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Artyku³ redakcyjny

ARTYKU£ REDAKCYJNY
Szanowni Pañstwo!
Witamy Pañstwa najserdeczniej w jesienno-zimowej scenerii. Prawdê mówi¹c kiedy piszê te s³owa jest absolutnie jesienny pejza¿, ale kiedy nasz kwartalnik dotrze do Pañstwa to kto wie mo¿e bêdzie nie¿na zima.
Kilka ostatnich miesiêcy obfitowa³o w liczne wydarzenia korporacyjne
i nie tylko; pocz¹wszy od 60-Lecia Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego
we Wrzeni, poprzez Jedzieckie Mistrzostwa Polski, a¿ do zupe³nie, niestety,
nie satysfakcjonuj¹cych lekarzy weterynarii wykonuj¹cych prace zlecone
 rozwi¹zañ prawnych przyjêtych przez nasz rz¹d, a cilej mówi¹c podpisanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego (w dziale:
Aktualnoci).
W ka¿dym Biuletynie staramy siê przekazaæ Pañstwu jak najwiêcej informacji z ¿ycia naszej korporacji, wa¿nych wydarzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
cz³onków Wielkopolskiej Izby, w skrócie przedstawiæ dzia³ania Rady  na polu
legislacyjnym, jak i w ramach ustawowych obejmuj¹cych podstawowe obowi¹zki i dzia³ania, w tym podjête podczas kolejnych sesji uchwa³y, ale te¿ artyku³y z zakresu nauki i praktyki lekarsko-weterynaryjnej oraz promuj¹ce osi¹gniêcia lekarzy weterynarii w tym zakresie.
Humanizacja to piêkne s³owo zwi¹zane przecie¿ z cz³owiekiem, cz³owieczeñstwem, ale te¿ zwyczajnie podkrelaj¹ce wartoci wyp³ywaj¹ce dla ka¿dego z nas z przes³ania nauk humanistycznych w szerokim pojêciu. Siêgamy wiêc
do historii weterynarii i kraju, do publicystyki w postaci komentarzy zawodowych i nie tylko, ale i do poezji. Mamy nadziejê, ¿e ta ró¿norodnoæ tematyki
sprawia, ¿e nasz kwartalnik jest dla Pañstwa bardziej interesuj¹cy. Z satysfakcj¹ zauwa¿ylimy te¿, ¿e jego formu³a sta³a siê wzorcem dla innych izb okrêgowych, których Biuletyny swoj¹ form¹ przypominaj¹ nasz Biuletyn. Bardzo
zale¿y nam na Pañstwa uwagach, wspomnieniach, wszelkich formach, w których zechcieliby Pañstwo zawrzeæ swoje wra¿enia i w³¹czyæ siê przez to do
wspó³redagowania Biuletynu Informacyjnego. Prosimy wiêc osoby, które czuj¹ tak¹ potrzebê o nadsy³anie swoich tekstów do naszej redakcji.
A tymczasem zapraszamy do lektury Biuletynu. Zachêcam do przeczytania relacji Prezesa lek. wet. Andrzeja Moskala dotycz¹cej bie¿¹cej pracy Rady
Wielkopolskiej Izby oraz Rady Krajowej. W uzupe³nieniu informacja z posiedzeñ Rady WIL-Wet. jej Sekretarza lek. wet. Henryka Zió³kowskiego.
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Polecam Komentarz nie tylko zawodowy wspania³ego felietonisty doc. dr.
hab. K.J. Wojciechowskiego, a tak¿e artyku³y historyka weterynarii i martyrologii lekarzy weterynarii podczas minionych wojen wiatowych dr W³odzimierza Gibasiewicza; naukê i praktykê w wydaniu prof. dr hab. W. Kempskiego
i dr n. wet. K. Urbaniaka, barwne relacje z podró¿y dr n. wet. Lecha Gogolewskiego i prozê z ¿ycia Inspekcji, czyli zwalczanie choroby Aujeszkyego przez
lek. wet. Roberta £êgosza  PLW w Szamotu³ach. Jest te¿ jak zwykle oryginalny lek. wet. Jacek Sonicki i jego komentarz dotycz¹cy bie¿¹cych wydarzeñ
zawodowych, a tak¿e barwne i bogato ilustrowane relacje z 60-Lecia PTW
autorstwa lek. wet. Mieczys³awa Pietrzaka i dr W. Gibasiewicza oraz artyku³
zwyciê¿czyni tegorocznych zawodów w skokach konnych przez przeszkody
lek. wet. Beaty Majchrzak. Dla tych z Pañstwa, którzy ceni¹ sobie relaks i mam
nadzieje mi³e chwile poezj¹, jak zawsze k¹cik poetycki.
Mielimy nadziejê, ¿e rozdzia³ Z ¿a³obnej karty tym razem pozostanie
pusty, ale z ¿alem i zaskoczeniem przyjêlimy najpierw wiadomoæ o odejciu
lek. wet. Waldemara Golca, a nieco póniej dr W³adys³awa Lewkowicza. I do
Nich i Ich Rodzin biegn¹ nasze ciep³e myli i s³owa po¿egnania w przedwi¹tecznym wydaniu Biuletynu.
Drodzy Pañstwo, zanim pierwsza gwiazdka b³ynie na wigilijnym niebie,
chcielibymy przekazaæ Pañstwu ¿yczenia zdrowych, spokojnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia, ciep³a rodzinnego, mi³oci, radoci i wiele szczêcia w Nadchodz¹cym Nowym Roku 2011.
W imieniu redakcji
mgr Agnieszka Bylewska
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Lek. wet. Andrzej Moskal

SZANOWNE KOLE¯ANKI I KOLEDZY!

Czas biegnie nieub³aganie i ju¿ nied³ugo witaæ bêdziemy Nowy, a ¿egnaæ
Stary Rok.
Jaki on by³ dla polskiej Weterynarii? Widaæ go³ym okiem, ¿e polityka finansowa pañstwa zmierza ku temu, aby przej¹æ pe³n¹ kontrolê tak¿e i nad
skromnym bud¿etem naszej weterynarii.
Zmiana ustawy o finansach publicznych i zwi¹zana z tym likwidacja tzw.
rachunków dochodów w³asnych, wprowadzenie kas fiskalnych przy wiadczeniu us³ug weterynaryjnych budzi wiele obaw. Nie pomog³y rozmowy, spotkania, interpelacje poselskie. Klamka zapad³a.
Innymi s³owy: nale¿noci za czynnoci urzêdowe bêd¹ wp³ywaæ do bud¿etu pañstwa i bud¿et pañstwa bêdzie wyp³aca³ wynagrodzenie osobom wyznaczonym, czy innym podmiotom np. ZHW, itp.
Powstaje obawa, czy rzeczywicie na czas sp³yn¹ pieni¹dze na pokrycie
tych nale¿noci i czy nie spowoduje to perturbacji w realizacji zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa i zdrowia publicznego.
Nale¿y uczuliæ osoby wyznaczone do wykonywania czynnoci urzêdowych, a tak¿e powiatowych lekarzy weterynarii, a by w zawieranych umowach
zawarty by³ konkretny termin wyp³aty nale¿noci za wykonan¹ czynnoæ. Jest
to zreszt¹ zawarte w apelu Krajowej Rady z dnia 8 listopada 2010 roku. Ponadto zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej mo¿na w nich
okrelaæ  zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynnoci, wysokoci
wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin p³atnoci .
Zgodnie za z ustaw¹ o terminach zap³aty w transakcjach handlowych termin ów powinien wynosiæ 30 dni (Dz. U. 139 poz. 1323 z 13.06.2003 roku).
Jest to bardzo wa¿ne ze wzglêdu na mo¿liwe zatory p³atnicze, które mog¹
siê pojawiæ zgodnie z likwidacj¹ dochodów w³asnych.
Z innych spraw bêd¹cych przedmiotem zainteresowania rad okrêgowych
i Rady Krajowej to sprawa organizacji i usytuowania Inspekcji Weterynaryjnej
jako urzêdu gwarantuj¹cego bezpieczn¹ ¿ywnoæ. Pojawiaj¹ siê tu najró¿niej-
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sze pomys³y od projektu konsolidacji administracji zespolonej i utworzenia
administracji weterynaryjnej jako wydzia³u w ramach Urzêdu Wojewódzkiego
(projekt niektórych Wojewodów) czy po³¹czenia Inspekcji Weterynaryjnej
z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Ochrony Rolin i Nasiennictwa oraz Inspekcj¹ Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych w jeden twór zwany Pañstwow¹ Inspekcja Bezpieczeñstwa ¯ywnoci. Tê ostatni¹ koncepcjê ju¿ przerabialimy w okresie rz¹dów PIS-u i Samoobrony.
Pomys³y te sta³y siê powodem burzliwej dyskusji na forum rad okrêgowych i Rady Krajowej. Ostatecznie jednak za³o¿enia do tych projektów Krajowa Rada odrzuci³a w ca³oci i przedstawi³a w³asny projekt oparty o pe³n¹ pionizacjê Inspekcji Weterynaryjnej funkcjonuj¹cej w ramach tzw. Urzêdu Zdrowia Publicznego  instytucji zupe³nie niezale¿nej podleg³ej Prezesowi Rady
Ministrów.
Jeli chodzi o rozmowê w sprawie zmiany op³at pobieranych przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ i wynagrodzeñ dla osób wyznaczonych, to w zasadzie stoj¹
w miejscu. Nie dosz³o do ¿adnego porozumienia miêdzy stron¹ rz¹dow¹ a naszym samorz¹dem. Dlatego zdecydowano siê na krok ostateczny w postaci
wys³anej petycji w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego (pismo potwierdzaj¹ce otrzymanie petycji przez Sekretarza Generalnego PE z dnia 20.09.2010 r.).
Jeli chodzi o pracê Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji, to skupi³a siê ona nad opracowaniem i zg³oszeniem do legislacji zmian prawnych chroni¹cych nasz zawód tj. wprowadzenie sta¿u pracy w zawodzie dla kierowników zak³adów leczniczych odpowiednio: dla gabinetu  2 lata, dla przychodni
 3 lata, dla lecznicy  4 lata, a dla kliniki 5 lat.
Bêdziemy wnioskowaæ tak¿e o wszczêcie w pojêciu prawnym terminu
us³uga weterynaryjna. Jest to b. wa¿ne ze wzglêdu na klasyfikacjê us³ug
i zwi¹zane z tym sprawy rozliczeñ i podatków.
Du¿o miejsca podczas wspólnego posiedzenia Komisji Lekarzy Wolnej
Praktyki i Farmacji oraz Komisji ds. Kszta³cenia i Studiów Wy¿szych powiêcono tzw. ustawicznemu kszta³ceniu.
Kszta³cenie ustawiczne jest wpisane w programy edukacyjne Unii Europejskiej. Równie¿ FVE wspiera pomys³ kszta³cenia przez ca³e ¿ycie i sta³ego
rozwoju zawodowego. Jest to szczególnie wa¿ne w zawodach medycznych
i pokrewnych.
Komisja Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji zwraca jednak uwagê, ¿e
musi to byæ jednak proces d³ugotrwa³y, nie mo¿e byæ obligatoryjny i ma byæ
wprowadzony b. ³agodnie.
Powinien byæ poprzedzony szerokimi konsultacjami w celu uzmys³owienia lekarzom, szczególnie starszym i z ró¿nych rodowisk korzyci p³yn¹cych
z takiego systemu nagradzania tych, którzy chc¹ pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê.
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Bêdzie to system punktowy z b. precyzyjnie okrelon¹ mo¿liwoci¹ zdobywania punktów za konkretne imprezy, szkolenia, prenumeratê, wyk³ady, itp.
Mylê, ¿e bêdzie to temat szeroko dyskutowany w ca³ym naszym rodowisku.
Kole¿anki i Koledzy!
Z tego krótkiego tekstu widaæ, ¿e pod skorup¹ marazmu i nudy wiele siê
dzieje. Jednak nie zawsze zgadza siê z oczekiwaniami. I mylê, ¿e póki co (czytaj: wybory) niewiele siê definitywnie rozstrzygnie. Tak to niestety jest, ¿e to
co siê dzieje w polityce ma du¿y wp³yw na wiele innych spraw. Na szczêcie
nadchodzi okres wi¹teczno-noworoczny i dla nas wszystkich bêdzie to krótki
okres wytchnienia i mo¿liwoæ spêdzenia go w rodzinnym gronie.
Wam wszystkim ¿yczê: niech te wiêta bêd¹ odskoczni¹ dla trosk dnia
codziennego, niech up³yn¹ w radosnej i rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok
niech przyniesie wiêcej optymizmu i nadziei w pracy i w ¿yciu osobistym.
Z kole¿eñskim pozdrowieniem
Andrzej Moskal
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Lek. wet. Henryk Zió³kowski
Sekretarz Rady

INFORMACJA
O POSIEDZENIU PREZYDIUM
ORAZ O OBRADACH IX SESJI
RADY NASZEJ IZBY
W dniu 17.08.2010 r. odby³o siê posiedzenie Prezydium Rady na które
zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej.
Obrady w ca³oci powiêcone by³y przygotowaniu i opracowaniu przez nasz¹
Radê stanowiska w sprawie za³o¿eñ do projektu Ustawy zmieniaj¹cej strukturê
i organizacjê Inspekcji Weterynaryjnej.
Przewodnicz¹cy Komisji Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej lek. wet.
Krzysztof Lamek przedstawi³ projekt stanowiska Komisji, który powsta³
w oparciu o konsultacje w gronie zainteresowanych pracowników Inspekcji
Weterynaryjnej. W stanowisku tym odniesiono siê do licznych w¹tpliwoci jakie budzi projekt. Zosta³y te¿ nakrelone zagro¿enia dla prawid³owego funkcjonowania i realizowania zadañ weterynarii w nowej strukturze. Nie zapewnia ona bowiem w tym kszta³cie m.in. obsadzania kluczowych stanowisk osobami posiadaj¹cymi kompetencje merytoryczne niezbêdne do podejmowania
decyzji zwi¹zanych z weterynari¹. Stanowisko Komisji sprzeciwia siê zmarginalizowaniu weterynarii w projekcie uchwa³y wskazuj¹c na zagro¿enie sprawnej realizacji zadañ monitoringowych. Wskazano te¿ szereg niezgodnoci
w zapisach dotycz¹cych mo¿liwoci braku kompetentnych lekarzy wet. na
szczeblach struktur wojewódzkich i powiatowych. Nowy projekt Inspekcji
wzbudza zaniepokojenie Komisji dotycz¹ce zabezpieczenia p³ynnoci finansowej przy realizacji zadañ weterynarii. Okazuje siê, ¿e kontrole unijne kwestionuj¹ zatrudnianie osób spoza weterynarii w Inspekcji Weterynaryjnej.
Równie¿ Komisja Lekarzy Wolnej Praktyki przedstawi³a swoje stanowisko w tej sprawie. Lek. wet. Piotr Ka³u¿ny proponowa³ odrzucenie projektu
w ca³oci.
Obydwa projekty stanowisk przedstawione zosta³y przez Prezesa Andrzeja
Moskala na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 18.08.2010 r.
W dniu 22 wrzenia 2010r. odby³o siê IX posiedzenie Rady naszej Izby.
Na wstêpie Prezes Andrzej Moskal zrelacjonowa³ przebieg nadzwyczajnego
posiedzenia Izby Krajowej dotycz¹cego prac nad powstaniem Urzêdu Bezpie11
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czeñstwa ¯ywnoci. Okaza³o siê, ¿e mimo wczeniejszych zdañ przeciwnych
wynik g³osowania przedstawicieli Inspekcji by³ zgodny z oczekiwaniami obecnego na sali G³ównego Lekarza Weterynarii. Choæ Izby spe³ni³y swoje zadania
odnonie opracowañ ró¿nych wariantów odrzucenia lub poprawy projektu, to
czêæ Rady Krajowej zbyt ³atwo zrezygnowa³a w g³osowaniu z zachowania
w³asnego zdania i okaza³a podleg³oæ decyzyjn¹ GLW. Czy oznacza to wielk¹
przegran¹ demokracji, czy brak odwagi? Okazuje siê, ¿e odwagi brakuje te¿
w rodowisku lekarzy wolnej praktyki. W sytuacji, gdy potrzeba zorganizowaæ
jak¹kolwiek formê zorganizowanego protestu, wszyscy nabieraj¹ wody w usta
i najchêtniej wsparliby duchowo tych, którzy odwa¿¹ siê protestowaæ za
wszystkich. Taka postawa jest komfortowa dla decydentów i umo¿liwia manewrowanie w dowolnym kierunku. Dopiero, gdy oka¿e siê, ¿e za wykonan¹
pracê nie sp³yn¹ pieni¹dze na konto w ci¹gu 3-4-5 miesiêcy, a ZUS, US i inne
instytucje zapukaj¹ bezwzglêdna rêk¹ komornika po pieni¹dze, zacznie siê
dramat, na który pracujemy ju¿ dzi swoj¹ biernoci¹ i chowaniem g³owy
w piasek.
W trakcie dyskusji przypomniano projekt protestu, który przedstawia³ p.
Waldemar Golec. Dotyczy³ on skutecznie prowadzonej strategii strajku we
Francji. Protest ten by³ wieloetapowy i opiera³ siê na szerokiej informacji opinii publicznej o skutkach ewentualnego odst¹pienia weterynarii od swoich zadañ. Nawet nasze pierwsze kontakty z pos³ami i senatorami pokazywa³y, ¿e nie
zdawali sobie oni sprawy z wagi i znaczenia lekarzy weterynarii dla eksportu,
bezpieczeñstwa ¿ywnoci i bezpieczeñstwa obywateli. Ka¿dy z nich po zapoznaniu siê z ogromem zadañ na³o¿onych na weterynariê, poznaj¹c nasza rolê
w funkcjonowaniu pañstwa, zmienia³ siê i stawa³ siê naszym sojusznikiem
w Sejmie i Senacie. Podobnie jest z ogó³em spo³eczeñstwa, które kojarzy nasz
zawód z pieskami (miasto) lub ze zwierzêtami gospodarskimi. A gdzie eksport,
nadzór nad produkcj¹ ¿ywnoci, zwalczanie chorób, zabezpieczanie granic
przed chorobami zwierz¹t itd. Jako spo³ecznoæ zawodowa jestemy zbyt skupieni na pracy, niemia³o czasami przypominaj¹c sobie, ¿e za tak wa¿n¹ porównywalnie pracê inne korporacje bior¹ rzetelne wynagrodzenie. To jest w³aciwy moment na przebudzenie. Jednak nie mo¿na robiæ protestu bez w³aciwej oprawy medialnej, tak jak omawia³ to na przyk³adzie Francji nasz kolega
p. Waldemar Golec.
Podczas posiedzenia Rada przyjê³a szereg uchwa³, których treæ zawarta
jest na stronach Biuletynu.
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Uchwa³y

UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ RADÊ WIELKOPOLSKIEJ IZBY L-W
10.03.2010 R. 30.03.2010 R. 13.04.2010 R. 09.06.2010 R.
135/2010/V

136/2010/V

137/2010/V

138/2010/V

139/2010/V

140/2010/V

w sprawie terminu XIV Zjazdu
10.03.2010 r.
Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii 10.03.2010 r.
upowa¿nionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu okrelenia miana
przeciwcia³ w rozumieniu przepisów
rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Micha³ Ciê¿kowski
pod nr 00197/12/10.03.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii 10.03.2010 r.
upowa¿nionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu okrelenia miana
przeciwcia³ w rozumieniu przepisów
rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Alicja Ochêdalska
pod nr 00198/12/10.03.2010
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii 10.03.2010 r.
upowa¿nionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu okrelenia miana
przeciwcia³ w rozumieniu przepisów
rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Adam Szubert
pod nr 00199/12/10.03.2010 r.
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Kwirynie
Borowicz-Ostrowskiej o numerze 65348
w sprawie wpisu lekarza weterynarii Andrzeja
Kêdziory (emeryt)
o numerze prawa wyk. zawodu 06491
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10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

Uchwa³y

141/2010/V

w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Waldemara Malankowskiego (dotychczasowy
cz³onek Zachodniopomorskiej Izby L-W)
o numerze prawa wyk. zawodu 02345
142/2010/V
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
wiêtos³awy Kutzner-Stefañskiej
(dotychczasowy cz³onek Zachodniopomorskiej
Izby L-W)
o numerze prawa wyk. zawodu 20168
143/2010/V
w sprawie skrelenia lekarza weterynarii Ewy
Sadkowskiej na wniosek zainteresowanej,
nr prawa wyk. zawodu 65152, nr Ew. rej. 1159
144/2010/V
w sprawie skrelenia lekarza weterynarii
Wojciecha Kryjaka
nr prawa wyk. zawodu 85453,
nr Ew. rej. 1218 b
145/2010/V
w sprawie skrelenia lekarza weterynarii Paw³a
Huberta Kusyka
nr prawa wyk. zawodu 65334,
nr Ew. rej. 1402
146/2010/V
w sprawie umorzenia zad³u¿enia lekarza
weterynarii Reginy Kumali oraz stwierdzenia
posiadania przez ww. statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracuj¹cego (sk³adka
0 z³/mies)
147/2010/V
w sprawie stwierdzenia posiadania przez
lek.wet. Micha³a Wawrzyniaka statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracuj¹cego (sk³adka
0 z³/mies)
148/2010/V
w sprawie stwierdzenia posiadania przez
lek.wet. Mariê Szab³oñsk¹ statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracuj¹cego (sk³adka
0 z³/mies)
149/2010/V/Rej. ZLZ w sprawie wykrelenia zak³adu z ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t na wniosek
podmiotu prowadz¹cego zak³ad
GABINET WETERYNARYJNY
„SUI-LAB”
FD S£OPANOWO
64-520 Obrzycko,
Kierownik i w³aciciel zak³adu –
lek. wet. Marek Dziewiñski
Nr ksiêgi 12/1/1061/2008/IV/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 604
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10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

Uchwa³y

150/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
10.03.2010 r.
z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
Gabinet Weterynaryjny Us³ugi Weterynaryjne
Bartosz Konieczny”
63-440 Raszków
ul. Polna 16 b
Kierownik i w³aciciel zak³adu
lek. wet. Bartosz Konieczny
Nr Ew. 143, Nr ksiêgi 12/1/162/2005/IV/Rej.
ZLZ,
Treæ zmian:
– zmiana nazwy zak³adu leczniczego dla
zwierz¹t na: Gabinet Weterynaryjny lek. wet.
Bartosz
Konieczny”
– zmiana siedziby zak³adu na
Przybys³awice 93 b, 63-440 Raszków
151/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
10.03.2010 r.
z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
„ALMA– VET”
64-840 Budzyñ, ul. Dworcowa 17
Kierownik i wspó³w³aciciel zak³adu
lek. wet. Waldemar Malankowski
Nr Ew. 633
Nr ksiêgi 12/1/124/2009/V/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
Zmiana nazwy zak³adu leczniczego dla zwierz¹t
na: GABINET WETERYNARYJNY „ALMAVET A.W.MALANKOWSCY S.C.
152/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
10.03.2010 r.
z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
„LECZNICTWO I PROFILAKTYKA
ZWIERZ¥T S.C. 63-200 Jarocin,
ul. Poznañska 1a
Kierownik i w³aciciel zak³adu
lek. wet. Romuald Wróbel
Nr Ew. 203
Nr ksiêgi 12/1/222/2005/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmian:
– zmiana nazwy na: „Gabinet Weterynaryjny”
– liczba pracowników lekarzy weterynarii – 1
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153/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
10.03.2010 r.
z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
„GABINET WETERYJNY ADAM
SZEFLIÑSKI 64-100 Leszno, ul. Francuska 35
Kierownik i w³aciciel zak³adu
lek. wet. Adam Szefliñski
Nr Ew. 574
Nr ksiêgi 12/1/844/2007/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
– liczba pracowników lekarzy weterynarii – 2
154/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
10.03.2010 r.
z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
63-810 Borek Wlkp., ul. Zielona 15 d
Kierownik i w³aciciel zak³adu
lek. wet. Sylwia Skrzypczak
Nr Ew. 520
Nr ksiêgi 12/1/651/2006/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmian:
– Zmiana nazwiska kierownika na lek. wet.
Sylwia Idkowska (zmiana stanu cywilnego)
– liczba pracowników personelu pomocniczego
–3
155/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
10.03.2010 r.
z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
„GABINET WETERYNARYJNY” 61-547
Poznañ, ul. Wierzbiêcice 65
Kierownik i wspó³w³aciciel zak³adu
lek. wet. Marta Adamczyk
Nr Ew. 589
Nr ksiêgi 12/1/920/2007/IV/Rej. Z.L.Z.
Treæ zmian:
– zmiana nazwy na: „GABINET
WETERYNARYJNY MARTA ADAMCZYK”
– w³aciciel zak³adu: lek. wet. Marta Adamczyk
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Uchwa³y

156/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Lek. wet. Adam Szubert
(wspó³w³aciciel i kierownik)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. „PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
LABEK KATARZYNA I ADAM SZUBERT
S.C.”
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wroc³awska 146 A
nr ewidencyjny 636.
– numer ksiêgi – 12/2/156/2010/V/Rej. ZLZ

10.03.2010 r.

157/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „GABINET WETERYNARYJNY
ANNA PINKOWSKA”
62-800 Kalisz, ul. Warszawska 63 A
Lek. wet. Anna Pinkowska
(w³aciciel i kierownik)
nr ewidencyjny 637
– numer ksiêgi – 12/1/157/2010/V/Rej. ZLZ

10.03.2010 r.

158/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
10.03.2010 r.
leczniczych dla zwierz¹t
Lek. wet. Kamila Majewska
(w³aciciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „ANIMALS”
KAMILA MAJEWSKA
64-920 Pi³a, ul. Poznañska 139
pod numerem ewidencyjnym 638.
2. Dokonaæ wpisów w poszczególnych
rubrykach ewidencji o treci nastêpuj¹cej:
– numer ksiêgi – 12/1/176/2010/V/Rej. ZLZ
159/2010/V

w sprawie przyznania Pos³owi na Sejm RP
10.03.2010 r.
Piotrowi Walkowskiemu oraz dr n. wet.
Tadeuszowi Jakubowskiemu – Prezesowi KRLW medalu AMICUS VETERINARIAE
(przyjaciel Weterynarii)

160/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Ewie Marii
Kostenckiej
o numerze 65349
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30.03.2010 r.

Uchwa³y

161/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
30.03.2010 r.
zawodu lekarza weterynarii Dorocie Dagmarze
Wirskiej
o numerze 65350

162/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Agnieszce Beacie
Gilar
o numerze 65351

30.03.2010 r.

163/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Izabeli Katarzynie
Wasielak o numerze 65352

30.03.2010 r.

164/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
„PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA” 63-200 Jarocin,
ul. Wêglowa 6Kierownik i w³aciciel zak³adu
lek. wet. Tadeusz M. Konon
Nr Ew. 264,
Nr ksiêgi 12/1/283/2005/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
– zmiana adresu siedziby zak³adu na: 63-200
Jarocin, ul. Poznañska 1A
165/2010/V

30.03.2010 r.

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii 30.03.2010 r.
upowa¿nionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu okrelenia miana
przeciwcia³ w rozumieniu przepisów
rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Szymon Bogucki
pod nr 00200/12/30.03.2010 r.

