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Artykuł redakcyjny

mgr Agnieszka Bylewska

Szanowni Państwo!
Spotykamy się w najpiękniejszym bodaj miesiącu roku – grudniu. Najpiękniejszym, bo to miesiąc Świąt Bożego Narodzenia, różnokolorowej choinki, pogłębiania
i odnawiania więzi rodzinnych, a także powitania Nowego Roku, który tradycyjnie
już wzbudza w nas nadzieję na lepszą przyszłość. Jest klamrą, która cementuje
i oddala to co było i otwiera nas na przyszłość. Podkreślić również należy, że jest
to „okrągły” 75 numer Biuletynu i tak jak izby okręgowe i Krajowa mamy swój
Jubileusz – 20-lecia istnienia, z czego 15 lat współredagowania Biuletynu obejmuje
mnie osobiście i napawa dumą.
Mieliśmy dłuższą przerwę w kontaktach, dłuższą niż wakacyjna, wiec wypada
podsumować wydarzenia ostatniego czasu choć w kilku słowach. Lato tego roku,
poza tym, że chłodne i wietrzne w sferze zawodowej nie przyniosło żadnych znaczących wydarzeń. Znaczące same w sobie były natomiast wybory parlamentarne,
których wynik jest wszystkim doskonale znany, więc nie ma sensu go przywoływać.
Jak wszyscy – czekamy teraz na posunięcia nowego rządu, które będą, miejmy
nadzieję, na tyle przemyślane i skuteczne, że ochronią nasz kraj przed skutkami
kryzysu, który sięgnął strefy euro. Tyle lat słyszeliśmy, że nie potrafimy sami
o siebie zadbać, ale wobec kryzysu okazało się, że nie ma tak zdolnego narodu jak
nasz: Polak potrafi. No a dlaczego miałby nie potrafić, skoro przez kilkadziesiąt lat
królowania jedynie słusznego i niezbyt sprzyjającego budowaniu dobrobytu systemu, wydawał więcej niż zarabiał i zawsze znalazł sposób, żeby utrzymać rodzinę.
Jesteśmy jednak zdolnym i jednym z najbardziej pracowitych narodów w Europie.
Nasza „zielona wyspa” wciąż utrzymuje się na powierzchni i … tak trzymać.
Mamy nadzieję sprawić, że jakiś przedświąteczny, albo już poświąteczny wieczór zechcecie Państwo spędzić przy lekturze naszego kwartalnika. Postaraliśmy się,
aby znalazły się w nim artykuły dotykające kluczowych kwestii znajdujących się
w sferze zainteresowania weterynarii. Wydawałoby się, że sprawa zeszłorocznego
protestu już dawno wybrzmiała, ale jak się okazuje wciąż jest żywa w środowisku
i wywołuje wiele kontrowersji, co przekłada się również na papier. Zapraszamy
do zapoznania się z przedmową Prezesa lek. wet. Andrzeja Moskala i do Wolnych
głosów, a w tej rubryce artykułów nawiązujących do tematu autorstwa lek. wet.
Krzysztofa Lamka, lek. wet. Jacka Sośnickiego (Mój komentarz), czy dr Włodzimierza Gibasiewicza.
Mamy też polemikę – Uwagi do listu otwartego (…) spisane przez lek. wet.
Mieczysława Pietrzaka odnoszące się do publikacji lek. wet. Andrzeja Kiljańskiego, zamieszczonej w poprzednim numerze Biuletynu. Gościnnie napisał dla nas
Pan Marian Winiarski reprezentujący Cech Rzeźników i Wędliniarzy, pod nosząc
kwestię zagrożeń, które szara strefa ściąga na branżę mięsną.
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Wielkim światowym sukcesem osiągniętym przez międzynarodowe organizacje
weterynaryjne w ostatnim czasie jest zwalczenie niezwykle groźnej choroby zwierząt w Afryce – księgosuszu. Informację na ten temat znajdziemy w interesujących
jak zawsze Komentarzach nie tylko zawodowych doc. dr hab. Krzysztofa Jana
Wojciechowskiego, który reprezentując FAO, osobiście uczestniczył w walce z tą
chorobą współpracując na tym polu z naukowcami z innych krajów.
Zachęcamy do artykułów z pogranicza nauki i praktyki, czyli historii opisujących
ciekawe metody leczenia małych zwierząt (lek. wet. Agnieszka Lisiecka – Klinika
dr Grzegorza Wąsiatycza), nowe technologie chowu drobiu (dr Lech Gogolewski).
W historię weterynarii i życiorysy wybitnych ludzi zawodu lekarsko-weterynaryjnego, chroniąc ich przed zapomnieniem i zmarginalizowaniem ich życiowych
osiągnięć wprowadzi nas dr Włodzimierz Gibasiewicz – tym razem oprowadzając
po skomplikowanych ścieżkach losu dr Tadeusza Podbielskiego.
Kontynuując mój dział autorski Moja rozmowa z… mam przyjemność zaprezentować Państwu wywiad – inspirowany i przeprowadzony wspólnie ze mną przez
członka Prezydium naszej Rady lek. wet. Macieja Gogulskiego – z lek. wet. Jackiem
Gołańczykiem, lekarzem wolnej praktyki, właścicielem pierwszego w Wielkopolsce
tomografu komputerowego.
Jak zawsze pojawią się w naszym piśmie wiersze prof. Franciszka Kobryńczuka
i piszącej te słowa. Miło mi wspomnieć przy tej okazji, ze publikowanie poezji
w Biuletynach innych izb, które czynią to zapewne wzorem naszej, stało się już tradycją. W przychodzących do nas egzemplarzach możemy zagłębić się w świat poezji
prezentowany przez piszących lekarzy weterynarii i nie tylko. Linia zaproponowana
przez zaprzyjaźnioną z weterynarią prof. dr hab. Teresę Zaniewską – Kierownika
Katedry Edukacji i Kultury Wydziału Humanistycznego SGGW znalazła swoich
kontynuatorów i stała się faktem.
W komunikatach prezentujemy nową pozycję wydawniczą dr n. wet. Włodzimierza Gibasiewicza „Lekarze weterynarii – ofiary II wojny światowej”.
W ostatniej części Biuletynu – pożegnania. Smutna rubryka Z żałobnej karty,
do której chcielibyśmy mieć jak najmniej artykułów. Niestety, jest w naszym życiu
czas powitań i czas pożegnań. Opuścili nas, wypełniając smutkiem swoje Rodziny
i przyjaciół Ś.P.: prof. Wincenty Więckowski, lek. wet. Zenon Warot, lek. wet. Jacek
Króliński i dr Bogusław Stankiewicz. Mówi się, że ludzie żyją tak długo jak długo
żyje pamięć o nich – tak więc: pamiętajmy.
Kończąc, raz jeszcze, gorąco zapraszam Państwa do spotkania z nami za pośrednictwem kart Biuletynu.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim
Państwu cudownej i niezapomnianej atmosfery przy wigilijnym stole, radosnych
Świąt z mnóstwem prezentów pod choinką, a na Nowy Rok – nowej nadziei
i spełniających się marzeń
W imieniu redakcji
mgr Agnieszka Bylewska
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Od Prezesa

