwem tamy (zw³aszcza byd³a i koni) tempo uboju jest tak
ma³e i uci¹¿liwe, ¿e niska stawka nie pozwoli odebraæ wynagrodzenia wynikaj¹cego z przepracowanych godzin. Dyrektor Wojtyra sam naciska w imieniu
rz¹du aby podnieæ stawki, czyli kompleksowo zmieniæ oba rozporz¹dzenia bo
inaczej nie da siê tego badania rozliczyæ.
Andrzej Moskal  uwa¿a, ¿e stawka 93% od pobranej op³aty powinna byæ jako
zasada w rozliczaniu badania bo pozwoli ona odebraæ to co lekarz wypracowa³.
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Krzysztof Matras jest zdania, ¿e skoro jest przyzwolenie na tak¹ zmianê powinnimy siê do tego przychyliæ nie stawiaj¹c, ¿adnych dodatkowych warunków.
Marek Mastalerek przypomnia³, ¿e stawki op³at za badanie z za³¹cznika
rozporz¹dzenia 882, maj¹ byæ automatycznie aktualizowane co 2 lata o wskanik inflacji.
Jacek £ukaszewicz zapyta³, dlaczego idziemy pod pr¹d, kalkuluj¹c op³atê a dopiero z niej po odprowadzeniu wszystkich nale¿noci pozostaje nasze
wynagrodzenie? A gdybymy tak najpierw ustalili ile my chcemy zarabiaæ oraz
sposób waloryzacji tego wynagrodzenia a dopiero póniej zaproponujemy wysokoæ koniecznych op³at (wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia).
Krzysztof Matras  uwa¿a, ¿e powinnimy siê wszyscy porozumieæ i postawiæ warunki w negocjacjach oraz sankcje, których bêd¹ przestrzegaæ cz³onkowie samorz¹du.
Julian Kruszyñski stwierdzi³, ¿e trudno bêdzie o solidarnoæ, bo w du¿ych
zak³adach, niewielka grupa lekarzy pracuje po 25 godzin na dobê, aby rozpisaæ pieni¹dze z op³at. PLW twierdz¹, ¿e brakuje im ludzi do pracy. Wiêkszoæ
lekarzy pracuje jednak w ma³ych ubojniach, gdzie nawet wy¿sza stawka op³aty
nie pokrywa przepracowanych godzin a có¿ dopiero obni¿ona. Wróæmy jednak do projektu rozporz¹dzenia o wynagrodzeniach czyli do sposobu zapisania
kwoty 93% od op³aty. Jak uj¹æ to w projekcie aby ka¿dy PLW móg³ zgodnie
z umow¹, wyp³aciæ ca³¹ tê kwotê oraz na podstawie jakich dokumentów.
Marek Mastalerek przypomnia³ ostatni projekt nowelizacji tych rozporz¹dzeñ opracowany przez KRLWet przy udziale Stowarzyszenia Medicusveterinarius.
Wynagrodzenie sk³ada siê z:
1) czêci podstawowej, pomniejszonej o koszty czynnoci pomocniczych
2) zwrotu udokumentowanych kosztów  dojazdów
3) wynagrodzenia w³aciwe dla lekarzy
Andrzej Moskal zasugerowa³, ¿e PLW winien wyp³acaæ wynagrodzenia na
podstawie procedur okrelonych w zespo³ach badaj¹cych. Musi to byæ szczegó³owe zestawienie potwierdzone przez badaj¹cych lekarzy.
Krzysztof Matras przypomnia³, ¿e kiedy w umowach by³y zapisy na temat iloci sztuk przeznaczonych na osobê (np. 1/3 badania itd.) Po kontrolach
wykazano nieprawid³owoæ takiego zapisu. Dzi okrela siê tygodniami badania lub ilociami sztuk.
Julian Kruszyñski poprosi³ komisjê o sformu³owanie zapisu 93% w rozporz¹dzeniu.
Krzysztof Matras zaproponowa³ nastêpuj¹ce brzmienie paragrafu drugiego:
Czêæ podstawowa wynagrodzenia o którym mowa w par. 1 ust 1, za
wykonanie czynnoci za które pobierana jest op³ata
itd., wynosi 93%
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pobranej op³aty, wyp³aconej zgodnie z wykazem wykonanych czynnoci,
okrelonych w umowie z w³aciwym organem Inspekcji. Przypomniano, ¿e
w par. 7 wyp³aty wynagrodzenia dokonuje siê na podstawie wykazu rachunków i zestawieñ.
Julian Kruszyñski przypomnia³, ¿e funkcjonowa³o kiedy pojêcie wypracowanej kwoty przez ca³y zespó³ czyli do podzia³u by³oby dzi 93% pobranej
op³aty, wed³ug skali punktowej np. lekarz mia³by 2 punkty, ogl¹dacz 1 punkt,
a stempla¿ 0,5 punktu. Jacek £ukaszewicz stwierdzi³, ¿e cofamy siê w propozycjach o 20 lat. Krzysztof Matras zaproponowa³ aby usun¹æ z rozporz¹dzenia
art. 2 a który mówi o stawce 20 PLN za jednoczesne badanie TBC i EBB czy
brucelozy. Poniewa¿ uwolnilimy ju¿ kraj od grulicy to taka podwójna 
oszczêdnociowa stawka siê zdezaktualizowa³a.
Tadeusz Perskiewicz stwierdzi³, ¿e powinnimy wykorzystywaæ cudze dowiadczenia odnonie szczegó³owych rozwi¹zañ prawnych w zakresie funkcjonowania ustawodawstwa unijnego.
Piotr Ka³u¿ny poruszy³ temat powstaj¹cych akredytowanych laboratoriów
badania miêsa i zagro¿eñ, które to niesie dla badaj¹cych wraz ze szczegó³owym wyliczeniem przychodów lekarza na przyk³adzie ma³ej rzeni.
Jacek Sonicki przedstawi³ projekt stanowiska w tej sprawie, który przyj¹³
ju¿ Zjazd Wyborczy w Poznaniu:
Stanowisko w sprawie akredytowanych laboratoriów badania miêsa
w kierunku w³onicy wiñ.
Lekarze weterynarii wyznaczeni przez PLW do badania zwierz¹t rzenych i miêsa wyra¿aj¹ g³êbokie zaniepokojenie pospiesznym wprowadzaniem akredytowanych laboratoriów badania miêsa w kierunku w³onicy,
pomimo braku podstawy prawnej i przepisów wykonawczych. Drastyczne
zmniejszenie iloci tych pracowni (o 75%) powoduje dodatkowe obowi¹zki dla wyznaczonych lekarzy w postaci koniecznoci dowo¿enia prób do
laboratorium na które nie przeznaczono dodatkowych rodków. Nie planuje siê równie¿ oczekiwanej podwy¿ki stawki op³aty za badanie ale wrêcz
podzielenie skromnego dot¹d wynagrodzenia na badanie w rzeni i laboratorium. Ca³y proces badania znacznie siê wyd³u¿y w czasie co spowoduje niezadowolenie badaj¹cych lekarzy i w³acicieli, zw³aszcza gdy du¿a
czêæ ubojów to us³ugi dla innych podmiotów.
Komisja postanowi³a przyj¹æ ten projekt jako stanowisko na Zjazd Krajowy.
Tadeusz Perskiewicz podsumowuj¹c dyskusjê na temat rozporz¹dzeñ
stwierdzi³, ¿e Dyrektor Wojtyra proponuje w³aciwie tylko zmiany kosmetyczne zamiast systemowej zmiany wszystkich stawek. Wiêkszoæ kwot wymaga
zupe³nej rewaloryzacji bo od wielu lat s¹ nieaktualne. Zaproponowa³ stanowisko na Zjazd Krajowy z wyznaczeniem terminu realizacji:
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Stanowisko VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii:
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii domaga siê od MRiRW przedstawienia do 30 VIII 2009 r. projektu zmiany rozporz¹dzeñ o op³atach
i wynagrodzeniach z uwzglêdnieniem propozycji przedstawionych przez
Krajow¹ Radê. W przypadku nie przedstawienia w/w projektu do 30
sierpnia, lekarze weterynarii przyst¹pi¹ w dniu 15 wrzenia do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, polegaj¹cej na odst¹pieniu od czynnoci urzêdowych.
Piotr Ka³u¿ny przypomnia³ o problemie lekarzy wykonuj¹cych monitoringi byd³a i trzody w zwi¹zku z opónieniami wyp³aty wynagrodzeñ za te czynnoci.
Jacek Sonicki przedstawi³ projekt stanowiska Komisji Wolnej Praktyki
Wielkopolskiej Izby w tej sprawie:
Lekarze Wolnej Praktyki Wielkopolskiej Izby wykonuj¹cy monitoringi chorób zakanych byd³a i trzody wyra¿aj¹ zdecydowane niezadowolenie powtarzaj¹cymi siê przypadkami wielomiesiêcznych opónieñ w wyp³atach wynagrodzeñ za zlecone przez PLW czynnoci. Zaleg³oci bud¿etowe
siêgaj¹ kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych na osobê, zw³aszcza gdy lekarze zakupuj¹ szczepionkê na zak³ad leczniczy. Protestujemy przeciw sytuacji
w której rodki na zwalczanie choroby zakanej zwalczanej z urzêdu pojawia³y siê ka¿dorazowo dopiero po interwencji pos³ów u ministra finansów. Niska op³acalnoæ wykonywanych czynnoci przy wielomiesiêcznym
oczekiwaniu na wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów powoduje
frustracjê i niechêæ do podejmowania tej pracy zleconej a to grozi opónieniami lub przerwaniem akcji.
Jacek £ukaszewicz przedstawi³ stanowiska ze Zjazdu Warmiñsko-Mazurskiej Izby dotycz¹ce:
1. op³aty za szczepienie psów przeciw wcieklinie,
2. w sprawie niezbêdnej i pilnej zmiany przepisów rozporz¹dzenia MRiRW
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji
3. stanowisko w sprawie oznakowania (czopowania) koni.
Od 1 lipca 2009 r. Okrêgowe Zwi¹zki Hodowców Koni przystêpuj¹ do
wprowadzania oznakowania koni za pomoc¹ wszczepianych mikroczipów.
Czynnoci te mia³yby byæ wykonywane przez przeszkolone osoby nie bêd¹ce lekarzami weterynarii. Jednak wykonuj¹c ten zabieg nale¿y dokonaæ
oglêdzin miejsca iniekcji w celu wykluczenia schorzeñ oraz precyzyjnego
wprowadzenia transpondera w okolice wiêzad³a karkowego w po³owie d³u-
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goci szyi, a to wymaga znajomoci anatomii i powinno byæ wykonane
zgodnie ze sztuk¹ lekarsk¹. Wszczepianie mikroczipów jest czynnoci¹ lekarsk¹, czyli us³ug¹ weterynaryjn¹ i dlatego musi byæ wykonywane wy³¹cznie przez lekarzy posiadaj¹cych prawo wykonywania zawodu i spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t. Pieczê nad w³aciwym wykonywaniem zawodu lekarza
weterynarii sprawuje w³aciwa terytorialnie Okrêgowa Izba LekarskoWeterynaryjna w granicach interesu publicznego. Wykonywanie us³ug
weterynaryjnych przez osoby nieuprawnione jest naruszeniem obowi¹zuj¹cego prawa.
Andrzej Moskal przedstawi³ wnioski Zjazdu Wielkopolskiej Izby w sprawie:
1. podjêcia dzia³añ przez Krajow¹ Radê celem zmiany w ustawie o zak³adach
leczniczych aby kierownik zak³adu leczniczego powo³anego przez w³aciciela wielkoprzemys³owych ferm byd³a, trzody, czy drobiu, musia³ posiadaæ tytu³ specjalisty chorób tych zwierz¹t w danej dziedzinie hodowli.
W praktyce jest to lekarz prosto po studiach bez praktyki.
2. podniesienia o 100% op³at ponoszonych przez podmioty ubojowe które coraz czêciej pracuj¹ w dni wolne od pracy i noc¹, zabieraj¹c wyznaczonym
lekarzom ca³y wolny czas przeznaczony na wypoczynek.
3. wniosek o urealnienie wynagrodzenia za szczepienie psów przeciw wcieklinie na poziomie 30 PLN na podstawie kalkulacji A. Lisowskiego.
4. wniosek o pilne kontynuowanie dzia³añ w celu pozyskania funduszy unijnych na modernizacjê i doposa¿enie praktyk, wzrost konkurencyjnoci
i aktywizacji praktyk weterynaryjnych na terenach wiejskich.
5. stanowisko w sprawie nierównomiernego traktowania akredytowanych laboratoriów prywatnych w stosunku do Zak³adów Higieny Weterynaryjnej
i uznania mo¿liwoci badania prób ka³u drobiu w kierunku salmonelli,
w stadach produkcyjnych.
Jacek Sonicki przedstawi³ projekt stanowiska na Zjazd Krajowy:
VIII Zjazd Krajowy Lekarzy Weterynarii zobowi¹zuje Krajow¹ Radê
do kontynuowania prac w zakresie monitorowania i publikowania ankiet
stosowanych cen na us³ugi lekarsko-weterynaryjne w poszczególnych regionach kraju, co umo¿liwi zwalczanie powszechnego dzi nieetycznego
pozyskiwania klientów i dochodów. Dzia³ania takie maj¹ na celu systematyczne podnoszenie poziomu wiadczonych us³ug lekarsko-weterynaryjnych w trosce o dobro pacjenta. Zjazd postuluje równie¿ kontynuowanie
prac Rady zwi¹zanych z konieczn¹ standaryzacj¹ us³ug lekarsko-weterynaryjnych, co stanowi realizacjê ustawowego wymogu sprawowania pie-
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czy nad w³aciwym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego oraz zgodnie z rosn¹cymi wymaganiami w³acicieli zwierz¹t.
Tomasz Piêknik przedstawi³ projekt zobowi¹zania nowej Krajowej Rady
do stworzenia systemu obowi¹zkowych szkoleñ i ukrócenia samowoli osób,
które samodzielnie prowadz¹ takie szkolenia w formie platformy edukacyjnej jako osoby prywatne bez nadzoru. Krajowa Rada winna koordynowaæ szkolenie i stworzyæ system ustawicznego kszta³cenia lekarzy weterynarii celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Stanowisko Krajowej Rady w sprawie dokumentacji obrotu detalicznego
produktem leczniczo-weterynaryjnym zaakceptowano jako stanowisko Komisji i projekt na zjazd.
Piotr Ka³u¿ny postulowa³ o stanowisko w sprawie jednolitego wzoru umowy z wyznaczenia bez tzw. klauzuli niedozwolonej, uzale¿niaj¹cej wyp³atê
wynagrodzeñ od wp³ywu op³at na konto Inspekcji.
Postulowano równie¿ stanowisko w sprawie urealnienia kwoty wynagrodzenia za szczepienie psów przeciw wcieklinie na poziomie 30 PLN, na podstawie kalkulacji Andrzeja Lisowskiego.
Jacek Sonicki
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ROZMOWY TRWAJ¥
Dnia 28 czerwca 2009 r. dosz³o do spotkania przedstawicieli Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z departamentem Bezpieczeñstwa ¯ywnoci
i Weterynarii. Ze strony Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa obecni byli:
Dyrektor Wojciech Wojtyra, Albert Jurek i Pawe³ M³odziñski, a stronê
Krajowej Rady reprezentowali: Prezes dr Tadeusz Jakubowski, Marek Mastalerek, Krzysztof Matras i Miros³aw Tomaszewski.
Spotkanie dotyczy³o planowanej zmiany dwóch rozporz¹dzeñ istotnych dla
naszej weterynaryjnej dzia³alnoci:
 w sprawie sposobu ustalania i wysokoci op³at za czynnoci wykonywane
przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, sposobu i miejsc pobierania tych op³at oraz
sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
 w sprawie warunków i wysokoci wynagradzania za wykonywane czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
W komunikacie z tego spotkania czytamy:
W wyniku rozmów wstêpnie ustalono rewaloryzacjê op³at o wartoæ inflacji z ostatnich lat, dostosowanie wysokoci op³at do obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej bior¹c za podstawê rozporz¹dzenie (WE) NR 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzêdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoci z prawem paszowym
i ¿ywnociowym oraz regu³ami dotycz¹cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu
zwierz¹t. Ponadto wstêpnie uzgodniono uproszczon¹ zasadê rozliczania siê
wyznaczanych lekarzy weterynarii z powiatowym lekarzem weterynarii przyjmuj¹c zasadê procentowego wynagradzania naliczanego od pobieranej op³aty.
Tym samym uniknie siê godzinowego rozliczania czynnoci urzêdowych.
Uznano, ze nale¿y dokonaæ niezbêdnych zmian w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej umo¿liwiaj¹cych funkcjonowanie w/w rozporz¹dzeñ w nowym
brzmieniu.
Omówiono równie¿ sprawê uproszczenia zasady obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w zwi¹zku ze zmian¹ w ustawie Prawo Farmaceutyczne poprzez stwierdzenie, ¿e obrót detaliczny mo¿e, a nie musi byæ prowadzony w ramach zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.
(red.)
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Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Andrzej ¯arnecki

REALIZACJA PROGRAMU ZWALCZANIA
SALMONELLOZY
W STADACH KUR HODOWLANYCH I NIENYCH

(tekst wyg³oszony na Kolegium Doradczym Wojewody Wielkopolskiego)