166/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii 30.03.2010 r.
upowa¿nionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu okrelenia miana
przeciwcia³ w rozumieniu przepisów
rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Alicja Serdyniecka
pod nr 00201/12/30.03.2010 r.

167/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Andrzejowi
Julianowi Mamczurowi
o numerze 65353
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13.04.2010 r.

Uchwa³y

168/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Marii Aleksandrze
Witoñ
o numerze 65354
169/2010/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Mateuszowi
Leciejewskiemu
o numerze 65355
170/2010/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarza weterynarii
Andrzeja Bombrowicza (dotychczasowy
cz³onek Dolnol¹skiej Izby L-W) nr prawa wyk.
zawodu 10098
171/2010/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarza weterynarii
Andrzeja Bombrowicza (dotychczasowy
cz³onek Dolnol¹skiej Izby L-W) nr prawa wyk.
zawodu 10098
172/2010/V
w sprawie stwierdzenia posiadania przez lekarza
weterynarii Lecha S³abosza statusu lekarza
Weterynarii emeryta niepracuj¹cego – sk³adka
cz³onkowska w wys.0 z³ mies.
173/2010/V/Rej. ZLZ o wykreleniu zak³adu z ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t na wniosek podmiotu
prowadz¹cego zak³ad
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C.
ul. Siemiradzkiego 18, 64-920 Pi³a
Kierownik i w³aciciel zak³adu – lek. wet.
Jadwiga Grabara
Nr ksiêgi 12/2/189/2005/IV/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 170
174/2010/V/Rej. ZLZ o wykreleniu zak³adu z ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t na wniosek podmiotu
prowadz¹cego zak³ad
GABINET WETERYNARYJNY
„VET-AGRO SERWIS”
Pl. Wolnoci 17, 64-700 Czarnków
W³aciciel zak³adu – lek. wet. Zenon
Ja¿d¿ewski
Kierownik: lek. wet. Alicja Wyrzykowska
Nr ksiêgi 12/1/283/2005/IV/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 368
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13.04.2010 r.

13.04.2010 r.

13.04.2010 r.

13.04.2010 r.

13.04.2010 r.

13.04.2010 r.

13.04.2010 r.
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175/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian w ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
US£UGI WETERYNARYJNE lek. wet.
Wojciech ¯uchowski 64-200 Wolsztyn,
ul. Okrê¿na 27
Kierownik i w³aciciel zak³adu
lek. wet. Wojciech ¯uchowski
Nr Ew. 389,
Nr ksiêgi 12/1/432/2006/IV/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
– zmiana adresu siedziby zak³adu na: 64-200
Wolsztyn, Karpicko, ul. Poznañska 3e
176/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „ANIMALS”
KAMILA MAJEWSKA
64-920 Pi³a, ul. Poznañska 139
Lek. wet. Kamila Majewska
(w³aciciel i kierownik)
Nr ewidencyjny 638.
– numer ksiêgi – 12/1/176/2010/V/Rej. ZLZ
177/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „GABINET WETERYNARYJNY KAMIL
OLENDER” 63-330 Dobrzyca ul. Nowa 24
Lek. wet. Kamil Olender
(w³aciciel i kierownik)
Nr ewidencyjny 639
– numer ksiêgi -12/1/177/2010/V/Rej. ZLZ
178/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Lek. wet. Renata Suder
(w³aciciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ORION
LEK. WET. RENATA SUDER
62-020 Swarzêdz
ul. Wrzesiñska 51
nr ewidencyjny 640
– numer ksiêgi – 12/1/178/2010/V/Rej. ZLZ
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13.04.2010 r.

13.04.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

Uchwa³y

179/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Lek. wet. Rafa³ £acinik
(w³aciciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
LEK.MED.WET.RAFA£ £ACINIK BOVI
MEDICUS SPECJALISTYCZNY GABINET
WETERYNARYJNY”
63-910 Roszkowo 16
Nr ewidencyjny 641
– numer ksiêgi – 12/1/179/2010/V/Rej. ZLZ
180/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Lek. wet. MELCHIOR MATYASZCZYK
(w³aciciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„ GABINET WETERYNARYJNY
MATYASZCZYK MELCHIOR ”
64-200 Wolsztyn, ul. Drzyma³y 32
nr ewidencyjny 642
– numer ksiêgi – 12/1/180/2010/V/Rej. ZLZ
181/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Lek. wet. RAFA£ KO£CZYK
(w³aciciel)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY LEK. WET.
RAFA£ KO£CZYK 62-306 Ko³aczkowo, ul.
Wrzesiñska 38 B
Nr ewidencyjny 643
– numer ksiêgi – 12/1/181/2010/V/Rej. ZLZ
182/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Lek. wet. URSZULA SZCZEPANIAK
(w³aciciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY ESKULAP”
62-028 Kozieg³owy, Os. Lene 12 c
numerem ewidencyjnym 644.
– numer ksiêgi – 12/1/182/2010/V/Rej. ZLZ
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09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

Uchwa³y

183/2010/V/Rej. ZLZ o wpisie zak³adu do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Lek. wet. PIOTR SZUBERT
(wspó³w³aciciel zak³adu)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„OSTROWSKIE CENTRUM
WETERYNARYJNE”
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kard. Mieczys³awa
Ledóchowskiego 57
Nr widencyjny 645.
– numer ksiêgi – 12/2/183/2010/V/Rej. ZLZ
184/2010/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza
weterynarii £ukaszowi Klasce
Nr 65356
185/2010/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza Weterynarii Adamowi
Kapitaniakowi
Nr 65357
186/2010/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Katarzynie
Zmylonej
Nr 65376
187/2010/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Katarzynie
Krystynie Ocelik
Nr 65358
188/2010/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Jadwidze Hortensji
Borkowskiej
Nr 65359
189/2010/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Adamowi Karolowi
Grabowskiemu
Nr 65360
190/2010/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Jackowi
Mleczakowi
Nr 65361
191/2010/V
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Dawidiwi
Tomaszowi Wojciechowskiemu
Nr 65362
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09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.

09.06.2010 r.
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192/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Jakubowi
Mieczys³awowi Urbanowi
Nr 65363

09.06.2010 r.

193/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Mi³oszowi
£ukaszowi Urbañskiemu
Nr 65364

09.06.2010 r.

194/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii £ukaszowi
Rybczyñskiemu
Nr 65365

09.06.2010 r.

195/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Katarzynie
Szelewicz
Nr 65366

09.06.2010 r.

196/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Natalii Weronice
Mróz Nr 65367

09.06.2010 r.

197/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie Krystynie
Zarêbie Nr 65368

09.06.2010 r.

198/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Micha³owi
Sidorowiczowi Nr 65369

09.06.2010 r.

199/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Adamowi
Miko³ajowi Cichowskiemu Nr 65370

09.06.2010 r.

200/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
09.06.2010 r.
zawodu lekarza weterynarii Gra¿ynie Agnieszce
Szalbierz Nr 65371

201/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
09.06.2010 r.
zawodu lekarza weterynarii Agacie Katarzynie
Sibielak Nr 65372

202/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Paulinie S³awie
Lisiak Nr 65373

09.06.2010 r.

203/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Agacie
Kwieciñskiej Nr 65374

09.06.2010 r.

204/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii £ukaszowi
Bochenowi Nr 65375

09.06.2010 r.
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205/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Rafa³owi
Koszarkowi Nr 65377

206/2010/V

w sprawie skrelenia lekarza weterynarii Moniki 09.06.2010 r.
Mróz-Gduli
Nr 65211, nr Ew. rejestru 1240

207/2010/V

w sprawie stwierdzenia posiadania przez lekarza 09.06.2010 r.
weterynarii Krystynê Haremsk¹ statusu lekarza
weteranarii emeryta niepracuj¹cego (sk³adka
cz³onkowska 0 z³ mies.)

208/2010/V

w sprawie przyznania lekarzowi weterynarii
Mieczys³awowi Krzy¿yñskiemu jednorazowej
zapomogi finansowej oraz stwierdzenia
posiadania przez ww. statusu lekarza
weteranarii emeryta niepracuj¹cego (sk³adka
cz³onkowska 0 z³ mies.)

09.06.2010 r.

209/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia zmar³ego
lekarza weterynarii Zbigniewa Gutkowskiego.

09.06.2010 r.

210/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia z tytu³u
09.06.2010 r.
niezap³aconych sk³adek cz³onkowskich lekarza
weterynarii Karoliny Komin.

211/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia z tytu³u
09.06.2010 r.
niezap³aconych sk³adek cz³onkowskich lekarza
weterynarii Edwarda Hierowskiego.

212/2010/V

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Katarzynie Annie
Bobusi.
Nr 65378

09.06.2010 r.

213/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia zmar³ego
lekarza weterynarii Jerzego £ukasika.

09.06.2010 r.

214/2010/V

w sprawie stwierdzenia posiadania przez lekarza 09.06.2010 r.
weterynarii Stanis³awa Nabzdyka statusu
lekarza weteranarii emeryta niepracuj¹cego
(sk³adka cz³onkowska 0 z³ mies.)

215/2010/V

w sprawie umorzenia zad³u¿enia zmar³ego
09.06.2010 r.
lekarza weterynarii Aleksandra Gr¹dalaskiego.
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216/2010/V

217/2010/V

w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii 09.06.2010 r.
upowa¿nionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu okrelenia miana
przeciwcia³ w rozumieniu przepisów
rozporz¹dzenia 998/2003
lek. wet. Jan B¹kowski
pod nr 00202/12/09.06.2010 r.
o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

09.06.2010 r.

W³aciciel zak³adu
Tomasz ¯ywocki

218/2010/V

GABINET WETERYNARYJNY
Gabinet Weterynaryjny Tomasz ¯ywocki
61-854 Poznañ, ul. Mostowa 34
Nr ksiêgi 12/1/188/2005/III/ ZLZ,
Nr Ew. 65
Treæ zmiany:
Zmiana kierownika zak³adu leczniczego dla
zwierz¹t: poprzednio – lek. wet. Milena
Muszyñska, aktualnie – lek. wet.Olga
Sobkowska
o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
Kierownik i w³aciciel zak³adu – lek. wet. Józef
Napiera³a
/imiê i nazwisko kierownika zak³adu lub
podmiotu prowadz¹cego zak³ad/*
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n. LECZNICA DLA ZWIERZ¥T JÓZEF
NAPIERA£A
64-310 Lwówek, Lipka Wielka 28
Nr Ew. 156
Nr ksiêgi 12/3/175/2005/IV/Rej.ZLZ
Treæ zmian dotyczy personelu zak³adu
leczniczego dla zwierz¹t:
liczba zatrudnionych lekarzy weterynarii (w tym
kierownik zak³adu) – 4
liczba osób personelu pomocniczego – 2
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219/2010/V

220/2010/V

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

09.06.2010 r.

prowadz¹cy zak³ad – Dyrektor Maciej Dwig
(Us³ugi Komunalne)
Lecznica Weterynaryjna p.n. Us³ugi
Komunalne – Schronisko dla Zwierz¹t.
ul. Bukowska 266, 60-189 Poznañ
pod numerem ewidencyjnym 37,
nr ksiêgi 12/3/160/2005/III/Rej.ZLZ
Treæ zmian:
Zmiana kierownika zak³adu leczniczego na:
lek. wet. Jakuba Koz³owskiego
Zmiana rodzaju zak³adu leczniczego na :
Przychodniê Weterynaryjn¹
Zmiana nr ksiêgi na: 12/2/219/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
09.06.2010 r.
leczniczych dla zwierz¹t
kierownik i w³aciciel zak³adu lek. wet.
Katarzyna Marciniak
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „NA
POLANCE” KATARZYNA MARCINIAK
61-131 Poznañ, ul. Katowicka 11/U 1-2
Nr ksiêgi 12/2/117/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 569
Treæ zmiany dotyczy personelu zak³adu
leczniczego dla zwierz¹t:
liczba zatrudnionych lekarzy weterynarii
(w tym kierownik zak³adu) – 3
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221/2010/V

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t

09.06.2010 r.

kierownik i w³aciciel zak³adu lek. wet.
Ma³gorzata Wilkowiecka
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „DLA
MA£YCH ZWIERZ¥T
62-507 Konin, ul. Moniuszki 5
Nr ksiêgi 12/2/332/2005/IV/Rej. ZLZ
Nr Ew. 314
Treæ zmian:
Zmiana rodzaju zak³adu leczniczego na :
Gabinet Weterynaryjny
Zmiana nazwy zak³adu leczniczego na: Gabinet
Weterynaryjny
Zmiana nr ksiêgi na: 12/1/221/2010/V/Rej. ZLZ
222/2010/V

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
wspó³w³aciciel zak³adu lek. wet. £ukasz
Urbañski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„CENTRUM WETERYNARII S.C.”
63-600 Kêpno, ul. M³yñska 9
Nr Ew. 363
Nr ksiêgi 12/2/381/2005/IV/Rej.ZLZ

09.06.2010 r.

Treæ zmiany:
Zmiana kierownika zak³adu leczniczego na :
lek. wet. £ukasza Urbañskiego
223/2010/V

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
09.06.2010 r.
leczniczych dla zwierz¹t
Kierownik i w³aciciel zak³adu lek. wet.
Miros³aw Kowalski
GABINET WETERYNARYJNY
„Specjalistyczna Lecznica dla Drobiu lek. wet.
Miros³aw Kowalski
60-683 Poznañ, ul. Wiedeñska 109
Nr Ew. 3
Nr ksiêgi 12/1/112/2004/III/Rej. ZLZ
Treæ zmiany:
Zmiana nazwy w³asnej zak³adu leczniczego na :
„GABINET WETERYNARYJNY
MIROS£AW KOWALSKI
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224/2010/V

225/2010/V

226/2010/V

o wykreleniu zak³adu z ewidencji zak³adów
09.06.2010 r.
leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel i kierownik zak³adu – lek. wet.
Klaudia Kulczak (z d. Szymanowska)
GABINET WETERYNARYJNY
Us³ugi Weterynaryjne Klaudia Szymanowska
64-920 Pi³a, ul. Mieszka I 17
Nr Ew. 565, Nr ksiêgi
12/1/835/2007/IV/Rej.ZLZ
Przyczyn¹ wykrelenia jest wniosek w³aciciela
z dnia 26 maja 2010 r. z³o¿ony z przez
kierownika i w³aciciela, z uwagi na
wykrelenie zak³adu z ewidencji gospodarczej.
o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
09.06.2010 r.
leczniczych dla zwierz¹t
Kierownik i w³aciciel zak³adu lek. wet. Adam
£owczak
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
61-251 Poznañ, os. Or³a Bia³ego 86A
Nr Ew. 253
Nr ksiêgi 12/1/835/2007/IV/Rej.ZLZ
Treæ zmiany dotyczy personelu zak³adu
leczniczego dla zwierz¹t:
liczba zatrudnionych lekarzy weterynarii (w tym
kierownik zak³adu) – 2
o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
09.06.2010 r.
leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel zak³adu – Iwona Srokowska
/imiê i nazwisko kierownika zak³adu lub
podmiotu prowadz¹cego zak³ad/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet dla Zwierz¹t
64-510 Wronki, Pl. Wolnoci 8
Nr Ew. 321
Nr ksiêgi 12/1/339/2005/IV/Rej.ZLZ
ni¿ej wymienione zmiany:
Treæ zmiany:
Zmiana nazwy zak³adu leczniczego dla zwierz¹t
na: „Gabinet Weterynaryjny Iwona Srokowska”
Zmiana adresu zak³adu leczniczego dla zwierz¹t
na: 64-510 Wronki, Pl. Wolnoci 7
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227/2010/V

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel i kierownik zak³adu
– Iwona Srokowska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet dla Zwierz¹t
64-510 Wronki, Pl. Wolnoci 8

09.06.2010 r.

Nr Ew. 321
Nr ksiêgi 12/1/339/2005/IV/Rej.ZLZ
Treæ zmiany:
Zmiana nazwy zak³adu leczniczego dla zwierz¹t
na: „Gabinet Weterynaryjny Iwona Srokowska”
Zmiana adresu zak³adu leczniczego dla zwierz¹t
na: 64-510 Wronki, Pl. Wolnoci 7
228/2010/V

o wpisie zmian do ewidencji zak³adów
09.06.2010 r.
leczniczych dla zwierz¹t
W³aciciel i kierownik zak³adu
– lek. wet. Katarzyna wita³a
/imiê i nazwisko kierownika zak³adu lub
podmiotu prowadz¹cego zak³ad/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Gabinet Lekarza Weterynarii
WET – SAN”
ul. Szkolna 7 b, Przygodzice
Nr Ew. 87
Nr ksiêgi 12/1/31/2005/IV/ Rej. ZLZ
ni¿ej wymienione zmiany:
Treæ zmiany:
Zmiana adresu siedziby zak³adu leczniczego dla
zwierz¹t na: 63-400 Ostrów Wlkp.,
ul. Królowej Jadwigi 50
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DESPERACJA
KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
1. List skierowany do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska:
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2. List skierowany do Przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego prof.
Jerzego Buzka:
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Poni¿ej publikujemy informacjê o podpisaniu przez Ministra Rolnictwa bardzo wa¿nego dla rodowiska weterynaryjnego rozporz¹dzenia dot. op³at za czynnoci z wyznaczenia.

ROZPORZ¥DZENIA DOTYCZ¥CE INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
17.11.2010
Rozporz¹dzenia:
ws. op³at za czynnoci wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹;
ws. wynagrodzenia za czynnoci wykonywanie przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Minister Marek Sawicki podpisa³ rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie 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.
Rozporz¹dzenie nowelizuje op³aty za weterynaryjn¹ kontrolê graniczn¹,
które zosta³y dostosowane do przepisów Unii Europejskiej. Z uwagi na zg³aszane przez rodowiska rolnicze zastrze¿enia co do wysokoci aktualnie obowi¹zuj¹cych op³at, pobieranych w zwi¹zku z realizacj¹ programu zwalczania
choroby Aujeszkyego, zmieniono wysokoæ op³at za kontrolê miêdzy innymi
wiñ i prosi¹t. Zmiana ta polega na zró¿nicowaniu op³at w zale¿noci od iloci
badanych zwierz¹t, w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez rolników.
Od wejcia w ¿ycie znowelizowanego rozporz¹dzenia bêd¹ obowi¹zywa³y
nowe op³aty, w tym podczas realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego, za przeprowadzenie kontroli zwierz¹t, w miejscu ich pochodzenia,
umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych wiadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t:
1) wini, owcy, kozy cielêcia, rebiêcia
a) do 10 sztuk zwierz¹t 10 z³
b) od 11 do 20 sztuk zwierz¹t  za ka¿de nastêpne zwierzê 1 z³
c) od 21 do 50 sztuk zwierz¹t  za ka¿de nastêpne zwierzê 0, 75 z³
d) powy¿ej 50 sztuk zwierz¹t  za ka¿de nastêpne zwierzê 0, 50 z³
2) jagniêcia, kolêcia, prosiêcia:
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a)
b)
c)
d)

do 5 sztuk zwierz¹t 5 z³
od 6 do 20 sztuk zwierz¹t 17 z³
od 21 do 100 sztuk zwierz¹t 23 z³
powy¿ej 100 sztuk  za ka¿de nastêpne zwierzê 0, 20 z³

Ponadto 10 listopada 2010 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisa³
rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i wysokoci
wynagrodzenia za wykonywanie czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne
osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Rozporz¹dzenie wprowadza mo¿liwoæ wynagradzania zak³adów leczniczych za wykonywanie czynnoci powierzonych w drodze umowy przez powiatowego lekarza weterynarii, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744).
Pozosta³e zmiany dotycz¹ stawek wynagrodzeñ za przeprowadzanie kontroli zwierz¹t. Stawki te zosta³y ustalone w wysokoci 93% op³at za wykonanie czynnoci okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie 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.
Rozporz¹dzenia te wejd¹ w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
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WA¯NE INFORMACJE
25 listopada br. odby³o siê w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Jednym z tematów by³o przygotowanie stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej odnonie dokonanych przez
Ministerstwo Rolnictwa zmian Rozporz¹dzeñ mówi¹cych o wystawianiu wiadectw zdrowia dla trzody chlewnej.
Prezydium postanowi³o zarekomendowaæ na najbli¿sze posiedzenie (grudzieñ 2010 r.) Krajowej Radzie podjêcie Uchwa³y wzywaj¹cej lekarzy weterynarii do nie podpisywania nowych umów na wykonywanie urzêdowych czynnoci lekarsko-weterynaryjnych z wyznaczenia przez powiatowych lekarzy
weterynarii.

Zwracamy siê do Kole¿anek i Kolegów o przekazanie swoich adresów
mailowych do Biura Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: biuro@wilwet.pl
Na podane adresy Biuro Izby wysy³aæ bêdzie wszelkie posiadane informacje nap³ywaj¹ce z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
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Dr W³odzimierz A. Gibasiewicz

PODSUMOWANIE AKCJI
ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO
W POW. SZAMOTULSKIM
20 wrzenia 2010 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotu³ach odby³o siê podsumowanie akcji zwalczania choroby Aujeszkyego w powiecie szamotulskim. Na zaproszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii Roberta £êgosza przybyli do Szamotu³ m.in. pose³ Stanis³aw Kalemba (PSL),
pose³ Stanis³aw Stec (PSL), pose³ Romuald Ajchler (SLD),

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Les³aw Szab³oñski, Starosta Powiatu Szamotulskiego
 Pawe³ Kowzan,
przedstawiciele izby
rolniczej, burmistrzowie miast i wójtowie
gmin oraz grupa lekarzy wet. uczestnicz¹cych
bezporednio
w akcji i zaproszeni
gocie.
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Lek. wet. Robert £êgosz w swoim wyst¹pieniu zaprezentowa³ na wybranych slajdach przebieg akcji w powiecie szamotulskim. Mówi³ o trudnych pocz¹tkach, o zagro¿eniach i dylematach  likwidacja stad czy szczepienia? Podkreli³ problem okrêgu zapowietrzonego. Wspomnia³ o zmianie rozporz¹dzenia ministra rolnictwa w trakcie akcji  dot. zwalczania choroby. Dziêkuj¹c za
zaanga¿owanie wymienionych pos³ów, podkrela³, ¿e bez ich osobistego w³¹czenia siê w ten temat i jego pilotowanie od samego pocz¹tku do koñca, ca³a
akcja mog³a zakoñczyæ siê klêsk¹. A tak, ju¿ dzisiaj mo¿emy mówiæ o sukcesie  doda³ na zakoñczenie wyst¹pienia. Referat powiatowego lekarza z Szamotu³ oparty przede wszystkim na prezentacji multimedialnej, zamieszczamy
na nastêpnych stronach (skrót).

Po wyst¹pieniu lek. wet. Roberta £êgosza g³os zabrali pos³owie. Wszyscy
podkrelali doskona³¹ pracê wykonan¹ przez lekarzy weterynarii i techników
wet. Prosili o przekazanie podziêkowañ. I ledwo choroba Aujeszkyego przechodzi do grupy zwalcz(a)onych chorób, jak ebb, grulica, bruceloza, gdzie
widaæ doskona³¹ pracê weterynarii, ju¿ zastanawiaj¹ siê nad kolejnymi wyzwaniami. Wymienia siê afrykañski pomór wiñ, gor¹czkê Q, BVD u byd³a czy
salmonellozy u drobiu.
Wszyscy mówcy podkrelali oddanie sprawie zwalczania Choroby Aujeszkyego przez prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka. Wspominano liczne konferencje
z Jego udzia³em w Poznaniu, spotkania z Profesorem, cierpliwe t³umaczenia
i wyjanianie zagadnieñ przebiegu tej choroby, o której jeszcze kilka lat temu
nie wielu co wiêcej wiedzia³o. Dzisiaj w hodowli wiñ ju¿ widaæ skutki zwalczenia tej choroby, a szczególnie poprawê zdrowotnoci stad, poprawê zyskow-
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noci chowu i hodowli. Ju¿ mielej z naszym materia³em hodowlanym wchodzimy na rynki unijne. Ogromnym zaskoczeniem dla wielu by³o stwierdzenie
Powiatowego Lekarza Weterynarii, ¿e za szerzenie siê choroby Aujeszkyego
odpowiedzialne by³y nielegalne stacje kopulacyjne i utrzymywane tam knury.
Kolejnym zaskoczeniem dla wszystkich by³a s³owa pos³a R. Ajchlera, który mówi³: sukces ma wielu ojców ale jednym z nim jest obecny na tej sali dr
Les³aw Szab³oñski. Mo¿e pan doktor
ju¿ nie pamiêta naszej rozmowy, jak
na pocz¹tku konsultowa³em z nim ten
temat. Ile cennych uwag, spostrze¿eñ
i zastrze¿eñ wówczas us³ysza³em To
wszystko zosta³o wykorzystane przeze
mnie w rozmowach z innymi pos³ami
i urzêdnikami ministerstw przy przekonywaniu ich do podjêcia tego tematu.
W wyst¹pieniu swoim  Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Les³aw Szab³oñski  podziêkowa³
pos³om z Wielkopolski: Stanis³awowi
Kalembie, Romualdowi Ajchlerowi
i Stanis³awowi Stecowi za to wszystko, co dla hodowli wiñ zrobili, za pomoc i zaanga¿owanie. Wspomnia³ o chorobach przed zwalczaniem których stoimy i nakreli³ bie¿¹ce problemy, szczególnie likwidacja rachunków w³asnych od nowego roku, co stanowi ogromne
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ¿ywnoci i apelowa³ o zaanga¿owanie w naprawê, gdy jest jeszcze na to czas, wskazuj¹c na konieczne, a zarazem proste stosunkowo zmiany w rozporz¹dzeniu min. finansów. Mówi³ o próbach konsolidacji s³u¿b i istniej¹cych z tym zwi¹zanych zagro¿eniach. Stara³ siê wyjaniæ
problem wiadectw zdrowia podnoszony przez przedstawicieli izb rolniczych.
Izby rolnicze uwa¿aj¹, ¿e za wystawione wiadectwa powinno p³aciæ pañstwo,
a nie hodowcy. Jeli choroba Aujeszkyego jest zwalczana przez pañstwo, to
dlaczego kosztem wystawienia wiadectw zdrowia obarcza siê hodowców?
Pawe³ Kowzan  Starosta Powiatu Szamotulskiego wskaza³ na przejêciu
przez Starostwo budynku pierwszej lecznicy dla zwierz¹t i zabezpieczenie jej
przed zdewastowaniem. Lek. wet. Robert £êgosz zaproponowa³ stworzenie
w tym budynku muzeum weterynarii nie tylko szamotulskiej, ale i mo¿e wielkopolskiej?
Kilka dni po spotkaniu w Szamotu³ach wymienieni Pos³owie uczestniczyli
w Sejmie w posiedzeniu Komisji Rolnictwa dot. zwalczania choroby Aujeszkyego. Mówiono tak¿e o wiadectwach zdrowia. Wybrane wyst¹pienia publikujemy na nastêpnych stronach Biuletynu.
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Dr W³odzimierz Gibasiewicz