Lek. wet. Andrzej Moskal

Koleżanki i Koledzy!
Lato poza nami. Nie było ono zbyt gorące, jeśli chodzi o pogodę, a także jeśli chodzi o wydarzenia ważne dla naszego zawodu
i całej korporacji. Nastrój oczekiwania na wynik wyborów i tego co
będzie dalej, miał wpływ na aktywność pracy samorządu. Zresztą
trudno byłoby cokolwiek przedsięwziąć, choćby z tej prostej przyczyny, iż wszyscy
kandydaci do aktywnego życia politycznego zajęci byli własna promocją.
Szkoda tylko, że nieliczni przedstawiciele naszego zawodu kolejny raz wypadli
tak mizernie. Znowu pozostanie dobijać się do łask polityków, aby ci dostrzegli
problemy polskiej weterynarii i pomogli w rozwiązywaniu wielu problemów.
Pozostaje mieć nadzieje, że ci którzy „już byli” przynajmniej w pewnym stopniu
orientują się w „meandrach” naszego zawodu, a nasze wykłady nie były puszczane
mimo uszu. A jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże.
Co na naszym korporacyjnym podwórku?
W tym roku mija 20 lat działalności naszego samorządu. Niektóre Izby Okręgowe organizowały lokalne uroczystości. Odbyła się także uroczystość centralna
w Warszawie, z udziałem ministra Sawickiego. Niewątpliwie, mimo radosnego
nastroju tych uroczystości, wyczuwało się ducha niepokoju, niepewności i obawy o przyszłość naszego zawodu, szczególnie w kontekście ostatniego protestu
i Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego. Pozostaje wielki żal, iż nie podjęto żadnych
konkretnych działań dla ochrony zawodu i rynku usług lekarsko-weterynaryjnych.
I w tym miejscu wypadałoby być szczerym: zadowoleni i to bardzo mogą być koleżanki i koledzy wykonujący czynności w ramach wyznaczeń w dużych zakładach
uboju zwierząt rzeźnych – oni bowiem zyskali najwięcej. Jest to jednak tylko pewien
procent lekarzy weterynarii wykonujących zawód. A co z pozostałymi?
Pozostaje przecież cała grupa lekarzy inspekcyjnych, których mizeria finansowa jest wszystkim znana i nikt łącznie z GIW – em nie potrafi nic z tym zrobić.
Pozostaje również cała rzesza lekarzy wykonujących usługi leczenia i profilaktyki
(szczególnie w małych aglomeracjach). Z całą pewnością ratunkiem dla budżetu
tych niewielkich, przeważnie jednoosobowych zakładów leczniczych są korzyści
z wyznaczeń; szczególnie zwalczanie chorób zaraźliwych, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, itd. I tutaj konieczne jest umożliwienie wykonywania niektórych
z tych czynności w ramach umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt – prawnie dozwolone, ale nieraz asekuracyjnie traktowane przez Powiatowych Lekarzy
Weterynarii, którzy nie zawsze chcą zawierać takie umowy czekając na „odgórne
instrukcje”.
Koledzy Powiatowi! Prawo na to pozwala. Jesteście w tym zakresie niezależni. Po
co więc czekać? Będzie to z korzyścią i dla lekarzy prowadzących ZLZ i dla PIW-ów.
Jeśli chodzi o ochronę zawodu, to pilnie należy podjąć następujące działania:
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1/ Monitorowanie dostępu do zawodu i powstawania nowych ZLZ
2/ Obowiązkowy staż leczniczy dla kierowników gabinetów weterynaryjnych
3/ Kontrola masowej sprzedaży preparatów leczniczych weterynaryjnych osobom
nieupoważnionym
4/ Zdecydowany sprzeciw wobec „pomysłów” niektórych przedstawicieli Komisji
Europejskiej dążących do uproszczenia nadzoru przy produkcji mięsa czerwonego poprzez wprowadzenie tzw. nadzoru właścicielskiego i powierzenie go
pracownikom ubojni. Po prostu brakuje słów …
5/ Pilne rozwiązanie kwestii płacowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Nie
załatwienie tego postulatu spowoduje masowy odpływ wykształconej kadry
z Inspekcji Weterynaryjnej (co zresztą już ma miejsce) . Masowe ,,kształcenie”
lekarzy i otwieranie nowych kierunków i wydziałów może zapewni tutaj dopływ
kadry – tylko jaka to będzie kadra – merytorycznie?
6/ Zapewnienie właściwej pozycji i miejsca Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy
wyznaczonych w procesie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowia publicznego (szczególnie ważne będzie tutaj usytuowanie i budżet przyszłej Inspekcji
w strukturach państwa).
Myślę, że w następnym wydaniu Biuletynu będę mógł szerzej poinformować
Szanowne Koleżanki i Kolegów o konkretnych działaniach i efektach tych działań
– oby takie były !
Kończąc, z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia samorządu lekarzy weterynarii
chciałbym, aby ten samorząd przetrwał wszelkie zawirowania i polityczne zakusy
marginalizowania jego roli i znaczenia, a działający w nim Koleżanki i Koledzy
nie szczędzili sił dla walki o dobro naszego zawodu.
Czego Wam i sobie życzę.
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W kilku zdaniach

Lek. wet. Henryk Ziółkowski

INFORMACJA Z POSIEDZENIA
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W dniu 11.10.2011r. odbyła się XV sesja Rady WIL-Wet. w Poznaniu.
Najistotniejszą kwestią rozpatrywaną podczas obrad była dyskusja nad wnioskiem Komisji Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącym postanowienia zawieszenia płacenia przez lekarzy zatrudnionych w Inspekcji składek na rzecz Izby
Krajowej. Decyzja ta podyktowana jest brakiem rezygnacji z zajmowanego stanowiska Prezesa Izby Krajowej w sytuacji wyrażonego na Zjeździe Nadzwyczajnym
w maju tego roku wotum nieufności. W opinii Komisji, Prezes Izby Krajowej
zawiódł inspektorów podczas negocjacji podwyżek pensji dla administracji weterynaryjnej.
W trakcie dyskusji nad wnioskiem Rada postanowiła podjąć uchwałę o przystąpieniu wszystkich, a więc nie tylko lekarzy zatrudnionych w Inspekcji, do odstąpienia od płacenia składki na rzecz Izby Krajowej. W ten sposób przyłączamy się
do innych kolegów z 5 Rad Okręgowych, które podjęły już taką decyzję. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że uchwała ta jest niezgodna z obowiązującymi przepisami
prawa i zostanie podważona przez Radę Krajową. Dlatego pieniądze przeznaczone
na składki należne Radzie Krajowej ulokowane są na specjalnym subkoncie naszej
Izby. Po dymisji Prezesa Jakubowskiego zostaną przekazane Radzie Krajowej.
Wobec narastającej ilości wniosków o pomoc finansową w formie zapomóg
czy umorzenia składek, Rada powołała zespół, który ujednolici procedury i kryteria
przyznawania pomocy dla kolegów będących w trudnej sytuacji życiowej.
Powołany został zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku naszej
Izby. Będzie on przeprowadzał inwentaryzację przed każdym zjazdem.
Prezes Andrzej Moskal komentując wyniki głosowania podczas obrad Rady
Krajowej, zwrócił uwagę na konieczność dyscyplinowania przedstawicieli naszej
Izby tak, aby głos oddany przez nich, był odzwierciedleniem woli naszego środowiska. Dlatego też nasi reprezentanci w Radzie Krajowej powinni być zorientowani
w tym co uchwala rada i jakie są oczekiwania ich wyborców. Dobrze byłoby, gdyby
częściej byli obecni na posiedzeniach swoich Rad w okręgach.
W tym roku przypada 20-lecie powstania Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jest to okazja do ufundowania sztandaru dla naszej organizacji. Podczas
przyszłorocznego Zjazdu sztandar zostanie zaprezentowany delegatom.
									