I. Wprowadzenie

Salmonelloza jest chorob¹ bakteryjn¹ wywo³ywan¹ przez drobnoustroje
Salmonella, mog¹ce powodowaæ chorobê u wielu gatunków zwierz¹t (ptaków,
wiñ, byd³a, lisów, norek, tchórzy, królików i myszy), jak równie¿ u ludzi.
Choroba mo¿e wystêpowaæ u niemal wszystkich gatunków ptaków domowych, wielu gatunków ptaków dzikich (wróble, go³êbie, kaczki i gêsi). Psy
i koty wykazuj¹ znaczn¹ odpornoæ.
Okres inkubacji wynosi od kilku godzin do kilku tygodni. Do zaka¿enia
predysponuj¹ nastêpuj¹ce czynniki: m³ody wiek, niedobory pokarmowe, z³e
warunki rodowiskowe.
Najczêstszym objawem u zwierz¹t jest biegunka, osowia³oæ, zmniejszony
apetyt, powiêkszony brzuch, obni¿ona ¿ywotnoæ piskl¹t, zapalenia stawów,
zamieranie zarodków jaj. miertelnoæ u zwierz¹t wynosi od kilku do 80%
w zale¿noci od serotypu salmonella. Jest wiele róde³ zaka¿enia: pasza i woda,
gryzonie, dzikie ptaki, zaka¿ony sprzêt i rodki transportu, mechaniczne przeniesienie zarazka przez cz³owieka, mo¿e równie¿ dochodziæ do zaka¿enia jaj
drog¹ endogenna (w drogach rodnych chorej kury).
G³ównym, pierwotnym rezerwuarem odzwierzêcych pa³eczek Salmonella
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest drób.
Celem szerokich badañ przeprowadzonych w Unii Europejskiej w latach
2004/2005 dotycz¹cych wystêpowania salmonelloz w stadach drobiu, by³o
okrelenie czêstotliwoci wystêpowania zaka¿eñ pa³eczkami Salmonella w stadach drobiu, ze wzglêdu na du¿¹ liczbê przypadków wystêpowania Salmonella
enteritidis u ludzi, których g³ównym ród³em zaka¿enia by³y jaja konsumpcyjne oraz produkty pochodz¹ce z jaj celem kontroli sta³a siê w g³ównej mierze
S. Enteritidis.
Podczas ostatnich dziesiêcioleci zatrucia pokarmowe wywo³ane przez Salmonella odgrywa³y istotne znaczenie w zdrowiu publicznym. Wed³ug raportu
Europejskiego Biura ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci (EFSA,2006) pa³eczki Salmonella by³y drug¹ z najczêciej notowanych, przyczyn¹ zatruæ pokarmowych
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u ludzi w Europie. Zapadalnoæ w UE wynosi³a 38,1 przypadków na 100 000
mieszkañców (z tego w Polsce zapadalnoæ by³a wy¿sza ni¿ rednia europejska i wynosi³a 39,4).
Wed³ug Meldunków o zachorowaniach na choroby zakane i zatruciach
w Polsce w 2007 r. opracowywanych przez Zak³ad Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie, w 2007 r. w Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowano 11.565 zatruæ
pokarmowych wywo³ywanych przez pa³eczki Salmonella, co stanowi ok.
65% zatruæ pokarmowych wywo³ywanych przez bakterie. W porównaniu
z ubieg³ymi latami mo¿na zaobserwowaæ spadek liczby zaka¿eñ jelitowych
wywo³ywanych przez pa³eczki Salmonella  w 2006 zarejestrowano 13.214,
a w 2005 r.  15.821 przypadków zatruæ pokarmowych wywo³anych przez
Salmonella.
Do zaka¿eñ najczêciej dochodzi poprzez spo¿ywanie ska¿onej ¿ywnoci, tj.
miêsa i przetworów miêsnych  g³ównie drobiowych, jaj i produktów jajecznych.
Serotypy pa³eczek Salmonella najczêciej wykrywane u ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej to:
1) S. Enteritidis (D)
2) S. Typhimurium (B)
3) S. Hadar (C2)
4) S. Infantis (C1)
5) S. Virchow (C1)
W latach 2004-2005 przeprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z decyzj¹ Komisji 2004/665/WE z dnia 22 wrzenia 2004 r. dotycz¹c¹ badañ podstawowych nad wystêpowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus (Dz. Urz. UE L 303 z 30.09.2004, str. 30),
badania podstawowe nad wystêpowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus). Pobrano do badania próbki z 440 stad niosek. Na podstawie wyników tych badañ okrelono minimalny, roczny poziom
redukcji liczby stad z dodatnim wynikiem badañ. Przyjêto, ¿e bêdzie on wynosi³ 40% co roku.
Odsetek gospodarstw zaka¿onych pa³eczkami Salmonella jest zwi¹zany
z liczebnoci¹ kur niosek utrzymywanych w gospodarstwach. Najwy¿szy poziom zaka¿enia notowano w przypadku gospodarstw z obsad¹ przekraczaj¹c¹
10.000 kur niosek.
Najwy¿szy poziom zaka¿onych stad notowano w przypadku gospodarstw,
w których stosowano chów klatkowy.
Zgodnie z raportem opublikowanym przez Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci (EFSA), pa³eczki Salmonella spp. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono w 76,2% badanych stad niosek. Odsetek stad
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zaka¿onych S. Enteritids i S. Typhimurium wyniós³ odpowiednio 54,6% i 2,1%.
Wysoki odsetek stad zaka¿onych uzasadnia wdro¿enie programu zwalczania.
W zwalczaniu salmoneloz szczególne znaczenie mia³o wprowadzenie
szczepieñ ochronnych w stadach towarowych kur niosek pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych, co doprowadzi³o do znacznego zmniejszenia przypadków zaka¿eñ u ludzi. By³o to zwi¹zane z redukcj¹ infekcji jaj spo¿ywczych.
Wa¿nym problemem ograniczaj¹cym ca³kowit¹ eliminacjê S.enteritidis
z ferm niosek towarowych jest stosowany model hodowli. Stopieñ skomplikowania stosowanych urz¹dzeñ na fermach w naturalny sposób powoduje, ¿e s¹
one bardzo trudne do czyszczenia i dezynfekcji, jednoczenie stanowi¹ one
idealne miejsce do rozwoju populacji gryzoni, w szczególnoci myszy. Przeprowadzone badania epizootyczne wykaza³y, ¿e klatkowy typ chowu wi¹¿e siê
z wy¿szym ryzykiem zaka¿enia S.Enteritidis w porównaniu do chowu ció³kowego lub wybiegowego.
Województwo Wielkopolskie, nale¿y do najwa¿niejszych w kraju pod
wzglêdem produkcji drobiarskiej. W Wielkopolsce jest najwiêcej w kraju ferm
drobiu, jak równie¿ zak³adów przetwarzaj¹cych drób.
Ze wzglêdy na typ produkcji fermy drobiarskie dziel¹ siê na fermy rzene
(produkuj¹ce kurczaka-brojlera przeznaczonego do uboju), fermy reprodukcyjne (produkuj¹ce jaja wylêgowe) oraz fermy towarowe (produkuj¹ce jaja spo¿ywcze).
Na terenie woj. wielkopolskiego zarejestrowanych jest 179 stad reprodukcyjnych kur (Gallus Gallus), 318 stad towarowych kur (Gallus gallus) oraz 476
stad kur rzenych (Gallus gallus).
Hodowla ¿ywego inwentarza oraz wprowadzanie do obrotu ¿ywnoci pochodzenia zwierzêcego stanowi¹ dla rolników istotne ród³o dochodu. Szczególne znaczenie w prowadzeniu prawid³owej produkcji drobiarskiej jest przestrzeganie przez producentów wymagañ weterynaryjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób odzwierzêcych w tym równie¿ Salmoneloz.
Wdro¿eniu rodków weterynaryjnych ukierunkowanych na podniesienie poziomu zdrowia publicznego i zdrowia zwierz¹t w Unii Europejskiej towarzyszy
racjonalny rozwój sektora rolnego. Fundamentalne znaczenie ma ochrona zdrowia ludzi przed chorobami i infekcjami przenoszonymi bezporednio lub porednio miêdzy zwierzêtami i ludmi (choroby odzwierzêce).
Maj¹c na uwadze powy¿sze Parlament Europejski i Rada w dniu 17 listopada 2003 r. wyda³a rozporz¹dzenie nr 2160/2003 w sprawie zwalczania salmonelli i innych okrelonych odzwierzêcych czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez ¿ywnoæ.
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Schemat zale¿noci pomiêdzy stadami drobiu

Produkcja miêsa i przetworów miêsnych

Produkcja jaj spo¿ywczych, przetworów
jajecznych oraz miêsa drobiowego

W powy¿szym rozporz¹dzeniu okrelono cele wspólnotowe w zakresie
ograniczenia rozprzestrzeniania chorób odzwierzêcych i odzwierzêcych czynników chorobotwórczych oraz obowi¹zek wprowadzenia narodowych programów kontroli. Narodowe programy kontroli maj¹ mieæ charakter ci¹g³y i obejmowaæ okres co najmniej trzech kolejnych lat. Wyznaczono równie¿ terminy
wprowadzenia poszczególnych programów. Najwczeniej wprowadzany jest
Program zwalczania salmonelloz w stadach hodowlanych kur, nastêpnie po 18
miesi¹cach wprowadza siê Program zwalczania salmonelloz w stadach kur niosek, a nastêpnie po dalszych 18 miesi¹cach wprowadza siê Program zwalczania salmonelloz w stadach brojlerów.
Powy¿szy terminarz wprowadzania poszczególnych programów ma istotne znaczenie przy zwalczaniu salmonelloz w gospodarstwach i powinien
zmniejszaæ iloæ nowych stad zaka¿onych, podczas realizacji nastêpuj¹cych po
sobie programów w kolejnych sektorach produkcyjnych drobiu.
W oparciu o rozporz¹dzenie nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rada z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych
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okrelonych odzwierzêcych czynników chorobotwórczych przenoszonych
przez ¿ywnoæ, dotychczas w Polsce wprowadzono nastêpuj¹ce przepisy:
 rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura Gallus Gallus na lata 2007-2009
(Dz.U. Nr 61 poz.414 wraz z pón.zm.). Rozporz¹dzenie to obowi¹zuje od
11 kwietnia 2007r do chwili obecnej.
 rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus) na 2008 r. (Dz.U. Nr
61 poz. 414 wraz z pón.zm.). Rozporz¹dzenie to obowi¹zywa³o od 19
marca 2008r do 31 grudnia 2008r.
 rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus Gallus) na 2009 r. oraz Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus) na 2009 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 651).
W kolejnych latach bêd¹ prawdopodobnie realizowane nastêpne narodowe programy zwalczania salmonelloz u indyków oraz trzody chlewnej hodowlanej i rzenej
przewidziane rozporz¹dzeniem nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Dane dotycz¹ce zaka¿eñ Salmonella w stadach drobiu na terenie woj.
wielkopolskiego w latach przed wdro¿eniem programów przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
a. Powiaty, w których wyst¹pi³o zaka¿enie Salmoneloz¹ u drobiu w 2005 roku
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b. Powiaty, w których wyst¹pi³o zaka¿enie Salmoneloz¹ u drobiu w 2006 roku

II Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella
w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus Gallus)

Stosownie do art. 5 ust. 1 rozporz¹dzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych okrelonych odzwierzêcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez ¿ywnoæ (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z pón. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.41, str. 328, z pón. zm.),
zadaniem krajowego programu zwalczania choroby odzwierzêcej i odzwierzê-
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cego czynnika chorobotwórczego jest osi¹gniêcie odpowiedniego celu wspólnotowego.
Celem wspólnotowym realizacji programu jest ograniczenie liczby wystêpuj¹cych serotypów salmonella w stadach hodowlanych kur. Powy¿szy cel
wspólnotowy dotyczy nastêpuj¹cych serotypów Salmonella: Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis i Salmonella Virchow. S¹ to najczêciej wykrywane u ludzi serotypy salmonella
wywo³uj¹ce salmonelozê.
W 2004 r. w ramach monitorowania wystêpowania pa³eczek Salmonella na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonego zgodnie z za³¹cznikiem III do dyrektywy Rady 92/117 z dnia 17 grudnia 1992 r. dotycz¹cej rodków ochrony przed okrelonymi chorobami odzwierzêcymi i odzwierzêcymi
czynnikami chorobotwórczymi u zwierz¹t i w produktach pochodzenia zwierzêcego, w celu zapobie¿enia zaka¿eniom i zatruciom przenoszonym przez
¿ywnoæ (Dz. Urz. UE L 62 z 15.03.1993, str. 38; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 40), pa³eczki Salmonella spp. stwierdzono
w 6,3% stad hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) poddanych monitorowaniu.
Serotyp Salmonella Enteritidis stwierdzono w 3,7% stad poddanych monitorowaniu, serotyp Salmonella Typhimurium w 0,1% stad, za serotypy Salmonella Hadar, Salmonella Infantis i Salmonella Virchow w ok. 1% stad poddanych monitorowaniu. Serotypy te stanowi³y 4,8% przyczyn ogólnej liczby zaka¿eñ pa³eczkami Salmonella.
Celem realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus Gallus) jest ograniczenie iloci stwierdzanych ognisk salmonelozy w porównania do sytuacji epizootycznej przed wdro¿eniem programu zwalczania.
Program zwalczania oparty jest na prowadzeniu okresowych badañ stad
hodowlanych kur oraz podejmowaniu dzia³añ w przypadku podejrzenia lub
stwierdzenia choroby.
Harmonogram badañ stad reprodukcyjnych przedstawia siê nastêpuj¹co:
OKRES PRZED WSTAWIENIEM  BADANIE NIEOBOWI¥ZKOWE
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OKRES ODCHOWU  BADANIA W£ACICIELSKIE OBOWI¥ZKOWE

OKRES NIENOCI  BADANIA URZÊDOWE OBOWI¥ZKOWE

OKRES NIENOCI  BADANIA W£ACICIELSKIE OBOWI¥ZKOWE

W przypadku podejrzenia w stadzie hodowlanym kur, zaka¿enia Salmonella nastêpuj¹cych serotypów: S. Enteritidis, S. Hadar, S.Infantis, S.Typhimurium,
S.Virchow  Powiatowy Lekarz Weterynarii wdra¿a odpowiednie postêpowanie: przeprowadza dochodzenie epizootyczne, a nastêpnie wydaje decyzjê
o podejrzeniu choroby nak³adaj¹c nakazy i zakazy, o których mowa w pkt.1.9.2
Za³¹cznika do rozporz¹dzenia Rady Min. z 28.03.2007, w tym:
a. pobiera próbki do badañ diagnostycznych w sposób, który jest okrelony
w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Komisji nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca
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2005 r. wdra¿aj¹cego rozporz¹dzenie nr 2160/2003 w odniesieniu do celu
wspólnotowego ograniczenia powszechnego wystêpowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 2160/2003;
b. nakazuje:
 odosobnienie drobiu znajduj¹cego siê w gospodarstwie w poszczególnych kurnikach lub w innych obiektach, w których jest on utrzymywany,
 zastosowanie produktów biobójczych w celu dezynfekcji jaj wylêgowych bezporednio po zbiorze,
 zastosowanie produktów biobójczych przed wejciami i wyjciami
z kurników, jak równie¿ wjazdami i wyjazdami z terenu gospodarstwa,
 wylêganie jaj ju¿ inkubowanych w zak³adzie wylêgowym w oddzielnych aparatach lêgowych, w oparach formaliny lub innego rodka dezynfekcyjnego, aktywnego w stosunku do pa³eczek Salmonella, dopuszczonego do bie¿¹cej dezynfekcji w czasie lêgu;
c) zakazuje:
 wywo¿enia jaj z gospodarstwa z wy³¹czeniem wywozu bezporednio
do zak³adu wytwarzaj¹cego lub przetwarzaj¹cego produkty jajeczne,
o którym mowa w przepisach o produktach pochodzenia zwierzêcego,
 stosowania produktów biobójczych, chemioterapeutyków i rodków
utrudniaj¹cych izolacjê pa³eczek w stadzie przed pobraniem próbek
urzêdowych,
 przemieszczania drobiu z gospodarstwa i do gospodarstwa,
 wywo¿enia z gospodarstwa odchodów pochodz¹cych od drobiu oraz
zu¿ytej ció³ki.
Stado, w którym hodowca pobra³ próby i stwierdzono, w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych jeden z wy¿ej wymienionych serotypów salmonella  nale¿y uwa¿aæ za podejrzane o salmonellozê. Wówczas Powiatowy
Lekarz Weterynarii przeprowadza siê urzêdowe badanie laboratoryjne, które
rozstrzyga o stwierdzeniu lub wykluczeniu obecnoci pa³eczek salmonella,
w tym stadzie. W stadzie podejrzanym obowi¹zuje zakaz stosowania produktów biobójczych, chemioterapeutyków i rodków utrudniaj¹cych izolacjê pa³eczek salmonella w stadzie, przed pobraniem próbek urzêdowych.
Na podstawie pkt.1.9.3 Za³¹cznika do rozporz¹dzenia Rady Min.
z 28.03.2007  stado zaka¿one jednym z wymienionych powy¿ej serotypów,
w drodze decyzji podlega nakazowi niezw³ocznego uboju lub zabicia, a jaja
wylêgowe i pisklêta podlegaj¹ zniszczeniu. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w tym celu wydaje decyzjê administracyjn¹ w której:
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a) nakazuje:
 niezw³ocznie ubój lub zabicie wszystkich sztuk drobiu pochodz¹cego
z gospodarstwa, z tym ¿e sztuki wykazuj¹ce kliniczne objawy choroby zawsze podlegaj¹ zabiciu;
 zniszczenie zw³ok wszystkich sztuk drobiu pad³ego i zabitego;
 zniszczenie jaj wylêgowych i piskl¹t z nich wylêgniêtych, z tym, ¿e
jaja wylêgowe wie¿e, niena³o¿one mo¿na poddaæ obróbce cieplnej
gwarantuj¹cej zabicie wszystkich pa³eczek Salmonella;
 zniszczenie lub zagospodarowanie pasz po obróbce cieplnej gwarantuj¹cej zabicie pa³eczek Salmonella;
 zniszczenie lub zagospodarowanie ció³ki, odchodów i innych przedmiotów, które mog³y ulec zaka¿eniu, w sposób, który wyklucza zanieczyszczenie pa³eczkami Salmonella;
 po wykonaniu powy¿szych czynnoci, oczyszczanie i odka¿anie obiektów, w których by³ przetrzymywany drób, ich otoczenia, pojazdów
u¿ywanych do jego transportu oraz pozosta³ych przedmiotów, które
mog³y ulec zaka¿eniu, wykonywane pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.
Za kury zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za kury pad³e w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych
przez te organy, jak równie¿ za zniszczone z nakazu tych organów produkty
pochodzenia zwierzêcego, pasze oraz sprzêt, które nie mog¹ byæ poddane odka¿aniu, przys³uguje posiadaczom zwierz¹t odszkodowanie na zasadach okrelonych w art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t.
Posiadaczom zwierz¹t wykonuj¹cym nakazy organów Inspekcji Weterynaryjnej, przys³uguje równie¿ zwrot faktycznie poniesionych wydatków zwi¹zanych z zabiciem lub ubojem zwierz¹t, transportowaniem zwierz¹t lub zw³ok
zwierzêcych albo unieszkodliwieniem zw³ok zwierzêcych.
Jaja wylêgowe wie¿e, nie na³o¿one mo¿na poddaæ obróbce cieplnej gwarantuj¹cej zabicie wszystkich pa³eczek Salmonella.
W ramach nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
nad dzia³alnoci¹ zwi¹zan¹ z drobiem pracownikom Inspekcji, jak równie¿
osobom wyznaczonym do wykonywania okrelonych zadañ w imieniu Inspekcji przys³uguje prawo przeprowadzenia w ka¿dym czasie kontroli w zakresie
spe³nienia przez podmioty nadzorowane wymagañ weterynaryjnych. Podmiot
przeprowadzaj¹cy kontrole, oprócz prawa wstêpu na teren, na którym podmioty prowadz¹ dzia³alnoæ nadzorowan¹, stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ma prawo do nieodp³atnego
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pobierania próbek do badañ oraz ¿¹dania pisemnych lub ustnych informacji
w zakresie objêtym przedmiotem kontroli, w tym ¿¹dania okazywania i udostêpniania dokumentów lub danych informatycznych.
Zbiorcze zestawienie realizacji programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) za lata
2007-2009 rok na terenie woj. wielkopolskiego

Sprawozdanie koñcowe z realizacji programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus
gallus) za 2008 rok
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Sprawozdanie koñcowe z realizacji programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus
gallus) za 2009 rok (do 29 maja 2009 r.)
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III Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella
w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus)

Stosownie do art. 5 ust. 1 rozporz¹dzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli
i innych okrelonych odzwierzêcych czynników chorobotwórczych przenoszonych
przez ¿ywnoæ (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z pón. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.41, str. 328, z pón. zm.), zadaniem krajowego programu zwalczania choroby odzwierzêcej i odzwierzêcego czynnika chorobotwórczego jest osi¹gniêcie odpowiedniego celu wspólnotowego.
Celem wspólnotowym realizacji programu jest ograniczenie liczby wystêpuj¹cych serotypów salmonella w stadach kur niosek. Powy¿szy cel dotyczy
dwóch serotypów: Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium.
Program zwalczania oparty jest na prowadzeniu okresowych badañ stad
kur niosek oraz podejmowaniu dzia³añ w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby.
Harmonogram badañ stad niosek przedstawia siê nastêpuj¹co:
OKRES PRZED WSTAWIENIEM ORAZ W CZASIE WSTAWIENIA
 BADANIANIE NIEOBOWI¥ZKOWE
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OKRES ODCHOWU  BADANIE NIEOBOWI¥ZKOWE

OKRES NIENOCI  BADANIA OBOWI¥ZKOWE

W przypadku podejrzenia w stadzie niosek kur, obecnoci pa³eczek salmonella nastêpuj¹cych serotypów: S. Enteritidis, S.Typhimurium  Powiatowy
Lekarz Weterynarii wdra¿a odpowiednie postêpowanie: przeprowadza dochodzenie epizootyczne, pobiera próbki do badañ urzêdowych oraz wydaje decyzjê o podejrzeniu choroby nak³adaj¹c nastêpuj¹ce obowi¹zki:
a) nakazuje:
 odosobnienie drobiu znajduj¹cego siê w gospodarstwie, w poszczególnych kurnikach lub w innych obiektach, w których jest on utrzymywany,
 zastosowanie w³aciwych rodków biobójczych przed wejciami do
kurników i wyjciami z nich, jak równie¿ wjazdami na teren gospodarstwa i wyjazdami z niego,
 przetrzymywanie jaj w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych rozprzestrzenienie zaka¿enia; je¿eli nie istnieje mo¿liwoæ przetrzymywania jaj
w magazynie gospodarstwa, informuje siê posiadacza o mo¿liwoci
skierowania tych jaj za zgod¹ organu Inspekcji Weterynaryjnej do
przetworzenia w zak³adzie, po uzyskaniu zgody organu sprawuj¹cego
nadzór nad tym zak³adem (organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej),
 w celu ustalenia ród³a zaka¿enia stada pa³eczkami Salmonella, przeprowadzenie badania: skarmianej paszy i wody;
b) zakazuje:
 wywo¿enia jaj z gospodarstwa, z wy³¹czeniem wywozu bezporednio
do zak³adu wytwarzaj¹cego lub przetwarzaj¹cego produkty jajeczne,
o którym mowa w przepisach o produktach pochodzenia zwierzêcego;
 stosowania rodków biobójczych, rodków przeciwdrobnoustrojowych
i innych rodków utrudniaj¹cych izolacjê pa³eczek w stadzie;
 wywo¿enia z gospodarstwa odchodów i ció³ki pochodz¹cej od drobiu;
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przemieszczania drobiu z gospodarstwa i do gospodarstwa, chyba ¿e
drób zostanie skierowany do uboju.