NASI POS£OWIE W SEJMIE O NAS
Wybrane wyst¹pienia podczas posiedzenia w Komisji Rolnictwa
w Sejmie RP  nr 221 w dniu 23 wrzenia 2010 roku:
Pose³ Romuald Ajchler:
 ( )W ubieg³y poniedzia³ek wraz z panem pos³em Kalemb¹ bylimy na
spotkaniu w powiecie szamotulskim, na którym podsumowano program zwalczania choroby Aujeszkyego. Najcenniejsz¹ wiedzê otrzymuje siê od osób, które bezporednio w tym uczestniczy³y, a mianowicie od lekarzy weterynarii
i rolników. I wtedy zrodzi³a siê we mnie refleksja, ¿ebymy nie wpadli w samozachwyt, ¿ebymy nadal  na co zwróci³ dzi uwagê pan dyrektor Wojnicz
 monitorowali stan trzody z zachowaniem nale¿ytej starannoci.
 ( ) ¯eby nie przed³u¿aæ  idê za g³osem pana przewodnicz¹cego: gratulujê realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Nie wpadajcie jednak pañstwo w zachwyt, trzeba jeszcze konsekwentnie wykonywaæ monitoring.
A jeli bêdziecie ewentualnie zmieniaæ rozporz¹dzenia, to proszê pamiêtaæ, ¿e
wiadectwa zdrowia jednak przeszkadzaj¹, a cilej mówi¹c  przeszkadzaj¹
op³aty za wiadectwa, które musz¹ uiszczaæ rolnicy. Z tym nale¿a³oby co zrobiæ. Trzeba te¿ zabezpieczyæ odpowiednie rodki w bud¿ecie pañstwa, ¿eby nie
zmarnowaæ tego programu, który wprowadzilimy wielkim wysi³kiem.
Pose³ Stanis³aw Kalemba:
( ) wiadectwa zdrowia  to jest sprawa do nadrobienia. Wiadomo, ¿e
jeli rolnicy potrzebuj¹ tego dokumentu, jad¹ do lekarza, bo lekarz przecie¿ nie
przyje¿d¿a do gospodarstwa, ¿eby zbadaæ zwierzê. A koszty s¹. Mylê, ¿e nale¿y rozpatrzyæ mo¿liwoæ zró¿nicowania op³at  zreszt¹ taki wniosek wysunêli
lekarze weterynarii. Ni¿sza cena powinna obowi¹zywaæ, gdy stado jest urzêdowo wolne od choroby, a wy¿sza, gdy lekarz musi dojechaæ i sprawdziæ stado,
¿eby wydaæ wiadectwo. Szczególnie dotyczy to mniejszych gospodarstw. Uwa¿am, ¿e tê kwestiê powinno rozwi¹zaæ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i s³u¿by weterynaryjne.
( ) Na tym bardzo ciekawym spotkaniu w Szamotu³ach zabrali g³os równie¿ lekarze weterynarii, którzy ci¹gle czekaj¹ na decyzjê finansow¹ dotycz¹c¹
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ich zarobków. Podkrelali oni, ¿e narzucony im sposób rozliczania siê za wykonywane us³ugi jest niesprawiedliwy. Jeli siê go nie zmieni, zlikwiduje siê to,
co do tej pory funkcjonowa³o. Nie mo¿na przecie¿ zabieraæ instrumentów finansowych, gdy nie daje siê nowych. Proszê o odpowied, jak siê do tego podchodzi na obecnym etapie. Kanclerz Erhardt, który, jak wiadomo dokona³ cudu
gospodarczego, mia³ takie m¹dre powiedzenie  nie wylewa siê brudnej wody,
gdy nie ma czystej. A my wylalimy. I to jest najwiêksze zagro¿enie, je¿eli chodzi o funkcjonowanie s³u¿b lekarsko-weterynaryjnych. rodków z bud¿etu nie
ma, szanse na ich uzyskanie s¹ ma³e, a likwidujemy instrument, który by³ korzystny dla bud¿etu.
Dr Tadeusz Jakubowski  prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
( ) Wprowadzenie wiadectw zdrowia by³o bardzo istotne dla uszczelnienia ca³ego systemu. Oczywicie, je¿eli wczeniej czego siê nie przewidzi, korekta musi byæ szybka, bo niedopowiedzenia bêd¹ powodowa³y straty w bud¿ecie pañstwa, podro¿¹ i przed³u¿¹ czas zwalczenia choroby. Trzeba podziêkowaæ rolnikom za zrozumienie sytuacji na poszczególnych etapach, ale
wiadectwa musz¹ byæ, gdy¿ one uszczelniaj¹ system i s¹ podstaw¹ sukcesu
tego programu. Dyskusjê o obni¿eniu op³at za ich wystawienie powinna poprzedziæ rzetelna kalkulacja. A wed³ug naszych rachunków te op³aty s¹ za niskie.
Poza tym je¿eli chodzi o koszty ponoszone przez hodowców, to jest to jedyny
koszt bezporedni. Bo nie s¹ nim koszty, które ponieli rolnicy z tytu³u likwidacji stad czy ewentualnego niedoszacowania zwierz¹t. Koszt bezporedni ponosz¹ oni tylko przy wiadectwach, a pamiêtajmy, ¿e idzie o zwalczanie tak powa¿nej jednostki chorobowej.
Pose³ Stanis³aw Stec (SLD):
( ) Dziêkujê, panie przewodnicz¹cy. W poniedzia³ek by³em wraz z pos³em Ajchlerem i Kalemb¹ na ciekawym spotkaniu w Szamotu³ach. Dowiedzia³em siê, ¿e oko³o 200 wyjazdów weterynarzy by³o niepotrzebnych, poniewa¿
adresy podane przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa by³y
nieaktualne.
Jaros³aw Szurko  Przedstawiciel Krajowego Zwi¹zku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej:
Krajowy Zwi¹zek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej. Chcê
poddaæ pod uwagê pañ i panów pos³ów sprawê op³at za wiadectwa zdrowia,
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o których mówi³ pan doktor. Nam, hodowcom, system op³at wydaje siê wysoce
niezrozumia³y i niesprawiedliwy. Pan doktor powiedzia³, ¿e jest to jedyny koszt
bezporedni ponoszony przez hodowców. To prawda, ale to nie s¹ ma³e pieni¹dze. W ci¹gu roku z tych op³at uzbiera siê 25-35 mln z³. To bardzo du¿o.
W 2009 r. by³a to równowartoæ ponad po³owy wydatków z bud¿etu pañstwa
na realizacjê programu. Nie kwestionujemy samej potrzeby kontroli przemieszczania zwierz¹t, kwestionujemy jednak sposób wystawiania wiadectw, w szczególnoci naliczania za nie op³at. Dlaczego uzale¿nia siê op³atê od liczby sztuk
zwierz¹t wpisanych na wiadectwie? Przecie¿ lekarz wystawiaj¹cy dokument
stwierdza tylko, ¿e dane stado ma okrelony status w programie zwalczania
choroby Aujeszkyego. Nak³ad jego pracy jest taki sam, bez wzglêdu na liczbê
zwierz¹t w transporcie  on ich nie bada, on musi tylko sprawdziæ w papierach, jaki jest stan stada i wypisaæ jeden dokument. Je¿eli odstawa liczy 10
zwierz¹t, lekarz otrzymuje 15 z³, jeli 2 tysi¹ce zwierz¹t  a takie transporty
bardzo czêsto siê zdarzaj¹  lekarz otrzymuje 2 tys. z³, chocia¿ w jednej i drugiej sytuacji wykonuje identyczn¹ czynnoæ. S¹ w Polsce lekarze, którzy maj¹
pod swoj¹ piecz¹ du¿e fermy i którzy wy³¹cznie z tytu³u wystawiania wiadectw
zdrowia osi¹gaj¹ dochody w wysokoci kilkunastu tysiêcy z³otych miesiêcznie,
podczas gdy lekarze pracuj¹cy w drobnych gospodarstwach musz¹ siê najedziæ od rolnika do rolnika i zarabiaj¹ kilkadziesi¹t albo kilkaset z³otych miesiêcznie. Chcia³bym zwróciæ uwagê pañ i panów pos³ów, ¿e wprawdzie rolnik
wnosi op³atê na rzecz powiatowego inspektoratu weterynarii, ale z ka¿dej uiszczonej przez niego z³otówki, 93 z³ote trafia tytu³em wynagrodzenia do kieszeni
lekarza weterynarii, który to wiadectwo wystawia³.
( ) Pan doktor powiedzia³, ¿e dziêkuje rolnikom hodowcom za zrozumienie dla systemu wiadectw. W imieniu producentów, których reprezentujê, powiedzia³bym, ¿e te podziêkowania mog¹ byæ trochê przedwczesne, bo my nie
rozumiemy systemu wiadectw i op³acania. Wydaje siê nam on niesprawiedliwy. Inne kraje Europy potrafi³y rozwi¹zaæ ten problem w sposób du¿o mniej
dotkliwy dla rolników. Jeszcze raz podkrelam, ¿e nie mówimy o ma³ych kwotach. Teoretycznie rolnicy nie ponosz¹ kosztów prowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego, ale z tytu³u wystawiania wiadectw wyk³adaj¹
z w³asnej kieszeni równowartoæ 50% kwoty wydatkowanej z bud¿etu pañstwa.
Podsekretarz stanu w MRiRW Artur £awniczak:
( ) wiadectwa zdrowia s¹ bardzo wa¿nym dokumentem. Gdybymy byli
krajem urzêdowo wolnym od choroby Aujeszkyego, nie by³yby potrzebne. ¯eby
nie wchodziæ w szczegó³y, powiem, ¿e w najbli¿szym czasie poinformujemy
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Komisjê o zmianach kryteriów i nowych stawkach, które bêd¹ obowi¹zywa³y.
Staramy siê znaleæ balans pomiêdzy kosztami i zyskami. Chcemy obni¿yæ koszty, które ponosz¹ rolnicy, ale musimy to zrobiæ tak, ¿eby to by³o op³acalne równie¿ dla lekarzy weterynarii, którzy musz¹ wykonaæ swoj¹ pracê. Liczê, ¿e obie
strony przyjm¹ zaproponowane rozwi¹zania. Nie ma co ukrywaæ, te wiadectwa naprawdê s¹ dodatkowym wzmocnieniem dzia³añ eksportowych. Mielibymy du¿o problemów, gdyby nie by³o tej systemowej regulacji.
Pose³ Romuald Ajchler (SLD):
 Panie ministrze, nie utrzymujmy fikcji  taki mam postulat. Przecie¿ nie
o to chyba chodzi, ¿eby lekarz, który wystawia wiadectwo zdrowia w gabinecie lekarskim, za ka¿d¹ sztukê trzody kasowa³ okrelone pieni¹dze. Je¿eli ministerstwo uwa¿a, ¿e musi byæ wiadectwo zdrowia, to niech lekarze wypisuj¹ je
w dalszym ci¹gu w swoich gabinetach, ale niech wydaj¹ rolnikom ten druk za
darmo. Przecie¿ lekarz weterynarii nie jedzie do tych wiñ, nie bada ka¿dej
pojedynczo, tylko wystawia zbiorczy dokument. Zreszt¹ jeli chodzi o chorobê
Aujeszkyego, to pan doskonale wie, ¿e ¿aden lekarz weterynarii nie jest w stanie okreliæ, czy winia jest zdrowa czy chora. Mo¿e to orzec dopiero po zbadaniu krwi. Dlatego opowiadanie o pracy zwi¹zanej z wystawianiem wiadectw
jest zwyczajnie nieuczciwe. A nie chcia³bym rozmawiaæ tutaj o kategoriach nieuczciwoci.
Widzê to tak. wiadectwa zdrowia s¹ potrzebne, a wy chcecie pomóc rolnikom. Niech wiêc lekarz, który opiekuje siê dan¹ gmin¹ czy gospodarstwem,
wypisze te dokumenty, nie pobieraj¹c takiego haraczu. Tym bardziej w przypadku trzody, która idzie bezporednio do uboju, bo wtedy choroba Aujeszkyego nie ma ¿adnego znaczenia.
Przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Piotr
Kwieciñski:
Piotr Kwieciñski, lekarz weterynarii, prywatna praktyka. Jestem tym lekarzem, który miêdzy innymi wypisuje wiadectwa zdrowia. Panie przewodnicz¹cy, Wysoka Komisjo, szanowni pañstwo. Nie jest tak, jak pañstwo mówi¹.
Faktycznie, wypisanie wiadectwa nie ³¹czy siê bezwzglêdnie z tym, ¿e mamy
jedziæ, ogl¹daæ ka¿d¹ winiê, termometrowaæ, badaæ jej parametry zdrowotne. Wystawienie dokumentu wymaga jednak wertowania wielu papierów, zapoznania siê z zawartymi w nich danymi, porównania ich. Nie wiem, sk¹d panowie pos³owie maj¹ pewnoæ, ¿e wszyscy lekarze weterynarii wypisuj¹ te dokumenty w gabinetach lekarskich. Ja wiem, ¿e po ka¿dym takim wyjedzie czeka
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nas mnóstwo papierowej roboty, z której musimy sporz¹dziæ sprawozdanie. Do
tego wszystkiego z raportu NIK siê dowiedzia³em, ¿e wszyscy mog¹ siê nawzajem chwaliæ  z wyj¹tkiem inspekcji weterynaryjnej, w tym urzêdowych lekarzy
weterynarii, którzy maj¹ pewne niedoci¹gniêcia. Zupe³nie tak jak w dwug³osie: pan minister £awniczak  pan pose³ Mojzesowicz. Pan minister powiedzia³,
¿e system dzia³a, tylko rolnik jest winny, a pan pose³, ¿e rolnik jest niewinny.
Wychodzi na to, ¿e ca³e odium tego z³a spada na nas, lekarzy prywatnej praktyki, którymi s¹ tak¿e urzêdowi lekarze. Proszê pañstwa, my naprawdê wykonujemy masê roboty, te winie kwicz¹ nam bardzo mocno do prawego ucha
i wydaje mi siê, ¿e te pieni¹dze za wiadectwa nie s¹ za du¿e. U wiêkszych producentów jest to z³otówka od sztuki. To nie jest de facto na termometrowanie, to jest na ca³¹ papierologiê, na dzia³anie systemu nadzoruj¹cego nasze
poczynania, pocz¹wszy od pierwszych do ostatnich momentów dzia³ania w tym
gospodarstwie. Dziêkujê bardzo.
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Lek. wet. Jacek Sonicki

WETERYNARYJNA INSPEKCJA
BEZPIECZEÑSTWA ¯YWNOCI

Rz¹dz¹ca obecnie koalicja z niejasnych pobudek próbuje dzi wracaæ do
pomys³u Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci, który moim zdaniem w tej postaci, dawno siê ju¿ skompromitowa³. Przypomina on jako ¿ywo  odgrzewany kotlet z 2006 roku, w którym ówczesna w³adza zapomnia³a, ¿e jedyn¹
instytucj¹ merytorycznie przygotowan¹ do ochrony zdrowia publicznego
w aspekcie nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywnoci jest Inspekcja Weterynaryjna. Byæ mo¿e jest dzi koniecznoæ konsolidacji tzw. Inspekcji Rolnych poniewa¿ niektóre z nich wykonuj¹ tak niewiele zadañ, ¿e gor¹czkowo poszukuj¹ podstaw do dalszej egzystencji ale to jeszcze nie powód aby
likwidowaæ dobrze zorganizowan¹ i sprawnie dzia³aj¹c¹ Inspekcjê Weterynaryjn¹. Tylko bowiem urzêdowy lekarz weterynarii jest uznanym w Europie
i na wiecie, gwarantem bezpieczeñstwa ¿ywnoci i ochrony zdrowia zwierz¹t a przez to ochrony zdrowia publicznego. I to w³anie jego pieczêcie na
wiadectwach zdrowia umo¿liwiaj¹ dzi handel i przemieszczanie ¿ywych
zwierz¹t oraz miêsa, mleka, jaj i ich przetworów w ramach UE i poza ni¹. Po
co wiêc Ministerstwo Rolnictwa i departament, ryzykuj¹ próbuj¹c stworzyæ
Inspektora Bezpieczeñstwa ¯ywnoci, który nie bêd¹c lekarzem weterynarii
nie stanie siê wiarygodnym jego substytutem w oczach Polaków ani spo³eczeñstw pañstw do których eksportujemy ¿ywnoæ. Kwalifikacji lekarza weterynarii nie zdobywa siê bowiem na trzymiesiêcznym kursie gotowania na
gazie, wiêc zootechnik czy in¿ynier rolnik nigdy nie bêdzie lekarzem higienist¹. Kto wiêc miewa takie pomys³y i jakie s¹ prawdziwe intencje twórców
tej pseudo reformy. Mam wra¿enie, ¿e jakie lobby próbuje wprowadziæ
w b³¹d kolejnego Ministra Rolnictwa, sugeruj¹c mu, i¿ mo¿na bezkarnie
majsterkowaæ przy nadzorze nad produkcj¹ ¿ywnoci bo weterynarze zgodz¹ siê na ka¿dy uk³ad byleby zachowaæ swoje posadki. Czy jednak tak jest
naprawdê? Postawy naszych kolegów z kierownictwa Inspekcji s¹ dzi
trudne do zinterpretowania, bo jak twierdz¹, oni równie¿ maj¹ na wzglêdzie
dobro i przysz³oæ zawodu. Jednak s¹dzê, ¿e mówimy o dwóch ró¿nych za46
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wodach. Ja mylê o wolnym zawodzie lekarza weterynarii, który wyznaczony przez administracjê jako urzêdowy lekarz, wykonuje w jej imieniu czynnoci z zakresu ochrony zdrowia publicznego. Urzêdnicy Inspekcji myl¹
natomiast o Inspektorze Bezpieczeñstwa ¯ywnoci, który dodatkowo maj¹c
kwalifikacje lekarza ma wiêksze uprawnienia od Inspektora zootechnika.
Jest to jednak zawód mocno zniewolony, skoro swoje w³aciwe kwalifikacje bêd¹ wykorzystywaæ po kryjomu. Strach przed utrat¹ stanowiska zmusi³
nawet G³ównego Lekarza do dzia³ania wbrew w³asnym przekonaniom bo jak
stwierdzi³ w rozmowie z Krajow¹ Rad¹ wypada mu poprzeæ projekt utworzenia Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci, choæ to nie znaczy, ¿e tak myli.
Przypomina mi to mroczn¹ komunê gdzie istnia³a podwójna moralnoæ
 jedn¹ aktywici mieli w pracy a drug¹ w domu. Dlaczego dzi w wolnym
kraju w rodku demokratycznej Europy nasi koledzy g³osuj¹ publicznie za
rozwi¹zaniem Inspekcji Weterynaryjnej na rzecz tworu, w którym po kryjomu bêd¹ wykorzystywaæ swoje uznane kwalifikacje do kontroli, badania
i wystawiania wiadectw zdrowia, u¿yczaj¹c piecz¹tek lekarza weterynarii
niewykwalifikowanym prze³o¿onym w zamian za obietnice trwania. A co
z pozosta³ymi lekarzami w Inspekcji oraz lekarzami urzêdowymi? Czy¿by
funkcyjni w Inspekcji zaczêli ju¿ odgryzaæ w³asny ogon byleby tylko przetrwaæ? Obawiam siê, ¿e dobrze nie jest. Wed³ug projektu  Inspekcja Bezpieczeñstwa ¯ywnoci jawi siê jako upolityczniony twór, w którym g³ówn¹
rolê zagraj¹ zaufani koledzy królika czemu ma s³u¿yæ mnogoæ zastêpców
g³ównego  piêciu, wojewódzkich  po czterech i powiatowych  po trzech
zastêpców. Jak by nie liczyæ w skali kraju to oko³o tysi¹ca ciep³ych sto³ków. Tak ma wygl¹daæ redukcja biurokracji której 10 procentowy pu³ap
zapowiada dzi Premier? Jak znam ¿ycie to ci zastêpcy nie bêd¹ pochodziæ
z merytorycznych konkursów, wiêc nie podnios¹ presti¿u nowej inspekcji.
Dziwiê siê postawie g³ównego oraz tych wojewódzkich i powiatowych,
którzy popieraj¹ taki projekt, w zamian za obietnice pozostania na stanowiskach. W obliczu zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych i parlamentarnych, nikt nikomu nie mo¿e obiecywaæ czegokolwiek, bo za chwilê sam nie
bêdzie ju¿ na swym stanowisku. Czym¿e jest ta chorobliwa lojalnoæ funkcyjnych wobec ministra i departamentu? Mylê, ¿e wyrazem kryzysu wartoci i beznadziejnoci¹ po³o¿enia Inspekcji Weterynaryjnej. Od dawna nie
mielimy ju¿ szefów zdolnych zaryzykowaæ w³asn¹ karierê dla ratowania zawodu. Jak dobrze pamiêtam istot¹ nowej ustawy o powo³aniu Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywnoci jest wykrelenie z wszystkich ustaw i rozporz¹dzeñ
s³ów: Inspekcja Weterynaryjna i Urzêdowy Lekarz. Godz¹c siê na to potwierdzamy kwalifikacje do nadzoru przysz³ych nie merytorycznych szefów i kolegów a tym samym poddajemy pod w¹tpliwoæ swój dotychczasowy mo-
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nopol na badania i urzêdowe kontrole zakoñczone wystawieniem wiadectw
zdrowia. Dlaczego wiêc dzi niektórzy lekarze weterynarii bêd¹c na stanowiskach w Inspekcji, przyk³adaj¹ rêkê do jej fizycznej likwidacji? Przecie¿
jawnie dzia³aj¹ tym na szkodê zawodu, niszcz¹c rynek pracy dla obecnych
i przysz³ych urzêdowych lekarzy weterynarii. W myl Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, wszyscy mamy obowi¹zek chroniæ zawód i rynek pracy lekarza. Jak go uchronicie Inspektorzy Bezpieczeñstwa ¯ywnoci skoro kierowaæ wami bêd¹ in¿ynierowie zootechniki czy rolnictwa? To smutne, ¿e
grupka administratorów nie czuje ju¿ ¿adnej wiêzi z pozosta³ymi lekarzami oraz odpowiedzialnoci za ich przysz³y los. A przecie¿ wiadomo, ¿e g³ównym, wojewódzkim czy powiatowym tylko siê bywa a lekarzem weterynarii
siê pozostaje i co wówczas? Trwa o¿ywiona dyskusja wród kierownictwa
jak tu siê ustawiæ do proponowanych przemian a przecie¿ fakty s¹ jasne.
Jeli my mamy wykwalifikowane kadry, bazê lokalow¹, zaplecze akredytowanych laboratoriów i uznane w Europie prawne podstawy do nadzoru to
trwajmy na stanowisku, i¿ now¹ inspekcjê nale¿y tworzyæ wy³¹cznie
w oparciu o istniej¹c¹ Inspekcjê Weterynaryjn¹ do której mo¿na na ka¿dym
szczeblu przy³¹czyæ zadania, kadrê i pieni¹dze z likwidowanej Inspekcji
Ochrony Rolin i Nasiennictwa a zw³aszcza Inspekcji Jakoci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. Tylko tak powstan¹ oszczêdnoci i nie bêdzie zamêtu legislacyjnego i kompetencyjnego a zw³aszcza administracyjnego. Proponowany przez Ministerstwo Rolnictwa wariant bêdzie tylko burz¹
w szklance wody na realizacji której bud¿et straci wiele milionów publicznych pieniêdzy a ju¿ na pewno nic nie zaoszczêdzi. Weterynaryjna Inspekcja
Bezpieczeñstwa ¯ywnoci ju¿ istnieje i sprawnie dzia³a wiêc jeli Minister
Sawicki chce spektakularnie co zlikwidowaæ to niech to robi z pozosta³ymi
inspekcjami a weterynariê wzmocnion¹ finansowo i kadrowo przekszta³ci
w Inspekcjê Bezpieczeñstwa ¯ywnoci i Weterynarii, bo tylko ona prawid³owo zrealizuje na³o¿one zadania.
Jacek Sonicki
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Lek. wet. Mieczys³aw Pietrzak

III ZJAZD ABSOLWENTÓW
PAÑSTWOWEGO TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO
WE WRZENI

W dniach 25-27 czerwca 2010 r. w siedzibie Zespo³u Szkó³ Technicznych
i Ogólnokszta³c¹cych w ramach, którego funkcjonuje Technikum Weterynaryjne, odby³ siê Zjazd Absolwentów z okazji szeædziesi¹tej rocznicy jego powo³ania. G³ówne uroczystoci odby³y siê w sobotê 26 czerwca 2010 r.
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Zanim pokrótce opiszê
przebieg Zjazdu przedstawiê
kilka danych statystycznych.
Na przestrzeni 60 lat funkcjonowania Technikum pracowa³o w nim 166 nauczycieli,
w tym 55 lekarzy weterynarii,
jako nauczyciele przedmiotów
zawodowych (czêæ z nich
pracuje po dzieñ dzisiejszy).
W tym czasie nadano 3016 tytu³ów technika weterynarii  absolwentom szkó³ m³odzie¿owych. Ta grupa
uczêszcza³a do szko³y dwa, nastêpnie cztery, póniej piêc i znowu cztery lata.
W pewnym okresie przy technikum funkcjonowa³o 2-letnie Policealne
Studium Weterynaryjne. W ci¹gu 8 lat nauczyciele przedmiotów zawodowych nadali s³uchaczom 419 dyplomów technika weterynarii. Przez 17 lat
(1953-1970) przy wrzesiñskim Technikum Weterynaryjnym dzia³a³ Wydzia³
Korespondencyjny Kszta³cenia Rolniczego o kierunku weterynaryjnym. Zadaniem wydzia³u by³o przeszkolenie ponad tysiêcznej grupy sanitariuszy weterynaryjnych.
Dziêki du¿emu wysi³kowi
nauczycieli i samych zainteresowanych, 645 osób uzyska³o
tytu³ technika wet. Oko³o 250
osób zdoby³o wiadectwo dojrza³oci. Z przytoczonych danych statystycznych wynika, i¿
dorobek Technikum w zakresie
kszta³cenia redniego personelu
weterynaryjnego jest imponuj¹cy. Technikum Weterynaryjne
od samego pocz¹tku cieszy³o
siê sporym zainteresowaniem
wród m³odzie¿y. Bez wzglêdu na sposób rekrutacji (egzamin wstêpny, konkurs wiadectw, liczba punktów na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum) szko³a przyjmowa³a mo¿liwie najlepszych. Dziêki temu poziom zdawania matur 
mimo mniejszego wymiaru godzin przedmiotów ogólnokszta³c¹cych i du¿y
wachlarz przedmiotów zawodowych  nie odbiega³ specjalnie in minus od poziomu liceów ogólnokszta³c¹cych. Znaczny procent absolwentów technikum
dostawa³o siê na wy¿sze uczelnie i to na ró¿ne kierunki. Wiêkszoæ wybiera³a
wydzia³y weterynaryjne, ale tak¿e  i to z powodzeniem  wydzia³y lekarskie.
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Absolwentów szko³y mo¿emy spotkaæ jako nauczycieli akademickich na
wszystkich czterech wydzia³ach medycyny weterynaryjnej, w zak³adach higieny weterynaryjnej, jako lekarzy wolnej praktyki weterynaryjnej, inspekcji weterynaryjnej ró¿nych szczebli, jako personel pomocniczy w lecznicach dla
zwierz¹t, ogl¹daczy zwierz¹t rzenych i miêsa, inseminatorów itd.
Odpowiedzialnym zaanga¿owaniem zawodowym i du¿¹ kultur¹ osobist¹
zapracowali na skojarzenie s³owa Wrzenia z technikum weterynaryjnym
w tym miecie. Postawa absolwentów w szeroko pojêtym terenie przyczyni³a
siê w du¿ym stopniu do ukszta³towania chlubnej historii wrzesiñskiego technikum weterynaryjnego. Kolejne roczniki absolwentów t¹ dobr¹ opiniê podtrzymuj¹ i utrwalaj¹.
Na III Zjazd zg³osi³o siê 541 absolwentów w ró¿nej liczbie z poszczególnych roczników. Z regu³y w zjazdach klasowych i ogólnych uczestnicz¹ roczniki starsze. Tym razem zg³osi³a siê spora grupa absolwentów z lat 1989-2009.
Zatêsknili za swoj¹ szko³¹, nie chcieli czekaæ na kolejny bli¿ej nie okrelony
okr¹g³y jubileusz. W najm³odszych grupach roczników po³owê stanów klasowych stanowi³y dziewczêta. Jako absolwentki mia³y du¿e powodzenie w czêci towarzyskiej zjazdu. Z du¿ym aplauzem uczestników Zjazdu spotka³ siê
absolwent, który ukoñczy³ szko³ê w 2009 r.  dzisiaj student po pierwszym
roku weterynarii.
W Zjedzie oprócz absolwentów wziê³o udzia³ 37 nauczycieli aktualnie
ucz¹cych w klasach technikum weterynaryjnego, 22 nauczycieli emerytów, 12
goci honorowych, 8 pracowników szko³y, 10 osób towarzysz¹cych absolwentom i nauczycielom. W sumie w podnios³ej czêci oficjalnej uroczystoci
uczestniczy³y 622 osoby.
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Dziêki wspania³ej pogodzie uroczystoæ mog³a siê
odbyæ na zmodernizowanym
przyszkolnym stadionie sportowym. Przemarsz pocztu ze
sztandarem Technikum Weterynaryjnego po tartanowej
100 m bie¿ni wzd³u¿ poszczególnych sektorów zajmowanych przez uczestników miejsc, wprowadzi³ majestatyczny nastrój. Ten
podnios³y nastrój pog³êbi³o odpiewanie Hymnu Narodowego. Gdy Hymn piewa równoczenie ponad 600 osób, to powaga chwili jest szczególna.