									

Henryk Ziółkowski
Sekretarz Rady
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Uchwały

UCHWAŁY
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
W POZNANIU
PODJĘTE PODCZAS SESJI W DNIACH:
30.06.2011 R. 11.10.2011 R.
439/2011/V

440/2011/V

441/2011/V

442/2011/V

443/2011/V

444/2011/V

W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Radosławowi
Marianowi Prubanowi
Nr 65420
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Aleksandrze
Kaczmarkowskiej
Nr 65421
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Jakubowi
Danielowi Ratajczakowi
Nr 65422
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Damianowi
Sellmoserowi
Nr 65423
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Weronice
Potockiej
Nr 65424
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Łukaszowi
Kudlińskiemu
Nr 65425
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30.06.2011

30.06.2011

30.06.2011

30.06.2011

30.06.2011

30.06.2011

Uchwały

o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
445/2011/V/Rej. ZLZ leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„PRAKTYKA WETERYNARYJNA
A.GOLEC, M. RYBSKI” s.c.
60-313Poznań,ul. Grunwaldzka 125a
Lek. wet. Anna Golec
(współwłaściciel i kierownik)
nr ewidencyjny 682
– numer księgi – 12/1/445/2011/V/Rej. ZLZ
W sprawie przyznania prawa wykonywania
446/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Joannie
Katarzynie Korzybskiej
Nr 65426
W sprawie przyznania prawa wykonywania
447/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Magdalenie
Werbińskiej
Nr 65427
W sprawie przyznania prawa wykonywania
448/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Krzysztofowi
Mieczysławowi Kamińskiemu
Nr 65428
W sprawie przyznania prawa wykonywania
449/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Katarzynie
Joannie Ciężarek
Nr 65429
W sprawie przyznania prawa wykonywania
450/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Joannie
Aleksandrze Olejnickiej
Nr 65430
W sprawie przyznania prawa wykonywania
451/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Dawidowi
Janowi Barteczce
Nr 65431
W sprawie przyznania prawa wykonywania
452/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Adamowi Hauke
Nr 65432
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30.06.2011

30.06.2011

30.06.2011

30.06.2011
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W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Szymonowi
Grzegorzowi Nowakowi
Nr 65433
W sprawie przyznania prawa wykonywania
454/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Piotrowi
Tadeuszowi Dybowskiemu
Nr 65434
W sprawie przyznania prawa wykonywania
455/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Łukaszowi
Antoniemu Mocnemu
Nr 65435
W sprawie przyznania prawa wykonywania
456/2011/V
zawodu lekarza weterynarii Marcinowi
Michałowi Stankowskiemu
Nr 65436
W sprawie stwierdzenia posiadania przez
457/2011/V
lekarza weterynarii Ewę Kubiaczyk statusu
lekarza weterynarii emeryta niepracującego
z dniem 1 maja 2011 r.
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
458/2011/V
Aleksandry Magdaleny Rogoń do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
Przeniesienie z Warszawskiej Izby L-W
Nr 71363
W sprawie stwierdzenia posiadania przez
459/2011/V
lekarza weterynarii Wojciecha Wasiewicza
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego z dniem 1 czerwca 2011 r.
460/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu – lek. wet.
Agata Ambroży – Bęgier
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„Cztery Łapy”
62-600 Koło, ul. Nagórna 27 Nr Ewid. 86,
Nr księgi 12/1/30/2005/IV/ Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla zwierząt:
62-600 Koło, ul. Ks. Opałki 18/2

453/2011/V
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30.06.2011
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30.06.2011

30.06.2011

30.06.2011

30.06.2011
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461/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu
– lek. wet. Michał Kołata
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„USŁUGI WETERYNARYJNE
PROFIL-WET.”
63-740 Kobylin, ul.Głowackiego 11 a
Nr Ewid. 560,
Nr księgi 12/1/751/2007/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa własna zakładu leczniczego:
GABINET WETERYNARYJNY „USŁUGI
WETERYNARYJNE MICHAŁ KOŁATA”
Adres zakładu: 63-740 Kobylin,
ul. Boruty 21
462/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu
– lek. wet. Paweł Wróbel
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„Gabinet Weterynaryjny Paweł Wróbel”
62-200 Gniezno, Os. Łokietka 25 a/1
Nr Ewid. 656,
Nr księgi 12/1/295/2010/V/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla zwierząt:
64-020 Czempiń,
ul. Kościańskie Przedmieście 5a
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30.06.2011
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463/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Jerzy
Bieńkowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„HUBERTUS” s.c.
64-000 Racot, ul. Kościańska 2/7
Nr Ewid. 151, Nr księgi 12/1/170/2005/IV/
Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa i adres zakładu: Gabinet
Weterynaryjny „HUBERTUS”,
ul. Kościańska 2, 64-000 Racot
Liczba pracowników lekarzy weterynarii,
w tym kierownik – 1
Podmiot prowadzący: lek. wet. Jerzy
Bieńkowski
464/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Stanisław
Stankiewicz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
USŁUGI WETERYNARYJNE
STANISŁAW STANKIEWICZ
64-930 Szydłowo, Jaraczewo 15/1
Nr Ewid. 124, Nr księgi 12/1/127/2005/IV/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu: Gabinet Weterynaryjny
„Usługi Weterynaryjne, Ekspertyzy
Ornitologiczne Stanisław Stankiewicz”.
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30.06.2011

30.06.2011

Uchwały

465/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu: Witold Haliszczak
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n. Laboratorium Diagnostyki
Weterynaryjnej
„SAN-VIT” A.W. Haliszczak Spółka Jawna
62-200 Gniezno, ul. Miodowa 6A
466/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
z dniem 1 maja 2011 r.
Właściciel i kierownik zakładu:
lek. wet. Ewa Kubiaczyk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
64-030 Śmigiel, ul. Kościuszki 46
467/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład Wojciech
Szarata
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
PRZEŚWIT
60-655 Poznań, ul. Prześwit 11
Nr Ewid. 683, Nr księgi 12/1/467/2011/V/
Rej. ZLZ
Kierownik – lek. wet. Maria Szarata
468/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład Maciej
Jędryczko
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n.
WETERYNARYJNE LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE ANIMALLAB
MACIEJ JĘDRYCZKO
62-200 Gniezno, ul. Miodowa 6a
Nr Ewid. 684, Nr księgi 12/5/468/2011/V/
Rej. ZLZ
Kierownik – lek. wet. Anna Kołodziejczyk
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469/2011/V/Rej. ZLZ W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Michała Kuloka
Nr 00225/12/30.06.2011 r.
470/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący zakład
lek. wet. Tomasz Pawlak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
KotVet lek. wet. Tomasz Pawlak
62-066 Kotowo 27
Nr Ewid. 685, Nr księgi 12/1/470/2011/V/
Rej. ZLZ
471/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący zakład
lek. wet. Arkadiusz Pruszak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
ARKADIUSZ PRUSZAK
Nr Ewid. 686, Nr księgi 12/1/471/2011/V/
Rej. ZLZ
472/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący zakład
lek. wet. Jarosław Krawiec
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
JAROSŁAW KRAWIEC
Nr Ewid. 687, Nr księgi 12/1/472/2011/V/
Rej. ZLZ
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473/2011/V/Rej. ZLZ W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Natalii Tyc-Kulok
Nr 00226/12/30.06.2011 r.
474/2011/V/Rej. ZLZ W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Przemysława Leśniarka
Nr 00227/12/30.06.2011 r.
475/2011/V/Rej. ZLZ W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Anny Golec
Nr 00228/12/30.06.2011 r.
476/2011/V/Rej. ZLZ W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Marcina Rybskiego
Nr 00229/12/30.06.2011 r.
477/2011/V/Rej. ZLZ W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Urszuli Maciaś
Nr 00230/12/30.06.2011 r.
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478/2011/V/Rej. ZLZ W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Daniela Kiljańskiego
Nr 00231/12/30.06.2011 r.
479/2011/V
W sprawie skierowania lekarza weterynarii
na przeszkolenie uzupełniające
Dot. lek. wet. Janusza Intek
480/2011/V
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet. Magdalenie Elżbiecie
Regiec
Nr 65438
481/2011/V
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet. Maciejowi Gronowskiemu
Nr 65439
482/2011/V
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet. Małgorzacie Alicji
Ossowskiej
Nr 65440
483/2011/V
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet.
Ewie Wandzie Jańczuk
Nr 65441
484/2011/V
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet.
Karolinie Marii Piotrowskiej
Nr 65442
485/2011/V
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet.
Annie Pawłowskiej
Nr 65443
486/2011/V
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet.
Elżbiecie Katarzynie Komandowskiej
Nr 65444
487/2011/V
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet.
Karolinie Aleksandrze Wyrwas
Nr 65445
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488/2011/V