W przypadku, stwierdzenia zaka¿enia stada pa³eczkami salmonella, o którym mowa powy¿ej, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje:


niezw³oczny ubój lub zabicie wszystkich sztuk drobiu;



zniszczenie zw³ok wszystkich sztuk drobiu pad³ego i zabitego, zgodnie
z rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002
z dnia 3 padziernika 2002 r. ustanawiaj¹cym przepisy sanitarne dotycz¹ce
produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego nie przeznaczonych do
spo¿ycia przez ludzi;



poddanie jaj obróbce cieplnej gwarantuj¹cej zabicie wszystkich pa³eczek
Salmonella lub ich zniszczenie;



zniszczenie paszy lub jej zagospodarowanie, po obróbce cieplnej gwarantuj¹cej zabicie pa³eczek Salmonella;



zniszczenie lub zagospodarowanie ció³ki, odchodów i innych przedmiotów, które mog³y ulec ska¿eniu, w sposób, który wyklucza zanieczyszczenie pa³eczkami Salmonella zgodnie z rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 padziernika 2002 r. ustanawiaj¹cym przepisy sanitarne dotycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia
zwierzêcego nie przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi;



przeprowadzenie oczyszczania i odka¿ania po wykonaniu czynnoci, o których mowa w pkt 1-5, w tym oczyszczenie i odka¿enie budynków, w których by³ przetrzymywany drób ze stada, ich otoczenia, pojazdów u¿ywanych do jego transportu oraz pozosta³ych przedmiotów, które mog³y ulec
ska¿eniu, pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii;



podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê standardów zoohigienicznych.
Za kury zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za kury pad³e w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych
przez te organy, jak równie¿ za zniszczone z nakazu tych organów produkty
pochodzenia zwierzêcego, pasze oraz sprzêt, które nie mog¹ byæ poddane odka¿aniu, przys³uguje posiadaczom zwierz¹t odszkodowanie na zasadach okrelonych w art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t.
Posiadaczom zwierz¹t wykonuj¹cym nakazy organów Inspekcji Weterynaryjnej, przys³uguje równie¿ zwrot faktycznie poniesionych wydatków zwi¹zanych z zabiciem lub ubojem zwierz¹t, transportowaniem zwierz¹t lub zw³ok
zwierzêcych albo unieszkodliwieniem zw³ok zwierzêcych.
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Sprawozdanie koñcowe z realizacji programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) za 2008 rok
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Sprawozdanie koñcowe z realizacji programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) za 2009
rok (do 29 maja 2009 roku)
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IV. Korzyci z realizacji Programów

G³ówn¹ korzyci¹ z realizacji programów dla w³acicieli stad reprodukcyjnych oraz stad niosek, jak równie¿ dla podmiotów zajmuj¹cych siê obrotem
drobiem oraz jajami konsumpcyjnymi jest mo¿liwoæ prowadzenia swobodnego handlu wewn¹trz Wspólnoty oraz eksportu drobiu i jaj konsumpcyjnych do
pañstw trzecich.
Osi¹gniêcie celu, czyli ograniczenie liczby zaka¿onych stad, zwiêkszy konkurencyjnoæ polskich jaj reprodukcyjnych oraz konsumpcyjnych na rynku
wspólnotowym, jak równie¿ na rynkach pañstw trzecich.
Ponadto nale¿y podkreliæ, ¿e salmoneloza jest najczêciej notowan¹ chorob¹ odzwierzêc¹, a miêso drobiowe oraz jaja konsumpcyjne s¹ g³ównym ród³em zachorowañ u ludzi. St¹d te¿ realizacja programu ograniczy liczbê zaka¿eñ u ludzi, a w zwi¹zku z tym zredukuje koszty leczenia tych chorób.

V. Wnioski:

1. Realizacja rozpoczêtych Programów zwalczania salmonelloz w stadach
drobiu prowadzona na terenie woj. wielkopolskiego przynosi pozytywne
efekty, przejawiaj¹ce siê w zmniejszaj¹cej siê z roku na rok liczbie nowych
ognisk powodowanych przez patogenne serotypy Salmonella na fermach
drobiu. Tym samym zwiêksza siê bezpieczeñstwo ludzi, którzy s¹ w mniejszym stopniu nara¿eni na zaka¿enie.
2. Dalsze podtrzymanie realizacji Programów na terenie Wielkopolski, zapewni mo¿liwoæ prowadzenia swobodnego handlu wewn¹trz Wspólnoty
oraz eksportu drobiu i jaj konsumpcyjnych do pañstw trzecich z terenu województwa.
3. Posiadanie odpowiednich rodków bud¿etowych na pokrycie kosztów planowych badañ oraz zwalczania wykrytych ognisk Salmoneloz ma zasadnicze znaczenie dla realizacji Programów.
Andrzej ¯arnecki
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Prof. dr hab. Walenty Kempski

GRYPA WIÑSKA CZY MEKSYKAÑSKA?
Pojawienie siê w Meksyku a nastêpnie w innych
krajach na prze³omie marca i kwietnia br. Licznych zachorowañ ludzi okrelonych jako epidemia grypy
wiñskiej wywo³a³a na ca³ym wiecie ogromny niepokój. Choroba w krótkim stosunkowo czasie rozprzestrzeni³a siê na inne kontynenty a informacje o nowych przypadkach zachorowañ i o zgonach ludzi przyæmi³y w mediach nawet komunikaty o ogólnowiatowym kryzysie ekonomicznym. wiatowa Organizacja Zdrowia zareagowa³a natychmiast og³aszaj¹c
zagro¿enie pandemi¹.
Wyizolowany w przebiegu ostatniej epidemii wirus grypy AH1N1 w odró¿nieniu od innych przypadków, np. epidemii ptasiej grypy w 2004 roku, rzeczywicie powoduje wiêksze zagro¿enie. Wirus grypy ptasiej H5N1 stanowi³
najwiêksze zagro¿enie w Azji i móg³by byæ bardziej niebezpieczny gdyby potencjalnie zmutowa³by do postaci ³atwiej przeskakuj¹cej miêdzy ludmi. Tymczasem zaka¿enia od ptaków zanotowano g³ównie u pracowników gospodarstw, którzy mieli do czynienia z powietrzem zanieczyszczonym, du¿ymi ilociami wyschniêtego ka³u zawieraj¹cego wirusy, oraz w nielicznych
przypadkach u cz³onków ich rodzin.

Przyczyny choroby

Grypê wywo³uje wirus pneumotropowy nale¿¹cy do rodziny Orthomyxoviridae rodzaju Influenzavirus. Wirus posiada otoczkê zawieraj¹c¹ hem aglutyninê (H) i neuroaminidiazê (N). Hemaglutynina posiada w³aciwoci fuzyjne
dziêki którym wirus mo¿e przyczepiæ siê do odpowiednich receptorów komórkowych, co u³atwia jego wnikanie do komórek gospodarza. Jej zmiennoæ jest
najwa¿niejszym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym wirusowi efektywne unikanie
neutralizacji przez komórki odpornociowe organizmu. Neuroaminidiaza bierze udzia³ w pierwszej fazie zaka¿enia i spe³nia g³ówn¹ rolê przy uwalnianiu
wirusów potomnych z zaka¿onych komórek.
Wirusy grypy typu A posiadaj¹ du¿¹ zdolnoæ adaptacji do ró¿nych gospodarzy, oraz zdolnoæ unikania ich uk³adu odpornociowego, dziêki czemu mog¹
zaka¿aæ wiele gatunków wiele gatunków, niezale¿nie od strefy geograficznej
i pory roku.
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Zmiennoæ zwi¹zana jest z segmentow¹ budow¹ kwasu rybonukleinowego, co u³atwia reasortacjê genów, okrelon¹ jako skok antygenowy, miêdzy
szczepami wirusa pochodz¹cymi od ludzi, wiñ i ptaków.
Dotychczas zidentyfikowano 16 typów H oraz 9 typów N i dlatego teoretycznie mo¿liwe jest wystêpowanie 144 podtypów wirusa grypy. W taki w³anie sposób nowo powstaj¹ce podtypy mog¹ stawaæ siê przyczyn¹ epidemii czy
pandemii. Mo¿liwe s¹ tak¿e mutacje znanych ju¿ podtypów z których ka¿dy
kolejny tylko nieznacznie ró¿ni siê od poprzedniego, ale jednak na tyle ¿e staje
siê niewra¿liwy na produkowane przez niego przeciwcia³a.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zmiennoæ antygenowa dotyczy przede wszystkim
wirusów izolowanych od ludzi, szczepy zwierzêce nie ulegaj¹ tak istotnym
zmianom.

winie rezerwuarem zarazka

Ju¿ doæ dawno udowodniono ¿e winie mog¹ stanowiæ bezporednie ród³o zaka¿enia ludzi oraz ród³o ró¿nych wariantów wirusa potencjalnie niebezpiecznych dla cz³owieka. Badaniami retrospektywnymi wykazano podobieñstwo miêdzy szczepem pandemicznym z 1918 r. (tzw. grypa hiszpanka)
a szczepem wyizolowanym w latach póniejszych od wiñ. Ustalono podobny
zwi¹zek miêdzy zaka¿eniami wiñ a pandemi¹ grypy Hongkong w 1968 roku,
spowodowan¹ podtypem H3N2, oraz pandemi¹ wywo³an¹ w 1977 roku podtypem H1N1. Historycznie grypê wiñ zaczêto uwa¿aæ za zoonozê dopiero
w latach 1975-1976. W tym czasie w USA wyst¹pi³y bardzo liczne zachorowania u ludzi i wiñ na grypê, przy czym wirusy izolowane od zwierz¹t i ludzi
nie ró¿ni³y siê antygenowo i genetycznie. Wskanikiem porednim potwierdzaj¹cym dane o miêdzygatunkowych zaka¿eniach wirusem grypy, mo¿e byæ wykrycie obecnoci przeciwcia³ swoistych dla grypy wiñ w krwi u ludzi w wielu
krajach, w tym w Polsce. W zale¿noci od kraju ocenia siê, ¿e 20-80% osób
zawodowo stykaj¹cych siê ze winiami posiada przeciwcia³a przeciw wirusowi
grypy wiñ.

Epidemia grypy u ludzi w 2009 r.

Wed³ug zmieniaj¹cych siê danych dotychczas zachorowa³o w 66 krajach
oko³o 22 tys. ludzi, g³ównie w Meksyku i odnotowano kilkaset zgonów. Pierwsze zachorowania jak wykaza³y badania mia³y miejsce w Meksyku w stanie
Verakruz w po³owie marca br. i towarzyszy³y im pojedyncze przypadki zgonów z powodu zapalenia p³uc. Problem siê ujawni³, gdy choroba zaczê³a siê
rozpowszechniaæ szeroko wród miejscowej ludnoci. Dalsze zachorowania
i towarzysz¹ce im badania pozwoli³y wykryæ przyczynê, któr¹ by³ wirus typu
A, podtypu H1N1. Pojawienie siê zachorowañ w Ameryce Pó³nocnej, Europie,
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Azji, Australii, Ameryce Po³udniowej i rodkowej spowodowa³o, ¿e wiat
ogarnê³a panika podsycana jak zwykle przez media. Wszystkie przypadki by³y
powi¹zane z pobytem w Meksyku lub z kontaktami z ludmi tego regionu. Co
jest ciekawe, to to ¿e procentowo najczêciej zachorowywali ludzie m³odzi.
Wskanik miertelnoci wynosi³ 6,6%, podczas gdy w innych grupach wiekowych oko³o 3%.
Objawy choroby wygl¹daj¹ podobnie do zwyk³ej grypy: wysoka temperatura cia³a, dreszcze, bóle miêni i stawów, bóle g³owy i gard³a, poczucie wyczerpania, brak apetytu, a niekiedy biegunka, nudnoci i torsje.
Zauwa¿yæ nale¿y i podkreliæ ¿e w przebiegu aktualnej epidemii pomimo
wielu badañ i obserwacji nie uda³o siê udowodniæ bezporedniego zaka¿enia
ludzi od wiñ. Transmisja wirusa nastêpuje jak siê okazuje poprzez kontakt
z zainfekowanymi ludmi. Jednak ten nowy mutant A H1N1 posiadaj¹cy cechy pandemiczne, zawiera hemaglutyninê pokrewn¹ z wirusem grypy wiñ.
Z dotychczasowych badañ wynika³o, ¿e szczepy zoonotyczne posiada³y hemaglutyninê typu ptasiego. Szczepy tzw. wiñskie sporadycznie przenosi³y siê
na cz³owieka i nie wykazywa³y cech rozprzestrzeniania siê w ludzkiej populacji a¿ do czasu aktualnej epidemii.
Z du¿¹ pewnoci¹ twierdzi siê, ¿e obecna epidemia grypy u ludzi wywo³ana przez szczep A H1N1 by³a poprzedzona rekombinacj¹ genów pochodz¹cych
od ludzi, wiñ i ptaków w organizmie wini.
Ju¿ po odkryciu ¿e nast¹pi³o prze³amanie bariery gatunkowej przez wirusy
grypy ptasiej, przypomniano ¿e zmiany genetyczne mog¹ doprowadziæ do powstawania szczepu pandemicznego. Jednak zasadnicza ró¿nica miêdzy wiñskimi szczepami H1N1, a ptasim H5N1 polega na tym, ¿e wirus wiñski
wykazuje zdolnoci do szybkiego rozprzestrzeniania siê w populacji ludzi, ale
relatywnie ma ma³¹ patogennoæ, natomiast wirus ptasi ma du¿¹ patogennoæ
ale ograniczon¹ mo¿liwoæ rozprzestrzeniania siê wród ludzi. Zagro¿enie
w tym, gdyby dosz³o do rekombinacji miêdzy tymi szczepami. Opisywane zachorowania w USA wykazuj¹, ¿e w wiêkszoci przypadków ma ³agodny przebieg. W Polsce stwierdzono tak¿e pojedyncze przypadki zaka¿eñ wirusem
H1N1, u osób powracaj¹cych do kraju z rejonów wystêpowania epidemii. Osoby zosta³y izolowane w oddzia³ach zakanych W Ministerstwie zdrowia zwo³ano sztab kryzysowy. Wed³ug tego Ministerstwa zapas lekarstw przeciw epidemii znajduje siê w Agencji Rezerw Materia³owych w magazynach przyszpitalnych.
Z naszego zawodowego punktu widzenia interesuj¹ce jest to, ¿e ludzie
zaka¿eni wirusem grypy mog¹ wprowadzaæ ró¿ne podtypy wirusa do chlewni
i ten fakt zosta³ wielokrotnie potwierdzony. Jednak niektórzy uczeni twierdz¹,
¿e d³ugotrwa³e kr¹¿enie szczepów wirusa zawieraj¹cych wszystkie geny ludz-
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kiego pochodzenia w populacji wiñ jest ma³o prawdopodobne. Godne uwagi
jest to, ¿e w zwi¹zku z mo¿liwoci¹ kr¹¿enia w populacji wiñ zmutowanego
szczepu wirusa grypy FAO rekomenduje potrzebê wnikliwego monitorowania
zdrowia wiñ w kierunku zachorowañ ze strony uk³adu oddechowego. Zalecane jest raportowanie do FAO i OIE wszystkich przypadków infekcji wiñ mutantem H1N1.
Na zakoñczenie nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e sama nazwa epidemii grypa
wiñska na wiecie wywo³uje wiele kontrowersji. Te kontrowersje s¹ o tyle
sensowne, ¿e wirus, z którym mamy do czynienia nie jest wirusem typowej
wiñskiej grypy lecz kompilacj¹ wirusów ró¿nego pochodzenia.
Zdaniem np. amerykañskich producentów ¿ywnoci, niesie to nies³uszne
przes³anie i¿ mo¿na siê zaraziæ spo¿ywaj¹c wieprzowinê, co nie jest prawd¹,
ale zagra¿a rynkowi spo¿ywczemu. Dlatego w niektórych krajach proponuje
siê nie nazywaæ choroby gryp¹ wiñsk¹ lecz gryp¹ meksykañsk¹. Niemniej
jednak w trosce o ochronê zdrowia publicznego regularny monitoring sytuacji
epizootycznej w populacji wiñ, uwzglêdniaj¹cy zró¿nicowanie szczepów grypy, podobnie jak monitoring innych zoonoz jest niezbêdny.
Walenty Kempski
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Dr W³odzimierz Gibasiewicz

OCENA MIÊSA CZY DECYZJA ADMINISTRACYJNA?
Urzêdowy lekarz weterynarii za ka¿dym razem, gdy dokonuje oceny przed
 czy po-uboju wydaje decyzjê administracyjn¹. Tak wpisano w obowi¹zuj¹cym prawie. Pojawia siê wiêc pierwsze pytanie  czy kwalifikacja miêsa na
zdatne do spo¿ycia lub niezdatne jest decyzj¹ administracyjn¹?
Wydajemy zdecydowanie wiêcej decyzji (ocen) pozytywnych (zdatne do
spo¿ycia), a mniej negatywnych (niezdatne). Zdatne do spo¿ycia tusze otrzymuj¹ pieczêæ owaln¹ lub okr¹g³¹ i na tym koñczy siê postêpowanie urzêdowego lekarza. Poza zapisem w Dzienniku Badania Poubojowego w rubryce ocena
miêsa. Z tak¹ ocen¹ nie powinno wiêc byæ problemów. Zdatne  wszyscy zadowoleni i koniec sprawy. Taki stan bêdzie siê utrzymywa³ do czasu, a¿ kto
nie stwierdzi  dlaczego nie wystawiacie decyzji na sztuki zdatne? I jeli pojawi¹ siê takie decyzje z zapisem, ¿e w³aciciel/posiadacz mo¿e siê od tej decyzji odwo³aæ w ci¹gu 24 godz., to proszê Kol. zaczn¹ siê problemy. Rzenie
otrzymaj¹ wówczas dodatkowy argument w rozgrywce z nami. Proszê sobie
wyobraziæ, ¿e prowadz¹cy rzenie ma do nas pretensje, ¿e przyciskamy go zbyt
mocno o co tam, wówczas stwierdza, ¿e on z nasz¹ ocen¹ miêsa siê nie zgadza. A przecie¿ w ¿yciu nie zawsze czarne jest czarne a bia³e jest bia³e, s¹ tak¿e odcienie szaroci. My oceniamy albo zdatne albo nie. Ocena miêsa zdatne
do spo¿ycia. W³aciciel rzeni stwierdza, ¿e on takiego miêsa nie wemie do
produkcji i co wówczas. Hodowca otrzyma³ pieni¹dze  przecie¿ ocena lekarza urzêdowego by³a zdatne, a miêso mo¿e zostaæ z utylizowane. Kto bêdzie
p³aci³ rzenikowi? W tym rozwa¿aniu pomijam rolê powiatowego lekarza 
gdy¿ znajdzie siê on w trudnej sytuacji, jeli podtrzyma decyzjê urzêdowego
lekarza wet. a rzenik dalej bêdzie twierdzi³, ¿e to miêso zagra¿a bezpieczeñstwu i zdrowiu ludzi A jeli decyzjê zmieni, to kto zap³aci Przed s¹dem
wygra rzenik  ¿e to on, a nie Inspekcja Weterynaryjna, stoi na stra¿y zdrowia ludzi. (Jaka gratka dla dziennikarzy). To s¹ rozwa¿ania teoretyczne, z którymi za chwilê mo¿emy mieæ do czynienia, ale dodajê  jeli wymusi siê na
urzêdowych lekarzach koniecznoæ wype³niania decyzji administracyjnych.
W obecnej sytuacji nie ma tego typu problemów i oceny miêsa wydane przez
lekarzy urzêdowych nie s¹ kwestionowane przez rzenie.
Przechodzê do pytañ zwi¹zanych z wydaniem decyzji negatywnej  miêso
niezdatne do spo¿ycia przez ludzi. Decyzja taka powinna zawieraæ adres urzêdowego lekarza wet. pod który nale¿y z³o¿yæ pisemny wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy. A gdzie jest siedziba urzêdowego lekarza wet.? A jeli
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urzêdowy lekarz wet. pracuje w tej siedzibie 2-3 dni w tygodniu. Na odwo³anie daje siê czas 24 godz. Czyli ka¿dy, kto ma uznane miêsa za niezdatne
a nie bêdzie mia³ mo¿liwoci skutecznego wrêczenia odwo³ania w ci¹gu 24
godz. otrzyma pieni¹dze za tê sztukê od urzêdowego lekarza, powiatowego
czy wojewódzkiego? W ka¿dym s¹dzie wygra sprawê. Brnijmy jednak dalej
w tych rozwa¿aniach, które przynosi nam ju¿ ¿ycie. Kto jest w³acicielem/posiadaczem zwierzêcia poddawanego ubojowi. Hodowca tego zwierzêcia. Porednik sprzedaj¹cy to zwierzê rzeni, czy rzenia? Jeli hodowca, jak twierdz¹ niektórzy, to znaczy, ¿e urzêdowy lekarz wet. musi powiadomiæ rolnika
z Litwy czy z Niemiec o swojej decyzji?! A nawet jeli w Polsce. To znaczy,
¿e z ka¿dej decyzji mamy siê t³umaczyæ przed rolnikami i prosiæ go ³askawie
o zaakceptowanie tej decyzji. Z Litwinem po litewsku, z Niemcem po niemiecku, a z Francuzk¹ 
Czy to przypadkiem na zakrawa na paranojê? Proszê
mi pokazaæ jakikolwiek urz¹d, który t³umaczy siê telefonicznie przede mn¹
z podjêtej w mojej sprawie decyzji i do tego w ci¹gu 24 godz. Nie ma czego
takiego nawet w przypadkach onkologicznych w odniesieniu do cz³owieka.
Posiadaczem zwierzêcia dla urzêdowego lekarza weterynarii jest rzenia.
To ona przedstawia tusze do badania i ona zaraz po badaniu ma ocenê. Nie
decyzjê administracyjn¹. Ocenê miêsa na podstawie badania przed- i po- ubojowego urzêdowego lekarza wet. I tego nale¿y siê trzymaæ. Wymyla siê jeszcze, ¿e uzasadnienie decyzji ma byæ szerokie. To znaczy mamy wystawiaæ opiniê anatomo  patologiczn¹ i co z tego zrozumie hodowca czy rolnik i po co to
jemu? Od naszej decyzji w³aciciel/posiadacz zwierzêcia odwo³a siê do powiatowego, który musi dan¹ sztukê zbadaæ. Po co wiêc elaboraty nie zrozumia³e
dla przeciêtnego rzenika czy hodowcy? A powiatowy lekarz wet. zapewne wie
co to posocznica, sepsa czy ropnica. (Z³oliwoæ z mojej strony ale w stosunku
do pomys³odawców stosowania decyzji administracyjnej w ocenie miêsa, a nie
w stosunku do powiatowych lekarzy wet.). To chyba wszystko.
Reasumuj¹c: urzêdowy lekarz wydaje ocenê miêsa a nie decyzjê administracyjn¹. W³acicielem/posiadaczem zwierzêcia dla urzêdowego lekarza weterynarii jest rzenia.
Przy pisaniu tego artyku³u korzystano z ustaw i rozporz¹dzeñ, które dla
czytelnoci tekstu pominiêto: Ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t  art. 2, 11; Rozporz¹dzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2994 r., rozdzia³ V; Ustawa z 16 grudnia
2005 r. o produktach pochodzenia zwierzêcego  art. 7. 2.
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OCENA MIÊSA  ODPOWIADA DR HAB. WET. MAREK STEIGERT
(NIEMCY)
A jak opisana w artykule wy¿ej sytuacja ma siê w Unii, u naszych zachodnich
s¹siadów  Niemców?
Na postawione pytania odpowiada specjalista od higieny miêsa dr hab. Marek
Steigert:
Agent, który zajmuje siê handlem zwierzêtami jest w³acicielem tych zwierz¹t. On kupuje zwierzêta od hodowcy a urzêdowi lekarze badaj¹ je na tamie.
Urzêdowy lekarz wet. wydaje diagnozê i to wszystko. Rzenia otrzymuje od
urzêdowego lekarz wet. zawiadczenie, ¿e byk czy krowa uznana zosta³a za
niezdatn¹ do spo¿ycia i przekazana zosta³a do utylizacji. Urzêdowi lekarze wet.
maj¹ za zadanie badania przed i po ubojowe i stwierdzenie, czy miêso nadaje
siê do spo¿ycia. Inne procedury np. odszkodowanie, to nale¿y do agenta lub
w³aciciela rzeni  oni musz¹ mieæ od urzêdowego lekarza zawiadczenie dlaczego sztuka zosta³a skonfiskowana.
Tak podaje unia europejska. Co wa¿ne  my jako pañstwo  jestemy odpowiedzialni za zbadanie i stwierdzenie powodu przekazania danej sztuki na
utylizacjê. A sprawdza siê w reakcji ³añcuchowej od rzeni, przez agenta do
rolnika, co by³o z dan¹ sztuk¹.