Po odpiewaniu Hymnu dyrektor szko³y w pogodnym i ciep³ym wyst¹pieniu powita³ przyby³ych na Zjazd absolwentów, ¿ycz¹c im przyjemnego pobytu
w szkole i Wrzeni i odwie¿enia wspomnieñ po latach. A nastêpnie wymieni³
z imienia i nazwiska przyby³ych na Zjazd honorowych Goci. Z kolei honorowy Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu  lekarz wet. Mieczys³aw Pietrzak  absolwent szko³y i zarazem d³ugoletni nauczyciel przedmiotów zawodowych przedstawi³ krótk¹ historiê Technikum Weterynaryjnego na
przestrzeni 60 lat jego funkcjonowania.
W swoim wyst¹pieniu uwypukli³ kompetencje pedagogiczne i ogromn¹
¿yczliwoæ w stosunku do uczniów pierwszego dyrektora szko³y dr. Floriana
Pierañskiego i pozosta³ych nauczycieli ucz¹cych w latach 1950-1952. Wszy-
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scy oni przyczynili siê do wytworzenia w szkole szczególnej atmosfery zachêcaj¹cej do nauki, kulturalnego sprawowania siê i kole¿eñskiej pomocy. Atmosfera ta by³a jakby automatycznie przekazywana nastêpnym nauczycielskim
sztafetom. Szczególnym momentem w czêci oficjalnej Zjazdu by³o wyst¹pienie Goci Honorowych i innych zaproszonych osób. Nie bêd¹c pewnym czy

53

60-lat Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni

mog³y byæ drukowane pe³ne teksty wyst¹pieñ i kierowane na rêce dyrektora
treci listów gratulacyjnych, wymieniê tylko osoby i pe³nione przez nie funkcje:


















G³ówny Lekarz Weterynarii  Janusz Zwi¹zek wrêczy³ Dyrektorowi Szko³y list gratulacyjny oraz Medal z okazji 90-lecia Polskiej S³u¿by Weterynaryjnej;
Jerzy Dowgia³³o  osobisty przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Marka Sawickiego  absolwent szko³y. Pozwalam sobie na przytoczenie czêci przes³ania: Wychowankowie Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni zapisali siê z³otymi zg³oskami w historii polskiego rolnictwa. Dziêki ich pracy terytorium Polski zosta³o uznane urzêdowo
wolne od wielu chorób zakanych / / Wspó³czesnoæ w niczym nie
umniejsza rangi i presti¿u technika weterynarii. Minister Marek Sawicki
ufundowa³ nagrodê dla Szko³y w postaci piêknej statuetki.
Minister Edukacji Narodowej  Katarzyna Hall;
Wojewoda Wielkopolski  Piotr Florek  list odczyta³ Andrzej Plesiñski
 Dyrektor Biura Wojewody i przekaza³ pami¹tkowy medal;
Arkadiusz B³ochowiak  cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego
przekaza³ Szkole Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê za Zas³ugi dla Województwa;
Wielkopolski Kurator Owiaty  El¿bieta Walkowiak;
Kierownik Katedry Chorób Wewnêtrznych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu  prof. dr hab. Józef Nicpoñ, reprezentowany
przez Prodziekana Wydzia³u prof. dr hab. Krzysztofa Kubiaka (absolwent
szko³y);
Dziekan Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu  prof. dr
hab. Jan Twardoñ  list gratulacyjny w Jego imieniu przeczyta³ Prodziekan
Wydzia³u  dr Robert Kaczmarczyk;
Kierownik Zak³adu Anatomii Zwierz¹t Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu  prof. dr hab. Norbert Pospieszny  przekaza³ Szkole statuetkê Atlasa dwigaj¹cego Ziemiê z napisem Collegium Anatomicum
Vratislavia;
Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  dr Tadeusz Jakubowski;
Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  lek. wet. Andrzej
Moskal;
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  Les³aw Szab³oñski (absolwent szko³y);
Sekretarz Prezydium Rady Wielkopolskiej Izby Rzemielniczej w Poznaniu  in¿. Jacek Marcinkowski (absolwent szko³y)  przekaza³ w imieniu
Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego Z³oty Medal;
Pose³ na Sejm R.P.  Adam Szejnfeld (absolwent szko³y);
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Piotr Pierañski  prof. zwyczajny na Sorbonie w Pary¿u, syn dr. Floriana
Pierañskiego;
Starosta Wrzesiñski  Dionizy Janiewicz  w ciep³ych s³owach eksponowa³ chlubn¹ historiê wrzesiñskiego Technikum Weterynaryjnego oraz osi¹gniêcia Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeni
(obecnej siedziby Technikum);
Burmistrz Miasta i Gminy Wrzenia  Tomasz Ka³u¿ny  zaakcentowa³ to,
¿e Technikum Weterynaryjne od szeædziesiêciu lat funkcjonuje we Wrzeni i jest chlub¹ tego miasta. Jego absolwenci s¹ najlepszymi ambasadorami Wrzeni w kraju i za granic¹.

Komitet Organizacyjny przeprosi³ tych absolwentów, którzy zamierzali
zabraæ g³os a niestety nie mogli z powodu bardzo napiêtego programu.
Komitet Organizacyjny Zjazdu z okazji 60-lecia PTW bior¹c pod uwagê
licz¹cy siê dorobek wrzesiñskiego Technikum Weterynaryjnego oraz ukszta³towan¹ pozytywn¹ opiniê w Wielkopolsce, ale tak¿e i w kraju, wyst¹pi³ do
Dyrekcji Szko³y i Rady Pedagogicznej o wytypowanie zas³u¿onych nauczycieli i pracowników szko³y celem ich uhonorowania medalami i statuetkami przez
odpowiednie instytucje. Wynik rozpatrzonych wniosków przedstawia siê nastêpuj¹co:
 Prezydent R.P. przyzna³ trzem nauczycielom z³ote medale Za D³ugoletni¹
Pracê Zawodow¹;
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Minister Edukacji Narodowej uhonorowa³ jednego nauczyciela Medalem
Komisji Edukacji Narodowej;
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyró¿ni³ piêtnastu nauczycieli honorow¹ odznak¹ Zas³u¿ony dla Rolnictwa;
Marsza³ek Wielkopolski przyzna³ jednej nauczycielce odznakê honorow¹
Za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego;
Starosta Wrzesiñski uhonorowa³ piêtnastu nauczycieli i siedmiu pracowników administracji i obs³ugi Szko³y statuetk¹ Zas³u¿ony dla Owiaty Powiatu Wrzesiñskiego;
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna na wniosek Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej uhonorowa³a nauczyciela przedmiotów weterynaryjnych dyplomem i odznak¹ honorow¹ Meritus  (dopisek W. G.
 Odznakê otrzyma³ lek. wet. M. Pietrzak  gratulujemy).

Rada Pedagogiczna przyzna³a medale honorowe Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. dr. R. Abrahama trzem gociom honorowym
i siedmiu absolwentom Szko³y: Medale otrzymali (m. in.): Starosta Wrzesiñski
 Dionizy Janiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Wrzenia  Tomasz Ka³u¿ny.
Wyró¿nieni Absolwenci: Krzysztof Kubiak, Jacek Marcinkowski, Jan Izdebski,
Adam Szejnfeld, Grzegorz Fedorowicz, Artur Flanc i W³odzimierz Gibasiewicz.

Na zakoñczenie czêci oficjalnej wyst¹pi³ z piêknym recitalem muzycznym
 Piotr Ku¿niak, cz³onek zespo³u Trubadurzy. Po poczêstunku w sali sportowej szko³y odby³y siê spotkania nauczycieli z absolwentami. Absolwenci dzie-
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lili siê swoimi wspomnieniami z pobytu w szkole oraz informacjami o pracy
zawodowej. Starsze roczniki podkrela³y ¿al z powodu wyeliminowania ich ze
Zrzeszenia Lekarzy i Techników Wet. i ubolewaj¹, ¿e do chwili obecnej nie
opracowano ustawy reguluj¹cej bardziej racjonalne zawodowe uprawnienia
techników weterynarii.
Nastêpnie uczestnicy Zjazdu zwiedzili pracownie i gabinety przedmiotowe.
O godz. 16.30 przed siedzib¹ Szko³y wszyscy utworzyli zwart¹ kolumnê,
która przesz³a ulicami Wrzeni. Na czele sz³a Orkiestra Dêta Wrzesiñskiego
Orodka Kultury. Przemarsz zakoñczy³ siê w obiektach restauracji Pa³acowa
na Opieszynie 1. W ten sposób starsze roczniki wróci³y do miejsca, gdzie odbywa³y zajêcia z wychowania fizycznego, zdawa³y pisemne egzaminy dojrza³oci i spa³y w drewnianym baraku. Mia³y po latach okazjê do lokalizacji swoich piêtrowych ³ó¿ek i miejsc, do których ko³dry przymarza³y do cian. Rozmowy, zwierzenia i chwile wzruszeñ trwa³y do 5.00 nastêpnego dnia.
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dr W³odzimierz Gibasiewicz

RELACJA ZE ZJAZDU ABSOLWENTA TECHNIKUM
10 lat temu wybieraj¹c siê na 50-lecie Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego do Wrzeni wydawa³o mi siê, ¿e rozpoczyna siê nowy rok szkolny
i wybieram siê, jak na 1 wrzenia na rozpoczêcie roku szkolnego. Spojrzenie
w lustro rozwia³o wszelkie w¹tpliwoci. Wybiera³em siê wówczas wraz z moim
ojcem  Kazimierzem, który bêd¹c sanitariuszem ukoñczy³ Technikum we
Wrzeni, jako 20 absolwent kszta³cenia zaocznego. Dzisiaj jadê samotnie na to
spotkanie. Tato spoczywa pochowany na cmentarzu w Ostrowie.
Technikum ukoñczy³em w 1970 r. i tak¹ zapamiêta³em Wrzeniê. 40 lat
w rozwoju miasta to niezbyt du¿o, jednak miasto Wrzenia z piêknego sta³a siê
jeszcze ³adniejsza. Trudno by³o mi teraz j¹ poznaæ, a co to bêdzie za miasto za
kolejne lata? Kiedy ogl¹da³em pa³ac w Opieszynie, stadion i internat  serce
bi³o raniej. Przypominaj¹ siê dziwne historie z okresu nauki  przypominaj¹
siê te o których wspomina³em wczeniej, ale tak¿e te mniej znane. Dlaczego
w³anie te historie? Widzê w baraku walcz¹cych kolegów  potê¿nego ale bardzo spokojnego A. i zadziornego a walecznego G. Przypomina siê niezliczona
iloæ zdarzeñ wa¿nych i tych mniej istotnych. Spaceruj¹c tymi samymi cie¿kami co 45 lat temu, wracam do tamtych czasów i raptem potrafiê zrozumieæ,
dlaczego dla potrzeb ledztwa przeprowadza siê wizje lokalne. Na miejscu
zbrodni wracaj¹ szczegó³u, o które trudno w zaciszu domowym czy w sali
przes³uchañ.
Spotykam du¿o osób w ró¿nym wieku  starszych (tak mi siê wydaje, chocia¿ czy kto mo¿e byæ starszy ode mnie?) i m³odszych. Twarze mi nieznane.
Nie ma moich kolegów. O kole¿ankach nie wspominam, gdy¿ z nami nie uczy³y siê w technikum dziewczyny. Na pó³metek zapraszalimy kole¿anki
z Mleczarni (Technikum Mleczarskie). Wreszcie witam siê z pierwszymi znajomymi twarzami i dyskretnie zerkam na kolczyk bydlêcy, którym organizatorzy nas naznaczyli, by odczytaæ nazwisko. Jeden z kolegów wita siê ze mn¹
wylewnie. Zakrywam swoje nazwisko i bezczelnie pytam  a wiesz jak siê
nazywam? No jasne. Cha³wa i wino  odpowiada tytu³em nie napisanego
krymina³u, które koledzy odkryli pod poduszk¹ w ³ó¿ku na stancji p. Mertki.
Znanej stancji we Wrzeni przy ul. Wroc³awskiej 9. Coraz wiêcej znajomych.
Im d³u¿ej patrzysz na twarze, to przypominaj¹ siê rysy i wraca pamiêæ. Przecie¿ to Beniu  wymownie klepiemy po udach, tylko niektórzy wiedz¹ co
mamy na myli. Zmieni³ siê, zmieni³ siê ale ju¿ po chwili, ¿e nie tak mocno jak
mog³o siê na pocz¹tku wydawaæ.
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Udajemy siê do budynku dydaktyczne A po odbiór materia³ów zjazdowych: albumu z wyborem fotografii, pami¹tkowego medalu i wczeniej wspomnianego kolczyka z nazwiskiem i rokiem ukoñczenia technikum. Przegl¹dam
album  obowi¹zkowe wspomnienie o dr Florianie Pierañskim, tym razem
przygotowane przez lek. wet. Mieczys³awa Pietrzaka  absolwenta technikum
i s³owa: dr Florian Pierañski by³ cz³owiekiem nieprzeciêtnego formatu. Nie
przeciêtne by³o tak¿e przez te wszystkie 60 lat nasze Technikum. Ogl¹dam
fotografie zebrane w szeæ rozdzia³ów obejmuj¹cych poszczególne dziesiêciolecia: Rozdzia³ I  Trudne pocz¹tki  lata 1950-1960, rozdzia³ II  Ma³a
stabilizacja  lata 1960-1970; Rozdzia³ III  Dekada zmian i przeobra¿eñ
 lata 1971-1980; Rozdzia³ IV  Z wiatrem i pod wiatr  lata 1981-1989;
Rozdzia³ V  W III Rzeczypospolitej  lata 1990-1999; Rozdzia³ VI  Lata
1999-2009, czyli dekada przeobra¿eñ i nie zawsze korzystnych zmian w kszta³towaniu techników weterynarii w naszej szkole; Po fotografiach nauczycieli
i licie absolwentów interesuj¹ce wspomnienie Z pamiêci  Gra¿yny Pierañskiej-Dopiera³y i s³owa: Mylê, ¿e na kolejny Jubileusz uka¿e siê ksiêga wspomnieñ by³ych uczniów, a myl¹c i pisz¹c o tych, których ju¿ nie ma, powtarzam: Non omnis moriar.
Idziemy do kocio³a pw. w. Kazimierza Królewicza, którego nie by³o za
naszych czasów. Absolwent technikum ksi¹dz wyg³asza piêkn¹ homiliê. Jestem
pod wra¿eniem i zarazem zdziwiony, ¿e nic nie mówi siê o polityce. Z kocio³a autokarem udajemy siê na cmentarz, by chwilê w zadumie i nostalgii
wspominaæ naszych nauczycieli. S¹ koledzy, którzy mimo podzia³u na grupy,
staraj¹ siê odwiedziæ wszystkich Po z³o¿eniu wi¹zanek i zapaleniu zniczy
wracamy do szko³y i zajmujemy miejsca na stadionie szkolnym z piêkn¹ tartanow¹ bie¿ni¹. Piêkny obiekt. Znajduje siê kolega, który wspomina jak kopano
mnie po ³ydkach, gdy¿ zbyt dobrze gra³em w pi³ke no¿n¹. I zaraz przypominaj¹ siê lekcje z przysposobienia wojskowego czy obronnego prowadzone przez
prof. mgr E. Paterkê  pytani byli ci co ¿adnego sportu nie uprawiali, dostawali ³adny wycisk. Siadam z boku, gdy¿ zbyt osobicie wczuwam siê w atmosferê obchodów, w znan¹ nam tylko  absolwentom  atmosferê tej szko³y, a mo¿e
taka jest w³anie atmosfera Wrzeni. Zaproszeni oficjale, dyrekcja, rada pedagogiczna, absolwenci  wszyscy z serdecznym umiechem na ustach, z ¿yczliwoci¹, któr¹ tak trudno spotkaæ w codziennym ¿yciu. Przemawiaj¹ organizatorzy, przedstawiciele w³adz, dyrekcja szko³y, cz³onkowie rodziny dr Floriana
Pierañskiego  syn  prof. na Sorbonie. Dr Forian Pierañski by³by bardzo dumny z osi¹gniêæ swoich dzieci. Dalej zaproszeni gocie, a tak¿e wybitni absolwenci, dzisiaj profesorowie wy¿szych uczelni. Ustawiamy siê na p³ycie boiska
do wspólnego zdjêcia. Niemal 600 osób. Wspania³y poczêstunek w sali gimnastycznej  wspominamy, ¿artujemy, witamy siê ci¹gle z nowo-rozpoznawany-
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mi kolegami. Witamy naszych nauczycieli. A Basieñka to wcale siê nie zmienia, A to Pani Naftyñska, pamiêtacie lekcje z farmakologii
Ob³êd.
O Bo¿e, ale prof. Paterka szczuplutki. Dr Leniak, doskonale siê trzyma.
Nastêpny punkt programu to Spotkania klasowe  kilka roczników razem.
Ró¿nie one przebiega³y w poszczególnych klasach. Generalnie wspominano
stare dobre czasy i opowiadano o sobie po ukoñczeniu szko³y. Wielu uczy³o
siê dalej, wielu zmieni³o profil, a wielu pracuje do dzisiaj w zawodzie. Wyczuwa³o siê ¿al do lekarzy weterynarii za pozostawienie techników poza burt¹
zawodu i nie w³¹czenie ich do samorz¹du W mojej grupie mielimy mo¿liwoæ przejrzenia Dzienników z tamtych czasów. Stopnie  chêtnie wiele z nich
dzisiaj bym poprawi³. Robiê zdjêcia  ale tylko dla siebie  na pami¹tkê, gdy¿
nie ma siê czym chwaliæ.
Po spotkaniu klasowym, prowadzeni przez orkiestrê dêt¹ graj¹c¹ marsze,
przechodzimy ulicami Wrzeni do restauracji Pa³ac na Opieszynie mieszcz¹cej siê w miejscu, gdzie przed laty sta³y baraki, na spotkanie wieczorne. Imponuj¹co wygl¹da³y piêknie przyozdobione sale bankietowe, doskona³a organizacja, doskona³e i smaczne potrawy  wszystko na najwy¿szym poziomie. Brawo organizatorzy. Brawo Wrzenia. Dyskusje, dysputy, zabawa trwa³a jak za
dawnych dobrych lat, jak zwykle we Wrzeni. Do zobaczenia koledzy, nasi
profesorowie, do zobaczenia za 10 lat, na 70-leciu PTW.
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PODZIÊKOWANIA ABSOLWENTÓW
Rozjechalimy siê do domów o ró¿nych porach dnia i nocy i nie by³o okazji aby publicznie i oficjalnie podziêkowaæ za przygotowanie Uroczystoci
60-lecia naszego Technikum. Dlatego czynimy to teraz i za porednictwem Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
W pierwszej kolejnoci dziêkujemy obecnemu Dyrektorowi Zespo³owi
Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeni  mgr. W³odzimierzowi Wawrzyniakowi za wszystko co uczyni³ aby Zjazd móg³ siê odbyæ tak
uroczycie i z tak¹ godnoci¹.
Dziêkujemy pracownikom administracji i obs³ugi za ich wk³ad w organizacjê Zjazdu i prosimy o przekazanie tych podziêkowañ.
Dziêkujemy cz³onkom Komitetu Organizacyjnego:
Grzegorzowi Fedorowiczowi
Dariuszowi Michalakowi
Andrzejowi Szel¹gowiczowi
Bogus³awowi Kwiatkowskiemu
Jaros³awowi Gosikowi (absolwent, w³aciciel restauracji Pa³ac na
Opieszynie);
Osobne podziêkowania kierujemy pod adresem prof. Mieczys³awa Pietrzaka, honorowego przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego, który swoj¹ charyzm¹ potrafi³ zmobilizowaæ do przybycia tak wielu absolwentów.
A przede wszystkim dziêkujemy naszym wszystkim nauczycielom, naszym wychowawcom, którzy w m³odoci kszta³towali nasze charaktery i uczynili z nas wartociowych i prawych ludzi.
W imieniu absolwentów:
Jacek Marcinkowski
W³odzimierz Gibasiewicz
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Wykorzystuj¹c fakt, ¿e redagujê Biuletyn pozwalam sobie na opublikowanie listu, jaki skierowa³em do p. prof. Mieczys³awa Pietrzaka po uroczystociach.
W. Gibasiewicz

Duszniki, dnia 27.06.2010

SZANOWNY PANIE PROFESORZE,
Serdecznie gratulujê odniesionych sukcesów i uznania oraz sukcesu organizacji Uroczystoci.
Dziêkujê za pamiêæ o mojej osobie. Oczekujê na relacjê ze Zjazdu  Biuletyn wydamy na prze³omie wrzenia/padziernika.
Zjazd by³ bardzo udany  to odczucia moje i wielu kolegów techników
i lekarzy wet.
Wszystko zosta³o perfekcyjnie zorganizowane, a przecie¿ uczestniczy³o blisko 600 osób i zapiête na przys³owiowy ostatni guzik. Brawo Wrzenia. Brawo
Szko³a. I gratulacje Komitetowi Organizacyjnemu.
¯a³ujê, ¿e mój Tato, który by³ bardzo dumny ze swojego Technikum
 technik wet.  nie uczestniczy³ ju¿ w tym Zjedzie  odszed³ zbyt wczenie
Drogi Panie Profesorze, mylê, ¿e po wyremontowaniu Pa³acu bêdzie
mo¿na go zwiedzaæ przy tego typu uroczystociach i ¿e jego w³aciciel (absolwent naszego Technikum) postara siê zachowaæ klimat, mo¿e jakie elementy (k¹cik) Szko³y.
Raz jeszcze gratulujê i serdecznie dziêkujê
W³odek Gibasiewicz
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Lek. wet. Beata Majchrzak