489/2011/V

490/2011/V

491/2011/V

492/2011/V

493/2011/V

494/2011/V

495/2011/V

W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet.
Natalii Małgorzacie Wyrwas
Nr 65446
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet.
Mateuszowi Krzyczyńskiemu
Nr 65447
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet.
Dominikowi Miłoszowi Tomczakowi
Nr 65448
W sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lek. wet.
Barbarze Małgorzacie Piatek
Nr 65437
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Cezarego Władysława Kujawskiego do
rejestru lekarzy wet. WIL-Wet. w Poznaniu
Przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W
Nr 01608
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Cezarego Władysława Kujawskiego do
rejestru lekarzy wet. WIL-Wet. w Poznaniu
Przeniesienie z Opolskiej Izby L-W
Nr 35045
W sprawie wpisu lekarza weterynarii Sylwii
Dendys do rejestru lekarzy wet. WIL-Wet.
w Poznaniu
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby L-W
Nr 80587
W sprawie skreślenia lekarza weterynarii
Klary Tychowskiej z rejestru lekarzy wet.
WIL-Wet. w Poznaniu
Przeniesienie do Kujawsko-Pomorskiej Izby L-W
Nr 85617
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496/2011/V

497/2011/V
498/2011/V

499/2011/V

500/2011/V
501/2011/V
502/2011/V
503/2011/V

504/2011/V

505/2011/V
506/2011/V

W sprawie skreślenia lekarza weterynarii
Moniki Anny Drzewieckiej z rejestru lekarzy
wet. WIL-Wet. w Poznaniu
Zaprzestanie działalności lekarskoweterynaryjnej
Nr 65395
W sprawie obniżenia składki członkowskiej
lek. wet. Marka Walkowskiego
W sprawie posiadania przez lek. wet.
Michała Staniszewskiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
od 1 października 2011 r.
W sprawie posiadania przez lek. wet.
Krzysztofa Brożka statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
od 1 września 2011 r.
W sprawie odmowy umorzenia składki
członkowskiej lek. wet. Magdaleny
Werbińskiej
W sprawie odmowy obniżenia wysokości
składki członkowskiej
lek. wet. Marcina Świądera
W sprawie odmowy obniżenia wysokości
składki członkowskiej
lek. wet. Krzysztofa Nowaka
W sprawie umorzenia zaległych składek
członkowskich oraz odmowy obniżenia
wysokości składki członkowskiej
lek. wet. Zbigniewa Rodka
W sprawie umorzenia zaległych składek
członkowskich oraz odmowy obniżenia
wysokości składki członkowskiej
lek. wet. Ewy Rodek
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet. Ireneuszowi
Jaśkowiakowi
W sprawie odmowy obniżenia wysokości
składki członkowskiej
lek. wet. Krzysztofa Koralewskiego
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507/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt

11.10.2011

Kierownik i podmiot prowadzący zakład
– lek. wet. Hanna Lisiecka
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
60-162 Poznań, ul. Międzyborska 67
Nr Ewid. 14, Nr księgi 12/1/123/2004/III/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwisko kierownika: lek. wet. Hanna
Lisiecka – Kozieł
Liczba pracowników lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 2
509/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący zakład
– lek. wet. Józef Napierała
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n.
LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Józef Napierała
Lipka Wielka 28, 64-310 Lwówek
Nr Ewid. 156, Nr księgi 12/3/175/2005/IV/
Rej.ZZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy weterynarii
(w tym kierownik): 3
Liczba pracowników personelu
pomocniczego – 2
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509/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład
– lek. wet. Tomasz Nowak
GABINET WETERYNARYJNY
„ŁAPA” lek. wet. Tomasz Nowak
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 20
Nr Ewid. 620, Nr księgi 12/1/36/2009/V/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt:
Gabinet Weterynaryjny „SMART DOG”
Kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt:
lek. wet. Daria Goździewicz
Liczba pracowników lekarzy weterynarii
(w tym kierownik) – 1
510/2011/V/Rej. ZLZ o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów 11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
z dniem 12.09.2011 r.
Podmiot prowadzący zakład
– lek. wet. Tomasz Nowak
GABINET WETERYNARYJNY
„ŁAPA” lek. wet. Tomasz Nowak
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 20
511/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i kierownik
– lek. wet. Tomasz Ostrowski
GABINET WETERYNARYJNY „USŁUGI
WETERYNARYJNE”
ul. P. Przyjemskiego 36/1, 63-900 Rawicz
Nr Ewid. 534, Nr księgi 12/1/695/2006/IV/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Rodzaj zakładu leczniczego: Przychodnia
Weterynaryjna
Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
FRODO
Adres zakładu: ul. Mickiewicza 29 a,
63-900 Rawicz
Nr księgi: 12/2/511/2011/V/Rej.ZLZ
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512/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i kierownik
– lek. wet. Maja Maćkowiak-Bogucka
GABINET WETERYNARYJNY „USŁUGI
WETERYNARYJNE”
ul. P. Przyjemskiego 36/1, 63-900 Rawicz
Nr Ewid. 534, Nr księgi 12/1/695/2006/IV/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Rodzaj zakładu leczniczego: Przychodnia
Weterynaryjna
Nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
FRODO
Adres zakładu: ul. Mickiewicza 29 a,
63-900 Rawicz
Nr księgi: 12/2/511/2011/V/Rej.ZLZ
513/2011/V
W sprawie ufundowania Sztandaru
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
514/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n. Weterynaryjne Laboratorium
Diagnostyczne
LAB-VET Sp. z o.o.
62-080 Tanowo Pogórne, ul. Okrężna 8
Nr Ewid. 572, Nr księgi 12/5/842/2007/IV/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy weterynarii
(w tym kierownik): 2
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 5