Zadajemy dalsze pytania uzupe³niaj¹ce i otrzymujemy nastêpuj¹ce odpowiedzi:
Je¿eli jest stwierdzona sztuka niezdatna do spo¿ycia to musi byæ wystawiono zawiadczenie zgodne z Rozporz¹dzeniem 854/2004. Tusza przekazana zostaje zaraz do utylizacji. Administracyjna praca urzêdowego lekarza wet. polega na z³o¿eniu meldunku do powiatowego lekarza i on wkracza do akcji. Trzymanie tuszy niezdatnej do spo¿ycia w rzeni jest niebezpieczne i zagra¿a
bezpieczeñstwu ¿ywnoci.
W sprawie zawiadamiania telefonicznego rolników  nie odpowiada temu
co pisze siê w rozporz¹dzeniach unijnych. Kontakt telefoniczny urzêdowego
lekarza z rolnikiem jest absurdem i nie rób takich rzeczy bo to jest nieaktualne, a wrêcz szkodliwe.
Diagnozê nale¿y wpisaæ do Dziennika Badania Poubojowego. Dowód
z utylizacji tuszy automatycznie idzie do lekarza powiatowego i on podaje tylko krótk¹ notatkê powo³uj¹c siê na diagnozê urzêdowego lekarza wet.
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Lek. wet. Wojciech Wasiewicz, lek. wet. Eugeniusz Giczela
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

OCENA MIÊSA, CZY DECYZJA ADMINISTRACYJNA
Odnosz¹c siê do artyku³u dr Gibasiewicza nale¿y wyjaniæ niektóre problemy w nim poruszone, które mog¹ wiadczyæ o niezrozumieniu przez pisz¹cego istotnych spraw zwi¹zanych z wykonywaniem czynnoci urzêdowych
wykonywanych przez lekarzy weterynarii niebêd¹cych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnych, a którzy wykonuj¹ zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierz¹t rzenych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny miêsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierz¹t w trakcie uboju.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami urzêdowy lekarz weterynarii jest
uprawniony do dzia³ania w takim charakterze i wyznaczony przez w³aciwy
organ. W³aciwym organem (dzia³aj¹cym w imieniu Pañstwa) zgodnie z prawem (ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzêcego
 Dz.U.06.17.127) jest powiatowy lekarz weterynarii.
Z tej definicji wynika, ¿e urzêdowy lekarz jest przedstawicielem powiatowego lekarza weterynarii wyznaczonym do wykonywania okrelonych zadañ w jego
imieniu i zobowi¹zany jest wykonywaæ te zadania zgonie z posiadanymi kwalifikacjami, wiedz¹, umiejêtnociami i obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Nie bêdê siê tutaj odnosi³ do kwalifikacji, wiedzy i umiejêtnoci poniewa¿
nale¿y domniemywaæ, ¿e takowe dr Gibasiewicz posiada.
Odnieæ nale¿y siê jednak do obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, gdy¿
z tekstu wynika, ¿e nie zosta³y one w³aciwie zrozumiane.
Urzêdowy lekarz weterynarii wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierz¹t rzenych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny miêsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierz¹t w trakcie uboju zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (rozdz.II, Art. 5, ust. 3, pkt c i e rozporz¹dzenia (WE)
nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiaj¹ce szczególne przepisy dotycz¹ce organizacji urzêdowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzêcego przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.4.2004) po przeprowadzonej kontroli podejmuje odpowiednie dzia³ania co do decyzji dotycz¹cych ¿ywych zwierz¹t
i decyzji dotycz¹cych miêsa.
Zgodnie z przepisami art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzêcego (Dz.U.06.17.127) powiatowy lekarz wete-
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rynarii albo urzêdowy lekarz weterynarii z upowa¿nienia powiatowego lekarza
weterynarii wydaj¹ decyzje administracyjne. Przepisy ust. 2 stanowi¹, ¿e od
decyzji w sprawie oceny miêsa przys³uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy z³o¿ony na pimie przed up³ywem 24 godzin od wydania tej decyzji,
za porednictwem urzêdowego lekarza weterynarii, do powiatowego lekarza
weterynarii. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna.
W przypadku, kiedy urzêdowy lekarz weterynarii uzna, po przeprowadzonych kontrolach (w tym badaniu przedubojowym i poubojowym), ¿e miêso
z przyczyn wymienionych w za³¹czniku I, sekcja II, rozdzia³ V, ust. 1, cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia 854/2004 nie nadaje siê do spo¿ycia przez ludzi
wydaje z urzêdu decyzje administracyjne, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (§ 8, pkt. 5 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 padziernika 2006 r. w sprawie okrelenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji
administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzêdowego
lekarza weterynarii z upowa¿nienia powiatowego lekarza weterynarii
(Dz.U.06.193.1425)
Decyzja wydana przez urzêdowego lekarza weterynarii, powinna zawieraæ
wszystkie elementy jakie, zgodnie z KPA s¹ wymagane (oznaczenie organu
administracji publicznej, datê wydania, oznaczenie strony lub stron, powo³anie
podstawy prawnej, rozstrzygniêcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie s³u¿y od niej odwo³anie, podpis z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego osoby upowa¿nionej do wydania decyzji).
Stron¹ w tym przypadku mo¿e byæ w³aciciel rzeni, porednik, hodowca
lub jeszcze inny podmiot (posiadacz zwierzêcia)  nale¿y to ustaliæ z dokumentów towarzysz¹cych zwierzêtom przywiezionym do rzeni. Ustalenie faktycznego posiadacza zwierzêcia mo¿e lekarzom wyznaczonym nastrêczaæ trudnoci.
Uzasadnieniem faktycznym jest nazwa w³aciwej jednostki chorobowej,
lub zmiany chorobowe, które wykonuj¹cy badanie przedubojowe i poubojowe
lekarz weterynarii, jako osoba posiadaj¹ca odpowiednie kwalifikacje i wiedzê
po przeprowadzonym badaniu stwierdzi³.
Uzasadnieniem prawnym wydanej decyzji o uznaniu miêsa za niezdatne do
spo¿ycia przez ludzi jest odpowiedni punkt z za³¹cznika I, sekcja II, rozdzia³
V, ust. 1 lub sekcja IV, rozdz. IX cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia 854/2004.
W przypadku gdy urzêdowe kontrole (dokumentów, badanie przedubojowe, poubojowe, warunków higienicznych w tracie uboju i innych czynników
mog¹cych mieæ wp³yw na ocenê miêsa) nie stwierdzi³y ¿adnych uchybieñ powoduj¹cych nieprzydatnoæ miêsa do spo¿ycia przez ludzi urzêdowy lekarz
weterynarii stosuje znak jakoci zdrowotnej, który jest decyzj¹, ¿e miêso mo¿e
byæ przeznaczone do spo¿ycia przez ludzi bez ograniczeñ. Udokumentowaniem
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tej decyzji jest wpis w dzienniku badania poubojowego miêsa. Obowi¹zuj¹ce
przepisy nie przewiduj¹ wydawania w takim przypadku innych dokumentów.
Inn¹ spraw¹ jest co posiadacz miêsa po wydaniu oceny  zdane do spo¿ycia przez ludzi bez ograniczeñ z nim zrobi, ale jest to sprawa która nie dotyczy urzêdowego lekarza weterynarii wykonuj¹cego badanie i wydaj¹cego ocenê, poniewa¿ ka¿dy w³aciciel mo¿e ze swoj¹ w³asnoci¹ zrobiæ co zechce 
w tym przypadku mo¿e nawet przeznaczyæ do utylizacji, jako materia³ jako materia³ odpowiedniej kategorii.
Je¿eli chodzi o uwagi dr Marka Staigerta z Niemiec, to s¹ one s³uszne
i niczym nie ró¿ni¹ siê od wyjanieñ przedstawionych powy¿ej.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e przedstawione wyjanienia rozwia³y wszelkie
w¹tpliwoci dr W³odzimierza Gibasiewicza dotycz¹ce postêpowania urzêdowego lekarza weterynarii podczas sprawowania nadzoru nad ubojem zwierz¹t
rzenych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny miêsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierz¹t w trakcie uboju.
Wojciech Wasiewicz  Wojewódzki Inspektor ds. Higieny rodków Spo¿ywczych Pochodzenia Zwierzêcego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu.
Eugeniusz Giczela  Starszy Inspektor ds. Higieny rodków Spo¿ywczych
Pochodzenia Zwierzêcego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu.
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Lek.wet. Jacek Sonicki

AKREDYTOWANE

LABORATORIA BADANIA MIÊSA

W KIERUNKU W£ONICY

Wielkopolska to najwiêkszy w kraju rynek us³ug lekarsko-weterynaryjnych
w zakresie badania zwierz¹t rzenych i miêsa. Mamy tutaj ponad 150 zak³adów zajmuj¹cych siê przetwórstwem miêsa, mleka i jaj, podlegaj¹cych nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej. Od wielu lat w zak³adach ubojowych zarówno
du¿ych jak i ma³ych, funkcjonuj¹ pracownie badania na w³onie w których
bada siê miêso wieprzowe metod¹ wytrawiania. Metoda jest zatwierdzona,
sprzêt powtarzalny, obs³uga przeszkolona w PIW-PIB Pu³awy. Instytut w Pu³awach dodatkowo corocznie organizuje sprawdzanie bieg³oci personelu tych
pracowni. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w porównaniu do starej i pracoch³onnej
metody kompresorowej, obarczonej sporym ryzykiem, te pracownie stanowi¹
w miarê nowoczesny i bezpieczny sposób badania miêsa w kierunku w³onicy,
a jednak
Od paru miesiêcy trwaj¹ intensywne prace w Inspekcji nad stworzeniem
sieci akredytowanych laboratoriów badania miêsa w zwi¹zku z wymogami
unijnymi. W Wielkopolsce ze 152 istniej¹cych stacji wytrawiania, mia³oby
pozostaæ 28 laboratoriów akredytowanych. W 8 z 31 powiatów w ogóle nie
przewidziano takiego akredytowanego laboratorium. Metoda kompresorowa
jest dopuszczona tylko do koñca grudnia 2009 roku, przy ubojach domowych
i dzików na cele w³asne pod warunkiem pe³nej obróbki termicznej. W przysz³oci takie sztuki bêdzie mo¿na badaæ w nie akredytowanych stacjach wytrawiania. Wszystkie pozosta³e sztuki ubite w ubojniach bêd¹ od 1 stycznia 2010
roku badane w akredytowanych laboratoriach. Wprawdzie rozporz¹dzenie 2075
Parlamentu Europejskiego nie mówi ponoæ wyranie o koniecznoci badania
laboratoryjnego, ale z innych przepisów wynika koniecznoæ akredytowania laboratoriów badania miêsa. Jeli nawet uda siê za³atwiæ derogacjê  wyd³u¿enie
terminu dostosowawczego to i tak tylko na rok wiêc nale¿y zaczynaæ ju¿ dzi,
aby wdro¿yæ systemy jakoci zwi¹zane z akredytacj¹. Poniewa¿ bêdzie to
kosztowne przedsiêwziêcie, wiêc poszukuje siê wariantów oszczêdnociowych. Planuje siê powo³anie jednego wojewódzkiego laboratorium akredytowanego, a w powiatach by³yby tylko jego oddzia³y. Kierownikiem tego wojewódzkiego laboratorium bêdzie Wojewódzki Lekarz i G³ówny Specjalista ds.
Jakoci. Powiatowi Lekarze bêd¹ kierownikami technicznymi Powiatowych
Oddzia³ów Laboratoriów i bêd¹ przeszkoleni w zakresie zarz¹dzania jakoci¹.
System zarz¹dzania jakoci¹ ma byæ zgodny z norm¹ 17025 z 2005 roku. Ka¿105
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de powiatowe laboratorium musi wdro¿yæ system zarz¹dzania jakoci¹, a potwierdzi to tzw. audyt wewnêtrzny, który poprzedzi w³aciwy audyt PCA (Polskiego Centrum Akredytacji).
Cykl akredytacyjny trwa cztery lata i w tym czasie, ka¿de laboratorium
musi byæ skontrolowane przez PCA. Dzi brak jeszcze podstawy prawnej (rozporz¹dzenia) do zg³oszenia laboratorium do PCA, ale ¿eby powa¿nie myleæ
o akredytacji nale¿y wprowadziæ system jakoci i gromadziæ wymagane dokumenty przez minimum pó³ roku. Podstawowe dokumenty to protokó³ przyjêcia
prób i karta badañ. Klientami takiego laboratorium bêd¹ lekarze weterynarii
wyznaczeni przez PLW do badania zwierz¹t rzenych i miêsa. To oni maj¹
dostarczyæ ponumerowane próby w zaplombowanych kasetach i oni odbior¹
wyniki. Badanie laboratoryjne jest tylko czêci¹ badania poubojowego na u¿ytek wyznaczonego lekarza.
Akredytacja dotyczy tylko dostarczonych prób ale za pobranie prób odpowiada lekarz wyznaczony czyli klient. Na ile to badanie wp³ynie na tok badania poubojowego tego jeszcze w pe³ni nie wiadomo ale wiemy ju¿, ¿e ubój
macior i knurów musi byæ zgrupowany tak aby mo¿na odró¿niæ te próby. Klient
 lekarz musi wyranie oznaczyæ poszczególne partie prób (tace) od danego
w³aciciela aby mo¿na nadaæ im w laboratorium numer rejestru który bêdzie
numerem porz¹dkowym badañ w skali roku. Wymagania normy dotycz¹ procedur pobrania, dostarczania prób (transportu), przechowywania, badania
i pozbywania siê materia³u. Warunki w laboratorium ³¹cznie z warunkami rodowiskowymi musz¹ byæ odpowiednie do przeprowadzenia badania. Zakres
temperatur w laboratorium dotyczy prawid³owego funkcjonowania wag. Równie¿ przechowywanie odczynników, zw³aszcza pepsyny wymaga okrelonego
zakresu temperatur w lodówce  termometr mini-max monitoruj¹cy ca³¹ dobê
ci¹g ch³odniczy, równie¿ w transporcie. Ca³e wyposa¿enie musi byæ przystosowane do zakresu badañ.
Nale¿y opracowaæ procedury nadzoru nad wyposa¿eniem, plan przegl¹dów, napraw, konserwacji. Przyrz¹dy pomiarowe i przyrz¹dy pomocnicze musz¹ byæ wzorcowane, legalizowane, skalowane wg opracowanych procedur.
Ka¿dy przyrz¹d pomiarowy musi byæ ponumerowany,
posiadaæ kartê przyrz¹du, instrukcjê u¿ytkowania, program wzorcowania
sprzêtu pomiarowego, kolejne daty konserwacji, wzorcowania i legalizacji.
Metoda musi byæ cile spe³niona jak w rozporz¹dzeniu. Karta walidacji metody okrela jej specyficznoæ, czu³oæ i powtarzalnoæ. Nale¿y wiêc stworzyæ
procedury nabywania odczynników i sprzêtu  listê zatwierdzonych dostawców, zapewniaj¹cych odpowiedni sprzêt, us³ugi konserwacji, napraw, legalizacji itd. W laboratorium akredytowanym musi byæ prowadzona ocena dostawców w skali roku, gdzie okrela siê zgodnoæ dostarczonego produktu, sprzêtu
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ze specyfikacj¹. Sprawozdanie z badañ autoryzowaæ bêd¹ wy³¹cznie osoby
wymienione na stronach internetowych PCA.
Akredytacja dotyczy wiêc równie¿ personelu laboratorium. Musi on byæ
systematycznie doszkalany w kierunku przestrzegania polityki jakoci w akredytowanym laboratorium. Jak z tego planu widaæ bêdzie to bardzo czasoch³onne zajêcie gdzie na koñcowy wynik badania sk³ada siê spe³nienie wielu procedur i wype³nienie bardzo rozbudowanej dokumentacji, równie¿ elektronicznej.
Bêdzie to praca g³ównie wieczorna i nocna bo wówczas bêd¹ dostarczane próby. Na wynagrodzenie wyznaczonych do badania lekarzy planuje siê nieznacznie podnieæ op³atê za ca³oæ badania do ok. 4,60 PLN za badanie przedubojowe, poubojowe i badanie na w³onie. Z tej kwoty dla laboratorium ma byæ przeznaczone 1,60 PLN od sztuki. Bior¹c pod uwagê nocne godziny pracy i ogrom
pracy biurowej, wiêc nie bêd¹ to kokosy. Jeszcze mniej powodów do zadowolenia bêd¹ mieli lekarze badaj¹cy w rzeniach bo wprawdzie odejdzie im badanie laboratoryjne ale bêd¹ musieli dostarczyæ próby do laboratorium i odebraæ
tace a nikt nie przewidzia³ na te czynnoci dodatkowego wynagrodzenia czy
choæby zwrotu kosztów dojazdu. Pozostanie im za to zmniejszona stawka za
badanie z dotychczasowego 4.08 do ok. 3 PLN.
Jeli wiêc plan Inspekcji zostanie wcielony w ¿ycie, a desperacja jak widzê jest du¿a, to lekarze wyznaczeni miast oczekiwanej rewaloryzacji od 2004
roku wynagrodzeñ za badanie miêsa, bêd¹ mieli obni¿kê i dodatkowe obowi¹zki w postaci transportu prób za darmo. Czym to mo¿e siê skoñczyæ, trudno
powiedzieæ ale mam wra¿enie, ¿e majstrowanie przy badaniu miêsa mo¿e wywo³aæ protest lekarzy wyznaczonych. Jest to bardzo prawdopodobne, bo z powa¿nych róde³ w Inspekcji docieraj¹ sygna³y, i¿ ca³y ten cyrk z akredytacj¹
pracowni wytrawiania to po prostu b³¹d w t³umaczeniu z angielskiego terminów dotycz¹cych badania miêsa w przepisach unijnych. Jeli nieznajomoæ jêzyka i realiów tego badania w Polsce (setki ma³ych zak³adów prowadz¹cych
niewielki ubój czêsto us³ugowy) mia³aby siê odbiæ na pogorszeniu sytuacji
podmiotów ubojowych i badaj¹cych tam lekarzy wyznaczonych to protest bêdzie jak w banku.
Jacek Sonicki
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Tekst przekazany do publikacji w Przegl¹dzie Koniñskim
Konin, 30 kwietnia 2009 roku