JEDZIECKIE MISTRZOSTWA POLSKI 2010

Po trzech latach
tu³aczki uda³o siê
powróciæ z organizacj¹
Jedzieckich Mistrzostw
Polski do Stadniny
Koni w Racocie. Wielka szkoda, ¿e dopiero
nowy zarz¹d, czyli prezes Jacek £ugowski
oraz Kazimierz Dêbny
 cz³onek zarz¹du, zrozumieli, ¿e taka impreza powinna byæ na sta³e przypisana temu miejscu. Nowe w³adze spó³ki wykaza³y ogromne zaanga¿owanie. Pocz¹wszy od przygotowania hipodromu, udostêpnienia ca³ego zaplecza hotelowego, sal pa³acowych, wypo¿yczenia koni, gastronomii, a skoñczywszy na
ufundowaniu pucharów dla najlepszych zawodników ziemi kociañskiej oraz
du¿ej ¿yczliwoci dla wszystkich.
Mimo zapowiedzi o nadchodz¹cym
za³amaniu pogody,
mistrzostwa odby³y
siê przy piêknym
s³oñcu. Po raz pierwszy zosta³ rozegrany
konkurs uje¿d¿enia,
sêdziowany
przez
Jurka £ukomskiego.
Z mieszanymi uczuciami podjêlimy tê
próbê, bo konkurencja ta nie cieszy siê
w Polsce zbytnim za-
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interesowaniem. A tu o dziwo iloæ startuj¹cych by³a wiêksza ni¿ na niejednych zawodach regionalnych, a poziomem by³ zaskoczony nawet sêdzia, który
zachêca do rozgrywania w przysz³ym roku konkursu mistrzowskiego. Liczy³
siê wynik ³¹czny po dwóch dniach. Wygra³a klacz Caryca (pod autork¹), przed
Graalem (Klara Tychowska) i Brodzicem (Rafa³ Chorodeñski)
Ale i tak najwa¿niejsze by³y skoki. Od momentu, kiedy dr Stanis³awiak
postanowi³ jednak wystartowaæ, wiadomo by³o, ¿e konkurs bêdzie ciekawy.
Tym bardziej, ¿e do grupy lekarzy do³¹czy³ Dawid Wojciechowski  wielokrotny mistrz studentów. Nie by³o niestety obroñcy tytu³u z roku ubieg³ego  dr
Tomka Treli. Wspomagali nas te¿ zawodnicy z Racockiego Klubu Jedzieckiego. Po sobotnich pó³fina³ach pozosta³a siódemka, która mia³a szanse walczyæ
o medale. Niestety w niedzielê nie wystartowa³ Dawid, ze wzglêdu na chorobê
konia. Nie uda³o siê Jerzemu Deludze ukoñczyæ niedzielnego parkuru, a tym
samym mistrzostw. A w niedzielê parkur ustawiony przez Tadeusza Szymoniaka nie nale¿a³ do ³atwych. Po pierwszym nawrocie pozosta³a fina³owa pi¹tka,
zdominowana wyranie przez p³eæ piêkn¹. Jedynym rodzynkiem by³ doktor
Micha³. Drugi nawrót nie przyniós³ rozstrzygniêcia miejsc na podium i potrzebna by³a rozgrywka. Pierwsza wystartowa³a Marzena Skowron na Emzie i zrobi³a trzy zrzutki, czyli 12 pkt na koncie. Córka Ma³gorzata na klaczy Brawa
koñczy z dwoma zrzutkami. Roderyk pod Dorot¹ Zalewsk¹ niestety odmówi³
dwóch skoków i para ta koñczy przejazd wynikiem 32 pkt. Pozosta³a Klara
Tychowska na Graalu i Micha³ Stanis³awiak na klaczy Teryna. Publicznoæ
dzieli siê na dwa obozy:
piêkno i m³odoæ, czy
dowiadczenie i dojrza³oæ? Emocje udzielaj¹
siê wszystkim zainteresowanym. Przy równej
iloci pkt o medalu bêdzie decydowa³ czas
przejazdu. Klara koñczy
przejazd na czysto
w czasie 38, 85 sekund.
Micha³ jedzie doæ p³ynnie, w sobie znanym stylu i koñczy bez b³êdu
w czasie 38, 84! To niewiarygodne, ale 0,01 sekundy zadecydowa³a o zwyciêstwie! Jednym zdaniem  Wielkopolska zgarnê³a wszystko, co mog³a w obu konkurencjach!. Tak wiêc ostatecznie Micha³
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Stanis³awiak przed Klar¹ Tychowsk¹ i Ma³gorzat¹ Skowron-Suchodolsk¹. Pozosta³e miejsca cz³onków
naszej izby: Julia Argasiñska
(Witkówki) zajê³a szóste miejsce,
Jadwiga Chojnacka (Wêgierki ko³o
Wrzeni) by³a dziesi¹ta, Roman
Kostecki (Kalisz)  jedenasty, Rafa³
Chorodeñski (Leszno)  dwunasty.
Swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³y
nas w³adze powiatowe, wojewódzkie i krajowe, pos³owie i senatorowie. Osobicie mia³am przyjemnoæ odebraæ nagrodê z r¹k profesora Czes³awa Janickiego. By³y puchary,
medale i honorowe wstêgi. Sponsorem nagród rzeczowych w postaci najnowszej linii preparatów dla koni by³a Firma Medivet.
W niedzielê odby³y siê pokazy zabytkowych zaprzêgów ze Stadniny Koni
w Racocie, cie¿ki huculskiej, a tak¿e piêciokonnego zaprzêgu kucy. Sêdzi¹
g³ównym by³ jak co roku Wojtek Smudziñski, a gospodarzem toru i jak zwykle
dowcipnym komentatorem  Tadeusz Szymoniak.
Bior¹c pod uwagê zapewnienia prezesa Jacka £ugowskiego, nale¿a³oby
powiedzieæ  do zobaczenia za rok w tym samym miejscu. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e prezes Andrzej Moskal nadal bêdzie chcia³ organizowaæ mistrzostwa
na terenie Wielkopolski. Trzeba te¿ mieæ nadziejê, ¿e dr Grzegorz Nowak zajmie siê nie tylko stron¹ logistyczn¹ imprezy, ale tak¿e trudnymi negocjacjami
ze sponsorami. W jednej i drugiej dziedzinie jest niezast¹piony.
Beata Majchrzak
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Prezes Andrzej Moskal wypowiedzia³ siê na temat Jedzieckich Mistrzostw Polski dla Weterynarii w praktyce Nr 11-12/2010:
Mylê, ¿e by³y to jedne z najbardziej udanych Mistrzostw. Przychylnoæ
ze strony obecnego kierownictwa mia³a pozytywny wp³yw na nastroje zawodników jak i widzów. Mo¿liwoæ wykorzystania atutów Racotu jako doskona³ego miejsca dla takich imprez prze³o¿y³a siê na wysoki poziom zawodów, co
by³o widoczne podczas bardzo wyrównanej rywalizacji zawodników. Oprócz
patronatu i pomocy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, objêcie honorowym patronatem i pomoc¹
finansow¹ ze strony Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka
Woniaka umo¿liwi³o zapewnienie nale¿nej rangi i odpowiedniej oprawy tej
imprezie. Oczywicie najwa¿niejsi byli zawodnicy, bez których nie by³oby
mo¿liwe przeprowadzenie tej imprezy, a którzy sw¹ postaw¹ udowodnili, jak
pasjonuj¹ca mo¿e byæ rywalizacja w tej pasjonuj¹cej dyscyplinie sportu. Chcielibymy, a by Racot sta³ siê miejscem organizacji tej imprezy tak¿e i w przysz³oci. Jest to jedyna impreza ogólnopolska naszej korporacji o tej randze rozgrywana w Wielkopolsce. Mamy tak¿e inne pomys³y, jednak pozostaj¹ one na
razie w sferze projektów. Ze swojej strony chcia³bym bardzo podziêkowaæ
wszystkim sponsorom, wspó³organizatorom, kierownictwu Stadniny Koni
w Racocie, a szczególnie Grzegorzowi Nowakowi i Beacie Majchrzak, bez których zaanga¿owania organizacja tych mistrzostw by³aby niemo¿liwa.
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Dr n. wet. Lech Gogolewski

SYMPOZJUM BERLIN 2010  POLSKIE AKCENTY
W dniach od 27 do 29 maja 2010 roku w Berlinie odby³o siê VIII Miêdzynarodowe Sympozjum dotycz¹ce chorób indyków. Organizatorami sympozjum
by³o wiatowe Stowarzyszenie Lekarzy Chorób Drobiu oraz Instytut Chorób
Drobiu z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, reprezentowane przez prof. dr.
H. M Hateza.

W sympozjum uczestniczyli lekarze weterynarii z krajów Europy, Kanady,
USA i Iranu. Zró¿nicowana tematyka znakomicie spe³ni³a oczekiwania lekarzy
weterynarii uczestników.
Monitoring chorób bakteryjnych, wirusowych, pozosta³oci antybiotyków oraz stan kontaminacji miêsa indyczego stanowi³y w³aciwy zestaw tematów. Monitoring salmonelli, parazytologiczny, badanie wirusologiczne
dotycz¹ce enterowirusów i pneumowirusów oraz opracowanie praktyczne
zwi¹zane bezporednio z produkcj¹ i prace eksperymentalne prowadzone
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przy zastosowaniu najnowoczeniejszych metod badañ z zakresu bakteriologii, wirusologii, parazytologii oraz badañ molekularnych stanowi³a czêæ programu sympozjum.
Nie zabra³o wyk³adowców z zakresu analiz ekonomicznych w hodowli
i chorób zakanych indyków. Bardzo ciekawa by³a praca nad eksperymentaln¹ ocen¹ skutecznoci i dekontaminacji miêsa indyczego przez stosowanie po uboju moczenia lub raczej k¹pieli w kwasie mlekowym 5% tuszek
indyczych bezporednio po uboju. Rzecz bowiem w zapobieganiu wtórnym
zaka¿eniom miêsa po uboju w trakcie rozbioru i konfekcjonowaniu do
sprzeda¿y.
Prócz bezporedniego uczestnictwa w wyk³adach i dyskusjach by³ czas
w Berlinie na zwiedzanie miasta. Osobicie polecam 2-3 godzinn¹ wycieczkê
autokarem po Berlinie. Mi³o mi by³o w Berlinie odnaleæ polskie akcenty.
Wymieniê tu dwa:
1) Olbrzymi plakat na cianie budynku przy ulicy s³ynnej z dawnych lat Unter
der Linden nieopodal Bramy Brandenburskiej.

2) W stylizowany mur Reichstagu  Niemieckiego Parlamentu wmurowana
jest tablica z zapisem w jêzyku niemieckim i polskim  treæ na fotografii.
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Takie to mi³e, sk³aniaj¹ce do refleksji i impresji  bardzo przyjemne. Cieszê siê informuj¹c o tym i o tym, ¿e gdzie tam w duszy czy ciele zapala siê
iskierka radoci, a czasem dumy? Mo¿e nie jest tak le z t¹ Polsk¹
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Lek. wet. Jacek Sonicki

CIEMNOÆ WIDZÊ, CIEMNOÆ
Te s³owa z filmu Seksmisja doskonale obrazuj¹ nasze najbli¿sze perspektywy. Po tzw. aferze kominowej z 2004 roku, ówczesny G³ówny Lekarz, którego nazwiska z litoci nie wspomnê, zmieni³ warunki wyznaczania przez PLW
na wykonywane w ramach dzia³alnoci wiadczonej osobicie oraz rozliczane
wed³ug iloci przepracowanych godzin. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e mo¿na i tak
ale pod warunkiem istnienia rachunku dochodów w³asnych. Dzi, gdy rachunek ten ulega likwidacji, a Powiatowy Lekarz przestaje byæ dysponentem pobieranych op³at, utraci³ on wp³yw na sposób i termin wynagradzania wyznaczonych lekarzy.
Wed³ug mojej oceny ganie nam wiate³ko w tunelu prowadz¹cym do normalnoci. Od szeciu lat próbujemy t³umaczyæ kolejnym ministrom, i¿ jeli do
wykonywania wyznaczeñ niezbêdna jest baza i infrastruktura zak³adu leczniczego, to nale¿a³oby wyznaczaæ lekarzy w ramach tych zak³adów, a nie osobicie. Niestety nie dotar³a do nich argumentacja, ¿e nie mo¿na ¿¹daæ od lekarzy
urzêdowych, aby okradali w³asne zak³ady ze szczepionek, biopreparatów, wyposa¿enia i rodków transportu, a zyski wykazywali w dzia³alnoci wiadczonej osobicie. Urzêduj¹cy Minister Rolnictwa dr Marek Sawicki przyzna³ ostatnio na spotkaniu w Turku, ¿e po trzech latach sprawowania swej funkcji dalej
nie rozumie tego tematu. Uwa¿a ten spór za sztuczny, a w ca³ym zamieszaniu
chodzi wg Ministra chyba o jakie pieni¹dze.
Przypomnia³ równie¿, ¿e znowelizowana Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej dopuszcza wyznaczanie w ramach dzia³alnoci zak³adu leczniczego, ale
GIW uwa¿a, ¿e takie wyznaczenie rozmywa odpowiedzialnoæ za wykonanie
czynnoci zleconych.
Jednak moim zdaniem Inspekcja preferuje chyba osobiste wyznaczenia i
jednoosobowe zak³ady zale¿ne w pe³ni i podporz¹dkowane wyznaczeniom
Powiatowego Lekarza, jako tzw. zewnêtrzny personel. Zlecanie czynnoci
firmom jako us³ugi obce wymaga wzajemnego zaufania i uniemo¿liwia stosowanie powszechnych praktyk szanta¿u pakietowego tzn. bierzesz wszystko
albo nie dostajesz nic i nie masz z czego ¿yæ. Gratuluj¹c jubileuszu i osi¹gniêæ
VETLAB-u Brudzew zwróci³em uwagê Ministrowi, ¿e w³anie w takich firmach widaæ problemy z rozliczaniem osobistych wyznaczeñ pomiêdzy w³acicielem firmy a zatrudnionymi tam pracownikami.
Nie doczeka³em siê te¿ odpowiedzi na pytanie, kiedy Minister zrewaloryzuje Rozporz¹dzenie o op³atach i wynagrodzeniach z 2004 roku i uzupe³ni

72

o oczekiwan¹ stawkê za badanie laboratoryjne miêsa w kierunku wykluczenia
w³onicy. Taka oddzielna stawka znajduje siê w za³¹czniku do unijnego rozporz¹dzenia 882 i wydaje siê niezbêdna w aspekcie istnienia akredytowanych laboratoriów badania miêsa gdzie systemy jakoci wymagaj¹ dodatkowego czasu na sporz¹dzenie monstrualnie rozbudowanej dokumentacji. Póki co niektórzy Powiatowi Lekarze improwizuj¹ dziel¹c dzi istniej¹c¹ stawkê za badanie
przed i poubojowe. Za chwilê oka¿e siê, ¿e badanie przed ubojowe bêdzie zap³acone w momencie wystawienia wiadectwa zdrowia na winie, a ko³odziejowe ma³pie ruchy na tamie pomniejszone o badanie laboratoryjne, rzeczywicie nie bêd¹ ju¿ nic warte.
Oczywicie przyjaciele z Inspekcji zaraz przypomn¹, ¿e plotê bzdury bo
rozliczamy siê z iloci przepracowanych godzin. Minister stwierdzi³, ¿e wed³ug
jego wiedzy na badaniu miêsa i tak dobrze zarabiamy, a rolnicy skar¿¹ siê
wci¹¿ na zbyt drogie wiadectwa. Kto wiêc dostarcza tej wiedzy Ministrowi
i wed³ug jakich kryteriów ocenia On nasze wynagrodzenia? Nie wiadomo. Na
wspomnianym spotkaniu powia³o jednak optymizmem, bo jak stwierdzi³ Prezes Tadeusz Jakubowski, Minister ma teraz obowi¹zek zaj¹æ siê problemami
naszego zawodu, choæby w trosce o przysz³y los swojego syna, który koñczy
niebawem Wydzia³ Weterynaryjny w Warszawie. Próba nacisku na Ministra
w formie sugerowania, i¿ student Sawicki musi wkrótce zaliczyæ jeszcze epizootiologiê u Prezesa by³a ju¿ mniej mieszna, a bardziej niesmaczna.
Wed³ug Jakubowskiego czas jednak wytoczyæ równie¿ takie armaty, skoro wieloletnie negocjacje nie daj¹ efektu. Przypuszczaæ nale¿y, ¿e na rok przed
wyborami parlamentarnymi, Minister nie bêdzie siê dobrowolnie nara¿a³ swemu rolno-hodowlanemu elektoratowi rewaloryzuj¹c stawki op³at choæby
o wskanik inflacji. Jednak utracone marzenia o rewaloryzacji stawek to ma³a
strata. Prawdziwa jazda zacznie siê ju¿ niebawem z powodów równie prozaicznych. W obliczu likwidacji rachunków dochodów w³asnych Izba zadowoli³a siê odpowiedzi¹ Ministra Finansów z padziernika 2010 r., i¿ planuje siê
zabezpieczenie w bud¿ecie rezerwy celowej na lata 2011-2012 celem umo¿liwienia wyp³at wynagrodzeñ dla wyznaczonych lekarzy.
Problem w tym, ¿e jak dowiod³y wieloletnie dowiadczenia co zauwa¿a
nawet G³ówny Lekarz, te pieni¹dze mog¹ pojawiaæ siê z du¿ym (kilkumiesiêcznym), opónieniem. To bêdzie zupe³na klêska dla najwierniejszych pracowników Powiatowego tzw. miêsiarzy, którzy ¿yj¹ ju¿ tylko z wyznaczeñ.
Z moich informacji wynika, ¿e bud¿et na rok 2011, tworzono na podstawie danych s³u¿b administracyjnych Powiatowych Inspektoratów o wysokoci dochodów za trzy kwarta³y 2010 r, powiêkszone o przychody z rachunku dochodów
w³asnych. Natomiast w wydatkach na 2011 rok nie przyjêto ¿adnych wielkoci, które zwi¹zane s¹ z koniecznoci¹ wyp³at wynagrodzeñ dla lekarzy wy-
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znaczonych, zakupu sprzêtu i odczynników laboratoryjnych. Zaplanowano
wiêc dochody bud¿etu ale nie planuje siê koniecznych wydatków aby te dochody uzyskaæ. Widaæ wiêc jasno, ¿e wynagrodzenia pochodziæ bêd¹ wy³¹cznie z rezerwy bud¿etowej, która zwykle dociera transzami i doæ nieregularnie.
W dodatku wynagrodzenia bêd¹ pochodziæ z paragrafu 4170 czyli z bezosobowego funduszu p³ac, przeznaczonego na wynagrodzenia z dzia³alnoci wiadczonej osobicie.
Nie planuje siê natomiast wiêkszych wyp³at za pozosta³e us³ugi obce z par.
4300 zwi¹zane miêdzy innymi z zap³at¹ za pracê dla wyznaczeñ w ramach
dzia³alnoci zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Czyli postanowiono ju¿, ¿e
znowu tych wyznaczeñ nie bêdzie w 2011 roku. Dlaczego?  mo¿na siê tylko
domylaæ wobec nieprzejednanie wrogiej postawy G³ównego Lekarza, wojewódzkich i wiêkszoci PLW. W zaistnia³ej sytuacji zupe³n¹ klêsk¹ negocjacyjn¹ Izby jest istniej¹cy jeszcze zapis w podpisywanych umowach, który uzale¿nia wyp³atê wynagrodzenia od wp³ywu rodków na rachunek Powiatowego
Inspektoratu. Podpisawszy umowê z tak¹ niedozwolon¹ klauzul¹ pozbawiamy siê jakiejkolwiek mo¿liwoci nacisku na wyznaczaj¹cego PLW a tym bardziej na bud¿et pañstwa który pobiera³ bêdzie op³aty za nasz¹ pracê. Apel Krajowej Rady do Powiatowych Lekarzy Weterynarii o zmianê tego zapisu
w umowach i precyzyjne okrelenie terminu p³atnoci nie mo¿e byæ skuteczny.
¯aden z Powiatowych, dobrowolnie nie pozbawi siê mo¿liwoci wykrêcenia od
odpowiedzialnoci za brak wynagrodzeñ, w sytuacji kiedy rodki bud¿etowe
opóni¹ siê o kilka miesiêcy. Pozostaje nam ju¿ tylko zorganizowany protest
z odst¹pieniem od wyznaczeñ lub pochlipywanie po k¹tach i ¿ycie na koszt
¿ony lub z renty babci.
Jacek Sonicki
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Dr n. wet. Krzysztof Urbaniak

METODY POPRAWY WYNIKÓW INSEMINACJI
U KRÓW MLECZNYCH

Ostatnio pojawi³o siê sporo opracowañ dotycz¹cych pogarszaj¹cego siê rozrodu byd³a mlecznego.
W skali globalnej obserwuje siê obni¿anie siê wskanika zacieleñ, wzrost
wskanika inseminacji oraz wyd³u¿anie siê okresu miêdzy wycieleniowego. Pogarszanie siê p³odnoci staje siê coraz czêciej udzia³em krajowych stad krów
mlecznych. Do niedawana wskanik inseminacji wynosi³ oko³o 2, 1, obecnie
w wielu obiektach przekracza 3, 2. Zap³adnialnoæ  zw³aszcza w stadach
o ponadprzeciêtnej wydajnoci rzadko przekracza 35%; podobnie okres miêdzy wycieleniowy w granicach 425-430 dni nie nale¿y do rzadkoci. Generalnie, przyczyn tych niekorzystnych tendencji upatruje siê w skokowym wzrocie wydajnoci, zwiêkszaj¹cemu siê zinbredowaniu byd³a holsztyñsko-fryzyjskiego oraz  mimo niew¹tpliwego postêpu w tym zakresie  niedostosowaniu
¿ywienia krów do ich aktualnych potrzeb. Niema³¹ rolê przypisuje siê tak¿e infekcyjnym, zw³aszcza powszechnym infekcjom wirusowym  IBR/IPV oraz
BVD/MD. Efektem wysokiej produkcji i nasilonego metabolizmu jest obni¿ona cyrkulacja szybko metabolizowanych hormonów p³ciowych. W konsekwencji pojawia siê kolejny problem zwi¹zany z niedostateczn¹ ekspresj¹ rui z jednej strony, z drugiej trudnoci z utrzymaniem ci¹¿y. Wed³ug w³asnych obserwacji odsetek roni¹cych samic wzrós³ w ostatnich latach z poziomu oko³o
2,5-3% do 5, 0 a sporadycznie nawet  6,5% a odsetek niedostrze¿onych tzw.
cichych rui nierzadko przekracza 30-35%. Trudnoci z wykrywaniem rui potêguj¹ siê w okresie letnim, zw³aszcza u krów wieloródek o znacznej wydajnoci, rzadziej natomiast dotycz¹ ja³owic i krów pierwiastek. Te k³opoty hodowcy próbuj¹ eliminowaæ w ró¿ny sposób. Czêæ z nich inwestuje w nowoczesne
systemy wspomagania wykrywania rui. Najczêciej u¿ywanymi s¹ systemy
detekcji osobników o zwiêkszonej ruchliwoci (objaw towarzysz¹cy rui), podwy¿szonej wewnêtrznej ciep³ocie cia³a, wykazuj¹cych odruch tolerancji (KaMaR) i inne. Cechuje je ró¿na skutecznoæ, prawie zawsze jednak ni¿sza od
metody tradycyjnej, polegaj¹cej na uwa¿nej obserwacji zwierz¹t. Warto tak¿e
pamiêtaæ, ¿e samice wskazane przez komputer, prawie zawsze wymagaj¹ dodatkowej, ostatecznej weryfikacji. Czêciej ni¿ niegdy hodowcy siêgaj¹ po
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nasienie buhajów cechuj¹cych siê tradycyjnie wy¿sz¹ p³odnoci¹ ni¿ pozosta³e. Szczególnym powodzeniem ciesz¹ siê buhaje ras limousin, b³êkitnej belgijskiej i simental. Pojawi³y siê tak¿e buhaje holsztyñsko-fryzyjskie oznaczane
symbolami Concept plus, repromax, CR lub SCR o ponadprzeciêtnej p³odnoci w³asnej. Z naszych obserwacji wynika, ¿e mog¹ byæ one znakomit¹ alternatyw¹ dla buhajów ras miêsnych.
Na tle mo¿liwoci adresowanych do hodowców nie mniejsze znaczenie
maj¹ propozycje ze strony lekarzy weterynaryjnych. Stosunkowo proste i wydajne wydaj¹ siê ró¿ne systemy synchronizacji rui i owulacji. Opracowane
w latach 90-tych ubieg³ego stulecia adresowane by³y do szerokiego krêgu odbiorców, proponuj¹c orientowan¹ w czasie inseminacjê krów po zastosowaniu
poleconego programu bez koniecznoci ustalania fazy cyklu rujowego. System
ten okrelany mianem tzw. Ovsynchu polega³ na dwukrotnej iniekcji GnRH,
przy czym 7 dni po pierwszej z nich podawano domiêniowo prostaglandynê.
Objête programem samice inseminowano dok³adnie 24 godziny po podaniu
drugiej iniekcji GnRH. Program Ovsynch ulega³ ró¿nym modyfikacjom. Skracaniu lub wyd³u¿aniu poddawano termin drugiej iniekcji GnRH a tak¿e odstêp
dziel¹cy tê iniekcjê od sztucznej inseminacji. W czêci nowszych programów
zdecydowano siê na podawanie GnRH w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym
inseminacjê (CoSynch) a tak¿e poprzedzenie programu OvSynch klasyczn¹
synchronizacj¹ rui (PreSynch), wszystko po to by zwiêkszyæ efektywnoæ programu. Faktem pozostaje, ¿e stosowanie programu w lepo nie daje gwarancji znakomitych rezultatów. Przewa¿nie oscyluj¹ one wokó³ 35-40% zap³adnialnoci. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Do wa¿niejszych nale¿y obraz
jajników w dniu rozpoczynania programu. Sytuacj¹ zbli¿on¹ do idea³u jest
obecnoæ na jajniku(-kach) stosunkowo du¿ego pêcherzyka oraz znajduj¹cego
siê w okresie rozwoju cia³ka ¿ó³tego. Z kolei prognoza powodzenia programu
w przypadku stwierdzenia nie powiêkszonych afunkcyjnych jajników jest zdecydowanie niekorzystna. Pewn¹ poprawê skutecznoci programu mo¿na uzyskaæ kojarz¹c go z zastosowaniem dopochwowych wk³adek progesteronowych.
Przyk³adem takich wk³adek s¹ obecne na naszym rynku wk³adki CIDR. Zastosowanie wk³adek umo¿liwia uzyskiwanie wy¿szej skutecznoæ zacieleñ ni¿
w przypadku programów z zastosowaniem GnRH i prostaglandyny, w szczególnoci u krów z nieczynnoci¹ jajników. Poprawê skutecznoci zacieleñ
mo¿na tak¿e uzyskaæ decyduj¹c siê nie tylko na orientowan¹ w czasie inseminacjê ale te¿ zastosowanie specjalnych instrumentów. Przyk³adem takich instrumentów s¹ pistolety Cassou do tzw. g³êbokiej depozycji nasienia (flexible catheter). S¹ one nieco d³u¿sze od tradycyjnych, elastyczne na dodatek dopasowuj¹ siê znakomicie do kszta³tu macicy. Ich ogromn¹ zalet¹ jest fakt, ¿e
umo¿liwiaj¹ one wprowadzenie nasienia bezporednio w s¹siedztwo miejsca
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zap³odnienia. W ten sposób plemniki nie s¹ nara¿one na nie zawsze korzystne
dla nich rodowisko maciczne (zwiêkszona liczba leukocytów w wydzielinie
macicznej podczas rui, obecnoæ cytokin zapalnych w przypadku podklinicznych przypadków zapalenia b³ony luzowej macicy inne). Ide¹ powstania pistoletów elastycznych by³a mo¿liwoæ ich wykorzystania do inseminacji krów
nasieniem seksowanym o obni¿onej koncentracji plemników w dawce inseminacyjnej. W rzeczywistoci mog¹ byæ z powodzeniem stosowane do unasieniania krów, szczególnie tych maj¹cych problemy z zacieleniem. Porednim dowodem ich przydatnoci mog¹ byæ wyniki inseminacji uzyskiwane u krów
dawczyñ zarodków, u których konwencjonaln¹ dawkê nasienia deponowano
g³êboko w rogach macicy. W przeciwieñstwie do dawczyñ unasienianych do
trzonu macicy, u których 1/3 oocytów i zarodków pozyskiwanych z macicy
stanowi³y niezap³odnione komórki jajowe, u dawczyñ unasienianych do rogów
macicy nie zap³odnionych komórek nie notowano. Warto dodaæ, ¿e korzystanie z pistoletów elastycznych wymaga okrelonych umiejêtnoci manualnych
z zasady jest zatem przypisywane lekarzom weterynarii. Mo¿e to stanowiæ dla
nich dodatkowy atut na tle niema³ej, poza weterynaryjnej konkurencji. Równoczenie mo¿liwoæ równoczesnego stosowania programów orientowanej
w czasie inseminacji z wykorzystaniem nowych rodzajów pistoletów nie tylko
przyczyniaæ siê mo¿e do poprawy wyników inseminacji ale i podniesienia presti¿u lekarza weterynarii.
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Lek. wet. Robert £êgosz
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Szamotu³y

ZWALCZANIE CHOROBY AUJESZKYEGO
NA TERENIE POWIATU SZAMOTULSKIEGO
CZERWIEC

2008 

WRZESIEÑ

(PODSUMOWANIE)

2010

Przedstawiam kilka wybranych slajdów z prezentacji multimedialnej pt.
Zwalczanie Choroby Aujeszkyego na terenie powiatu szamotulskiego czerwiec 2008  wrzesieñ 2010 przedstawionej w dniu 20 wrzenia br., na spotkaniu z zaproszonymi pos³ami, które odby³o siê w siedzibie powiatu. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele powiatu, samorz¹dów rolniczych,
lekarze weterynarii, a tak¿e Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Les³aw Szab³oñski.
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Prof. dr hab. Walenty Kempski

ZAKANE PRZYCZYNY RONIEÑ OWIEC
Przegl¹daj¹c miesiêczniki Medycyny Weterynaryjnej nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w ramce, w której wykazywane s¹ przypadki stwierdzonych chorób zakanych zwierz¹t podlegaj¹cych obowi¹zkowi zwalczania  jak coraz mniej pozycji, szczególnie je¿eli
chodzi o przypadki stwierdzane u zwierz¹t gospodarskich. Podobnie jest z chorobami zakanymi zwierz¹t podlegaj¹cymi obowi¹zkowi rejestracji. Czy jest
tak dobrze? Na pewno sytuacja epizootyczna siê poprawi³a.
Zdecydowanie lepsze s¹ warunki hodowli, poprawi³a siê te¿ sytuacja je¿eli
chodzi o dezynfekcjê i ogólnie rzecz bior¹c profilaktykê chorób zakanych.
Czy jednak nie zdarzaj¹ siê w stadach upadki zwierz¹t, w tym spowodowane
chorobami zakanymi? Zwa¿ywszy na znikom¹ iloæ materia³u patologicznego do badañ laboratoryjnych nale¿y lekko pow¹tpiewaæ.
Do napisania uwag na temat przyczyn ronieñ u owiec sk³oni³a mnie sytuacja na wiosnê br., kiedy to w gospodarstwie Ch. wyst¹pi³y masowe ronienia
w stadzie owiec. Na oko³o 300 sztuk ciê¿arnych owiec poroni³o ok. 100 sztuk.
Charakter ronieñ, przeprowadzone badania rozpoznawcze, w tym w Pañstwowym Instytucie Weterynarii w Pu³awach wskazywa³y na chlamydiozê. Stwierdzono te¿ w surowicy owiec, które poroni³y, dodatnie miana w kierunku gor¹czki Q. Wprawdzie dalsze badania metod¹ PCR nie wykaza³y czynnej postaci tej choroby, jednak niedawne doniesienia zagraniczne o tej gronej zoonozie,
nakazuj¹ du¿¹ czujnoæ epizootiologiczn¹ i epidemiologiczn¹.
Ronienia u owiec stosunkowo czêsto maj¹ charakter zakany. Jednak
z dowiadczenia wynika, ¿e pierwsze przypadki poronieñ czêsto s¹ lekcewa¿one, lub za ich przyczynê uwa¿a siê b³êdy ¿ywieniowe, czy urazy mechaniczne.