23

11.10.2011

11.10.2011
11.10.2011

Uchwały

515/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Kierownik – lek. wet. Władysław Rępiński
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT
Lek. wet. Marek Rusin
ul. Słowackiego 19, 62-310 Pyzdry
Nr Ewid. 95,
Nr księgi 12/1/73/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Podmiot prowadzący zakład: lek. wet.
Marek Józef Rusin
Kierownik zakładu: lek. wet. Marek Antoni
Rusin
516/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Kierownik – lek. wet. Dorota Chorodeńska
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT
„FELIX” s.c.
Rafał Chorodeński, Dariusz Modrzyński
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 47
Nr Ewid. 263, Nr księgi 12/2/282/2005/IV/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu: Przychodnia Weterynaryjna
Przychodnia dla Zwierząt „FELIX” s.c.
Dorota Chorodeńska, Rafał Chorodeński
Liczba pracowników lekarzy weterynarii
(w tym kierownik): 2
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 0
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517/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Beata Kosińska
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: GABINET WETERYNARYJNY „
MYVET” BEATA KOSIŃSKA
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Chabrowa 28 D
Nr ew. 688.
Numer księgi – 12/1/517/2011/V/Rej. ZLZ
11.10.2011
518/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Daria Goździewicz
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: GABINET WETERYNARYJNY
SMART DOG DARIA GOŹDZIEWICZ
Al. Wojska Polskiego 20, 62-800 Kalisz
Nr ew. 689.
Numer księgi – 12/1/518/2011/V/Rej. ZLZ
519/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Joanna Pankowska
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: GABINET WETERYNARYJNY
„VETICUS” JOANNA PANKOWSKA
64-500 Szamotuły, ul. Halderberge 8
Nr Ew. 690.
Numer księgi – 12/1/519/2011/V/Rej. ZLZ
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520/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Damian Nowak i lek. wet. Jakub
Kozłowski
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: SALVET GABINET
WETERYNARYJNY DAMIAN NOWAK
I JAKUB KOZŁOWSKI
61-361 Poznań, ul. Starołęcka 45
Nr Ew. 691.
Numer księgi – 12/1/520/2011/V/Rej. ZLZ
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Damian Nowak
11.10.2011
521/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Karol Horyza
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: GABINET WETERYNARYJNY VET
BUD KAROL HORYZA
63-714 Kobierno, Biadki, ul. Orpiszewska
24
Nr Ew. 692.
Numer księgi – 12/1/521/2011/V/Rej. ZLZ
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Karol Horyza
522/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Cezary Kujawski
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: GABINET WETERYNARYJNY
62-030 Luboń, ul. Jana Pawła II 7/2
Nr Ew. 693
Numer księgi – 12/1/522/2011/V/Rej. ZLZ
– imię i nazwisko kierownika zakładu – lek.
wet. Cezary Kujawski

26

Uchwały

523/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Łukasz Kudliński
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY p.n.:
TAURUS VET ŁUKASZ KUDLIŃSKI
64-850 Ujście, Kruszewo, ul. Parkowa 46 C
Nr Ew. 694
Numer księgi – 12/1/523/2011/V/Rej. ZLZ
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Łukasz Kudliński
11.10.2011
524/2011/V/Rej. ZLZ O odmowie wpisu zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący
– lek. wet. Adam Czubak
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
ul. Targowa 2c w Skulsku –
nie spełnienie wszystkich wymogów
Wpłynęło odwołanie i zostanie
przeprowadzona ponowna kontrola gabinetu
525/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Danuta Rogalska
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY p.n.:
GABINET WETERYNARYJNY LEK.WET.
D. ROGALSKA W. ZIELIŃSKI
60-121 Poznań, ul. Głogowska 185
Nr Ew. 695.
Numer księgi – 12/1/525/2011/V/Rej. ZLZ
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Danuta Rogalska
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526/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Mateusz Rutkiewicz
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.: GABINET WETERYNARYJNY
„TYSIĄCLECIA”
62-200 Gniezno, ul. Budowlanych 31 c
Nr Ew. 696.
Numer księgi – 12/1/526/2011/V/Rej. ZLZ
– imię i nazwisko kierownika zakładu
– lek. wet. Mateusz Rutkiewicz
527/2011/V
o skreśleniu z rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
Dotyczy lek. wet. Danuty Rogalskiej,
nr 0092/12/15.11.2004
Gabinet Weterynaryjny w Luboniu przy
ul. Kościuszki 114
528/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik – lek. wet. Danuta Rogalska
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. DANUTA ROGALSKA,
W. ZIELIŃSKI
62-031 Luboń, ul. Kościuszki 114
Nr Ewid. 149,
Nr księgi 12/1/168/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik: lek. wet. Bogusława Patrzykont
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529/2011/V/Rej. ZLZ o wpisie zmian do ewidencji zakładów
11.10.2011
leczniczych dla zwierząt
Kierownik – lek. wet. Sławomir Frankowski
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
63-510 Mikstat, ul. Powstańców Wlkp. 1A
Nr Ewid. 333,
Nr księgi 12/1/351/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet. Dominik
Sadowski
530/2011/V
o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii
11.10.2011
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003

531/2011/V

532/2011/V

lek. wet. Dominik Ruciński
nr 00232/12/11.10.2011 r.
o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Mateusz Rutkiewicz
nr 00233/12/11.10.2011 r.
o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003 oraz wykreślenia
z rejestru wpisu pod nr 0043/12/18.10.2004
lek. wet. Mateusz Rutkiewicz
nr 00234/12/11.10.2011 r.

29

11.10.2011

11.10.2011

Uchwały

533/2011/V

534/2011/V

535/2011/V

536/2011/V

537/2011/V

o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Maria Szarata
nr 00235/12/11.10.2011 r.
o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Beata Dembińska – Rospęk
nr 00236/12/11.10.2011 r.
o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania paszportów
oraz pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003

11.10.2011

11.10.2011

11.10.2011

lek. wet. Krzysztof Grajek
nr 00237/12/11.10.2011 r.
W sprawie wyboru Komisji do spraw
11.10.2011
Odznaczeń działającej w ramach
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Członkowie Komisji:
lek. wet. Paweł Jaśkiewicz, lek. wet. Tomasz
Porwan, dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz,
lek. wet. Henryk Ziółkowski
W sprawie wyboru Komisji Socjalnej
11.10.2011
działającej w ramach Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
Członkowie Komisji:
dr n. wet. Lech Gogolewski, lek. wet. Maciej
Gogulski, lek. wet. Władysław Napierała
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538/2011/V