BEZDOMNOÆ ZWIERZ¥T  UWAGI I PROPOZYCJE POWIATOWEGO
LEKARZA WETERYNARII W KONINIE
Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu winien poszanowanie, ochronê i opiekê.  tak brzmi
pierwsze zdanie w ustawie o ochronie zwierz¹t uchwalonej w 1997 roku po
usilnych staraniach osób g³êboko przejêtych losem zwierz¹t, szczególnie zwierz¹t ca³kowicie uzale¿nionych od cz³owieka, zdanych na ich ³askê. W ustawie
tej zobowi¹zano wszystkich, by zwierzêta traktowali w sposób humanitarny
zapewniaj¹c im w³aciw¹ opiekê i ochronê.
Te oczywiste stwierdzenia musz¹ byæ podstaw¹ naszych relacji ze zwierzêtami, naszego nastawienia do nich. Zwierzê nie jest rzecz¹, któr¹ mo¿na
od³o¿yæ do komórki, pozostawiæ za bram¹. Zwierzê nie jest rzecz¹, która obejdzie siê bez wody, karmy, zniesie dokuczliwoæ wiatru, deszczu, mrozu, piek¹cego s³oñca. Zwierzê nie jest rzecz¹, któr¹ mo¿na przywi¹zaæ krótkim ³añcuchem do metalowej beczki na ca³e ¿ycie. Zwierzê nie jest rzecz¹, któr¹ mo¿na
dowolnie traktowaæ kijem, bo nie rozumie, bo nie spe³nia w lot oczekiwañ.
Zwierze nie jest rzecz¹, która nie wymaga pomocy gdy zachoruje, gdy siê zestarzeje i stanie siê ma³o u¿yteczna.
Co pewien czas wraca w publicznych dyskusjach problem bezdomnoci zwierz¹t, w szczególnoci psów i kotów. Bo rzeczywicie problem ten
narasta, dotyka nas, irytuje, staje siê naszym wyrzutem. Bezdomne zwierzêta pojawiaj¹ siê, bo ludzie w swojej bezdusznoci wiadomie i celowo
porzucaj¹ je. S¹ to wiêc zwierzêta, które znudzi³y siê ich w³acicielom, które by³y zbyt uci¹¿liwe, które przeszkadza³y w wyjedzie na wczasy. Byæ
mo¿e kaprys dziecka zosta³ spe³niony i zosta³y ju¿ tylko codzienne obowi¹zki
Bezdomne psy to nie tylko zapuszczone, wynêdznia³e kundle wa³êsaj¹ce
siê po osiedlach, ale tak¿e psy rasowe, zadbane znajdowane w lesie przywi¹zane do drzew, podrzucane do schroniska, porzucane w polach.
Bezdomnoæ zwierz¹t jest problemem spo³ecznym, naszym problemem,
o którym musimy mówiæ, któremu musimy siê przeciwstawiaæ, który musimy
rozwi¹zywaæ.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzêtom nale¿y do zadañ w³asnych
gminy  to tak¿e cytat ze wspomnianej ustawy.
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Miasto Konin stara siê sprostaæ temu obowi¹zkowi przede wszystkim poprzez utrzymywanie schroniska, do którego trafiaj¹ porzucone, zab³¹kane i ranne zwierzêta. Ale tak¿e zwierzêta odebrane znêcaj¹cym siê nad nimi ludziom.
W mojej ocenie dzia³ania te s¹ kosztowne, coraz bardziej kosztowne i nie prowadz¹ do ograniczenia bezdomnoci zwierz¹t. S¹ to jednak tylko  bez w¹tpienia bardzo potrzebne  dzia³ania interwencyjne. Zwierz¹t w schroniskach
przybywa.
Plany rozbudowy ju¿ istniej¹cego schroniska, z którego korzysta³yby inne
koniñskie gminy powinny byæ jak najszybciej zrealizowane.
Wydaje siê, ¿e celowym by³oby opracowanie przez gminy kompleksowego programu zwalczania bezdomnoci zwierz¹t, w którym uwzglêdnionych
bêdzie szereg dzia³añ, które prowadzone systematycznie przez lata przynios¹
oczekiwane skutki.
Po pierwsze: edukacja.
Zarówno dzieci jak i doroli powinni wiele wiedzieæ o potrzebach ¿yciowych zwierz¹t, o warunkach jakie im trzeba zapewniæ, o obowi¹zkach ci¹¿¹cych na ich w³acicielach, opiekunach, o skutkach podjêtych decyzji o nabyciu
psa, kota czy chomika. Znajomoæ typów zachowañ zwierz¹t pozwoli³aby unikn¹æ ataków na dzieci, na innych domowników, na przypadkowych przechodniów. Wiedza na temat ras pozwoli³aby wybraæ zwierzêta dopasowane do warunków, które dla nich przygotowalimy. W ustawie o ochronie zwierz¹t wskazuje siê, ¿e zarz¹d województwa ma byæ organizatorem dzia³añ edukacyjnych
dla rolników w zakresie upowszechniania znajomoci przepisów tej¿e ustawy,
minister w³aciwy do spraw owiaty i wychowania uwzglêdni za problematykê ochrony zwierz¹t w programach szkolnych. Udzia³ gminy, organizacji spo³ecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierz¹t, udzia³ lokalnych
mediów i ró¿nych placówek owiatowych w tej czêci gminnego programu
ograniczaj¹cego bezdomnoæ zwierz¹t jest jednak niezbêdny.
Po drugie: sterylizacja i kastracja.
Sterylizacja i kastracja jest radykalnym zabiegiem chirurgicznym wykluczaj¹cym zwierzê z rozrodu. Mamy w ten sposób szansê ograniczyæ iloæ niechcianych szczeni¹t i koci¹t, które porzucane, rozdawane, sprzedawane najczêciej powiêkszaj¹ grupê bezdomnych zwierz¹t.
Zabiegi te w szczególnoci powinny byæ wykonywane u kotów podwórkowych, które ¿yj¹ w stanie pó³dzikim. Po zabiegu koty te powinny byæ zaszczepione przeciwko wcieklinie i wypuszczone na wolnoæ tworz¹c populacjê niemno¿¹cych siê zwierz¹t. Popularyzowanie wród w³acicieli zwierz¹t
metod zapobiegania rodzeniu siê szczeni¹t i koci¹t poprzez w³aciw¹ informacjê oraz poprzez uruchomienie mechanizmów finansowych zachêcaj¹cych do
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jej przeprowadzenia by³oby w³aciwym dzia³aniem. Mechanizmy zachêty finansowej powinny dotyczyæ równie¿ usypiania lepych miotów.
Po trzecie: znakowanie i rejestracja psów.
Znakowanie i rejestracja psów poprzez wszczepienie czipów pozwoli³yby
na ich identyfikacjê, da³yby mo¿liwoæ ustalenia w³aciciela i oddanie zagubionego zwierzêcia, ale tak¿e wymusi³yby na w³acicielu wype³nienie obowi¹zków wobec posiadanego psa.
Warunkiem jest, ¿e znakowaniu poddane bêd¹ wszystkie psy w miecie.
Chocia¿ wydaje siê, ¿e znakowanie powinno byæ powszechne i dotyczyæ
wszystkich psów w kraju. Rejestr taki móg³by byæ dodatkowo wykorzystywany, na przyk³ad, do kontroli szczepieñ psów przeciwko wcieklinie.
Po czwarte: schronisko.
Nieodzownym elementem rozwi¹zywania przez samorz¹dy problemu bezdomnoci psów jest schronisko. Do niego trafiaj¹ psy porzucone, ranne, wa³êsaj¹ce siê, wymagaj¹ce izolacji i obserwacji. W schronisku zwierzêta przygotowywane s¹ do adopcji: szczepione, leczone i przekazywane nowym w³acicielom. Poszukiwanie nowych opiekunów dla psów przebywaj¹cych w schronisku
musi byæ najwa¿niejszym zadaniem dla prowadz¹cych to schronisko. Czasami
w schronisku mo¿na te¿ odszukaæ naszego zaginionego psa.
Czêæ psów jednak w schronisku pozostaje na zawsze powiêkszaj¹c utrzymywan¹ tam sforê. I tak z roku na rok zwierz¹t przybywa, schroniska s¹ przepe³nione, warunki dla zwierz¹t coraz gorsze. Schroniska musz¹ istnieæ  to oczywiste.
Nie mog¹ jednak byæ traktowane jako jedyny sposób na wszystkie psie problemy.
Po pi¹te: prawo i obowi¹zki.
Analiza krajowych i lokalnych aktów prawnych wskazuje, ¿e podstawy ju¿
s¹. Na pewno nie okrela siê warunków, które nale¿y spe³niæ, by mo¿na by³o
nabyæ zwierzê. Mo¿e takie warunki powinny okrelaæ samorz¹dy, mo¿e w³aciciele budynków, mo¿e spó³dzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkañców.
Przecie¿ ci¹gle mówi siê o uci¹¿liwociach zwi¹zanych z psami. Mo¿e sami
mieszkañcy mogliby decydowaæ, kto mo¿e nabyæ psa, po spe³nieniu jakich
wymogów i oceniaæ jak dalej z tym psem postêpowaæ. By³oby to równie¿ dyscyplinuj¹ce dla wszystkich posiadaczy psów.
Egzekwowanie obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa to zadanie s³u¿b,
które ze swoimi uprawnieniami mog¹ wp³ywaæ na t¹ niewielk¹ przecie¿ grupê
osób nieprzestrzegaj¹cych przyjêtych zasad opieki nad zwierzêtami.
Ireneusz Szefliñski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie
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Prof. dr hab. Walenty Kempski

NASI WYCHOWAWCY
Jest nas wielu, nas absolwentów Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni. Jestemy w ca³ej Wielkopolsce, ale tak¿e w innych rejonach
kraju. Pracujemy, jako lekarze weterynarii, technicy weterynarii, a tak¿e w innych zawodach. Nie spotka³em w swojej d³ugoletniej pracy zawodowej nikogo, kto by bez sentymentu wspomina³ czas swojego pobytu we Wrzeni. Ten
uroczy pa³acyk, niezapomniany barak, park i boisko miêdzy platanami. To ju¿
50 lat, jak ukoñczy³em to moje technikum kochane. Ile piêknych wspomnieñ? Zamierza³em od dawna i zamierzam dalej napisaæ wspomnienia z tego
okresu, tylko jako trudno do tego siê zabraæ. Czêsto podczas spotkañ z absolwentami technikum z mojego okresu wspominamy naszych wspania³ych nauczycieli i wychowawców. Jakie wtedy mieli pseudonimy?. Wspominamy
surowego a zarazem wyrozumia³ego dyrektora  doktora Floriana Pierañskiego, naszych nauczycieli i wychowawców: Jêczkowskiego, Piaczyñskiego,
Kuchnowskiego, Kuchnowsk¹, Zdralewicza, Adamczaka, £awniczaka, Sobienia i innych. A tak¿e tych, których i pamiêtaj¹ m³odsi absolwenci  przeurocz¹
i delikatn¹ Basiê Wi¹cek, wuefistê Genia Paterkê czy wielkiego patriotê
Technikum i techników weterynarii  Mieczys³awa Pietrzaka. I w³anie Kolega doktor Mieczys³aw Pietrzak opracowa³ biografie naszych wychowawców
z Technikum, które mam nadziejê bêd¹ opublikowane w Biuletynie naszej Izby.
A zacz¹æ trzeba by od wspomnieñ o naszym dyrektorze  doktorze Florianie
Pierañskim, którego 100 rocznica urodzin minê³a w tym roku.
Walenty Kempski
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Lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak

DR FLORIAN PIERAÑSKI
 W 100 ROCZNICÊ URODZIN
Urodzi³ siê 11 marca 1909 roku w K³ecku kolo Gniezna. Do szko³y redniej uczêszcza³: najpierw w W¹growcu, póniej w Gnienie otrzymuj¹c
w 1927 r. wiadectwo dojrza³oci. W tym samym roku podejmuje studia
w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. W 1933 r. uzyskuje dyplom lekarza weterynarii. Przez pierwsze cztery lata pracuje w miejscowoci
£asin, jako wolno praktykuj¹cy lekarz weterynarii. Na probê Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Toruniu obejmuje stanowisko kierownika rzeni
w Kowalewie Pom. Równoczenie wiadcz¹c us³ugi jako terenowy lekarz weterynarii. Po uporz¹dkowaniu gospodarki w rzeni, przenosi siê do Torunia,
obejmuj¹c w Wojewódzkim Urzêdzie pomorskim stanowisko lekarza weterynarii do zwalczania chorób hodowlanych w oborach zarodowych województwa pomorskiego. Z tego okresu datuj¹ siê zainteresowania Floriana Pierañskiego problemami rolnictwa, a szczególnie hodowli. Szczególn¹ uwagê powiêca
hodowli byd³a na terenach tzw. Nizin Nadwilañskich. Efektem tego zainteresowania jest praca doktorska pt. Pomorskie nizinne byd³o nadwilañskie. Po
przedstawieniu pracy w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i po
z³o¿eniu ze stopniem cum laude egzaminu uzyskuje w czerwcu 1939 r. stopieñ doktora medycyny weterynaryjnej. Po krótkim epizodzie pracy w Chodczu pow. W³oc³awek w charakterze lekarza sejmikowego, obejmuje funkcje lekarza terenowego i zarazem nauczyciela hodowli zwierz¹t w jedynej tego rodzaju szkole w kraju  Szkole Hodowlanej w Liskowie w pow. kaliskim.
Szko³ê prowadzi³a wówczas Wielkopolska Izba Rolnicza. Lisków w tym czasie to wzorcowa wie znana ze swojej gospodarnoci w ca³ej Polsce.
W czasie okupacji mieszka w Liskowie. W³adze okupacyjne zezwalaj¹ dr.
Florianowi Pierañskiemu na prowadzenie praktyki weterynaryjnej. Mieszkañcy gminy Lisków zawdziêczaj¹ Mu wiêksze szanse spo¿ywania miêsa przez
kierowanie do uboju z koniecznoci zwierz¹t z powodu bardzo czêstych przypadków ró¿ycy wiñ i grulicy byd³a i innych chorób.
Po wyzwoleniu Liskowa anga¿uje siê w odbudowê przedwojennych instytucji spo³ecznych: Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej, Spó³dzielni Mleczarskiej
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i Kasy Po¿yczkowej im. Stefczyka. Z dniem
1 maja 1945 r. uruchamia ju¿, jako jej dyrektor, Pañstwow¹ Szko³ê Hodowlan¹. Prowadzi na szeroko zakrojon¹ skalê pracê spo³eczno-owiatow¹, jako prezes i organizator
Powiatowego Zwi¹zku Hodowców. Równoczenie pracuje w zawodzie jako lekarz weterynarii na terenie gmin: Lisków, Kominek i Ceków. Do pomocy nie ma nikogo.
Pod pozorem usuwania ludzi obcych
klasowo, w latach 1948-1949 wyeliminowano dr. Floriana Pierañskiego ze wszystkich
Spó³dzielni i aresztowano.
Dr Fl. Pierañski zapisa³ siê z³otymi
zg³oskami w historii Pañstwowej Szko³y
Hodowlanej w Liskowie. Bior¹c pod uwagê
uzyskane dowiadczenie z zagadnieñ szkolnictwa rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa
i Reform Rolnych powierza Mu stanowisko
dyrektora 2-letniego Liceum Weterynaryjnego we Wrzeni. Funkcjê tê obejmuje 1 wrzenia 1950 r. W ci¹gu krótkiego
czasu wespó³ z nauczycielami i uczniami zorganizowa³ od podstaw nowy typ
szko³y. Wyposa¿y³ szko³ê w niezbêdne pomoce dydaktyczne, pobudowa³ prosektorium, nawi¹za³ cis³¹ wspó³pracê z lecznic¹ dla zwierz¹t we Wrzeni.
Z gospodarstwa szkolnego na Zawodziu uczyni³ prawdziwy warsztat dydaktyczny. Liceum Weterynaryjne we Wrzeni przemianowano w 1953 r. w Technikum,
które sta³o siê dziêki dr. Florianowi Pierañskiemu jedn¹ z czo³owych tego typu
szkó³ w Polsce.
W Technikum odbywa³y siê narady hodowców z powiatu wrzesiñskiego,
pogadanki i wystawy zwierz¹t hodowlanych.
Dr Florian Pierañski da³ siê poznaæ jako wietny dydaktyk i wychowawca
m³odzie¿y.
Od 1954 r. dr Fl. Pierañski prowadzi w polskim radiu pogadanki na tematy
weterynaryjne i hodowlane. Wród rolników ca³ego kraju cieszy siê du¿¹ popularnoci¹. By³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
i Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.
W 1958 r. dr Fl. Pierañski zosta³ wybrany do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, gdzie pe³ni³ obowi¹zki zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji
Rolnictwa i Lenictwa. By³ cz³onkiem Prezydium Wojewódzkiego Komitetu
Stronnictwa Demokratycznego oraz cz³onkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej
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tego Stronnictwa. By³ tak¿e wspó³organizatorem Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii, pe³ni¹c w latach 1957-1958 funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego Zarz¹du
G³ównego.
Popularnoæ dr. Floriana Pierañskiego na terenie województwa poznañskiego zaowocowa³a wybraniem do Sejmu w 1965 r. z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Jako pose³ bra³ czynny udzia³ w pracach sejmowych Komisji
Rolnictwa i Przemys³u Spo¿ywczego oraz Zdrowia i Kultury Fizycznej.
W 1971 r. przechodzi w stan spoczynku pe³ni¹c w dalszym ci¹gu obowi¹zki nauczyciela dochodz¹cego.
Zmar³ nagle 28 maja 1981 roku. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym we Wrzeni.
Odznaczony: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski.
W 1988 r. absolwenci Technikum ufundowali ku czci dr. Floriana Pierañskiego tablicê pami¹tkow¹.
Choæ dr Florian Pierañski by³ postaci¹ du¿ego formatu, nie ominê³y Go
ludzkie s³aboci. Uczniowie i koledzy nauczyciele szanowali Go, kochali
i wybaczali s³abostki.
Mieczys³aw Pietrzak
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NIEPOWTARZALNI.
LEKARZE WETERYNARII OFIARY II WOJNY
NIEPOWTARZALNI. Lekarze weterynarii ofiary II wojny. Ksi¹¿ka ta
zosta³a przekazana na rêce Prezesa Rady Krajowej dr Tadeusza Jakubowskiego z prob¹ o podjêcie siê przygotowania jej do druku
z okazji zbli¿aj¹cej siê 70-roczny wybuchu II wojny wiatowej. Na
³amach Biuletynu Wielkopolskiej Izby zamierzamy drukowaæ j¹
w odcinkach. W tym numerze prezentujemy 3 rozdzia³y: Od Autora,
Wprowadzenie i jeden z zamykaj¹cych ksi¹¿kê: Podsumowanie.
Brakuje rozdzia³u Przedmowa, o który prosi³em dr Tadeusza Jakubowskiego i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Od obu Panów
uzyska³em obietnicê napisania ww. rozdzia³u. Gdy tylko otrzymamy
obiecane teksty opublikujemy je w Biuletynie.
W³odzimierz Gibasiewicz