Enzootyczne ronienie owiec  chlamydioza

Choroba cechuje siê ronieniem, martwymi urodzeniami lub rodzeniem siê
s³abych jagni¹t padaj¹cych krótko po poronieniu.
Przyczyny choroby: drobnoustrojem wywo³uj¹cym chorobê jest Chlamydia ovrs nale¿¹ca do rodzaju Chlamydia i rodziny Chlamydiaceae. Drobnoustroje z tej rodziny wywo³uj¹ choroby u wielu gatunków zwierz¹t oraz cz³owieka, przy czym szczepy wywo³uj¹ce chorobê owiec s¹ uwa¿ane za stosun-
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kowo ma³o patogenne dla cz³owieka. Chlamydie s¹ bezwzglêdnymi paso¿ytami wewn¹trzkomórkowymi. Drobnoustroje te w odró¿nieniu od wirusów s¹
wra¿liwe na niektóre antybiotyki.
Epizootiologia: Do zaka¿enia dochodzi zwykle drog¹ doustn¹, mo¿liwa
jest te¿ droga aerogenna i przez skórê. U owiec uwa¿a siê, ¿e przenoszenie
choroby drog¹ p³ciow¹ nie ma wiêkszego znaczenia. Chlamydie po zaka¿eniu
dostaj¹ siê do krwi, a nastêpnie dostaj¹ siê do narz¹dów wewnêtrznych, gdzie
dochodzi do wewn¹trzkomórkowego namno¿enia i wysiewu do krwioobiegu,
póniej nastêpuje zaka¿enie ³o¿yska. P³ód zaka¿a siê drog¹ krwi. Chlamydie
powoduj¹ stan zapalny macicy, zaka¿enie p³odu jego obumarcie i poronienie.
Zaka¿enie stad owiec nastêpuje przez owce chore lub owce które przechorowa³y. Do najwiêkszej liczby poronieñ dochodzi wtedy, kiedy stado zaka¿one
jest po raz pierwszy. W tej sytuacji mo¿e poroniæ nawet 1/3 stada lub wiêcej.
Najczêciej roni¹ owce m³ode. W nastêpnych latach w tym samym stadzie
mog¹ wyst¹piæ tylko pojedyncze przypadki ronieñ na tle chlamydiozy. Ronienia owiec wystêpuj¹ w ostatnim okresie ci¹¿y, zwykle nie towarzysz¹ im objawy kliniczne. Czasem rodz¹ siê jagniêta s³abe, zdarzaj¹ siê te¿ przypadki zatrzymania ³o¿yska i to jest najczêciej przyczyn¹ pojedynczych upadków owiec
roni¹cych.
Zmiany anatomopatologiczne: zwykle p³ody poronione nie s¹ zmienione, czasem wystêpuj¹ wybroczyny na skórze g³owy i szyi, w grasicy i w wêz³ach ch³onnych. Niekiedy p³ód pokryty jest brunatn¹ mazi¹, a kotyledony ³o¿yska ulegaj¹ martwicy.
Rozpoznawanie: charakter ronieñ i zmiany w ³o¿ysku mog¹ byæ podstaw¹ do podejrzenia chlamydiozy. Wa¿ne jest jednak badanie laboratoryjne,
w ramach którego w preparatach mikroskopowych z kotyledonów ³o¿yska
stwierdza siê cia³ka elementarne chlamydii. Najwa¿niejsz¹ i najbardziej wiarygodn¹ metod¹ badañ surowicy krwi jest metoda OWD, w której miana 1:16
i wy¿sze uwa¿a siê za dodatnie.
Zwalczanie choroby: najwa¿niejsze jest oddzielenie sztuk roni¹cych od
reszty stada, nawet jeli s¹ to pojedyncze przypadki. £o¿ysko i p³ód nale¿y
bezpiecznie usun¹æ, a miejsce poronienia wydezynfekowaæ.
W leczeniu zastosowanie znalaz³y antybiotyki: tylozyna i tetracykliny, przy
czym nale¿y leczyæ ca³e stado owiec ciê¿arnych, przy zachowaniu zasad podawania antybiotyków prze¿uwaczom. W profilaktyce swoistej zastosowanie znalaz³y szczepionki inaktywowane.

Gor¹czka Q

Jest to choroba zakana i zaraliwa owiec, cechuj¹ca siê najczêciej przebiegiem bezobjawowym, mo¿e jednak powodowaæ ronienia i objawy ze strony
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uk³adu oddechowego. Mo¿e tak¿e wystêpowaæ u innych gatunków zwierz¹t
gospodarskich, szczególnie byd³a i zwierz¹t dzikich, mo¿e przenosiæ siê tak¿e
na cz³owieka. U ludzi jest ona epidemiczn¹ chorob¹ zakan¹, zoonoz¹ o niecharakterystycznych objawach, czêsto grypopodobnych.
Najczêstszymi objawami gor¹czki Q u ludzi s¹: nag³y jej pocz¹tek,
dreszcze, gor¹czka, bóle g³owy i miêni. Gor¹czkê Q rozpoznano po raz pierwszy w Australii w 1935 roku. Od tej pory w naszym kraju rozpoznano jeszcze
kilka ognisk choroby. Zagro¿enie jednak istnieje, bowiem wzrasta wraz ze
wzrostem miêdzynarodowego obrotu zwierzêtami i produktami zwierzêcego
pochodzenia. Jest to tym bardziej mo¿liwe, ¿e jej endemiczne ogniska w przyrodzie stwierdzane s¹ u naszych s¹siadów.
Przyczyny choroby: Gor¹czkê Q wywo³uje drobnoustrój Coxiella burnetti nale¿¹cy do rodziny Coxiellaceae. Drobnoustrój cechuje siê nisk¹ zjadliwoci¹ lecz wysoka zakanoci¹. Wród izolatów C burnetti wykazano szczepy
ró¿ni¹ce siê patogennoci¹.
G³ównym rezerwuarem i ród³em zaka¿enia, zw³aszcza w ognisku przyrodniczym jest 30 gatunków kleszczy przekazuj¹cych transowarialne drobnoustroje z pokolenia na pokolenie.
Rozwój choroby i objawy: Coxiella burnetti po wtargniêciu fagocytowana jest przez makrofagi, tam dochodzi do ich namna¿ania, pêkania i rozsiewania siê po ca³ym organizmie. Najczêciej usadawiaj¹ siê w p³ucach, gruczole
mlekowym, wêz³ach ch³onnych, w macicy i ³o¿ysku.
ród³em zaka¿enia s¹ owce chore, zw³aszcza ich mleko, ³o¿ysko i wody
p³odowe. Zaka¿enie nastêpuje najczêciej drog¹ pokarmowa, ale tak¿e drog¹
aerogenn¹ i przez skórê (kleszcze).
Zaka¿enie owiec ma czêsto przebieg bezobjawowy lub objawy te s¹ s³abo
wyra¿one. Objawy te cechuj¹ siê zwy¿k¹ ciep³oty wewnêtrznej po 5-10 dniach
od zaka¿enia. Stosunkowo rzadko stwierdza siê stany zapalne p³uc i ronienia.
Jeszcze rzadziej stany zapalne stawów. Zmian anatomo-patologicznych zwykle
nie stwierdza siê. Niekiedy mo¿na stwierdziæ stany zapalne p³uc i stawów.
Zwalczanie choroby: W profilaktyce ogólnej wszystkie sztuki chore i podejrzane o chorobê nale¿y wybiæ. Dezynfekcjê przeprowadza siê 2% ³ugiem
sodowym.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dodatnie wyniki w kierunku gor¹czki Q stwierdza siê
te¿ u zwierz¹t towarzysz¹cych cz³owiekowi. Do zaka¿eñ zwierz¹t miêso¿ernych dochodzi najczêciej przez spo¿ycie zaka¿onych ³o¿ysk zwierz¹t gospodarskich. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ kleszcze. Przebieg choroby u tych zwierz¹t jest
na ogó³ bezobjawowy. U ludzi gor¹czka Q wystêpuje najczêciej u pracowników maj¹cych bezporedni kontakt ze zwierzêtami w rzeniach oraz u lekarzy
weterynarii. Pomimo, ¿e od 1956 roku stwierdzono w Polsce kilkanacie
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przypadków zachorowañ n na gor¹czkê Q, to nie jest pewne, czy wynika to z faktycznego stanu jej wystêpowania, czy nie wszystkie przypadki da³o siê rozpoznaæ.
ród³em zaka¿enia dla cz³owieka s¹ g³ównie byd³o, owce i kozy. Do zaka¿enia przez kleszcze dochodzi bardzo rzadko. Cz³owiek zaka¿a siê g³ównie
przez drogi oddechowe, rzadziej drog¹ pokarmow¹ lub przez uszkodzon¹ skórê. W zaka¿eniach ostrych u ludzi choroba mo¿e mieæ postaæ: septyczn¹
(uogólnion¹), duropodobn¹, p³ucn¹, grypopodobn¹ i nerwow¹. U kobiet Coxiella burnetti mo¿e powodowaæ poronienia. Zarówno w ostrej jak i przewlek³ej postaci choroby u ludzi mo¿e dojæ do zapalenia wsierdzia. Wspomnieæ
nale¿y, ¿e udowodniono wysok¹ skutecznoæ szczepionki Q-Vax u ludzi. Wed³ug wiatowych ekspertów ds. zwalczania bioterroryzmu czynnik (Coxiella
burnetti) powodu swej wysokiej zakanoci drog¹ aerogenn¹ traktowany jest
jako bardzo efektywny sk³adnik broni biologicznej.

Wibrioza owiec

W przesz³oci, w czasie intensywnej hodowli owiec w Wielkopolsce
stwierdzalimy j¹ niejednokrotnie. W tych przypadkach powodowa³a niekiedy
powa¿ne straty. Wibrioza cechuje siê najczêciej ostrym przebiegiem i ronieniem w koñcowym okresie ci¹¿y.
Przyczyny i rozwój choroby: chorobê wywo³uje Camphylobacter foetus,
czyli mêtwik p³odowy. ród³em zaka¿enia s¹ owce nosiciele, a do organizmu
owcy dostaj¹ siê najczêciej przez przewód pokarmowy. Droga p³ciowa wydaje siê mieæ u owiec mniejsze znaczenie. Toksyny zarazka powoduj¹ obumieranie p³odu i poronienie. Wibrioza wystêpuje czêciej w stadzie owiec w okresie
zimniejszych pór roku. Zaczyna siê najpierw pojedynczymi poronieniami, póniej mo¿e poroniæ nawet 30-50% stada. U owiec inaczej ni¿ u byd³a nie powoduje ja³owoci. Po poronieniu zwykle wystêpuje du¿y stopieñ odpornoci.
Objawy choroby: zmiany anatomo-patologiczne: okres inkubacji wynosi
kilka dni. Typowym objawem jest ronienie w ostatnim lub przedostatnim okresie ci¹¿y. Ronieniu nie towarzysz¹ u owiec objawy kliniczne. Przed ronieniem
niekiedy wystêpuje wyp³yw z dróg rodnych i obrzêk warg sromowych. Po poronieniu mo¿e rozwin¹æ siê stan zapalny macicy i zejcie miertelne. Niekiedy
rodz¹ siê ¿ywe jagniêta, ale s³abe, które wkrótce po porodzie padaj¹. U owiec
pad³ych stwierdza siê w macicy szare ogniska martwicze, podobne ogniska
martwicze mo¿na zauwa¿yæ w kotyledonach. Poronione p³ody pokryte s¹ luzem z domieszk¹ krwi, a w w¹trobie stwierdza siê ogniska martwicze.
Rozpoznanie: w badaniach bakteriologicznych z ¿o³¹dka pad³ych p³odów
izoluje siê Campylobacter foetus.
Zwalczanie choroby: w przypadku stwierdzenia choroby w stadzie podaje siê antybiotyki o szerokim spektrum, z dobrym skutkiem. Owce, które poro-
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ni¹ nale¿y oddzieliæ od stada, przeprowadziæ dezynfekcjê miejsca poronienia.
Nale¿y unikaæ wprowadzenia do stada owiec osobników ze stad, w których
stwierdzono wibriozê.
W profilaktyce swoistej, w niektórych krajach stosuje siê szczepienia
ochronne.

Inne zakane przyczyny ronienia u owiec

Ronienia u owiec wywo³ane innymi ni¿ wymienione chorobami zakanymi,
b¹d nie by³y w Wielkopolsce stwierdzone, b¹d wystêpowa³y bardzo rzadko.

Bruceloza u owiec

Bruceloza jest zoonoz¹ wystêpuj¹c¹ u ró¿nych gatunków zwierz¹t oraz
cz³owieka. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w Polsce jest ona uznawana
za chorobê zwalczana z urzêdu. U owiec powoduje poronienia i obumieranie
p³odu spowodowane zmianami chorobowymi w macicy i ³o¿ysku. Stwierdzana
by³a i jest szczególnie w Europie po³udniowej.
Jej czynnikiem etiologicznym jest bakteria Brucella melitensis, znacznie
rzadziej Brucella abortus.
W Polsce pojedyncze przypadki zaka¿eñ stwierdzane by³y w badaniach
serologicznych. Z dowiadczeñ w³asnych znany ju¿ przypadek stwierdzenia
w grupie importowanych owiec z Francji rasy Jlledefrance u jednej sztuki dodatnich mian w kierunku Brucella melitensis. Stado wróci³o do eksportera.
Zarazek dostaje siê do organizmu najczêciej drog¹ przewodu pokarmowego, a tak¿e przez uszkodzon¹ skórê, luzówki i drog¹ krycia. Okres wylêgania
mo¿e trwaæ miesiêcy. W 3-4 miesi¹cu ci¹¿y nastêpuje ronienie. Mo¿e dojæ
do stanu zapalnego macicy, zapalenia gruczo³u mlekowego i stanu zapalnego
stawów. U tryków bruceloza cechuje siê zapaleniem j¹der i naj¹drzy (Brucella ovis).
Rozpoznanie: na podstawie badañ serologicznych i bakteriologicznych.
Zwalczanie: polega na zastosowaniu przepisów odpowiednich dla brucelozy  choroby zwalczanej z urzêdu.

Ronienie wywo³ywane przez pa³eczki Salmonella

Choroba cechuje siê ronieniami w ostatnim okresie ci¹¿y wywo³ywanym
przez Salmonella abortus ovis. W dowiadczeniach w³asnych nie stwierdzono
w Wielkopolsce ronieñ owiec wywo³ywanych tych tym typem Salmonelli.
W pojedynczych przypadkach z poronionych owczych p³odów izolowano inne
serotypy Salmonelli szczególnie Salmonella typhinumum.
Salmonelle dostaj¹ siê do organizmu drog¹ krycia lub przez przewód pokarmowy. Czynnikiem wspieraj¹cym s¹ najczêciej b³êdy ¿ywieniowe.
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Endotoksyny Salmonelli dostaj¹ siê do krwi i powoduj¹ stany martwicze
p³odów i b³on p³odowych. Prowadzi to do poronienia, czasem mog¹ chorowaæ
m³ode jagniêta.
Okres inkubacji choroby wynosi 2-4 tygodnie. Ronienia wystêpuj¹ w 4-5
miesi¹cu ci¹¿y. Po poronieniu wystêpuje zatrzymanie ³o¿yska i stany zapalne
macicy. Poronione p³ody najczêciej s¹ niezmienione. Niekiedy stwierdza siê
zwyrodnienie w¹troby i nerek oraz wybroczyny pod b³onami surowiczymi.
O rozpoznaniu decyduje badanie laboratoryjne.
Zwalczanie polega na stosowaniu antybiotyków dzia³aj¹cych na Salmonella, przestrzeganie ogólnych zasad higieny i odpowiednim ¿ywieniu. W okrelonych warunkach stosuje siê profilaktykê swoist¹ przez stosowanie szczepionek i autoszczepionek.