539/2011/V

540/2011/V

541/2011/V

W sprawie wyboru Komisji
Inwentaryzacyjnej działającej
w ramach Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Członkowie Komisji:
dr n. wet. Jolanta Budzyk, dr n. wet.
Grzegorz Wąsiatycz, lek. wet. Jacek
Sośnicki
W sprawie zawieszenia odprowadzania
składek członkowskich na rzecz Krajowej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
od dnia 11 października 2011 r.
W sprawie umorzenia zadłużenia lekarzy
weterynarii:
Marcelego Nowickiego, Krzysztofa
Kicińskiego, Andrzeja Wawrzyniaka
W sprawie umorzenia zadłużenia lekarzy
weterynarii:
Andrzeja Tecława i Marka Nowaka
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Wyjaśnienie ze strony internetowej – klinikaxp.pl
Andrzeja Miechowicza:
Ostatnie zmiany spowodowały lawinę telefonów i spore problemy z interpretacją nowych przepisów.
W wyniku konsultacji z dr Ewą Maślikowską, specjalistką w biurze pasz
i farmacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiamy interpretację
Ministerstwa odnośnie poszczególnych fragmentów rozporządzenia.
Wszystkie zgłoszone uwagi odnośnie Książki Leczenia Zwierząt Gospodarczych zostały uzględnione w wersji 3.10.06.05.
1. Rozporządzenie, § 3. 1: Książka leczenia zwierząt [...] składa się z [...] samokopiujących się stron.
2. Określenie samokopiujących dotyczy książek wypisywanych ręcznie.
W przypadku drukowania książki leczenia w terenie kartki mogą być zwykłe,
oczywiście obydwa egzemplarze muszą posiadać podpis hodowcy.
3. Ten sam paragraf, punkt 5: oznaczenie strony książki składające się z: numeru
kolejnej strony, znaku „/”, oznaczenia miesiąca, znaku „/” oraz oznaczenia
roku.
• Jedna wizyta to jedna strona. Jeśli opis wizyty nie mieści się na jednej
kartce, to wszystkie kartki opisu mają ten sam numer dokumentu, czyli
strony. Określenie „Nr dokumentu” to nie dodatkowy numer, a wlaśnie
numer strony – wizyty. Jeśli kilka zwierząt jest leczonych podczas wizyty
u danego hodowcy, to nadal jest to jedna wizyta i jedna strona. Nawet, gdy
opis tych wizyt zajmie wiele stron na wydruku.
• Numeracja stron może być prowadzona w obrębie każdego miesiąca lub
całego roku – decyduje o tym dany zakład leczniczy. Wyboru sposobu
numeracji nie może narzucać organ kontrolujący, jednak numeracja musi
być prowadzona przejrzyście, aby rzetelność prowadzenia nie nasuwała
wątpliwości.
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Lek. wet. Jacek Sośnicki

DWUDZIESTOLATKA
W końcu lat osiemdziesiątych, gdy powstawało w Poznaniu Towarzystwo
Wspierania Inicjatyw Zawodowych, usłyszałem zdanie ówczesnego wojewódzkiego Ś.P. Tadeusza Majewicza, że „Izba Weterynaryjna, to będzie taki bacik na
prywaciarzy”. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że po dwudziestu latach ta instytucja
rzeczywiście potrafi tylko „smagać” swoich członków za różnorakie przewinienia
ale bardzo niewiele zrobiła i robi dla ochrony zawodu oraz rynku pracy lekarzy
weterynarii. To prorocze zdanie skądinąd zasłużonego dla zawodu inspektora,
było wynikiem mocnego przekonania, że każda wolność musi mieć swoje granice,
a każdy robotnik swojego majstra. Jednak młodsze pokolenia lekarzy Weterynarii,
nie skażone już „siermiężną komuną”, nie rozumieją takiej roli samorządu a tym bardziej konieczności wspierania jego działań, czy raczej ich braku, swoimi składkami.
Od 2004 roku bezskutecznie próbowałem z tak zwaną „grupą Namysłowską”
zreformować to „towarzystwo wzajemnej adoracji”, jakim stała się Izba pod rządami
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, ale szybko okazało się, że wylansowany
przez nas „etatowy prezes” nie chce „uszczęśliwiać” wolnego zawodu, a woli
zabiegać o ustawiczne kształcenie lekarzy, urzędowe cenniki i wynagrodzenia
w Inspekcji. Jego zdaniem to lekarze – pracownicy naukowi, lekarze państwowi
i urzędowi wymagają ciągłego dbania o ich interesy. Prawdziwie wolna praktyka da
sobie radę i nie należy im przeszkadzać. To paradoks, że etatowy pracownik Izby
nie chce słuchać jej ustawowych organów czyli Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady.
Zręcznie manipulując ludźmi nadal trwa mimo, iż jego moralny mandat do sprawowania tej funkcji dawno wygasł. Dlatego urządzone przez prezesa Jakubowskiego
obchody dwudziestolecia samorządu postanowiłem spędzić w domu i samodzielnie
zmusić się do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością tego pięknego zawodu.
Zawód lekarza weterynarii był moim świadomym i dorosłym wyborem, więc
tym bardziej boli mnie postępująca jego pauperyzacja i mroczne perspektywy
jego wykonywania w najbliższym czasie. Nie mogę się pogodzić z faktem, że za
wyjątkiem wielkomiejskich praktyk lekarze, żeby godnie żyć, wciąż zajmują się
jednocześnie wolną praktyką, pracą w Inspekcji, urzędówkami i badaniem mięsa.
Jednak największym problemem jest zupełna bezsilność tych osób w samorządzie,
które rozumieją jego właściwe zadania wobec lekarzy Weterynarii, ale od lat nie
mogą zbudować odpowiedniego klimatu do przeprowadzenia niezbędnych reform.
Nie przekonują mnie twierdzenia urzędników „różnej maści”, że jedynym
czynnikiem regulującym sposób wykonywania wolnego zawodu lekarza weterynarii
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miałby być wolny rynek usług. Jeśli jest to zawód regulowany jak lekarz medycyny,
farmaceuta, czy prawnik to Izba nie może ograniczać się tylko do potwierdzenia
prawa wykonywania zawodu, wpisania do rejestru praktyk i ściągania składek. To
przecież brak właściwego nadzoru Izby powoduje powszechną dziś niechęć do
podejmowania pracy najemnej u innego lekarza oraz handel produktem leczniczym,
a nie usługą weterynaryjną co już niebawem doprowadzi do wyginięcia terenowych
zakładów leczniczych do obsługi małych gospodarstw hodowlanych. Izba nie ma
wpływu na praktyki mleczarni czy mieszalni pasz, których przedstawiciele z tytułem lekarza weterynarii w ramach „konsultacji żywieniowych”, rozprowadzają
leki i premiksy lecznicze po fermach. Za każdym takim lekiem docierającym do
rolnika stoi przecież jakiś lekarz weterynarii, który w tej czy innej formie sprzedaje
swoje kwalifikacje.
Studiowanie weterynarii stało się dziś modą za którą nadążają tylko uczelnie
zwiększając nabór i tworząc nowe kierunki, nawet w ramach wydziałów biologii
i hodowli zwierząt bez zaplecza klinicznego. Brak instytucji stażu klinicznego,
a tym bardziej egzaminu praktycznego typu LEP, przed przyznaniem prawa wykonywania zawodu, powoduje praktykowanie metodą prób i błędów, za którą idzie
cierpienie zwierząt i przekonanie klientów o zupełnym braku fachowości. Jest to
efekt „dywagacji różnych profesorów”, aby gabinet weterynaryjny był na każdej
ulicy i w każdej wsi.
Mam dziś moralny niedosyt, iż przez wiele lat nie podzielałem poglądów
Ś.P. Waldka Golca, który w Radzie Krajowej i Europejskiej Federacji Praktyków
zabiegał, aby w Polsce również były standardy wykonywania usług przyporządkowywane standardowi praktyki weterynaryjnej. Brak takich ram rodzi przekonanie,
że lekarzem weterynarii może być każdy miłośnik zwierząt, wystarczy tylko skończyć jedną z wielu szkół. Młodzi lekarze wynoszą z takiego masowego kształcenia
„bazarową filozofię promocji i programów opieki”, w których podstawą jest niska
cena jednostkowa usługi bo tylko ona jest w stanie zwrócić uwagę klienta na tego
właśnie lekarza. Agresywny „marketing”, przy zupełnym braku szacunku dla starszych kolegów, powoduje liczne konflikty z którymi nie radzą sobie Rzecznicy
Odpowiedzialności Zawodowej, skutecznie tropiący zwykle tylko przewinienia
„urzędowe”.
Brak standardów wykonywania usług weterynaryjnych prowadzi do przekonania, że dla zadowolenia klienta i niskiej ceny usługi „cesarkę” psa czy kota
wykonuje się na kuchennym stole u hodowcy lub w „gabinecie”, którego częścią
jest poczekalnia. Tak zwane „cięcie kosztów” promuje zakupy w internecie „używanych” materiałów chirurgicznych, leków anestetycznych czy 100% substancji
farmaceutycznych, według których kalkuluje się wartość „usługi”. Nie funkcjonuje
usługa wzajemnych konsultacji specjalistycznych w trosce o zdrowie pacjenta z
powodu chęci „rynkowego wyciśnięcia klienta jak cytryny”.
Od wielu lat w ochronie rynku usług lekarsko-weterynaryjnych nie pomaga
nam Inspekcja tolerując kłamstwa rolników w drukach łańcucha żywieniowego, czy
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Spiwet-ach odnośnie stosowanych leków u zwierząt i sprawowanej podstawowej
opieki weterynaryjnej lekarza tzw. „pierwszego kontaktu”, który byłby również
ostatnim ogniwem nadzoru epizootycznego. Egzekwowanie takiego obowiązku
podstawowego nadzoru nad gospodarstwami, w których hodowane są zwierzęta
konsumpcyjne stworzyło by czytelne perspektywy do istnienia i rozwoju „wiejskich
lecznic”. Zła kondycja tych zakładów leczniczych ujawnia się przy zwalczaniu
enzootii chorób zakaźnych, do których ściąga się posiłki z odległych województw,
aby wykonać proste czynności, których nie ma już kto zrobić na miejscu. Ta „kampanijność” i „kopanie studni, gdy chałupa stoi w ogniu” to specjalność poszczególnych szefów w Inspekcji.
Największym jednak problemem jest brak perspektyw dla kolejnych roczników kończących studia, nad czym nie zastanawiają się zwykle ich nauczyciele,
a brak realnego wpływu Izby na ilość otwieranych praktyk rodzi bardzo niepewną
przyszłość dla istniejących zakładów leczniczych. Inspekcja widząc wysokie zarobki niektórych wyznaczonych próbuje administracyjnie zwiększyć ilość lekarzy
urzędowych, aby rozłożyć przychody z badania zwierząt rzeźnych na więcej osób.
Może to chwilowo stworzyć nowe miejsca pracy kosztem obniżenia wynagrodzeń
pozostałych, ale co dalej? Kto zatrudni kolejne roczniki lekarzy weterynarii. Komu
tak bardzo zależy na tym, żeby ten piękny zawód stał się powszechny, masowy,
czyli nijaki. Powszechny dziś w szkolnictwie tzw. „wyścig szczurów” przeniesie
się więc z uczelni na niwę zawodową, prowadząc do wyeliminowania tych mniej
odpornych, mniej „zaradnych”, czyli nie posiadających zasobów finansowych
rodziców pozwalających przetrwać w nierentownym zakładzie leczniczym.
„Ludożercy wszystkich krajów zżerajcie się” wrzeszczano kiedyś w kabaretach
parodiując komunę. Czyżby było to hasło dla niczym nie ograniczonej „konkurencji” o być albo nie być lekarzy wolnej praktyki? Gdzie jest Izba, po co ją powołano?
Kto nią kieruje? Dlaczego tak niewiele robi? Kto mu za to płaci…?
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom,
członkom samorządu zawodowego lekarzy Weterynarii, abyśmy doczekali czasów
kiedy Izba będzie miała mądrych szefów, którzy zajmą się tym do czegośmy ich
powołali.
Jacek Sośnicki
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Lek. wet. Beata Majchrzak
Lek. wet. Andrzej Moskal