Rozdzia³ II
OD AUTORA
Inspiracj¹ do zajêcia siê tematem zamordowanych, poleg³ych lekarzy weterynarii w latach II wojny wiatowej by³a ksi¹¿ka Normana Daviesa Europa
Walczy 1939-1945
Nie tak proste zwyciêstwo, z której dowiedzia³em siê raptem, ¿e dla mieszkañców Ameryki druga wojna wiatowa, to wojna na Atlantyku i Pacyfiku
w latach 1941-1945. Tak jak istnieje w literaturze przedmiotu zachodni punkt
spojrzenia na drug¹ wojnê wiatow¹, tak wystêpuje równie¿  wschodni punkt
widzenia. W zachodnim  usilnie zrównuje siê skromne bitwy armii alianckich na zachodzie z ogromnymi bitwami toczonymi na wschodzie. Wschodni punkt widzenia natomiast stara siê nie dostrzegaæ zbrodni pope³nianych
w latach poprzedzaj¹cych, jak i w latach wojny przez Sowietów.
Drugi powód zainteresowania siê losami naszych kolegów z okresu
1939-1945 by³y opisy ró¿nych grup ludzi w wojennej Europie. Opisy te dotyczy³y artystów estradowych, arystokratów, bankierów, ch³opów, duchowieñ115

Z historii

stwa, dyplomatów, dziennikarzy, ludzi nauki, poetów i innych. I gdy zag³êbi³em siê w temat i znalaz³em opracowania w miarê pe³ne w³anie poszczególnych grup zawodowych  leników, lekarzy medycyny, policjantów, farmaceutów, a z drugie strony skromne i bardzo rozproszone dotycz¹ce lekarzy weterynarii i to przewa¿nie z odleg³ych lat, podj¹³em decyzjê o zajêciu siê tym
tematem. Podkreliæ nale¿y, ¿e tymi zagadnieniami z du¿ym sukcesem zajmowali siê przede wszystkim p³k dr Konrad Millak, doc. dr hab. Stefan Jakubowski, prof. dr hab. W³adys³aw Lutyñski i p³k. dr hab. Zygmunt £yjak. To na bazie
opracowañ dokonanych przez tych wybitnych historyków stara³em siê zebraæ
w jednym miejscu dostêpny dzisiaj materia³ o ¿yciu i losie lekarzy weterynarii
z lat wojny.
Stosunek okupanta do polskiej s³u¿by weterynaryjnej, podobnie jak do ca³ego naszego narodu, by³ zdecydowanie wrogi. Poniewa¿ lekarze weterynarii
nale¿eli do tej grupy inteligencji, która mia³a czêsty i bezporedni kontakt
z ludnoci¹ wiejsk¹, faszyci uwa¿ali ich za element pod wzglêdem politycznym
szczególnie niebezpieczny  pisze dr Teodor R. Budny.
I dalej: Znaczna czêæ lekarzy weterynarii ju¿ w pierwszych miesi¹cach
okupacji by³a represjonowana przez w³adze niemieckie: wysiedlenia, osadzania w wiêzieniach oraz mordowania. Natomiast wojenne zbrodnie sowieckie
pokryto zmow¹ milczenia, zapominaj¹c tak¿e o tym, ¿e systematyczn¹ likwidacjê ¿ywio³u polskiego Stalin i jego poplecznicy zaplanowali ju¿ na trzy lata
przed wybuchem wojny  pisze Ryszard Kaczorowski b. Prezydent na Uchodstwie.
I jeszcze jeden powód, to opisy tragicznych wydarzeñ, jakie raz po raz
czytam w licznych publikacjach. Jedno z wielu przytoczê z ksi¹¿ki W. K. Cygana Kresy we krwi: Pisze w swojej relacji Gra¿yna Lipiñska. miercionona maszyna toczy siê naprzód, a ja stêpia³a na wszystko lecê prosto na ni¹.
Nie s³yszê okrzyku cigaj¹cej mnie Danki. Przeraliwy zgrzyt czo³g staje tu¿
przede mn¹. Na ³bie czo³gu rozkrzy¿owane dziecko, ch³opczyk. Krew z jego
ran p³ynie stru¿kami po ¿elazie. Zaczynamy z Dank¹ uwalniaæ rozkrzy¿owane, skrêpowane ga³ganami ramiona ch³opca Z czo³gu wyskakuje czarny
tankista, w d³oni brauning  grozi nam; z s¹siedniego domu z podniesion¹
do góry piêci¹ wybiega m³ody ¯yd, ochryp³ym g³osem krzyczy  o co oskar¿a nas i ch³opczyka. Dla mnie oni nie istniej¹. Widzê tylko oczy dziecka pe³ne
strachu pe³ne mêki. I widzê jak uwolnione z wiêzów ramiona wyci¹gaj¹ siê
do nas z bezgraniczn¹ ufnoci¹. Wysoka Danka jednym ruchem unosi dziecko z czo³gu i sk³ada na nosze. Ja ju¿ jestem w jego g³owach, chwytam nosze
i pozostawiaj¹c oniemia³ych naszym zuchwalstwem oprawców  uciekamy. ( )
W szpitalu otaczaj¹ go siostry, doktorzy, chorzy.  Chcê mamy  prosi dziecko. Nazywa siê Tadeusz Jasiñski, ma lat 13, jedyne dziecko Zofii Jasiñskiej, s³u-
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¿¹cej, nie ma ojca ( ). Poszed³ na bój, rzuci³ butelkê benzyny na czo³g, ale nie
zapali³ nie umia³ Wyskoczyli, bili, chcieli zastrzeliæ, a potem skrêpowali na
³bie czo³gu ( ). Danka sprowadza matkê. Nie pomaga transfuzja krwi. Ch³opiec coraz s³abszy, zaczyna konaæ. Ale kona w objêciach matki i na skraju
wolnej Polski, bo szpital wojskowy jest ci¹gle w naszych rêkach.
Im wiêcej przybywa nam lat, im prêdzej mijaj¹ dni, tym czêciej wraca siê
do wspomnieñ, do odleg³ych lat  to tak¿e jeden z podstawowych powodów
przygotowania tego zbioru.

Rozdzia³ III
WPROWADZENIE
W 2009 roku obchodziæ bêdziemy 70 rocznicê zaatakowania Rzeczpospolitej Polskiej przez s¹siadów w 1939 r. Przez Niemców  1 wrzenia,
S³owaków  9 wrzenia i przez Rosjan  17 wrzenia 1939 r. Zgodnie
z podpisanym 23 sierpnia 1939 r. paktem o nieagresji i protokó³ami dodatkowymi przez Joachima von Ribbentropa (minister spraw zagranicznych
Rzeszy Niemieckiej) i Wiaczes³awa Mo³otowa (premier i minister spraw zagranicznych Zwi¹zku Sowieckiego) nast¹pi³ podzia³ Polski. Niemcy zagarnêli 188 tysiêcy kilometrów kwadratowych powierzchni naszego kraju
i 21,8 mln ludnoci, a ZSRR 202 tysi¹ce kilometrów kwadratowych i 13,4
mln ludnoci.
Do tej tragedii dodajmy jeszcze szczególny fakt zdrady przez uznawanych
za naszych przyjació³ Anglii i Francji, które co prawda 3 wrzenia 1939 r.
wypowiedzia³y wojnê Rzeszy, ale nic w tym kierunku nie zrobiono. Polskê
pozostawiono na pastwê agresorów na wiele d³ugich lat.
W latach 1939-1945 w wyniku zbrodniczej dzia³alnoci okupanta niemieckiego, w ramach programu fizycznej likwidacji, zgin¹³ co czwarty obywatel Polski.
Zginê³o ponad 6 mln Polaków. Zmieniaj¹c nieco zdanie wypowiedziane
przez Normana Daviesa s. 349 w Europa walczy 1939-1945: jeli siê mówi
o milionach, to przed oczami staje obraz masy ludzkiej, pozbawionej indywidualnych twarzy. A przecie¿ ka¿dy z tych milionów by³ okrelon¹, niepowtarzaln¹ osob¹.
Zginê³o 6 028 000 niepowtarzalnych osób.
Na Kresach zginê³o dodatkowo 2 000 000 Polaków. Polacy ginêli z r¹k
niemieckich, rosyjskich i ukraiñskich. Z r¹k Ukrainców zginê³o oko³o 500 000
Polaków. I jak pisze ks. T. Isakowicz-Zaleski: tak okrutnego ludobójstwa
i barbarzyñstwa nie dopuszczali siê nawet Niemcy i Sowieci. Mo¿na by wymieniæ dla przyk³adu ogromne liczby zamordowanych niepowtarzalnych 
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Auschwitz  900 000, Be³¿ec  600 000, Sobibór  300 000, Kuropaty  250
000, Ponary  100 000 i d³ugo mo¿na wymieniaæ.
Chocia¿ mija 70 lat od tych zbrodni, to do dzisiaj wielu Polaków uwa¿a
siê za zaginionych, wielu jeszcze los jest nieznany, wiele grobów nie odkrytych, wiele zbrodni nie udokumentowanych.
Lista ofiar zamordowanych przez Rosjan z NKWD do wiosny 1940 r. zawiera 21 857 nazwisk. Polskich jeñców obozu w Kozielsku  4 410 osób 
przewo¿ono do odleg³ego o blisko 250 km Katynia, gdzie byli rozstrzeliwani
i nastêpnie zakopywani w Lesie Katyñskiem pod Smoleñskiem.
Z obozu w Starobielsku polskich jeñców  3 811 osób  przewo¿ono do Charkowa, gdzie byli mordowani. Grzebano ich w podcharkowskim lesie w pobli¿u wioski Piatichatki. A z obozu w Ostaszkowie  6 314 osób  policja, ¿andarmeria, stra¿ graniczna i s³u¿ba wiêzienna transportowano do odleg³ego
o 200 km Kalinina (Twer), gdzie mordowano i nastêpnie grzebano w lesie
Miednoje. A tak¿e rozstrzelani w innych obozach i wiêzieniach zachodniej
Ukrainy i zachodniej Bia³orusi (7 305 osób). Uratowa³o siê tylko 395 wiêniów,
z tego z Kozielska  205, z Ostaszkowa  112, a Starobielska  78.
W rozdziale Obóz w Starobielsku W. K. Roman i J. Tucholski zamieszczonym w Charków Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego,
Warszawa 2003 pisz¹:
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Pañstwo polskie zosta³o uznane przez Zwi¹zek Sowiecki za nieistniej¹ce,
tysi¹ce jeñców polskich przetrzymywanych w obozach traktowano jako bazê
obcej klasowo, by³ej polskiej pañstwowoci, stanowi¹cych zagro¿enie dla
obywateli sowieckich. Wrogowie klasowi od wielu lat w komunistycznym pañstwie sowieckim byli eliminowani wszelkimi metodami uznanymi za skuteczne,
kara mierci by³a stosowana powszechnie. Polacy, którzy znaleli siê w obozach specjalnych, uznani zostali za szczególnie niebezpiecznych wrogów  nale¿eli do elity intelektualnej Rzeczypospolitej. I jeszcze jeden cytat pochodz¹cy
z zeznañ majora bezpieczeñstwa z tego opracowania: rozstrzelanie polskich
jeñców ( ) zosta³o przeprowadzone na mocy decyzji Stalina, który nie móg³
wybaczyæ klêski Armii Czerwonej pod Warszaw¹ w 1920 roku.
W wyst¹pieniach oficjalnych, czy w ksi¹¿kach i wielu publikacjach nie
wspomina siê o losie lekarzy weterynarii, jaki zgotowali im najedcy. Nie
wspomina siê o lekarzach weterynarii  poza T. Mikulski Biogramy jeñców,
gdzie opracowano biogramy dziesiêciu lekarzy weterynarii  gdy¿ z regu³y byli
oni w szerszej grupie lekarzy, a byli przede wszystkim ¿o³nierzami (czêsto rezerwistami). Wspomina siê ich w ogólnej formule wspominaj¹c martyrologiê
¿o³nierzy Wojska Polskiego.
W 1939 roku w Polsce ¿y³o i pracowa³o 2173 lekarzy weterynarii (w tym
22 kobiety). W s³u¿bie pañstwowej pracowa³o 579 lekarzy wet., w s³u¿bie samorz¹dowej  1059, wolnopraktykuj¹cych  305, emerytów  218 i 12 nie pracuj¹cych zawodowo (dane wg Spisu lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 r.). W 1939 r. w wojsku s³u¿y³o 160 oficerów lekarzy
weterynarii. Po mobilizacji w kampanii wrzeniowej bra³o udzia³ oko³o 720
lekarzy, to jest blisko 1/3 ogó³u. Teodor R. Budny opisuj¹c losy polskich lekarzy weterynarii pisze w 1970 roku: Za bohaterski opór wobec hitlerowców, lekarze weterynarii podobnie jak ca³y umêczony naród polski, p³acili najwy¿sz¹
cenê, cenê krwi i ¿ycia. W skali ca³ego kraju z r¹k faszystowskich oprawców
zginê³o w drugiej wojnie wiatowej ponad 60 lekarzy weterynarii: poleg³ych
w walce zbrojnej, zamêczonych w obozach zag³ady i wiêzieniach, rozstrzeliwanych na ulicach i placach lub zmar³ych bezporednio w wyniku represji.
Dzisiaj mo¿emy wypowied z 1970 r. mówi¹c¹ o zamordowaniu 60 lekarzy weterynarii przez Niemców rozszerzyæ i dodaæ do tej liczby 116 lekarzy
weterynarii rozstrzelanych bestialsko przez Rosjan w Katyniu i Charkowie.
Wed³ug nowszych danych (1998) w latach II wojny wiatowej ¿ycie odda³o oko³o 440 polskich lekarzy weterynarii, co stanowi  jak pokazano w trakcie sesji powiêconej losom i walce polskich lekarzy weterynarii w okresie
drugiej wojny wiatowej zorganizowanej m. in. przez Sekcjê Historyczn¹ Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w padzierniku 1993 r.  ponad
20 procent ogó³u przedstawicieli zawodu weterynaryjnego, jest to przera¿aj¹ce
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i znacznie przewy¿szaj¹cy wskanik miertelnoci ogó³u obywateli Polski
w tamtym okresie.
Straty te powstawa³y w wielu obszarach. Mo¿na wymieniæ 4 podstawowe:
I  w walce z okupantami;
II  w obozach koncentracyjnych niemieckich i innych miejscach kani;
III  w obozach sowieckich (Katyñ, Charków);
IV  zbrodnie Ukraiñców.
Podczas wspomnianej powy¿ej bardzo ciekawej i cennej Sesji wymieniano, ¿e w obozach NKWD zamordowano ponad 100 lekarzy weterynarii, ofiarami Holocaustu by³o ponad 140 lekarzy weterynarii pochodzenia ¿ydowskiego, a w bezporedniej walce i w niemieckich obozach ¿ycie straci³o oko³o 200
lekarzy weterynarii.
Kiedy przegl¹dam ró¿ne ród³a dotycz¹ce ofiar z okresu ostatniej wojny,
to spotykam opracowania dotycz¹ce lekarzy medycyny, farmaceutów, leników,
aktorów, prawników, nauczycieli i wielu innych zawodów. Wiêkszoæ zawodów zdo³a³a zdobyæ siê na opracowanie i zebranie losów swoich kolegów, nam
 lekarzom weterynarii nie uda³o siê to w pe³ni, dlatego uzna³em, ¿e nale¿y
spróbowaæ i swoimi skromnymi rodkami zebraæ, spisaæ mo¿liwie, jak najwiêcej informacji o losach lekarzy weterynarii z lat wojny. Zdajê sobie sprawê
z niedoskona³oci przygotowywanej pozycji (mimo starannoci znajduje siê zapewne wiele pomy³ek, przeinaczeñ, niecis³oci) ale przekonany jestem, ¿e zrobiony zosta³ kolejny krok, krok zachêcaj¹cy tak¿e innych kolegów do rozwiniêcia i uzupe³nienia tematu. A mo¿e powo³any zostanie zespó³ historyków do
pe³niejszego opracowania losów ponad 440 lekarzy weterynarii z lat 19391945. Przepraszam, ¿e pozwalam sobie na marzenia.
Zbrodnie Niemców na narodzie polskim chocia¿ symbolicznie zosta³y
rozliczone i zosta³y w³aciwie nazwane przez Trybuna³ w Norymberdze, natomiast zbrodnie Rosjan na naszym narodzie do dnia dzisiejszego, a przecie¿
mija 70 lat od tej napaci, nie tylko ¿e nie zosta³y os¹dzone ale tak¿e s¹ ukrywane i tuszowane przez te wszystkie lata. Najgorsze w tym wszystkim, ¿e
wiat Zachodni w tym przemilczaniu bierze udzia³. Norman Davies wEuropa walczy 1939-1945 podkrela³ s. 227: w³adze brytyjskie czynnie wspiera³y wersjê, wed³ug której zbrodni katyñskiej winni s¹ hitlerowcy. Brytyjskim
¿o³nierzom gro¿ono s¹dem polowym za paplanie mog¹ce sugerowaæ, ¿e
jest inaczej.
Mogê dodaæ, ¿e ukrywanie informacji o przygotowywanym stanie wojennym w Polsce w 1981 r. przez tzw. zachód, by³o jednym z elementów tej nikczemnej gry przemilczania i ok³amywania narodu polskiego. Trwa to niestety
do dzisiaj. Na pe³n¹ ocenê, opis i rozliczenie czekaj¹ tak¿e zbrodnie dokonane
przez Ukrainców na narodzie polskim.
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Opracowanie, które przekazujê jest skromnym prezentem z mojej strony
dla naszego weterynaryjnego rodowiska z okazji 70 rocznicy wybuchu
II wojny wiatowej. Stara³em siê w miarê wnikliwie zaprezentowaæ biogramy
niepowtarzalnych osób, których ¿ycie zbyt szybko i niespodziewanie dobieg³o do brzegu. Czeæ ich pamiêci.
PODSUMOWANIE
Na wstêpie podsumowania pragnê podkreliæ, i¿ zdajê sobie sprawê z niedoskona³oci zebranego materia³u, z jego cz¹stkowoci i przez znaczny czas
zastanawia³em siê, czy w³aciwie postêpujê zamykaj¹c to niedokoñczone dzie³o. Nasta³ jednak taki moment, gdy wszelkie poszukiwania powielaj¹ zebrane
wczeniej dane i nic nowego nie potrafiê uzyskaæ. Stawiam sobie pytanie 
czekaæ i poszukiwaæ dalej? A mo¿e nale¿y zebrane informacje upowszechniæ,
mo¿e odezwi¹ siê wówczas znajomi, krewni, rodzina lekarzy weterynarii, którzy zginêli czy zostali zamordowani w latach II wojny? Wybieram  zamkniêcie zebranego materia³u i jego opublikowanie. Proszê jednoczenie wszytkich
posiadaj¹cych jakiekolwiek wiadomoci o lekarzach weterynarii z lat 19391945 o podzielenie siê nimi z autorem [gibvet@poczta.onet.pl].
W zaprezentowanym zbiorze znalaz³o siê 309 biogramów lekarzy weterynarii, którzy oddali swoje ¿ycie bymy mogli ¿yæ w wolnej Ojczynie. Doc.
Stefan Jakubowski w 1984 r. pisa³, ¿e w latach wojny poleg³o 254 lekarzy wet.
We Wprowadzeniu podawa³em tak¿e inn¹ liczbê poleg³ych  440. S. Jakubowski wymienia³, ¿e w kraju poleg³o  33 lekarzy wet., zagranic¹  7; w obozach
koncentracyjnych  47, zamordowani w ró¿nych obozach  76 i zamordowani
w innych okolicznociach  91. Poniewa¿ dane dotycz¹ce tego tematu s¹ si³¹
rzeczy rozbie¿ne, podam jeszcze dwa wyliczenia: prof. Tadeusz Rotkiewicz
w Historia weterynarii i deontologia na s. 239 pisze: Straty by³y te¿ wysokie. Najwy¿sz¹ cenê w walkach zap³aci³o 48 osób w kraju, za granic¹
7, w obozach koncentracyjnych 47, w wiêzieniach, obozach pracy, ³apankach,
egzekucjach publicznych 224 osoby. Jeli zliczymy dane podane przez prof.
T. Rotkiewicza to mamy kolejn¹ inn¹ sumê poleg³ych (zamordowanych, zmar³ych) lekarzy weterynarii w II wojnie  326 osób. Natomiast p³k dr hab. Zygmunt £yjak w rozprawie habilitacyjnej z 1989 r. S³u¿ba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 1936-1956 na s. 158 pisa³: poleg³o w walkach 40 (33
w kraju i 7 na obczynie), zamordowano 214 (47 w obozach koncentracyjnych,
76 w innych obozach, 91 w wiêzieniach, podczas ³apanek i egzekucji). £¹cznie wed³ug Z. £yjaka zginê³o 254 lekarzy weterynarii.
W tej pracy poleg³ych niepowtarzalnych 309 podzieli³em inaczej, aczkolwiek przez ca³y czas zastanawia³em siê, czy jest to dobry wybór? W zale¿noci od miejsca mierci i kto tej zbrodni dokona³. Podzieli³em nastêpuj¹co:
lekarze weterynarii polegli w walce z Niemcami i Rosjanami  55; Niemieckie
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obozy koncentracyjne i inne miejsca kani  92 lekarzy; zamordowani w Katyniu  57, zamordowani w Charkowie  59, razem zbrodnia katyñska  116
lekarzy weterynarii. Nastêpnie: Inne miejsca zbrodni sowieckich, w tym Ukraiñska Lista Katyñska  4 lekarzy wet.; Kresy Wschodnie i inne miejsca zbrodni nacjonalistów ukraiñskich  9; i Niewyjanione w pe³ni przypadki mierci
lekarzy weterynarii w II wojnie wiatowej  19 lekarzy wet. A tak¿e  zamordowani studenci wydzia³ów weterynaryjnych  14. Materia³ ten koñczy wykaz
osób zmar³ych w latach II wojny, ale o losach których wiemy nie wiele lub nic
i st¹d nie odwa¿y³em siê ich umieciæ w poszczególnych grupach. Znajduj¹ siê
w tej grupie tak¿e osoby, które zmar³y mierci¹ naturaln¹ w latach wojny
i zgonu ich nie mo¿na raczej nikomu przypisaæ.
Pozwalam sobie w zakoñczeniu na postawienie generalnego wniosku:
zbrodni tych, czy to zamordowano 254, a mo¿e 440 lekarzy weterynarii (zamordowano przecie¿ w latach 1939-1945 ponad 6 mln Polaków), zbrodni tej
dokonali ludzie, nasi s¹siedzi, którzy bez wypowiedzenia wojny napadli na
dopiero co wolny kraj ze zbrodniczym zamiarem unicestwienia narodu, z zamiarem ludobójstwa. I chocia¿ niebawem minie 70 lat wiele z tych zbrodni nie
zosta³o jeszcze wyjanionych, wiele nie odkrytych i wiele nie os¹dzonych.
O zbrodniach tych nigdy nie wolno nam zapomnieæ, nale¿y je stale przypominaæ, ku przestrodze, gdy¿ do takich haniebnych czynów niestety zdolni s¹ tylko ludzie. Zbrodni tych dokonali ojcowie, czy dziadkowie naszych dzisiejszych
dobrych s¹siadów: Niemców, Rosjan Ukraiñców i Bia³orusinów. Musimy o tym
pamiêtaæ i przypominaæ, by ju¿ nigdy i nigdzie nie dochodzi³o do mordowania
jednych niepowtarzalnych przez drugich.
W³odzimierz Gibasiewicz
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Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski,
Kierownik Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Warszawa,
e-mail: krisjwojciechowski@eircom.net