Ronienia wywo³ywane przez pa³eczki Listeria

Listerioza jest chorob¹ czêsto wystêpuj¹c¹ u owiec. Chorobie sprzyjaj¹
b³êdy ¿ywieniowe, szczególnie jednostronne ¿ywienie kiszonkami. W czasach
rozwiniêtej hodowli owiec w Wielkopolsce stwierdzalimy j¹ w kilkudziesiêciu stadach.
Chorobê wywo³uje drobnoustrój Listeria menocytogenes, wród którego
istnieje kilkanacie serotypów. U owiec najczêciej wystêpuje serotyp I, rzadziej serotyp IV.
Choroba wystêpuje w kilku postaciach. Zdecydowanie najczêciej (w 90%)
stwierdza siê postaæ nerwow¹, znacznie rzadziej postaæ posocznicow¹ oraz
postaæ cechuj¹c¹ siê ronieniem. Niekiedy w stadach stwierdza siê wszystkie
postacie. Drobnoustrój Listeria monocytogenes jest bardzo odporny na czynniki rodowiska zewnêtrznego i dlatego utrzymuje siê w ziemi, paszy i w ció³ce.
Przy postaci charakteryzuj¹cej siê ronieniami zarazek lokalizuje siê w macicy powoduj¹c ronienia i zatrzymanie ³o¿yska. Niekiedy dojæ mo¿e do zapalenia wymienia. Istnieje wtedy mo¿liwoæ zaka¿enia m³odych jagni¹t, a w przypadku sporz¹dzenia z mleka produktów spo¿ywczych, do zaka¿enia ludzi.
Rozpoznanie choroby opiera siê na badaniu bakteriologicznym i izolacji
drobnoustrojów z mózgu (postaæ nerwowa), z narz¹dów wewnêtrznych (postaæ
posocznicowa) lub z p³odu i b³on p³odowych (ronienia).
Leczenie jest zwykle spónione i ma³o skuteczne  w zapobieganiu najwa¿niejszym jest w³aciwe ¿ywienie, szczególnie unikanie kiszonek o pH wy¿szym ni¿ 4, 5.
W profilaktyce doæ szerokie(szczególnie w Wielkopolsce) zastosowanie
znalaz³y autoszczepionki i szczepionki znacznie ograniczaj¹ce zachorowalnoæ
i zmniejszaj¹ce upadki.
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RÓ¯NORODNOÆ MOJEGO WARSZTATU
24 listopada 2010 r.
Biuletyn Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest coraz bardziej cenionym w kraju wydawnictwem, z którym jestem od kilku lat zwi¹zany jako pewien rodzaj felietonisty. Ten format literacki zawsze mi bardzo
imponowa³, gdy¿ wymaga erudycji i daje du¿e mo¿liwoci wyra¿enia swoich
indywidualnych opinii w sposób umiarkowanie swobodny. Umiarkowanie,
gdy¿ jest uwa¿nie monitorowany przez koryfeuszy nauki i czo³owych przedstawicieli Weterynarii. Nic nie ujdzie uwagi wyczulonego Czytelnika niniejszego Biuletynu o wysokim Wspó³czynniku inteligencji (IQ). Ambitna Redakcja stara siê coraz lepiej publikowaæ swoje pismo. Coraz lepsze artyku³y,
treci humanistyczne i polepszaj¹ca siê szata graficzna daj¹ uzasadnione nadzieje na dalszy rozwój.
Jako specjalnie zwi¹zany uczuciowo z Wielkopolsk¹, mimo ¿e jestem
od niepamiêtnych pokoleñ Warszawiakiem, mam serce dla tego najbardziej
rozwiniêtego i gospodarczo i intelektualnie regionu Polski. Z³o¿y³o siê na
to szereg czynników. Jako ma³y ch³opiec w oczekiwaniu na mieszkanie
w Warszawie  przedstawiaj¹c¹ w latach 1945-1947 jedn¹ gruzowat¹ pustyniê  mieszka³em przez 2 lata w Bydgoszczy i ukoñczy³em tam przy
ul Bernardyñskiej 3 i 4 klasê szko³y podstawowej. Wyje¿d¿alimy ze
zgliszcz Warszawy przecinaj¹cym j¹ mostem pontonowym na wys³anej s³om¹ ch³opskiej furmance.
Bydgoszcz to by³o  przed wojn¹  miasto urokliwe, o infrastrukturze
z przed 1939 roku. Stamt¹d jedzi³o siê do wspania³ego Poznania, nie tylko
s³ynnego z Miêdzynarodowych Targów, doæ szybko po wojnie uruchomionych, ale i z palmiarni czy ogrodu zoologicznego. W okresie póniejszym mia³em tam blisk¹ rodzinê  siostrê cioteczn¹ Annê Marciniak, warszawiankê,
z domu B³a¿ewska oraz jej mê¿a Ryszarda Marciniaka  rodem z Krotoszyna.
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Obydwoje byli znanymi historykami, dzia³aczami katolickimi oraz spo³ecznikami zawsze pomagaj¹cymi niewidomym.
Anna (dr nauk) przez wiele lat by³a dyrektorem Archiwum miasta Poznania, a Ryszard (prof. dr hab.) by³ dyrektorem Biblioteki w Kórniku. Niestety
i Anna i Ryszard odeszli w ostatnich latach z Tego wiata. Ich syn Krzysztof
jest profesorem fizyki m.in. w Uppsali, a córka Asia  filologiem germañskim
mieszkaj¹cym, jak wielu innych, miêdzy Polsk¹ a Niemcami.
Jako lekarzowi weterynarii zawsze imponowa³a mi solidnoæ wykonywania zawodu i etyka profesjonalna Kolegów Zawodowców. Poniewa¿ jestem
i doktorantem i habilitantem  czyli co z dum¹ podkrelam, uczniem prof. dr.
hab. Abdona Stryszaka z Katedry Epizootiologii Wydzia³u Weterynaryjnego
SGGW i stara³em siê wywi¹zywaæ jak najlepiej z moich obowi¹zków.
Profesor wielokrotnie pyta³, czy przypadkiem nie jestem z Wielkopolski,
gdy¿ tak solidnie przyk³adam siê do pracy.
Zawsze prostowa³em, ¿e niestety jestem od pokoleñ warszawiakiem, ale ¿e
bardzo bliski jest mi Poznañ, to nieco uspakaja³o Profesora  który nie mia³
najwidoczniej zbyt wygórowanego wyobra¿enia o solidnoci Warszawiaków.
W roku 2010 na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTNW odda³em przewodnictwo Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej znakomitemu anatomowi, sportowcowi oraz historykowi weterynarii prof. dr. hab. Norbertowi Pospiesznemu z Wroc³awia.
Normalnie  jak jestem w Kraju  pracujê w Orodku Historii Medycyny
Weterynaryjnej PTNW. Od Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
otrzyma³em w 2007 r. zaszczytny tytu³ Cz³onka Honorowego. Co prawda osoba wypisuj¹ca dyplom pomyli³a w tekcie ³aciñskim FAO-UN z FAO  EU.
FAO  wiatowa Organizacja ds. Wy¿ywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych  ONZ uznaj¹c t¹ najwiêksz¹ agendê za zwi¹zan¹ z EU.
To EU jest cz³onkiem FAO. Wype³niaj¹cy przelicznym starodawnym pismem
Artysta mia³ najlepsze intencje za co bardzo dziêkujê. Cz³onkostwo Honorowe
PTNW jest moim najwy¿szym krajowym wyró¿nieniem i bardzo je sobie ceniê.
W roku 2007, kiedy wybrany zosta³em Przewodnicz¹cym Sekcji Historii
Medycyny Weterynaryjnej PTNW rozpocz¹³em na probê ówczesnego Prezesa Prof. dr. hab. dr. hc. Zygmunta Pejsaka pisanie Historii PTNW. Z³o¿y³em
gotowy do koñcowej edycji i druku maszynopis (270 stron i ponad 150 ilustracji) obecnemu prezesowi: Prof. dr. hab. Andrzejowi Koncickiemu (Kadencja:
2010-1012), prezesowi w Kadencji: 2007-2009  Prof. dr. hab. dr. hc. Zygmuntowi Pejsakowi oraz prezesowi w kadencji 2004-2006 Prof. dr. hab. dr. hc.
W³odzimierzowi Klucinskiemu. (24 wrzenia 2010).
Mam nadziejê, ¿e ksi¹¿ka zawieraj¹ca m.in. 12 ¿yciorysów Prezesów, ponad 40 cz³onków honorowych oraz ponad 170 ¿yciorysów Zas³u¿ony dla
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PTNW, która wymaga³a naprawdê solidnej pracy oraz wspó³pracy setek osób
zostanie wkrótce sfinalizowana. S¹ w niej biogramy wielu wybitnych Wielkopolan. Proponowany tytu³ ksi¹¿ki: Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych  58 lat dzia³alnoci dla polskiej nauki i kultury.
Ksi¹¿ka zawiera przedstawione chronologicznie meandry polskiej nauki
i kultury w okresie powojennym wraz z okresem b³êdów i wypaczeñ w nauce i kulturze zakoñczony po r. 1956. M³odemu wspó³czesnemu naukowcowi
nale¿y przypomnieæ, ¿e genetyka by³a ca³kowicie zniekszta³cona.
Za przyznanie siê na kongresie naukowym w ZSRR, ¿e kto uznaje
obecnoæ genów  zsy³ano do obozów pracy przymusowej  tzw. gu³agów
na 4-5 lat.
Ca³oci¹ nauki radzieckiej kierowa³ od okresu przedwojennego fa³szerz
nauki Trofim £ysenko. Kto siê chcia³ utrzymaæ na stanowisku naukowca
w Polsce wraz z najbardziej wartociowymi osobami musia³ od czasu do czasu
pope³niæ panegiryk w kierunku badaczy radzieckich, w którym to rodowisku
królowali Profesor Olga Lepieszyñska i prof. G. M. Boszjan  orêdownicy teorii powstawania ¿ycia z materii nieo¿ywionej. Razem z Iwanem Miczurinem,
który wyrz¹dzi³ gospodarcze i naukowe niepowetowane szkody swojemu
krajowi i bra³ udzia³ w wydawa³oby siê tryumfalnym marszu nauki w kierunku postêpu i pokoju (czytaj: dominacji sowieckiej na wiecie) wytworzy³a siê
sytuacja opónienia postêpu teoretycznych badañ biologicznych w ZSRR
o 20-30 lat. Sytuacja jest z olbrzymim trudem obecnie odrabiana. Biologia molekularna uleg³a ca³kowitemu zniszczeniu.
Taki obraz mo¿na w tej chwili zobaczyæ na w³asne oczy w enklawie
 skansenie stareñkiego re¿imu komunistycznego Korei Pó³nocnej. Przekonalimy siê o tym wizytuj¹c w ramach FAO Phenian (Pyongyang) m.in. z Prof.
Zygmuntem Pejsakiem, stolicê tego totalitarnego, ale dysponuj¹cego bomb¹
atomow¹ kraju, który szanta¿uje militarnie Koreê Po³udniow¹.
Do arcy  mi³ych niespodzianek zaliczam dwutygodniow¹ wizytê jako
konsultanta FAO  tym razem z tytu³em: epidemiologia weterynaryjna  GREP
na pocz¹tku padziernika 2010 r.
Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e GREP oznacza: Global Rinderpest Eradication Campaign  wiatowej Kampanii Zwalczania Ksiêgosuszu, co ka¿dy
obecnie doskonale rozumie.
Bêdê siê stara³ informowaæ PT Czytelników o zakoñczeniu kampanii przeprowadzonej w ostatnich dziesiêcioleciach milionowymi kosztami.
Ksiêgosusz jest notowany na wiecie od prawie 10 tysiêcy lat! Zawsze by³
g³ówn¹ zaraz¹ zwierzêc¹. Wirus nale¿y do Paramyxowirusów i jest spokrew-
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niony z wirusem nosówki, odry ludzkiej, ksiêgosuszem ma³ych prze¿uwaczy
czyli Peste des Petits Ruminants.
Ksiêgosusz charakteryzuje siê wysok¹ temperatur¹, biegunk¹ i zapaleniem
b³on luzowych. Zaraliwoæ przy kontakcie aerozolowym siêga 95%. Podobna jest te¿ miertelnoæ. By³ u¿ywany jako jedna z pierwszych broni biologicznych. D¿yngis-chan, Temudzyn (1155-1227) twórca i w³adca Imperium Mongolskiego nakazywa³ podrzucaæ zw³oki krowy pad³ej na ksiêgosusz do oblê¿onych miast. Bardzo szybko nastêpowa³o zaka¿enie byd³a wewn¹trz grodu
 brak miêsa, mleka itp. i w nastêpstwie  g³ód i poddanie miasta. Jego wnuk
Kublai Khan (1216-1294), który dokoñczy³ dzie³a podboju Chin rozprzestrzeni³ chorobê na terenie ca³ego pañstwa.
Wprowadzenie do zamkniêtego terytorium ksiêgosuszu przyczynia³o siê do
szybszego poddania twierdzy.
W Europie ksiegosusz znany by³ w ró¿nym czasie w inny sposób np.
w 1400-Steppe murrain, w 1551-Cattle plague i wreszcie w 1865-Rinderpest.
Znany jest i akceptowany wspó³czenie fakt, ¿e wszelkie dzia³ania wojenne na przyk³ad Kampania Napoleoñska w r.1812 spowodowa³a rozprzestrzenienie siê zarazy w ca³ej Europie. Pod koniec XX wieku wojska izraelskie
i syryjskie wycofuj¹ce siê z Bejrutu ze zrabowanym byd³em wprowadzali ksiêgosusz na tereny swoich pañstw, i rozprzestrzenienie zarazy w ca³ej Europie.
Zwalczanie ksiêgosuszu w Europie praktycznie nie istnia³o do czasów
Owiecenia
Pierwszy opis choroby zawdziêczamy Bernardino Ramazziniemu
(1633-1714). Zaraza zabija³a tysi¹ce byd³a we W³oszech. Dotyczy³o to równie¿ maj¹tków watykañskich. Papie¿ Clement XI ztrudni³ swojego nadwornego lekarza Giovanni Lancisiego do zbadania istoty choroby i jej skutków.
Zalecenia Lancisiego w³¹cza³y: leczenie zapobiegawcze (nota bene najmniej
skuteczne, ubój chorych zwierz¹t, szybkie pogrzebanie zw³ok zwierz¹t pad³ych,
ca³kowite wstrzymanie ruchu byd³em i jego obrotu handlowego przez zamkniêcie targowisk, zakaz wejcia do wszystkich gospodarstw, drakoñskie kary
w czasie nie stosowania siê do przepisów z kar¹ mierci i do¿ywotnimi ciê¿kimi robotami w³¹cznie. Papie¿ akceptowa³ wszystkie zalecenia dr. Lancisi
i og³oszone zosta³y wielokrotnie z ambon w kocio³ach katolickich. Zalecenia
by³y nowoczesne poza niezbyt jasnym: leczeniem zapobiegawczym oraz drakoñskimi karami. Anglia w 1714 r. zosta³a zaatakowana przez ksiêgosusz, by³o
to w czasie panowania króla Jerzego I. Lekarz, a w³aciwie chirurg królewski
Thomas Bates na zlecenie monarchy opracowa³ zalecenia podobne w zarysie
do wydanych w Watykanie przez dr. Lancisiego za wyj¹tkiem punktu, ¿e rz¹d
bêdzie p³aci³ odszkodowania za straty wyrz¹dzone przez chorobê. Podstawowym zalecenie by³a jednak eliminacja przez spalenie wszystkich zwierz¹t za-
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ka¿onych. W r. 1745 handel byd³em z Europ¹ jeszcze raz spowodowa³ wprowadzenie wirusa do Anglii. Nie przestrzegano podstawowego zalecenia
dr. Batesa. Epizootia trwa³a 10 lat. Nadszed³ okres Owiecenia. Wyra¿a³ siê on
w sprawach weterynaryjnych utrwaleniem siê przekonania o potrzebie fachowej s³u¿by zajmuj¹cej siê zwalczaniem chorób takich jak ksiêgosusz. W r. 1762
powstaje pierwsza Szko³a Weterynaryjna w Lyonie, a w r. 1766 w Alforcie
(Francja). Nastêpuje okres zak³adania Szkó³ w innych miastach europejskich:
w Wiedniu (1767), Turynie (1769), Kopenhadze (1773), Giessen (1777), Hanowerze (1778) i innych.
Nast¹pi³ nawrót epzootii ksiegosuszu w Europie w pocz¹tku XIX wieku
(Wojny Krymskie).
Intensywny rozwój linii kolejowych spowodowa³ mo¿liwoæ szybkiego
transportu zaka¿onych zwierz¹t we wszystkich kierunkach. I tak np. zaka¿one
byd³o z Rygi w ci¹gu 24 godzin dotar³o do Londynu (maju 1865 r.). Dziêki
zastosowaniu metod Batesa uzyskano obni¿enie przypadków zachorowañ
z 18 000 w lutym do 8 nowych przypadków we wrzeniu.
Po³udnie Afryki, poni¿ej Sahary, zawsze pozostawa³o wolne od choroby,
a¿ do momentu przegrupowania armii w³oskiej pokonanej przez armie abisyñsk¹ w bitwie o Adowe (1896). Nastêpnie rozpoczê³y siê zakupy byd³a  na ogó³
zaka¿onego z Indii wraz z jego roz³adowywaniem w porcie Massawa-Erytrea.
Ksiêgosusz zaatakowa³ wówczas zachód do wybrze¿a Atlantyku i po³udnie do
Cape of Good Hope (Przyl¹dka Dobrej Nadziei w RPA). Miliony byd³a pad³o
a zale¿ne od nich plemiona pasterskie zaczê³y g³odowaæ. Lwy normalnie
¿ywi¹ce siê m.in. miêsem prze¿uwaczy zaczê³y z wiêksz¹ ni¿ zwykle agresywnoci¹ atakowaæ ludzi i to w celu zaspokojenia g³odu. Byd³o-bawo³y by³y podstaw¹ transportu. Widzia³em w muzeum w RPA-Pretorii olbrzymie wozy
mieszkalne ci¹gniête na pocz¹tku XIX wieku przez 16 bawo³ów. Akurat ten
który ogl¹da³em nale¿a³ do rodziny holenderskiej. Byli to pionierzy zasiedlania Afryki po³udniowej. Nast¹pi³a koniecznoæ koordynacji miêdzynarodowego transportu zwierzêcego i jego zabezpieczenia ze strony sanitarno-weterynaryjnej.
W roku 1924 powstaje w Pary¿u miêdzynarodowe Biuro d/s Epizootii.
Obecnie potê¿na miêdzynarodowa organizacja World Organization of Animal
Health. Powsta³a w wyniku s³ynnego miêdzynarodowego incydentu w r. 1920.
Chodzi w pierwszym rzêdzie o uruchomienie systemu miêdzynarodowej informacji o zagra¿aj¹cych wiatu zarazom zwierzêcym. Epidemie-epizootie spowodowa³o byd³o  indyjskie zebu. Wy³adowany byd³em statek transportowy zatrzyma³ siê w Antwerpii na 24 godziny. Byd³o spowodowa³o zaka¿enie 300
farm na terenie Belgii. Incydent wywo³a³ panikê wród europejskich w³adz
weterynaryjnych. Kiedy wreszcie byd³o osi¹gnê³o ze swoim transportem punkt
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przeznaczenia  Brazylia. Krótka epizootia w Brazylii by³a jedyn¹, jaka wydarzy³a siê w Ameryce.
Rozpoczêto intensywne prace nad wirusem i chorob¹ w wielu krajach.
W latach 1920-1930 Dr. J. T. Edwards opracowa³ ¿yw¹ zmodyfikowan¹ szczepionkê w wyniku wielokrotnych seryjnych pasa¿y ¿ywego wirusa bydlêcego u kóz.
Przeszkod¹ na terenach o gor¹cym klimacie by³o zachowanie wartoci
uodparniaj¹cej szczepionki. Przyczynili siê do tego Daubney i Hudson (lata
1940-te). Udoskonalili oni proces liofilizacji szczepionki. Sta³o siê mo¿liwe
zgromadzenie du¿ej iloci szczepionki do masowej kampanii szczepienia zwierz¹t. Adoptowana do kóz szczepionka nie wydawa³a siê absolutnie bezpieczna.
Prace nad szczepionk¹ produkowan¹ na komórkach pierwotnych nerki
bydlêcej by³y prowadzone w Kenii w zespole dr. Waltera Plowrighta. Bra³
w nich udzia³ Brytyjczyk dr. W.P. Taylor wielokrotny konsultant FAO. Szczepionka Plowrighta by³a absolutnie bezpieczna  niestety nietrwa³a w procesie
przechowywania. Dr. Jeff Mariners opracowa³ szczepionkê na komórkach Vero
oraz przed³u¿enie procesu liofilizacji i uzyskano szczepionkê, która utrzymywa³a swoje wartoci przechowywana przez 30 dni w 30°C.
Tworzy³ siê obraz mo¿liwej do uzyskania szczepionki, która nadawa³a by
siê do regionalnej i wiatowej eliminacji ksiêgosuszu.
Za wiatow¹ eliminacj¹ ksiêgosuszu przemawia³y:
 Geograficzne ograniczenie wystêpowania choroby;
 Szybkie testy diagnostyczne;
 Krótki okres inkubacji;
 Brak infekcji latentnych;
 Transmisja w wyniku bliskiego kontaktu aerozolowego;
 Nie w³¹czenie w rozprzestrzenianie siê choroby wydzieli i wydalin;
 Istnienie jedynego znanego serotypu wirusa ksiêgosuszu;
 Istnienie znakomitych szczepionek.
Nie uda³o mi siê oczywicie zakoñczyæ tematu w ramach ograniczonej formy felietonu. Chcia³em tylko dodaæ, ¿e:
 Od lat 1950-ch nabywane jest miêdzynarodowe dowiadczenie w organizacji, prowadzeniu i ocenie miêdzynarodowych kampanii p-w ksiêgosuszowi.
 Udoskonalono szczepionki uzyskuj¹c ich termostabilnoæ i immunogennoæ.
 Przeprowadzono na ogó³ udane kampanie w rejonie Afryki: JP 15 i PARC,
Zachodniej Azji  Bliskiego Wschodu  WARECC oraz Po³udniowej Azji
 Kampania indyjska i indywidualne kampanie w poszczególnych krajach.
Zainicjowano w latach 1992-1994 GREP  wiatowa Kampania Zwalczania Ksiêgosuszu.
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GREP i poprzedzaj¹ce kampanie sta³y siê stymulatorem do badañ podstawowych nad ksiêgosuszem daj¹cym praktyczne wyniki w zastosowaniu testu ELISA, metod biologii molekularnej oraz skomputeryzowanej epidemiologii weterynaryjnej.
Obecnie GREP jest na etapie sprawdzenia czy terytoria/pañstwa s¹ wolne
od ksiêgosuszu metodami molekularnymi i informatycznymi.
Wzmocniona jest wspó³praca z OIE  World Organization for Animal Health w Pary¿u.
Wzmocniona jest wspó³praca z Joint Division FAO i IAEA (International
Atomic Energy Agency) w Wiedniu
Walka z ksiêgosuszem i innymi chorobami uczyni³a FAO naturalnym
liderem.
Rozwinê³a przy stale O growth  Wzrost zerowy rocznego bud¿etu
FAO masê elementów wirusologii, epidemiologii, socjologii (kampania komunikacyjna).
Priorytetem FAO w zakresie Zdrowia Zwierz¹t jest obecnie ksiêgosusz
i jego kompletna eliminacja w ci¹gu najbli¿szych lat.
Dyrektor Generalny FAO dr. Edward Diouf wyrazi³ siê (cytujê z pamiêci):
w 2010 udan¹ eliminacja ksiêgosuszu na skalê globaln¹ mo¿na tylko porównaæ do sukcesu Programu Apollo (1969) pierwszego l¹dowania cz³owieka na ksiê¿ycu.
K.J.Wojciechowski 25 11 2010,
Dalkey, Co.Dublin, Irlandia
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NASI KOLEDZY LEKARZE WETERYNARII W LOKALNYCH SAMORZ¥DACH
Wielu naszych Kolegów lekarzy weterynarii anga¿uje siê w pracach samorz¹dowych w licznych powiatach czy gminach naszego województwa. Przyk³adem jest Powiat Pleszewski, gdzie funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
pe³ni lekarz wet. Miros³aw Kuberka.
Lekarz weterynarii Miros³aw
Ryszard Kuberka ur. 19 marca 1972
r. w Pleszewie.
Absolwent Wydzia³u Weterynarii Akademii Rolniczej we Wroc³awiu (1990-1996), obecnie Uniwersytet Przyrodniczy. W 2004 roku
uzyska³ dyplom Weterynaryjnego
Centrum Kszta³cenia Podyplomowego w Pu³awach w zakresie specjalista chorób psów i kotów. Prowadzi prywatn¹ praktykê weterynaryjn¹ w Pleszewie.
¯onaty: ¿ona Ma³gorzata, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu specjalnoæ filologia angielska. Pracuje jako nauczyciel jêzyka angielskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. St. Staszica
w Pleszewie. Prowadzi szko³ê jêzyków obcych.
Dzieci: Ma³gorzata (16) i Adam (14) uczniowie gimnazjum. Najm³odsza
córka  Aleksandra (3)  uczêszcza do przedszkola.
W latach 2002-2006 pe³ni³ funkcjê Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu
w Pleszewie II kadencji. Wybrany ponownie do Rady Powiatu w Pleszewie,
od 27 listopada 2006 r. pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego.
Prezes Stowarzyszenia Razem dla Ziemi Pleszewskiej.
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Dr n. wet. W³odzimierz A. Gibasiewicz

ZA KULISAMI ZBRODNI W ROGONIE
Rogono miasteczko w pow. obornickim. Do tego miasta w 1925 r. trafia
lekarz weterynarii Stanis³aw Wilhelm Kolanus, którego rodowód siêga przodków w Skandynawii.
STANIS£AW WILHELM KOLANUS (1872-1939)

Mjr lek. wet. Stanis³aw W. Kolanus
(zdjêcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Rogonie)

Urodzi³ siê 9 stycznia 1872 r. w Domaradzu pod Opolem jako syn Paw³a
(rolnika) i matki Agnieszki z domu ¯urowska. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³
w Domaradzu, a gimnazjum we Wroc³awiu. W Berlinie mieszka³ i pracowa³
Pawe³ Kolanus, artysta malarz, jego brat starszy o 10 lat, który obieca³ pomoc
finansow¹ i opiekê. Dlatego Stanis³aw podj¹³ studia wy¿sze w Berlinie. Pocz¹tkowo by³a to wymarzona medycyna, chocia¿ rodzice pragnêli dla niego studiów teologicznych, jednak¿e ze wzglêdu na skromne rodki przenosi siê na
weterynariê, która trwa krócej ni¿ medycyna i wczeniej mo¿na pójæ do pracy. Studia koñczy dyplomem lekarza weterynarii w 1898 r. na Tierarztliche
Hochschule w Berlinie.
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Imiê Stanis³aw przybrane w 1884 r. i pod tym imieniem figurowa³ w Wojsku Polskim, natomiast w wojsku niemieckim u¿ywa³ imienia Wilhelm.
Córka Stanis³awa Kolanusa, Jadwiga informuje, ¿e ojciec praktykowa³ jako
lekarz weterynarii w Tessenbergu pow. Gross Wartenberg (Syców). W innych
dokumentach podano, ¿e pracowa³ w Nowej Soli. W 1899 r. przenosi siê do
Go³añczy ko³o W¹growca. W 1900 r. ¿eni siê z Jadwig¹ Salome¹ Wyszomirsk¹ (c. Józefa i Heleny Hundt). W 1906 r. urodzi³a siê pierwsza córka
Hanna, w 1908 r. druga  Maria i po kolejnych dwóch latach  trzecia córka Jadwiga.
W sierpniu 1914 r. zostaje powo³any do wojska niemieckiego i skierowany podczas I wojny wiatowej na front wschodni. Podczas jednej z bitew trafia
do niewoli rosyjskiej. Po krótkim pobycie w obozie jenieckim zostaje zes³any
na Sybir. Nadarza siê okazja wyrwania siê z tej niewoli, gdy¿ gen. Haller organizuje armiê polsk¹ i werbuje do niej ¿o³nierzy. W 1918 r. ucieka z Syberii
i zostaje zaokrêtowany na statek p³yn¹cy z Murmañska do Francji. Wcielony
do Armii Hallera szybko awansuje. W 1919 r. wraca do Polski w randze majora Wojska Polskiego. Uczestniczy we wszystkich bitwach Armii pozostaj¹c
jako oficer do 1921 r.
W G³ównej Karcie Ewidencyjnej pisze: cis³ych danych podaæ nie
mogê, poniewa¿ mi w drodze z frontu wo³yñskiego na front mazowiecki we
wrzeniu 1919 r. ordynans ze wszystkimi rzeczami zbieg³.
Lekarz wet. Stanis³aw W. Kolanus w³ada³ piêcioma jêzykami obcymi: niemieckim, francuskim, rosyjskim, s³owackim i bu³garskim.
Po demobilizacji w 1921 r. przyje¿d¿a do Go³añczy do domu. ¯ona doznaje szoku. Wylew i sparali¿owanie lewej strony cia³a. Lekarz weterynarii Stanis³aw Kolanus szuka odpowiedniej pracy, tak by córki mog³y jednoczenie chodziæ do szkó³ rednich. Pocz¹tkowo pracuje w W¹growcu (Wielkopolska) ale
po krótkim pobycie sprzedaje dom i przenosi siê do wiêkszej miejscowoci
 rody Wielkopolskiej, gdzie obejmuje stanowisko powiatowego lekarza weterynarii. Na tym stanowisku pozostaje do 1924 r. W tym czasie ju¿ dwie córki
zda³y maturê. Przenosz¹ siê do Dolska (pow. rem), gdzie dr Kolanus pracuje
jako wolno praktykuj¹cy lekarz wet., tak¿e na krótko i nastêpnie na sta³e do
Rogona w 1925 r. Zamieszkuj¹ przy ul. Ma³ej Poznañskiej.
W Rogonie pracuje jako lekarz weterynarii i inspektor w rzeni miejskiej.
W aktach personalnych w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie
znajdujê zapis, ¿e ma³¿eñstwo Kolanus mieli czwórkê dzieci  syna i trzy córki. Informacji dotycz¹cych syna nie uda³o siê potwierdziæ.
W 1933 r. wydaje za m¹¿ córkê Hannê za Józefa Wojciechowskiego, którzy przenosz¹ siê do Poznania. W 1935 r. za m¹¿ wychodzi córka Maria, za
Czes³awa Jakubowskiego i wyprowadza siê do Gdyni.
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W miejscowej rzeni, tu¿ przed wybuchem II wojny wiatowej, panuje
straszliwy ba³agan i warunki higieniczne zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu produkowanych w niej wyrobów. Poniewa¿ wszelkie uwagi i zalecenia s¹ lekcewa¿one przez bêd¹cego coraz czêciej w niedyspozycji zdrowotnej, miejscowego
rzenika, podejmuje decyzje o zamkniêciu rzeni i sklepu miêsnego. W³acicielem tej rzeni i sklepu miêsnego by³ rzenik, miejscowy Niemiec, Otton
Stoewenau.
1 wrzenia 1939 r. w dniu wybuchu wojny mjr Stanis³aw Kolanus udaje
siê do Poznania, gdy¿ zamierza walczyæ z wrogiem w szeregach Wojska Polskiego. Jest przecie¿ majorem Wojska Polskiego. Ze wzglêdu na wiek, 67 lat,
spotyka siê z odmow¹. Wraca do Rogona. Wraca pieszo, gdy¿ nie dzia³a kolej
i inne rodki lokomocji. Wszystkie transporty kieruj¹ siê na wschód. Do Rogona dociera  wed³ug jednych 4 wrzenia, a wed³ug innych 6 wrzenia. Zastaje opuszczone miasto. Grasuj¹ tylko miejscowe bojówki. W pewnym momencie dobijaj¹ siê do domu dr Kolanusa. Ci¹g dalszy zdarzenia najdok³adniej
zosta³ opisany w relacji ze ledztwa prowadzonego w roku 1970/1971 przez
sêdziego S¹du Okrêgowego i cz³onka Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Poznaniu, mgr Romana Sommera:
Jak wynika z wiarygodnych zeznañ wiadka Ludwika Miko³ajczyka
z Rogona cz³onkowie bojówki hitlerowskiej w Rogonie po wtargniêciu
w dniu 6. 09. 1939 roku do mieszkania Stanis³awa Kolanusa za³o¿yli mu pêtlê
na szyi i na tej pêtli, sk³adaj¹cej siê z powroza (liny) wywlekli go na ulicê. Jak
wynika dalej z wiarygodnych zeznañ wiadków Ludwika Miko³ajczyka, Marii
Knowczyñskiej, Jana Komickiego i Wincentego Waseli  cz³onkowie hitlerowskiej bojówki przywi¹zali Stanis³awa Kolanusa na owej pêtli d³ugoci oko³o 2 metrów do samochodu osobowego, który kilkakrotnie obje¿d¿a³ Nowy
Rynek (obecnie Pl. K. Marcinkowskiego). G³owa Stanis³awa Kolanusa wielokrotnie uderza³a o kamienie Nowego Rynku, w nastêpstwie czego nast¹pi³
zgon. W pope³nieniu tej zbrodni g³ówn¹ rolê odegra³ miejscowy Niemiec Stoewenau. Dzia³a³ on przy tym z niskich pobudek  z chêci zemsty  gdy¿ bêd¹c
rzenikiem mia³ osobiste porachunki z lekarzem weterynarii Kolanusem z okresu miêdzywojennego.
Nie pozwolono na zakopanie zw³ok. Zosta³y one po kryjomu ukryte
w ogródku pod ziemi¹ i liæmi nie daleko domu dr Kolanusa przy ul. Ma³ej
Poznañskiej. Dodajmy, ¿e w mieszkaniu znajdowa³a siê jego od wielu lat ciê¿ko chora ¿ona i prawdopodobnie najm³odsza córka Jadwiga.
W dalszej czêci przytoczonej relacji czytamy: wiadek Wincenty Wasela na polecenie miejscowej w³adzy niemieckiej wykopa³ zw³oki Stanis³awa
Kolanusa w pocz¹tkach padziernika 1939 r. / / rozpozna³ z ca³¹ pewnoci¹
zw³oki Stanis³awa Kolanusa, którego zna³ osobicie. Zw³oki by³y ca³kowicie
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obna¿one, a na szyi zamordowanego znajdowa³a siê pêtla z powrozem d³ugoci 2 metrów. Zw³oki zosta³y przewiezione na cmentarz katolicki w Rogonie
i tam zakopane. Le¿¹ one we wspólnej mogile (w której znajduj¹ siê zw³oki
innych osób pomordowanych we wrzeniu 1939 r.)  za mogi³¹ Powstañców
Wielkopolskich.
Wnuczka dr. Stanis³awa Kolanusa we Wspomnieniu o dziadku opisa³a ci¹g
dalszy i odmiennie od zeznañ wiadka: Babcia wraz z najm³odsz¹ córk¹ Jadwig¹ zosta³a przez miejscowe w³adze niemieckie wysiedlona do Jêdrzejowa,
gdzie pozosta³y przez ca³¹ wojnê. Tam, w 1943 r. Jadwiga wysz³a za m¹¿ za
Mariana Wojciechowskiego i w 1944 r. urodzi³a córkê. Po wojnie zw³oki dziadka i innych pomordowanych w 1939 r. obywateli Rogona i s¹siednich miejscowoci pogrzebano na
cmentarzu katolickim w Rogonie na zapleczu kwatery
Powstañców
Wielkopolskich.

W Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie znalaz³em zdjêcie
Stanis³awa Kolanusa z okresu pobytu we Francji (ryc.).
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Okrêgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu w dniu
9 stycznia 1971 r. podjê³a decyzjê o wszczêciu ledztwa przeciw obywatelowi
o nazwisku Otto Rudolf Stoewenau. Po 2,5 rocznym ledztwie wszystkie zebrane materia³y dowodowe przekazano do G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie z prob¹ o przekazanie ich do Zentrale Stelle
w Ludwigsburgu.
W otrzymanych kserokopiach akt znajduje siê owiadczenie z 14 grudnia
1977 r. Juliusza Ziegenhagena ur. 22 marca 1892 r. zam. ul. Armii Czerwonej
19 64-610 Rogono: wiadomy historycznego znaczenia informacji o faktach
zwi¹zanych z martyrologi¹ narodu polskiego w okresie okupacji hitlerowskiej
z pe³nym poczuciem odpowiedzialnoci moralnej owiadczam, co nastêpuje:
wiadomym mi jest, ¿e lekarz weterynarii Wilhelm Stanis³aw Kolanus z Rogona zamordowany zosta³ w dniu 6 wrzenia 1939 r. w sposób okrutny w tym¿e
Rogonie. Ogólnie mówi³o siê, ¿e morderc¹ Kolanusa by³ Otto Stoewenau,
Niemiec, rzenik z Rogona. Mordu dokona³ Stoewenau, wed³ug ogólnej opinii mieszkañców z zemsty za to, ¿e Kolanus, wykonuj¹c swoje obowi¹zki inspektora rzeni miejskiej, zamkn¹³ na kilka tygodni przed wybuchem wojny
warsztat i sklep Stoewenaua z powodu stanu antysanitarnego. O ile pamiêtam,
to Stoewenau po zamkniêciu sklepu pracowa³ w tzw. niemieckim Rolniku,
spó³dzielni handlowej przy ul. Wielkopoznañskiej.
Przed wojn¹, a¿ do 1942 r. prowadzi³em w³asny sklep masarski w Rogonie ul. Czarnkowska 19 i st¹d znam stosunki u innych kolegów w mym zawodzie.
Latem 1941 r. w³adze niemieckie aresztowa³y za pok¹tny ubój i nielegaln¹
sprzeda¿ miêsa (Schwarzschlachtung) Stoewenaua, który mia³ sklep masarski przy ul. Wielkopoznañskiej po Antonim Koz³owskim. Po kilku tygodniach
od chwili aresztowania wiadomym by³o, ¿e Stoewenau zmar³ w wiêzieniu
w Szczecinie. Poinformowa³a mnie o tym jego ¿ona, która zreszt¹ po jakim
nied³ugim czasie wysz³a ponownie za m¹¿.
Stoewenau czêsto upija³ siê, równie¿ przed wojn¹. Nie wiadomym mi jest,
aby Stoewenau po zamordowaniu Kolanusa odnosi³ siê specjalnie wrogo do
Polaków.
Sprawiedliwoci sta³o siê zadoæ.
Jak to zwykle czêsto siê zdarza, ¿ycie pisze historiê dalej. Uzyskujê zgodê
na zapoznanie siê z aktami sprawy w Instytucie Pamiêci Narodowej w Poznaniu. Sympatyczny i doskonale zorientowany w temacie prok. Miros³aw S³aweta udostêpnia akta i opowiada o rozpracowywanych w¹tkach. Nie wiedzia³em
wczeniej, ¿e kiedy lekarz wet. Stanis³aw Kolanus wraca³ z Poznania, gdy¿ ze
wzglêdu na wiek nie przyjêto go do wojska, wraca³ piechot¹, poniewa¿ w kierunku zachodnim nie dzia³a³a ¿adna komunikacja. We wsi Studzieniec spotka³
znajomego rolnika (Kosmowskiego), który jecha³ wozem konnym do Rogona
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i wióz³ ju¿ spor¹ gromadkê podró¿uj¹cych, zabra³ doktora w dalsz¹ drogê.
Spokojnie dotarli do granic miasta Rogona. Tam zostali zatrzymani przez
uzbrojon¹ miejscow¹ bojówkê hitlerowsk¹ (Selbstschutz). Jeden z nich, Otto
Rudolf Stoewenau (miejscowy rzenik) rozpozna³ doktora St. Kolanusa ci¹gn¹³ go przemoc¹ z tego wozu i po silnym popchniêciu go na ziemiê ok³ada³
go piêciami, bij¹c z ca³ej si³y gdzie popadnie, tak ¿e twarz by³a ca³a zmasakrowana.
Czy ci¹g dalszy mia³ miejsce jeszcze tego samego dnia, nie wiadomo dok³adnie. W aktach dochodzenia pojawiaj¹ siê nowe fakty: po wielokrotnym
biciu [uwi¹zanego za szyjê do w³asnego samochodu, który prowadzi³ jeden
z oprawców  dopisek W. G.] kolbami od karabinów lekarz wet. St. Kolanus
upad³ na bruk i uderzy³ kilka razy o niego g³ow¹, miejscowy Niemiec Herbert
Willi Neumann strzeli³ z pistoletu zabijaj¹c lekarza wet. Stanis³awa Kolanusa
na miejscu. Na ulicy Ma³ej Poznañskiej.
W pracy magisterskiej dotycz¹cej okolic Rogona Ryszard Marsza³ podaje
jeszcze inn¹ wersjê. Pisze, ¿e udzia³ w zbrodni mieli bracia Walter i Ernest
Fehlau lina pêk³a i uderzy³ o bruk i zmar³.
Otto R. Stoewenau zgin¹³ w wiêzieniu w Szczecinie  spotykamy tak¹ informacjê. W dochodzeniu nie uda³o siê jednak zdobyæ aktu zgonu. Mówi siê
natomiast, ¿e zosta³ powo³any do Wehrmachtu, a z drugiej strony  ¿e jego
¿ona powtórnie wysz³a za m¹¿.
Szkoda, ¿e strona niemiecka, do której kilkakrotnie zwracali siê nasi prokuratorzy, nie zdecydowa³a siê na wyjanienie tej zbrodni. Dochodzenie, mimo
up³ywu ponad 70. lat, nie zosta³o zakoñczone. Z naszej, polskiej strony zosta³o
tylko zawieszone.

101

Chwila relaksu

Franciszek Kobryñczuk

WIERSZE
Wielkopolska w poezji
Profesora Franciszka Kobryñczuka

P

oszum p³ynie po Gople

Poszum p³ynie po Gople.
To wiatr na flecie gra.
To deszczu lec¹ krople
w historiê a¿ do dna.

K

ruszwica

Kruszwica szczêcie kruszy
na tysi¹c ma³ych szczêæ.
Od nich dla ka¿dej duszy
oddziela ma³¹ czêæ.

W Gop³a wodnej pomroce
rozmawia z p³otk¹ leszcz.
Siwe w³osy Epoce
czesze wiosenny deszcz.

Gdy szczêcie siê rozmieni
na ziarna, to ich siew
moc wlewa do korzeni
wyros³ych w niebo drzew.

Nad Gop³em, jak ten wêdkarz,
siedzê wsparty o brzeg.
Odwróciæ chcê kalendarz
i zmieniæ czasu bieg.

Kruszwico, nasze miasto,
najdro¿sze z wszystkich miast,
ty jeste t¹ niewiast¹,
któr¹ polubi³ Piast.

 Co z tego ¿e poeta 
mówi miejscowy skrzat 
Gop³o, to rzeka Leta.
To topiel dawnych lat.

To ty zamys³ów boskich
pojê³a moc i sens.
To ty powi³a Polskê.
najwiêksze z naszych szczêæ.
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P

oznañskie kozio³ki

Wiara przenosi góry,
drzewa oraz kamienie.
S³onie, ¿ubry, kangury
mo¿e gdzie indziej przenieæ.
Gdy przyjdzie z letnim s³onkiem,
pomog¹ jej anio³ki
przenieæ na kwietn¹ ³¹kê
poznañskie dwa kozio³ki.
Babunia bêdzie rada
gdzie w niebie, nad b³êkitem,
¿e wróci³ znów do stada
skradziony jej dobytek.
I odt¹d po wsze czasy,
kozio³ki wdziêczne latu,
bêd¹ tu mieæ swe wczasy
i wracaæ st¹d na Ratusz.
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Agnieszka Bylewska

WIERSZE

O

N

blicza nocy

asze dziecinne sny

Rzuci³am dzi na ciebie czar
Patrzysz i nie wiesz, dajê s³owo
Rzuci³am ci pod nogi brzask
Z piasku utka³am miêkk¹ drogê

Nasze dziecinne sny
Minione lata, epoki
Gdzie by³am ja, by³e ty
Na skraju wiata bezdomni
Patrzê jak toczy siê czas
Jak têcza znów siê przelewa
Nad twoj¹ g³ow¹, w mych snach
I w starych parkowych drzewach

I tak ci by³o jakby noc
Do snu tuli³a twoj¹ g³owê
I w puchu gwiazd z ksiê¿yca koc
Ciep³y jak dotyk czu³ych powiek

Znalaz³e mnie, tyle lat
Dni tyle tak krok po kroku
Po to by skoñczy³ siê wiat
I znów siê zrodzi³ z ob³oków

Patrzysz i patrzysz, nie patrz tak
I jestem tu, i ju¿ odchodzê
Patrzê i patrzê, noc ma twarz
I oczy ma, s¹ jakie twoje
Zamykam oczy, zamknê wiat
Zamknê i noc, tak mnie zdumiewa
Mówi i mówi do mnie co
A¿ licie pal¹ siê na drzewach.
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R

anek pochmurny

Ranek pochmurny i s³oñca nie bêdzie
A deszcz lekko bie¿y ju¿ skrajem ob³oków
D³onie zaplatam w wiêdn¹ce ga³êzie
I patrzê jak lekko odfruwa z nich motyl
Myli zbyt ciê¿kie sp³ywaj¹ powoli
Na t¹ zieleñ rud¹, na ³odygi kwiatów
A w rodku duszy przetacza siê z brzêkiem
To wspomnienie piêkne i kryszta³ki czasu.
A ranek pochmurny i s³oñca nie bêdzie
Chmur coraz wiêcej wy³ania siê z mroku
Zimna pamiêæ dr¹¿y zagubione serce
Nie daj¹c nic w zamian, odbiera mi spokój.

O

szala³am

Oszala³am ? To wiat siê przede mn¹ ukorzy³
Chodniki mnie prowadz¹ wprost do ramion twoich
Na dalekich krañcach kwitn¹ melancholie
Oszala³am na dotyk dotyk twoich d³oni
I je¿eli jeszcze co siê w ¿yciu liczy
I je¿eli cisza ma pocz¹tek, koniec
To nic nie jest wa¿ne prócz tej jednej ciszy
I nic siê nie liczy prócz krzyku, gdy kona
Jak ja oszala³am poród pustki wokó³
Poród martwych gestów, zimnych cudzych d³oni
Jeli oszala³am, to bêdê siê modliæ
By szaleñstwa tego nigdy siê nie wyzbyæ
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I

po co

I po co smutny mi poemat
Je¿eli miechem siê rozpala wiat
I po có¿ cudze mi spojrzenia
Je¿eli twoje jeszcze w sercu mam
Poród ob³oków gwiazda jedna
I taki wielki rzuca dzisiaj blask
Zerwa³ siê wiatr i dla mnie piewa
O tym, ¿e jeste i ¿e têsknisz tam
W p³uca zaczerpnê moc powietrza
I tobie oddam, by je w sobie mia³
Rano oczy otworzysz i bêdê
Z twoim oddechem zacznie siê mój czas.
Bo mi³oæ to cygañskie dzieciê
I ju¿ od dawna piewa o tym wiat
Wiêc przytul je i we ode mnie
Jak ja od ciebie, nim nas spali ¿ar.
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SPOTKANIE OP£ATKOWE KO£A SENIORÓW
Wielkopolska Izba Lekarsko Weterynaryjna w Poznaniu uprzejmie informuje, ¿e w dniu 15 grudnia 2010 roku w siedzibie tut. Izby przy ul. Grunwaldzkiej 248, o godz. 12, 00 odbêdzie siê spotkanie op³atkowe Ko³a Seniorów.
Do udzia³u w spotkaniu najserdeczniej zapraszamy wszystkich emerytowanych lekarzy weterynarii.
Przewodnicz¹cy Ko³a Seniorów
Prof. dr hab. Walenty Kempski
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Polskie Towarzystwo Zootechniczne
 Ko³o przy Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu,
Wielkopolski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w Poznaniu,
Katedra Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu

w 10 rocznicê mierci Profesora Kazimierza Ros³anowskiego
serdecznie zapraszaj¹ na

VII POZNAÑSKIE FORUM ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNE
pt. Jakoæ gamet zwierzêcych  ocena, uwarunkowania
gatunkowe i rodowiskowe oraz implikacje praktyczne
Forum odbêdzie siê w dniach 14-15 kwietnia 2011 roku
wCentrum Konferencyjnym Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
w Bêdlewie k/Poznania.
Komitet Honorowy Forum:
J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dyrektor Instytutu Zootechniki  PIB w Krakowie
Dyrektor Instytutu Weterynarii  PIB w Pu³awach
Dziekan Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t UP w Poznaniu
Dziekan Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu
Referaty wyg³osz¹ wybitni polscy i zagraniczni specjalici.
Szczegó³owe informacje dostêpne s¹
na stronach internetowych Ko³a PTZ w Poznaniu www.up.poznan.pl/ptz
tel./fax 61 8125520, 61 8487215, tel. 61 8487674
e-mail: pslo@up.poznan.pl komisjol@jay.up.poznan.pl
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GDY ZACHORUJE KOÑ

PORADNIK DLA M£ODYCH LEKARZY WETERYNARII
Polecamy Pañstwu now¹, niezwykle interesuj¹c¹ pozycjê wydawnicz¹ autorstwa cz³onka naszej Izby, specjalisty chorób koni lekarza weterynarii Andrzeja Gniazdowskiego zatyt. Gdy zachoruje koñ
Informujemy, ¿e ksi¹¿kê tê nabyæ mo¿na za porednictwem ksiêgarni internetowej, b¹d w Ksiêgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu, przy ul. Sopockiej 23, a tak¿e u autora (tel. kom. 601 435 095).
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Redakcja Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby informuje, ¿e ukaza³a siê ksi¹¿ka prezentuj¹ca szersze biografie lekarzy
weterynarii z okresu miêdzywojennego i II wojny wiatowej
pt. NN·NIEZNANI NIEPOWTARZALNI. W Przedmowie znany
krakowski historyk, Jan Maria Jankowski pisze:
Adwokat cieszy siê z wygranej w s¹dzie sprawy, lekkoatleta  z miejsca na podium, chirurg  z udanej operacji. Badaczowi wystarczy niewiele: ustalenie czyjego nazwiska, miejsca urodzenia czy mierci, a niekiedy
tylko drobnego faktu, wiadcz¹cego o poszukiwanym. A có¿ dopiero, jeli
trafi na pamiêtnik, korespondencjê, fotografiê  najlepiej nigdy wczeniej
nie publikowan¹. Dla badacza takie odkrycie jest odkryciem, pisanym
bez cudzys³owu. Wa¿niejsze od dyplomu uznania, listu gratulacyjnego,
miejsca na pudle  jak mawiaj¹ sportowcy  nieoczekiwanej premii czy
medalu
A je¿eli uda siê jeszcze ujawniæ i opublikowaæ wyniki badañ, to satysfakcja wzrasta, a badacz chce j¹ powiêkszyæ. Tak¹ drog¹ od kilku lat idzie
mieszkaj¹cy w Dusznikach doktor nauk weterynaryjnych  W³odzimierz
A. Gibasiewicz. Postawi³ sobie ambitne zadanie ustalenia nazwisk jak najwiêkszej iloci swoich zawodowych kolegów, ofiar drugiej wojny wiatowej.
Nazwa³ ich Niepowtarzalnymi. Krok po kroku budowa³ i nadal poszerza
ich biogramy, przedstawia miejsca i sprawców zbrodni: esesmanów, enkawudzistów, ukraiñskich nacjonalistów Poprawia b³êdy, pope³nione przez
autorów, datuj¹cych masakrê w Katyniu na rok 1941. A tak¿e tych badaczy,
którym nie uda³o siê pokonaæ peerelowskiej cenzury i ujawniæ nazwisk ponad stu weterynarzy, w 1940 roku zamordowanych w Zwi¹zku Radzieckim.
Nowa ksi¹¿ka W³odzimierza A. Gibasiewicza Nieznani Niepowtarzalni zawiera kilkanacie rozbudowanych biogramów. Autorowi uda³o siê
pokazaæ losy zawodowych kolegów w bardzo ró¿nych wydarzeniach drugiej
wojny wiatowej. Obok pamiêtnika, znalezionego w 1943 roku, w czasie
ekshumacji w Katyniu, pomieci³ losy uciekiniera z obozu jenieckiego, historiê w³aciciela pistoletu Puszkina, czy uratowanego sztandaru 1 Pu³ku
U³anów. Przypomina nielicznych, nie zamordowanych w ZSRR w 1940 roku
oraz tych, którzy nie mieli szansy wyrwaæ siê spod Holocaustu. Niejednego
czytelnika mo¿e zaskoczyæ biogram lekarza, który wybra³ mieræ zamiast
wspó³pracy z NKWD oraz ujawnienie obok, na razie wstêpnych, informacji
 ze wzglêdu na ledztwo  o weterynarzu z bydgoskiego Selbstschutzu,
uczestnicz¹cym w egzekucjach Polaków w 1939 roku.
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Przed napisaniem przedmowy dok³adnie zapozna³em siê z przygotowanym do druku tekstem. Ja, zawodowy historyk, z podziêkowaniem pochylam
g³owê przed Autorem, od którego tak du¿o mog³em siê dowiedzieæ.
Stanis³aw M. Jankowski
Ksi¹¿ka NN·Nieznani Niepowtarzalni·Zadziwiajace losy lekarzy zwierz¹t do nabycia w ksiêgarniach EMPiK-u, w Oficynie Wydawniczej www.finna.com.pl 058 7420912 oraz w ksiêgarni internetowej II.com.pl  cena 20 z³.
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Doc. dr hab. Krzysztof J. Wojciechowski

SPROSTOWANIE

Errata do art. Uczony bez skazy-Szkic wspomnieniowy o Prof. dr. hab.
Marianie Stanis³awie Grundboecku doc. dra hab. Krzysztofa Jana Wojciechowskiego
1. Artyku³ Uczony bez skazy  Szkic wspomnieniowy o Prof. dr. hab.
Marianie Stanis³awie Grundboecku (1923-2010), Biul. Inf.  na stronie 98,
wers 2 ostatnie zdanie powinno brzmieæ: W czasie okupacji by³ w Szarych
Szeregach (1940-1942), a nastêpnie ¿o³nierzem AK w Obwodzie w Dêbicy
(1942-1945)  a nie w Pu³awach jak wydrukowano.
2. Wywiad  Rozmowa z Prof. Marianem Grundboeckiem, 16 lipca
2007, s.111, ostatni akapit, w którym nazwisko Dyrektora Instytutu Wet.
w Pu³awach powinno byæ dr Wigocki, a nie dr Bigocki jak wydrukowano.
Pani¹ Profesor i PT Czytelników przepraszam za niezamierzone niedopatrzenia.
Krzysztof Jan Wojciechowski
P.S.
Redakcja Biuletynu przeprasza równie¿ za b³êdn¹ pisowniê nazwiska Pana
Prof. dr. hab. Mariana Stanis³awa GRUNDBOECKA.
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mgr Agnieszka Bylewska

WSPOMNIENIE O .P. LEKARZU WETERYNARII
WALDEMARZE GOLCU
W sobotê, 18 wrzenia 2010 roku, zmar³ nagle, w wieku 66 lat, cz³onek naszej Izby, lekarz weterynarii praktyk i przede wszystkim
wspania³y cz³owiek  Waldemar Golec.

Lek. wet. Waldemar Golec urodzi³ siê 1 lipca 1944 roku w Terespolu. Studia weterynaryjne w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Lublinie ukoñczy³ w 1968
roku. 29 kwietnia tego¿ roku uzyska³ dyplom lekarza weterynarii. W latach
1968-69 odby³ sta¿ w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii we Wrzeni. W 1969
roku rozpocz¹³ pracê w Miejskim Zak³adzie Weterynarii  Lecznicy dla Zwie117
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rz¹t w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 248, gdzie powierzono mu stanowisko
ordynatora. Pe³ni³ ponadto funkcjê konsultanta w Wielkopolskim Parku Zoologiocznym (Ogród Zoologiczny) w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 19.
W 1989 roku za³o¿y³ jedn¹ z pierwszych w Polsce, prywatn¹ klinikê weterynaryjn¹, któr¹ kierowa³ do niedawna z silnym wsparciem rodzinnym w postaci syna i synowej. Jego zak³ad leczniczy przyjmowa³ studentów wydzia³ów
weterynarii, w celu odbycia praktyki zawodowej oraz lekarzy weterynarii odbywaj¹cych sta¿e kliniczne w ramach specjalizacji.
Lek. wet. Waldemar Golec posiada³ tytu³ specjalisty z zakresu radiologii
i ultrasonografii. Mia³ na swoim koncie liczne prezentacje naukowe na kongresach i sympozjach oraz publikacje w czasopismach fachowych.
Od wielu lat dzia³a³ aktywnie w samorz¹dzie zawodowym. Przez dwie
kolejne kadencje (w latach 1991-2001) pe³ni³ funkcjê wiceprezesa Okrêgowej
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, równie¿ przez dwie kadencje
wiceprezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W tym samym okresie
by³ Przewodnicz¹cym Okrêgowej i Krajowej Komisji Lekarzy Weterynarii
Wolnej Praktyki oraz Krajowej Komisji ds. Specjalizacji. By³ cz³onkiem Rady
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, w bie¿¹cej kadencji, jak równie¿ delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Waldemar
Golec bra³ czynny udzia³ w pracach nad opracowaniem Kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej. Aktualnie obowi¹zuje znowelizowana wersja tego
kodeksu pod nazw¹ Kodeks etyki lekarza weterynarii.
By³ osob¹ niezwykle elokwentn¹ i b³yskotliw¹, z niew¹tpliwym talentem
dyplomatycznym. Posiada³ ugruntowan¹ wiedzê zawodow¹ i znajomoæ przepisów prawa w tym zakresie, aktywnie uczestniczy³ w pracach Parlamentu RP
nad przygotowywaniem ustaw weterynaryjnych (ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych).
Waldemar Golec biegle w³ada³ jêzykiem angielskim, co by³o ogromnym
atutem w kontaktach miêdzynarodowych, a i na tym polu mielimy okazjê podziwiaæ jego kompetencje i umiejêtnoci. Od wielu lat dzia³a³ w Europejskiej
Federacji Weterynaryjnej FVE. Na posiedzeniach FVE w Lizbonie, Brukseli,
Kopenhadze, Budapeszcie i Krakowie prezentowa³ dorobek samorz¹du zawodowego w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora prywatnego. Prace
na europejskim forum weterynaryjnym doprowadzi³y do przyjêcia polskich lekarzy weterynarii do Europejskiej Unii Praktyków w 1998 r., a w rok póniej
do przyjêcia naszego kraju do Europejskiej Federacji Weterynaryjnej w Brukseli. Za sw¹ dzia³alnoæ na rzecz samorz¹du zawodowego otrzyma³ odznakê
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarzy
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Weterynarii MERITUS. Podczas VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, w czerwcu 2009 r., dr Waldemar Golec otrzyma³ z r¹k Prezesa Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusza Jakubowskiego medal: BENE DE
VETERINARIA MERITUS. Zosta³ równie¿ uhonorowany medalem Rady
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej AMICUS VETERINARIAE 
Przyjaciel Weterynarii.
Doktor Waldemar Golec by³ cz³owiekiem wra¿liwym, o dobrym sercu,
troszcz¹cym siê w sposób konkretny i konstruktywny o tych, którzy tej pomocy potrzebowali. Od roku 1990 by³ cz³onkiem LIONS KLUBU Poznañ  Rotunda, a w latach 1996-97 pe³ni³ funkcjê prezydenta Klubu. Klub ten prowadzi
liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci specjalnej troski (szczególnie dzieci
dotkniêtych myopathi¹). W latach 1998-2000  Waldemar Golec by³ Szefem
Lionismu Strefy Zachodniej Polski  District 121.
Jego dzia³alnoæ zosta³a doceniona. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
przyzna³ lek. wet. Waldemarowi Golcowi Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Z r¹k Prezydenta Miasta Poznania otrzyma³ odznaczenie  Honorowy Obywatel Miasta
Poznania.
Nie spodziewalimy siê, ¿e tak szybko przyjdzie nam siê rozstaæ z lekarzem weterynarii Waldemarem Golcem. Jego nag³a mieræ nape³ni³a ogromnym
¿alem Rodzinê, przyjació³ oraz kole¿anki i kolegów z Wielkopolskiej, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i innych izb okrêgowych.
¯egnalimy Go 24 wrzenia tego roku w Poznaniu, u progu z³otej polskiej
jesieni. Po mszy w. w kociele pod wezwaniem w. Jana Kantego, pochowany
zosta³ na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu.
.P. lek. wet. Waldemar Golec na zawsze ju¿ pozostanie w naszej pamiêci
i w naszych sercach.
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Prof. dr Hab. Walenty Kempski

WSPOMNIENIE O .P. DR W£ADYS£AWIE LEWKOWICZU
W dniu 19 padziernika 2010 roku zmar³ .P. dr W³adys³aw Lewkowicz
 wspania³y, dobry i pogodny cz³owiek, cz³owiek wielkiej wiary, znakomity lekarz weterynarii praktyk i by³y Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu.
Doktor W³adys³aw Lewkowicz urodzi³ siê 27 czerwca 1921 roku w Kaliszu. Szko³ê Podstawow¹ i 2-g¹ klasê gimnazjum ukoñczy³ w Poznaniu. Nastêpnie rodzice przenieli siê do Warszawy. Tam ukoñczy³ gimnazjum. W okresie
okupacji przerwa³ naukê. W 1940 roku zosta³ aresztowany przez gestapo i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Owiêcimiu, a w roku 1943 do obozu
koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie przebywa³ do koñca okupacji.
W obozie koncentracyjnym dzia³a³ w ruchu oporu: Komeda Ogrodników.
Bezporednio po wyzwoleniu ukoñczy³ liceum w Busku Zdroju (sk¹d pochodzi³ ojciec).
W roku 1947 otrzyma³ wiadectwo dojrza³oci i rozpocz¹³ studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukoñczeniu studiów
rozpocz¹³ pracê w PZLZ Poznañ. W sposób znacz¹cy przyczyni³ siê do uwolnienia ówczesnego powiatu z tak gronych chorób jak grulica i bruceloza
byd³a.
W roku 1973 na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie obroni³
pracê doktorsk¹ dotycz¹c¹ tematu: Badania nad okresem karencji przy leczniczym stosowaniu antybiotyków u zwierz¹t gospodarskich.
Zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Orderem Owiêcimskim i odznaczeniami resortowymi.
wiêtej pamiêci Doktora W³adys³awa Lewkowicza znalimy od wielu lat,
w czasie jego pracy zawodowej i jako emeryta. ostatnio spotykalimy Go
w ramach naszych comiesiêcznych Mszy wiêtych Duszpasterstwa Weterynarii Wielkopolskiej w Kociele Ojców Franciszkanów i w salce klasztornej po
tych spotkaniach.
Z ogromnym zaciekawieniem oraz wzruszeniem s³uchalimy jego wspomnieñ z jego pobytu w piekle owiêcimskiego obozu oraz spotkañ z Ojcem
Maksymilianem Kolbe.
Zawsze mówi³, ¿e tylko wiara w Boga i Odrodzona Polskê pozwoli³a mu
przetrwaæ. Ale rozmawialimy równie¿ o wielu innych sprawach, jak jego dowiadczenie w pracy zawodowej i bie¿¹cej nie³atwej sytuacji w kraju. Jedzili-
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my prawie corocznie na Ogólnopolska Pielgrzymkê S³u¿b Weterynaryjnych
na Jasn¹ Górê.
Pan Doktor W³adys³aw Lewkowicz wspó³pracowa³ tak¿e z naszym izbowym Biuletynem pisz¹c nie tylko ciekawe wspomnienia, ale tak¿e wiersze.
Zakoñczy³ swoje d³ugie i pracowite ¿ycie nasz Kolega i Przyjaciel, wielki
patriota zawodu weterynaryjnego i Patriota w szerszym s³owa tego znaczeniu.
Odchodz¹ ludzie dawnej Weterynarii tacy jak .P. Doktor Lewkowicz,
wiadkowie nie³atwej naszej historii. Zachowajmy wdziêcznoæ i pamiêæ o nich.
Na starym je¿yckim cmentarzu ¿egna³o go liczne grono wspó³pracowników i przyjació³.
Dobry i Wielki Panie Bo¿e, Panie ¿ycia i mierci przyjmij Go do grona
Zbawionych.
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