ZAWODY KONNE 2011
W dniach 17-18 września Stadnina Koni w Racocie po raz kolejny
gościła uczestników IX Jeździeckich
Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii. Pierwszy raz rozegraliśmy
konkurs mistrzowski w kategorii
ujeżdżenia. Tytuł mistrzowski zdobyła Dorota Zauszkiewicz na koniu
Gonzo z Płocka, przed Aleksandrą
Nowicką na klaczy Brawa z Warszawy i Beatą Majchrzak na Izi reprezentującą Racot. W konkursie skoków przez
przeszkody ubiegłoroczny mistrz niestety
oddał tytuł debiutantowi – Dariuszowi
Sadowskiemu z Mikołajowa. Michał Stanisławiak na klaczy Teryna z Racotu zajął
miejsce drugie, a tytuł drugiego wicemistrza wywalczyła Agnieszka Razowska z
Warszawy na koniu Korys-Lapis.
Mistrzostwa odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Najlepszych uhonorowano Pucharami Krajowej Rady oraz Prezesa Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Wiele nagród
ufundowanych było przez sponsorów,
którym bardzo dziękujemy za pomoc
w organizacji Mistrzostw.
Uczestnicy, których było najwięcej jak do tej pory, pogoda oraz widzowie dopisali, należy więc imprezę
uznać za bardzo udaną.
Specjalne podziękowania pragniemy skierować w stronę Pana Marka
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Woźniaka – Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, Pana Prof. dr. hab.
Czesława Janickiego, Dyrekcji Stadniny
Koni w Racocie oraz współorganizatorów Pani Beaty Majchrzak i Pana
Grzegorza Nowaka.
Dziękujemy raz jeszcze wszystkim
sponsorom i Zawodnikom!
Do zobaczenia za rok!
Beata Majchrzak
i Andrzej Moskal
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Dr n. wet. Lech Gogolewski

VI MISTRZOSTWA JACHTÓW KABINOWYCH
LEKARZY WETERYNARII
Organizator: Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Sponsor: Vet Trade
W dniach od 3-5 czerwca 2011 r. w porcie żeglarskim Sztynart odbyły się
VI Mistrzostwa Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii. Tegoroczne lato
było chłodne – szczególnie te
tygodnie lipcowe, kiedy temperatury miejscami sięgały 10-11
stopni, jednak czerwiec nas nie
zawiódł – słońce towarzyszyło
naszym żeglarskim zmaganiom
i pozwoliło czerpać przyjemność
z chwil spędzonych na wodzie
pod rozpostartymi żaglami.