OBRAZKI AFGAÑSKIE (1977-1981)
Streszczenie

Autor uzyska³ anga¿ na stanowisko eksperta ds. wirusologii-szczepionek
weterynaryjnych z FAO-ONZ w Kabulu, Afganistanie pocz¹tkowo na rok
w grudniu 1977, corocznie przed³u¿any do grudnia 1981. Wraz z Rodzin¹ prze¿y³ zamach stanu i rewolucjê w kwietniu 1978 roku oraz inwazjê Afganistanu
przez wojska radzieckie w grudniu 1979 roku. W Kabulu zorganizowa³ pracowniê diagnostyki wirusologicznej wprowadzaj¹c nowoczesne metody, jak:
immunofluorescencjê oraz mikrometody serologiczne oraz ulepszaj¹c kontrolê
jakoci szczepionek. Po inwazji radzieckiej i wyjedzie ekspertów i konsultantów z Zachodu zosta³ dyrektorem projektu weterynaryjnego UNDP/76/006
praktycznie wspieraj¹cego ca³¹ S³u¿bê Weterynaryjn¹ w Afganistanie. Rozmiar
Projektu: ok. 900 osób personelu afgañskiego, 12 samochodów terenowych,
warsztat naprawy samochodów, 20 kierowców, do 10 osób personelu miêdzynarodowego, bud¿et rzêdu 1.5-2.5 miliona dolarów USA rocznie. Przez dwa
lata nadzorowa³ dokoñczenie budowy i wyposa¿enie Instytutu Weterynaryjnego w Kabulu (zniszczonego potem przez wojnê) oraz próbê przejêcia wybudowanego przy drodze do Kargi nowoczesnego Instytutu Produkcji i Kontroli
Szczepionek Medycznych i Weterynaryjnych. Wszystko to by³o prowadzone
od kwietnia 1978 w warunkach wojennych i obowi¹zuj¹cej godziny policyjnej
oraz presji politycznej ze strony misji ZSRR oraz kolejnych od kwietnia 1978
rz¹dów prokomunistycznych. Autor, za swoj¹ pracê eksperta, uzyska³ list gratulacyjny od Rz¹du Afgañskiego. Przedstawiony materia³ jest przedmiotem
opracowywanej ksi¹¿ki.
Kiedy otrzyma³em w Warszawie zapowied kontraktu w Kabulu, w Polsce
o Afganistanie wiedziano niewiele. Czêæ z wtajemniczonych lokowala ten kraj
w rejonie Maghrebu, czêæ na Bliskim Wschodzie. Okaza³o siê, ¿e ten arcyciekawy, wielokulturowy i multietniczny kraj le¿y na granicy z Pakistanem, Iranem, Turkmenistanem Uzbekistanem, Tad¿ykistanem (ostatnie trzy pañstwa
by³u do 1990 Republikami Radzieckiemi) i Chinami.
Pierwszym etapem podró¿y by³ Rzym, gdzie znajduje siê centrala FAO.
Olbrzymi korpus gmachów na zapleczu Term Caracalli-Terme di Caracalla
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z najwspanialszym widokiem na Cyrk Maksymiusza i Rzym. Za³atwiania formalnoci, instrukta¿u, szeregu wywiadów, bêd¹cym w gruncie rzeczy rodzajem egzaminu. Dyrektorem FAO by³ wówczas dr. Eduardo Saouma (Libia), dyrektorem Animal Production and Health Division: Dr.Reg.
Griffiths (Wlk.Brytania), a Szefem Animal Health Service  moim bezporednim kierownikiem Dr.Yoshihiro Ozawa (Japonia). Nastêpnie, przez Frankfurt n.Menem  po zmianie samolotu na Arianê  Afgañskie linie lotnicze jadê
bezporednim lotem do Kabulu. Z du¿ej wysokoci z zainteresowaniem obserwujê pustyniê oraz póniej nieskoñczone pasma gór  koñcz¹ce siê l¹dowaniem w Kabulu na wysokoci 2 300 metrów. Lot trwa kilkanacie godzin. Najbardziej interesuj¹ca czêæ, to kiedy dnieje i z czerni nocy poprzez bardzo konsekwentn¹ gamê kolorów, poprzez ciemny fiolet, jaskraw¹ czerwieñ przez okna
widzi siê kolor ¿ó³to  ochrowy gór Hindukuszu rozwietlonych porannym
s³oñcem. Na niedu¿ym lotnisku stanowi¹cym plateau w kotlinie górskiej czekaj¹ na mnie przedstawiciele projektu, gdzie mam pracowaæ na stanowisku
wirusologa: 1) kierownik  manager Projektu Animal Health Project Dr. Michael Henry Woodford z Wielkiej Brytanii  lekarz wet. miêdzynarodowej
s³awy specjalista z zakresu zwierz¹t dzikich i wolno¿yj¹cych. Autor najlepszej
na wiecie i corocznie wznawianej ksi¹¿ki o soko³ach i polowaniu z soko³ami,
wysoki, szczup³y wówczas 55 latek o twarzy amanta filmowego, 2) mr.Loretto
Novelli  W³och z Rzymu  lat 37, Oficer Administracyjny Projektu czyli kto
w rodzaju g³ównego ksiêgowego i zaopatrzeniowca. Jego ¿ona Bianca by³a
pracownikiem Ambasady W³oskiej w Kabulu,

Po serdecznym powitaniu
dowiedzia³em siê, ¿e przyjazd
eksperta mojej specjalnoci
by³ przez ca³y projekt bardzo
oczekiwany. Dr.Woodford wyrazi³ pó³-¿artem opiniê:
Doktorze Wojciechowski, nasz Projekt oczekiwa³ ze
strony FAO rekrutacji wirusologa  a pan wygl¹da raczej
na skrzypka koncertowego.
Chcia³em dodaæ, ¿e przy przyjedzie i potem zgodnie z ówczesn¹ mod¹ mia³em d³ugie
w³osy oraz szczup³¹ sylwetkê.
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Przed dworcem lotniczym czeka³a na nas b³êkitna Toyota Land Cruiser
z ma³ym proporczykiem ONZ. Jako wie¿o mianowanego dyplomatê z b³êkitnym paszportem ONZ, odebra³ mnie specjalnym przejciem dla VIP Wy¿szy
Urzêdnik UNDP.
Kontrola celna mnie nie obejmowa³a. Z zaciekawieniem obserwowa³em
t³umy Afgañczyków w turbanach i swoich tradycyjnych szatach na ogó³ z ró¿añcami w rêkach.
Elegancka policja w bia³ych che³mach. Kilku oficerów radzieckiech w pe³nej gali mundurowej. Niebo lazurowe, wokó³ góry Hindukuszu. Na lotnisku
kilka pojazdów pancernych: czo³gów i transporterów nakrytych dla niepoznaki
brezentowymi p³achtami. Zawieziono mnie do UNDP  United Nations Development Programme, by dokonaæ pierwszych formalnoci wstêpnych, a potem
do Staff House, gdzie mia³em zarezerwowany pokój do czasu znalezienia w³asnego locum.
Poza tym ze strony FAO w Projekcie pracowali: 3) Dr. Bratan Rezaskhy
(Bu³garia) Animal Health Officer, wet.  choroby zwierz¹t gospodarskich, lat
45  wybitny znawca Afganistanu, ekolog, znakomity myliwy i wêdkarz, wieloletni pracownik bilateralnych i ONZ-owskich misji, wspó³pracuj¹cy z Ambasadami Republiki Bu³garii i ZSRR, mniej bieg³y w angielskim, ale mówi¹cy
kilkoma lokalnymi jêzykami i wietnym rosyjskim, 4) Maurice Bulman (Argentyna), Animal Health Officer, lat 45, terenowy lekarz weterynarii 5) Mr.
John Burnes (Irlandia), Projects Enginner  in¿ynier mechanik, 35 lat, ¿onaty
z Palestynk¹ Alis, ojciec szeciorga dzieci, 6) Orian Frieswick (Norwegia)
lek.wet., APO  Assistant Professional Officer  Asystent eksperta ONZ, lat
30, w¹saty i brodaty  podró¿uj¹cy z gitar¹, 7) Claire Sweete (1935-1991) 
atrakcyjna szczup³a blondynka, Irlandka z Cork  sekretarka administracyjna
Projektu. Resident Representatives UNDP  byli kolejno Arthur Holcombe,
z zastêpczyni¹ Norm¹ Bortwick, USA; a od 1979 Evlougij Boniev  Bu³garia.
Reprezentantem FAO Abu-Hakim (India).
Kierownikiem S³u¿by Weterynaryjnej w ze strony Min.Rolnictwa by³ przez
wiêkszoæ mojego pobytu Dr.Tahir Kakhar. Urzêdowa³ on w Gmachu Ministerstwa Rolnictwa w s¹siedztwie Szefa Weterynaryjnej Misji ZSRR Wiktora Fiodorowicza Dow¿enki. Biuro by³o zawsze pilnowane przez 1-2 ¿onierzy afgañskich uzbrojonych w ka³asznikowy lub karabiny z bagnetami. Ludnoæ Afganistanu sk³ada siê z Pasztunów: 38%, Tad¿yków: 23%, Hazarów: 19%. Kabul
i Mazar-if-Sharif  Uzbeków: 6%. Pozosta³e 12% to Ajmakowie (Sunnici
z pó³nocnego-zachodu), Turkmeni oraz Nuristañczycy i Paszajowie (pólnocnowschodni Kabul). Mniejszoci¹ s¹ wyznawcy Hindu, Sikhowi i ¯ydzi. Poza
krajem  po upadku re¿imu komunistycznego w kwietniu 1992 szczególnie
w Pakistanie i Iranie przebywa kilka milionów uchodcow. Wiele setek tysiêcy
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intelektualistow i czlonków klasy redniej wyemigrowa³o do krajów zachodnich. Z jêzyków mówionych przewa¿a perski, oficjalnie nazywany Dari. Aktualna populacja kraju przekracza 23.778.000 z których wiêkszoæ mieszka na
wsi (80%). Wspó³czesne dane liczbowe przekraczaj¹ znacznie uzyskan¹ w cenzusie liczbê populacji kraju z 1979 r. ocenian¹ wówczas na oko³o 13 milionów,
tak ¿e interpretacja ich powinna byæ ostro¿na. Populacja Kabulu liczy oko³o
miliona mieszkañców. W pozosta³ych du¿ych miastach: Mazar-if Sharif, Herat, Kandahar jest rzêdu 200 000 osób w ka¿dym. Du¿ymi miastami s¹ te¿:
Jalalabad, Kunduz, Baghlan i Ghazni. Wspó³czesny Afganistan datuje siê od
roku 1919, kiedy w nastêpstwie trzeciej wojny brytyjsko-afgañskiej kraj uzyska³ pe³n¹ niezale¿noæ, je¿eli chodzi o politykê zagraniczn¹. Za najbardziej
stabilny okres w historii wspó³czesnej Kraju uwa¿a siê rz¹dy króla Zahir Shaha
(lata: 1933-1973). Trwa³y tradycyjne plemienne rz¹dy w kraju na skrzy¿owaniu
dróg handlowych ³¹cz¹cych Azjê rodkow¹ ze rodkowym Wschodem.
W 1973 roku, bezkrwawego przewrotu stanu dokona³ szwagier króla:
Mohamed Daoud Khan. Na wiosnê 1978 roku, z ramienia rz¹du dokonano zabójstwa Mikr Akbar Khybera, wybitnego cz³onka PDPA  Ludowej Demokratycznej Partii-Khalq Afganistanu. Prezydent Daoud zosta³ zamordowany
z rodzin¹ przez grupê z Khalq, któr¹ kierowali Nur Mohammad Taraki, Babrak
Karmal i Hafizullah Amin. Zjednoczone partie komunistyczne Khalq i Parcham
dokona³y przewrotu zwanego Rewolucj¹ Saur w kwietniu 1978. Nowy rz¹d
postulowal m.innymi koniecznoæ edukacji kobiet, wolnoæ wyznania i reformê agrarn¹. Obietnice popularniejsze w nielicznych orodkach miejskich nie
znalaz³y uznania w oczach bardziej konserwatywnej, nie-miejskiej ludnoci
kraju. Populacja kraju wg. Cenzusu z 1979 liczy³a oko³o 13 milionów obywateli. Nur Mohammad Tarki i Hafizullah Amin byli nastêpnymi liderami kraju
którzy nie zmarli mierci¹ naturaln¹. Taraki zosta³ zamordowany przez Amina.
Amin zosta³ zastrzelony w czasie zbrojnej interwencji sowieckiej w 27 grudnia
1979 roku.. Przygotowania do inwazji by³y widoczne dla wszystkich w³¹cznie
ze Stanami Zjednoczonymi. Administracja USA przewidywa³a znaczne os³abienie ZSRR przez tê interwencjê. U³atwi³a to uprzednia infiltracja Afganistanu przez Doradców Radzieckich w armii i calej pospodarce. Nawet przyjacielska wizyta radzieckiego ministra ³¹cznoci kilka dni przed inwazj¹ mia³a
na celu skontrolowanie stanu afgañskiego g³ównego centrum ³¹cznoci. Jego
wysadzenie w powietrze w dniu inwazji sparali¿owa³o ogólnokrajowy system
³¹cznoci. W ci¹gu czteroletniej pracy ni¿ej podpisany by³ jako Ekspert FAO/
ONZ doradc¹ rz¹du Demokratyczno-Ludowej Republiki Afganistanu  cilej
Ministerstwa Rolnictwa oraz Kierownika S³u¿by Weterynaryjnej.
Przed rokiem 1978 stosunki etniczne by³y napiête. Afganistan zapobieg³
fragmentaryzacji dziêki wspólnej religii oraz wzglêdnej autonomii lokalnych
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wspólnot. Wiêkszoæ mieszkañców czu³o, i¿ nale¿¹ g³ównie do spo³ecznoci
lokalnej oraz w mniejszym stopniku do ponadnarodowej wspólnoty islamskiej.
Rz¹d inwestowal minimalnie w prowadzenie laboratorium diagnostycznego oraz wykonywanej najprostszymi metodami produkcji szczepionek z problematyczn¹ kontrol¹ ich jakoci. Laboratoria by³y zat³oczone niewystarczaj¹co wykwalifikowanym personelem. Praca wiêkszoci techników laboratoryjnych i lekarzy weterynarii by³a sposobem na ¿ycie  a raczej na prze¿ycie.
Bardzo niskie zarobki  przy z regu³y wielodzietnych rodzinach tworzy³y b³êdne ko³o z ktorego nie by³o wyjcia. Afgañczycy pracowali niechêtnie, w zaniedbanych laboratoriach, czêsto bez szyb, pod³óg, pomalowanych cian. Przychodzili do pracy, pili herbatê, palili papierosy, gawêdzili i za³atwiali swoje sprawy. Jedn¹ z podstawowych diagnoz jaka narzuca³a siê obserwuj¹c biernoæ
wspó³racowników afgañskich by³o ich niedo¿ywienie oraz troska o byt swoich
rodzin. Dos³ownie od pierwszego dnia po przyjedzie z aprobat¹ Kierownictwa Projektu wzi¹³em siê ostro do
pracy. Dosta³em do dyspozycji
jako swoje laboratorium pokój
o powierzchni ok 25 metrów kwadratowych. Nie czekaj¹c na dotacje za³o¿y³em z wlasnej kieszeni
kilkaset dolarów. Za t¹ sumê
w ci¹gu kilku dni lokalni fachowcy odremontowali moje potmieszczenie i wybudowali mini-box do
pracy w warunkach ja³owych. Po³o¿ono pod³ogê z linoleum, naprawiono elektrycznoæ i dop³yw
i odp³yw wody. Zamówi³em
w trybie przyspieszonym mikroskopy: odwrócony do hodowli komórkowych, mikroskop luminescencyjny oraz szk³o i drobiazgi
laboratoryjne.
Projekt zaaran¿owa³ remont reszty laboratorium w dziale produkcji szczepionek wirusowych. Kilkunastoosobowy zespó³ otrzymal nowe ubrania laboratoryjne. Uporz¹dkowano pomieszczenia dla zwierz¹t laboratoryjnych. G³ówna groba dla kraju istnia³a w chorobach drobiu  Chorobie Newcastle, ospie
owiec i ksiêgosuszu (rinderpest). Do granic mo¿liwoci zreperowano w warsztacie Projekt: lioflizatory, autoklawy, inkubatory dla uzyskiwania zarodków
i piskl¹t do produkcji i kontroli jakoci szczepionek drobiowych. Ju¿ po dwóch
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tygodniach na po¿yczonych p³ynach i szkle próbowa³em demonstrowaæ zasady nieznanej dla personelu hodowli komórek i tkanek.

Zaczynalimy oczywicie od fibroblastów. Wprowadzi³em metodê Takatsy
i mikrop³ytek dla testowania z antygenem odry surowic lokalnego byd³a, szczepionego przeciw ksiêgosuszowi  szczepionkami importowanymi za afgañskie
dolary z ZSRR. Zrewidowa³em i poprawi³em banki szczepionek, surowic i innych próbek. Spowodowa³em zatrzymanie importu bezwartociowych szczepionek. Personel, pocz¹tkowo nieufny zrozumia³, ¿e zamierzam dzia³aæ dla ich
dobra. Prze³omem by³a decyzja o poprawie ich warunków bytowych i do¿ywiania. W relacji do dolara Projekt by³ bogat¹ instytucj¹. Za stosunkowo niewielkie pieni¹dze za³atwilimy z ju¿ zaprzyjanionym personelem kobietê, która kilka razy dziennie gotowa³a sute posi³ki oparte na ry¿u oraz baraninie czy
kurczakach. Produkty miêsne  baraninê uzyskalimy z owiec i ptaków kontrolnych u¿ywanych przy kontroli szczepionek. Nawet wyremontowalimy pomieszczenia sypialne gdzie pracownicy mogli siê przespaæ w czasie nocnych
dy¿urów. Od tego momentu wszyscy byli syci, ku mojemu zadowoleniu brali
tak¿ porcje jedzenia do swoich domów. Uwaga  produkcja szczepionek wzros³a co najmniej dwukrotnie. Inne laboratoria by³y zazdrosne o specjalne przywileje z których korzysta wirusologia  ale innym te¿ stopniowo pomagalimy.
Wspomagalimy duchowo Afgañczyków w czasie przypadaj¹cym na dziewi¹ty miesi¹c kalendarza muzu³mañskiego, kiedy od witu do zmierzchu nie wolno spo¿ywaæ ¿adnych pokarmów i piæ ¿adnych napojów. Ramadan koñczy siê
wiêtem Id al-Fitr, które jest m.in.uczt¹ na zakoñczenie postu. Po najedzie
radzieckim przygarnêlimy na teren projektu pasterzy i owce z gór, gdzie  jak
twierdzili  byli nara¿eni na niebezpieczeñstwo. Dla pasterzy zakupilimy namioty, ³ó¿ka i oczywicie wiadczylimy pomoc w wy¿ywieniu. Niestety pewnego ranka 1980 nie zastalimy na miejscu, gdzie koczowali nikogo.Okazalo
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siê, ¿e w nocy zostali ewakuowani przez uzbrojonych czlonków ruchu oporu
 mujahidinów  partyzantów islamskich w³¹czonych w jihad  d¿ihad wiêt¹
wojnê lub starania podejmowane w imiê umacniania islamu  z ca³ym ONZowskim dobytkiem
K³opotem byla ma³pa makak-rhesus shadi któr¹ zakupi³em od nomadów jako dawkê krwinek do seroligicznych testów p-w ksiêgosuszowi  ale to
ju¿ osobna dosyæ zabawna historia. Ma³pa wyrz¹dzala wiele szkód w rejonie
laboratorium, a zamkniêta na noc w gara¿u rozmontowa³a motocykl jednego
z pracowników. Bylimy zmuszeni podarowaæ j¹ do szkolnego ZOO.
Rewolucjê kwietniow¹ w 1978 oraz inwazjê radzieck¹ 27 grudnia 1979
roku prze¿ylimy w naszym mieszkaniu na Microrayonie. By³y ostrza³y, ataki
helikopterów, detonacje. P³on¹³ Pa³ac Prezydencki. Przedmiotem ataków by³o
te¿ Radio Kabul.
W 1978 bylimy razem z Rodzin¹ Pañstwa Lewickich z Polserwisu.
W grudniu 1979 akurat gocilimy u siebie Rodzinê eksperta ONZ Profesora
Ryszarda £êskiego sadownika z Polski.
W 1979 by³em mianowanym szefem ochrony personelu ONZ w Microrayonie w razie wojen i innych klêsk ¿ywio³owych. Dysponowa³em siedmioma
samochodami pod niebiesk¹ flag¹ ONZ dla ewentualnej ewakuacji poza nasz
rejon w wypadku zagro¿eñ. Byli wtedy ze mn¹ moja Mama, dzieci, oraz siostra. Mama opiekowa³a siê kluczami do samochodów ewakuacyjnych. £¹cznoæ telefoniczna by³a przerwana, nie by³o elektrycznoci. Mielimy radio na
baterie tak,¿e moglimy co siê dowiedzieæ z BBC czy innych radiostacji.Przebywaj¹ca ze mn¹ moja Mama nauczona dowiadczeniami II wojny wiatowej
s³ysz¹c strzaly zawsze nabiera³a pe³n¹ wannê wody. Tak na wszelki wypadek
Do moich obowi¹zków nale¿a³o osobiste informowanie personelu UN. Biega³em wiêc od domu do domu pod ostrza³em z przenon¹ radiostacj¹ typu walkie-talkie. Masa apeli do mnie przez radio z prob¹ o pomoc. Panika. Jeden
ekspertów le¿y pijany. Nie ma amatorow do transportu w bezpieczniejsze miejsce. Wybiegam sam i organizujê natychmiestowe wyniesienie delikwenta na
³ó¿ku polowym, pod obstrza³em broni maszynowej. Najwiêksze trudnoci mia³em z radzieckim ekspertem do WHO dr. S., który przera¿ony przebiegiem
wypadków awanturowa³ siê ¿¹daj¹c natychmiastowej indywidualnej ewakuacji.
Pozostali byli bardziej zdyscyplinowani. Potem ostrza³ artyleryjski Radia Kabul. Plonie gmach radia i inne budynki. Mam pseudonim Bat, a szef ONZowskiej sieci informacyjno ochronnej Fox. Wo³am przez radio Fox, Fox.
Batis speaking, Over. Za sekundê zamiast Szefa:Fox zdenerwowany g³os
s³u¿¹cej oznajmia prosto i publiczne przepraszam ale Pan Richi jest w³anie
w ³azience czyli pe³na dekonspiracja.Inwazja ZSRR w grudniu 1979 r. przypomina³a zapamiêtane przezemnie wyzwolenie Polski przez Armiê Czerwon¹
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w lecie 1944 w Weso³ej pod Warszaw¹ (obecnie czêæ Warszawy). Na rondzie
przed Mikrorejonem sytuacja wypisz wymaluj taka sama. Pe³nia zimy, nieco
niegu. Ma³e dzia³ka, kilka czo³gów. Sporo piechoty rozgrzewaj¹cej siê zamaszystymi uderzeniami ramion. Mali, niscy o raczej azjatyckim wygl¹dzie ¿o³nierze w brudnych zeszmelcowanych mundurach i butach z cholewami. Jadê
niebiesk¹ Toyot¹, ze znakami UN. Jestem legitymowany przez lejtnanta i puszczony z ostrze¿eniem, by nie jechaæ za szybko, bo bêd¹ strzelaæ Wed³ug oficjalnej propagandy najazd radziecki by³ wyzwoleniem Afganistanu na probê
patriotów i ludu afgañskiego. Hafizullah Amin, Prezydent Rady Rewolucyjnej,
Premier i Pierwszy Sekretarz Ludowej Partii Rewolucyjnej przebywa³ w by³ym pa³acu swojego poprzednika Nur Mohammad Tarakiego w Tapa-e-Tajbeg
kilka kilometrów na po³udnie miasta. By³ ju¿ czêciowo podtruty w czasie lanczu w Pa³acu. Leczyli go wezwani najlepsi lekarze radzieccy  zamaskowani
agenci KGB. Amin zosta³ zastrzelony w swoim pa³acu. Afgañczycy spodziewali siê zamachu stanu. Jednak zamiast wojska afgañskiego, walki rozpoczê³a
grupa ¿o³nierzy sowieckiej antyterorystycznej jednostki Alfa KGB, przebranych w mundury afgañskie. Kilka tysiêcy doskonale wyszkolonych ¿o³nierzy
radzieckich by³o ju¿ w Kabulu. Ambasada PRL, nota bene zawsze ¿yczliwa dla
miejscowej Polonii, wraz z komunistami afgañskimi zorganizowa³a w styczniu
1978 r., wieczorem, na pocz¹tku ulicy Darulaman, gdzie budowane jest centrum kultury radzieckiej, przymusowe dla nas obywateli polskich zebranie-aka-

demiê. Odbywa³a siê w rodzaju namioto-baraku. By³a siarczycie mrona, rozgwie¿d¿ona noc styczniowa. Przedstawiciele Ambasady PRL wyg³osili przemówienia witaj¹ce wyzwoleñcz¹ Armiê Radzieck¹. Niektórzy z nich mówili
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dobrym Dari  czyli literackim perskim. Wyg³aszanow tym jê¿yku improwizowane poematy  co jest tradycj¹ kultury afgañskiej. Byli obecni znani korespondenci Trybuny Ludu. W czasie akademii bylimy chronieni przez kilka
czo³gów radzieckich. Rozwieziono nas do domów pod eskort¹ wojskow¹
z broni¹ gotow¹ do strza³u. Godzina policyjna w ci¹gu kilku lat by³a miêdzy
22:00, a 5:00 rano. Czasami odwiedza³ mnie pónym wieczorem korespondent
PAP, redaktor Ryszard Piekarowicz z New Delhi, autor m.in. bardzo poczytnej
ksi¹¿ki: Zrozumieæ Indie. Zaprzyjani³em siê z Nim i czêsto bywa³ u nas
w Kabulu. Oddaj¹c mnie i mojej rodzinie do dyspozycji swój klimatyzowany
dom w New Delhi ze s³u¿¹cym, w maju 1980 roku, przy 55 stopniowych upa³ach w cieniu, dos³ownie uratowa³ nam ¿ycie.
Bibliografia:
M. Hassan Kakar: Afghanistan, The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982, University of California Press, Berkeley, 1995.
Wojciechowski K. J.: Notatki i informacje w³asne.
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Wiersze
D

Agnieszka Bylewska

J

u¿

Ju¿ bij¹ na alarm, brzêcz¹ kot³y
Oszala³e twarze w porze zmierzchu
Ju¿ w to nie wierzysz, proszê dotknij
Zimne ostrze, krwi zapach w powietrzu.
Mi³oæ pali jak gor¹ca rana
Twoje oczy utkwione w mym sercu
Jak mam patrzeæ, krew ju¿ nie ta sama
Duszna woñ i krwawy kolor przeczuæ.

aruj mi

Daruj mi ramion swoich dotyk
Tak bym poczu³a twoj¹ si³ê
Bo jeli na nich mam siê oprzeæ
Muszê uwierzyæ, ¿e nie znikniesz
Mój ca³y wiat to twoje oczy
Mój ca³y ¿al nie ma go, minie
Wiosna ju¿ siê utka³a z rosy
I moja czu³oæ z ros¹ p³ynie

T

o jest w³anie

To jest w³anie ta kolejna wiosna
Obudzona, rozbudzona i znika
Ksiê¿yc obraz mi dzi podarowa³
Pe³en srebra i twoich wymys³ów

Ty nie odchod, bo bêdziemy ¿yli
Nie, bo tyle zmierzchów, tyle witów
Tyle razy jeszcze nie chcê sama
Budziæ siê i sama znów zasypiaæ.

Tam w lustrzanym odbiciu mych marzeñ
Zobaczy³am jak biegniesz i znikasz?
Pomyla³am, niech tak pozostanie
A za chwilê, ¿e ju¿ nie wytrzymam

Ale oczy twoje blady pejza¿
Zimna otch³añ i bezkrwista rana
Gwiezdna droga  wiêc do zobaczenia
Gdzie, gdzie cisza powie mi dobranoc.

Nie wytrzymam nadziei bez koñca
Nie pos³ucham go, choæ w piersi bije
Nie zaczekam niech przeminie wiosna
A za wiosn¹ niech minie i ¿ycie.
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M

g³a

Mg³a otula moj¹ twarz
Zasmucone p³on¹ oczy
Jak powiedzieæ ci to, jak?
Jak zapytaæ, czy ju¿ dosyæ
Co minê³o chyba nam
Nawet nie wiem w jaki sposób
Czy to winna jestem ja
Czy kuszenie winne losu
Tak przewrotna cisza trwa
W rodku ciszy ciep³y dotyk
Wiosna gna tysi¹cem barw
Staram siê, by jej nie sp³oszyæ

W

snach

W snach mi mówisz, ¿e to ja
Gêsta noc ramiona tuli
Ranek i ubywa szans
Ch³ód odbija moj¹ czu³oæ
Tam za oknem s³ychaæ gwar
Noc¹ ¿ycie siê rumieni
A ty tylko w moich snach
A ty tylko pustk¹ d³oni

L

abirynt

wiat³a w oknach to jak twoje oczy
Woñ wieczoru gor¹ca, syc¹ca
Ponad myl¹ nie da siê przeskoczyæ
Ponad sercem g³owa, s³owa, s³owa
Ponad cisz¹ krzyk i nikt nie s³yszy
I z bezdechem znów siê droczy mi³oæ
Piek³o, niebo  takie oczywiste
Ale ty i ja to ju¿ labirynt
Tyle lat i tyle dni i nocy
Tyle myli od siebie do siebie
Sny na jawie i jawa jak motyl
I dzieñ z tob¹ i noce bez ciebie.
I ju¿ lato i ju¿ wiosna nowa
I ju¿ zima a za zim¹ nie wiem
Aura wokó³ jaka kolorowa
Có¿ mi Panie dasz dzisiaj od siebie?

Srebrny wachlarz ksiê¿yc ma
Jak ³ódeczka wolno p³ynie
Niech omami mnie choæ raz
Zanim noc zwodnicza minie
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P

opatrz na mnie

S³oñce nieco pijane przewieca przez drzewa
Zieleniej¹ p¹ki jako niewidzialnie
Trawa ¿ó³ta ju¿ wzdycha za zieleni¹ wie¿¹
I dzieñ siê umiecha radonie
Pod nogami ulice  lataj¹ce dywany
Nogi lekkie i wiod¹ nas same
Rosa mieni siê szklicie na szybach porannych
Wiêc i ty popatrz na mnie bardziej

A

co bêdzie

Na wiecie ju¿ nic poza nami?
A czy my, czy i my jestemy
Kiedy przebrzmi¹ te dni, które znamy
I przygarnie nas cudowny niebyt
A co bêdzie z tymi co nam byli
Jednym bólem i jedn¹ udrêk¹
A co bêdzie z chciwcami co nili
¯e zabior¹ ze sob¹ doczesnoæ
A co bêdzie z tymi, którzy za nic
Twoj¹ mi³oæ mieli i Twój zachwyt
I nie przygniót³ ich dach Twej wi¹tyni
Kiedy knuli jak rozdeptaæ s³abych
Ja ciê proszê, ty im Bo¿e daruj
To, ¿e byli sednem nienawici
Jeli mierni, jaki sukces daj im
A zap³atê to ju¿ w ¿yciu przysz³ym.
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OG£OSZENIA
I.
WIELKOPOLSKI ODDZIA£ POLSKIEGO
TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH
POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE
 KO£O W POZNANIU
FIRMY: VET TRADE I LNB

Zapraszaj¹ na:

FORUM WETERYNARYJNO-HODOWLANE
Z zakresu profilaktyki i leczenia chorób drobiu
w dniu 9 padziernika 2009 roku o godz. 10.00 podczas

TARGÓW FARMA 2009
odbywaj¹cych siê pod auspicjami Ministra Rolnictwa
na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich
ul. G³ogowska 14 w Poznaniu.

Temat: Nowe trendy w ¿ywieniu, profilaktyce
i leczeniu chorób drobiu
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Program:
1. Dr n.wet. Mariusz Urbanowski – VET TRADE
Immunosupresja – nowe metody immunoprofilaktyki
2. Lek.wet. Krzysztof Chudzik – VET TRADE
Aktualne programy szczepieñ profilaktycznych
w hodowli drobiu
3. Lek.wet. Jacek Mamczur – LAB-VET
Autoszczepionki  wa¿ny element w profilaktyce
i leczeniu chorób drobiu
4. Dr Maciej Fr¹tczak  LNB
Nowe trendy w ¿ywieniu drobiu
Zg³oszenia  program: dr n. wet. Lech Gogolewski
e-mail: lechgogolewski@gmail.com Tel. 0605 409 644
e-mail: abronicka@wp.pl
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II.
Uprzejmie informujemy,
¿e we wrzeniu 2009 roku
bêdzie zorganizowany

DWUDNIOWY KURS ULTRASONOGRAFII,
prowadzony przez
dr n. wet. Wojciecha Atamaniuka i jego zespó³
z Uniwersytetu Przyrodniczego z Wroc³awia
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej
Katedra i Klinika Chirurgii.
Miejscem spotkania jest
Hotel Daglezja w Kórniku ko³o Poznania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
(tel. 0512 000017)
lub wype³nienie formularza rejestracyjnego
na stronie internetowej www.vetmedical.com.pl

III.
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
26.09.2009 r. na kortach w Szamotu³ach
odbêdzie siê turniej tenisa ziemnego
o puchar Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.
Wszystkich chêtnych zapraszam
do zapisywania siê na listê uczestników.
Zapisy bêd¹ przyjmowane do 18.09.2009 r.
Kontakt z organizatorem:
 Janusz Woliñski tel. 602263575
e-mail: entlebucher@o2.pl
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IV.
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Prze¿uwaczy
oraz Ochrony Zdrowia Zwierz¹t
Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu w porozumieniu
z Krajow¹ Komisj¹ do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
zamierza zorganizowaæ kolejne

Specjalizacyjne Studium Podyplomowe
ROZRÓD ZWIERZ¥T
Przewidywany czas rozpoczêcia zajêæ  styczeñ 2010 roku
Czas trwania  5 semestrów.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Osoby zainteresowane prosimy o zg³aszanie uczestnictwa pod adresem:
Prof. Jan Twardo , Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Prze¿uwaczy oraz Ochrony
Zdrowia Zwierz¹t,
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wroc³aw, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu.
e-mail: jan.twardon@up.wroc.pl
Informacja telefoniczna: lek. wet. Maciej Bednarski, lek. wet. Joanna Polañska
(071) 3205-318.
Zg³oszenie powinno zawieraæ dokumenty przewidziane rozporz¹dzeniem Ministra
Rolnictwa i Gospodarki ¿ywnociowej (Dz. U. nr 131, poz. 667 z 28.11.1994 r.)
Termin nadsy³ania dokumentów up³ywa 30 padziernika 2009 roku.

Kierownik specjalizacji
prof. Jan Twardoñ
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† P. JÓZEF DANILEWICZ
Lek. wet. Józef Danilewicz swoj¹ przygodê z weterynari¹ rozpocz¹³
w 1955 roku w Technikum Weterynaryjnym w Bydgoszczy. Nastêpnie studiowa³ na Akademii Rolniczej w Lublinie i w roku 1972 uzyska³ dyplom lekarza
weterynarii. Przez ca³e swoje ¿ycie nie zdradzi³ wybranego przez siebie zawodu. W latach 1972-1990 pracowa³ jako lekarz weterynarii w KPGR Trzcianka
pe³ni¹c jednoczenie funkcjê zastêpcy dyrektora Kombinatu. W latach 19901999 kierowa³ Miejsko-Gminnym Zak³adem Weterynaryjnym w Trzciance oraz
pe³ni³ funkcjê Rejonowego Lekarza Weterynarii w Trzciance. Po roku 1999
pracowa³ w Inspektoracie Czarnków, przez wiele lat pe³ni¹c funkcjê zastêpcy
Powiatowego Lekarza Weterynarii. Mimo odejcia na emeryturê nadal utrzymywa³ kontakty z wspó³pracownikami. Nie potrafi³ ¿yæ bez weterynarii. Kolega Józef Danilewicz pracowa³ tak¿e w terenie. Nie ma w naszej gminie rolnika, który by nie zna³ doktora Józefa Danilewicza.
Józef by³ koleg¹ dla wspó³pracowników, by³ koleg¹ dla rolników, niezmiernie lubiany. Nie by³ tylko Panem Doktorem  dla wiêkszoci by³ wspania³ym
Przyjacielem, wspania³ym Koleg¹.
Bêdzie ¿y³ w naszej pamiêci. ¯egnaj Przyjacielu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie
Stanis³aw Srokowski
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† .P. WALDEMAR HEMMERLING 1946-2009
Dnia 13 maja 2009 r. zmar³ po ciê¿kiej chorobie lekarz weterynarii Waldemar Hemmerling. Urodzi³ siê 10 czerwca 1946 roku w Smogorzewie pow.
Gostyñ. Po ukoñczeniu liceum ogólnokszta³c¹cego w Rawiczu rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Rolniczej we Wroc³awiu na Wydziale Weterynaryjnym.
W 1971 roku uzyska³ dyplom lekarza weterynarii. Po studiach odby³ wstêpny
sta¿ pracy w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii w Gostyniu i w Nowym Tomylu. Od 1 marca 1972 roku pracowa³ na stanowisku ordynatora w PZLZ
w Jutrosinie pow. Rawicz. W latach 1986-1991 pe³ni³ funkcjê kierownika
PZLZ w Pakos³awiu pow. Rawicz. Od 1991 roku prowadzi³ prywatn¹ praktykê
weterynaryjn¹ w Jutrosinie. W 2002 roku uzyska³ tytu³ specjalisty z zakresu
higieny zwierz¹t rzenych i ¿ywnoci pochodzenia zwierzêcego. Wspó³pracowa³ z Wojewódzkim Zak³adem Weterynarii w Lesznie Oddzia³ Terenowy w Rawiczu, a nastêpnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Rawiczu.
Waldemar Hemmerling da³ siê poznaæ jako dobry lekarz, wspania³y kolega i wspó³pracownik. By³ cenionym fachowcem.
Koledzy z roku wspominaj¹ Waldka jako organizatora wspania³ych zjazdów kole¿eñskich.
Jutrosiñskie spo³eczeñstwo Waldemara Hemmerlinga darzy³o zaufaniem,
czemu da³o wyraz wybieraj¹c go na przewodnicz¹cego Samorz¹du Mieszkañców w Jutrosinie. Funkcjê tê pe³ni³ przez dwie kadencje.
Jego pogrzeb odby³ siê w sobotê 16 maja o godzinie 12.00 na jutrosiñskim
cmentarzu parafialnym.
Po¿egna³o Go liczne grono przyjació³ i kolegów oraz mieszkañcy wielu
okolicznych miejscowoci.
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