To już kolejne mistrzostwa żeglarskie, w których nasza Izba miała swoją
reprezentację, własny proporzec Wielkopolski, który dodawał nam motywacji
w rywalizacji z innymi drużynami.
Kolejne trzy dni spędziliśmy na wodzie – 12 godzin na dobę – w tym czasie
odbyło się 5 wyścigów.
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Wielkopolskę reprezentował zespół w składzie:
Jan Krowicki – I sternik
Tomasz Krowicki – II sternik
Anna Krowicka – załoga
Wojciech Krowicki – załoga
Lech Gogolewski – załoga
Maciej Szumski – załoga
W tym roku zajęliśmy 16 miejsce, w ubiegłym 33 – jest więc postęp. Mamy
nadzieje, że w 2012 roku będziemy w I dziesiątce na 44 jachty.
Foto i tekst: Lech Gogolewski
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Dr Włodzimierz A. Gibasiewicz

75 – NUMER BIULETYNU INFORMACYJNEGO
WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego naszej Izby ukazał się 1 października 1991 r. Numer 50 wydaliśmy w 2004 r. Dokładnie w ciągu 20 latach udało się
nam wydać 74 numerów. Aktualny, to numer 75.
W jubileuszowym 50 numerze pisałem: „pierwszy numer został przygotowany przez cztery osoby: prof. dr hab. Walentego Kempskiego, prof. dr hab. Karola
Kotowskiego, lek. wet. Tadeusza Majewicza i lek. wet. Jana Szewczuka. W słowie wstępnym ówczesny prezes Wielkopolskiej Izby dr Karol Kotowski napisał:
„Okręgowy Zjazd Założycielski Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
odbył się 25 maja 1991 r. przy udziale 267 członków założycieli. Na Zjeździe tym
zostały wybrane władze Okręgowej Izby, który skład osobowy został Szanownym
Koleżankom i Kolegom przesłany wcześniej wraz z pismem z dnia 26 czerwca
1991 r. oraz Uchwałą Nr 2. W ten sposób rozpoczęliśmy pierwszy kontakt, który
Okręgowa Rada uważa za stosowne kontynuować poprzez okresowo wydawany
Biuletyn Informacyjny. Zdajemy sobie sprawę, że redagowanie Biuletynu nie
będzie zadaniem łatwym. Przede wszystkim jest to przedsięwzięcie dość kosztowne oraz pracochłonne dla społecznie pracującego kilkuosobowego zespołu
redakcyjnego”.
Poprzednia Rada wydała 36 numerów Biuletynu (dwie kadencje). W skład
zespołów redakcyjnych wchodziły następujące osoby: prof. dr hab. Karol Kotowski, lek. wet. Tadeusz Majewicz, prof. dr hab. Walenty Kempski, dr Stanisława
Dembińska, lek. wet. Elżbieta Woźniak, lek. wet. Jan Szewczuk i mgr Agnieszka
Bylewska. Numer 17 ukazał się już w twardej okładce bardzo podobnej do dzisiejszej. Wróciliśmy do początku nie wiedząc wówczas o tym. Objętość wydawanych Biuletynów oscylowała w granicach 20 do 50 stron. Interesujące teksty pisał
dr T. Majewicz czy doc. dr hab. K. Kotowski. Cenne opracowania dr Leona Staszewskiego „Przyczynek do dziejów służby weterynaryjnej w Wielkopolsce” czytane
są z uwagą jeszcze dzisiaj.
Aktualnie – tzn. w 2004 r. – działająca Rada Okręgowa przygotowała 14
numerów. Pierwsze numery przygotowywał zespół w składzie: mgr Agnieszka
Bylewska, dr Włodzimierz Gibasiewicz, lek. wet. Ireneusz Szefliński, lek. wet.
Andrzej Żarnecki pod kierownictwem lek. wet. Tadeusza Majewicza. Po śmierci
dr T. Majewicza do zespołu włączono lek. wet. Marka Winiarskiego, a kierujący
zespołem został piszący te słowa. Sukcesywnie wprowadzaliśmy nowe rubryki,
jak: „Wolne głosy”, „Rozmowy Biuletynu”, „Z żałobnej karty”, „Aktualności”,
„Wydarzenia”, „Z historii”, „Chwila relaksu”, „Sylwetki wielkopolskiej wetery-
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narii”. Część z tych rubryk przetrwała do dzisiaj. Biuletyn nasz rozrósł się w tym
czasie do ponad 100 stron.

Z chwilą wyboru nowej Rady Okręgowej postanowiliśmy zmienić wygląd
okładki. Wydaliśmy Biuletyn srebrny z zielonymi napisami i stosownym zdjęciem.
Od czerwca 2005 r. pojawił się więc Biuletyn „srebrny” redagowany przez dr.
W. Gibasiewicza i mgr A. Bylewską. A po odejściu dr. W. Gibasiewicza powołano
zespół redakcyjny w składzie: mgr A. Bylewska, lek. wet. J. Sośnicki, prof. dr hab.
W. Kempski, lek. wet. A. Dudziński, lek. wet. M. Gogulski i który wydawał Biuletyn
„złoty” doskonale utrzymując jego wysoki poziom. Po kilku numerach zmieniono
w stopce kolejność redagujących: lek. wet. Jacek Sośnicki, prof. dr hab. W. Kempski,
lek. wet. Andrzej Dudziński, lek. wet. Maciej Gogulski i mgr Agnieszka Bylewska.
Biuletyn złoty – to złota okładka z zielonymi napisami i stosownymi rysunkami na
okładce, chociaż nie podano autora tych rysunków.
Grubość Biuletynu zbliżała się do 200 stron. We wszystkich Biuletynach
drukowano Uchwały podjęte podczas Zjazdów czy posiedzeń Rad Okręgowych,
omawiano najważniejsze i najistotniejsze zagadnienia związane z działalnością
naszego samorządu na szczeblu okręgowym czy też krajowym. Często były to
artykuły kontrowersyjne idące pod prąd – szczególnie publikowane przez lek. wet.
Jacka Sośnickiego.
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Po kolejnych zmianach w składzie Redakcji i powrocie piszącego te słowa
(wraz z mgr A. Bylewską) przywrócono srebrne tło okładki i zmieniono zielone
na granatowe, bardziej pasujące napisy.
W Biuletynie publikowaliśmy dłuższe lub krótsze materiały dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia weterynaryjnego a także ogólnych np. tragedii
w Katowicach, śmierci Jana Pawła II, 60-lecia Państwowego Technikum Weterynaryjnego, w art. lek. wet. Mieczysława Pietrzaka przybliżono postacie nauczycieli
Technikum, pisano o tragedii Smoleńskiej…
Redakcji Biuletynu Informacyjnego udało się namówić do regularnych publikacji dwóch wybitnych lekarzy weterynarii – prof. dr hab. Franciszka Kobryńczuka
(wiersze w rubryce „Chwila relaksu”) i doc. dr hab. Krzysztofa J. Wojciechowskiego
(„Komentarze nie tylko zawodowe”). Czytając artykuły doc. Krzysztofa J. Wojciechowskiego mogliśmy być na bieżąco z wydarzeniami dziejącymi się w szeroko
rozumianym świecie (FAO-WHO czy też w Puławach, Warszawie). Społeczność
wielkopolskiej weterynarii uhonorowała działalność publicystyczną doc. dr hab.
Krzysztofa J. Wojciechowskiego medalem „Amicus veterinarae”.
Na zakończenie już bardziej śmiało mogę powiedzieć, że nie jesteśmy najgorsi
w jakości wydawanego Biuletynu, gdyż spotykamy licznych naśladowców układu
czasopisma, gdzie nazwy rozdziałów są powielane, a nasze artykuły szeroko kopiowane czy cytowane.
Wykorzystując okazję dziękuje Pani mgr Agnieszce Bylewskiej za wieloletnią
współpracę przy redagowaniu naszego kwartalnika. Dziękuje także wszystkim
osobom piszącym dla nas, gdyż bez ich pomocy, bez ich artykułów, Biuletyn nie
byłby taki jaki mamy właśnie przed oczyma. A jaki jest… każdy widzi.
100 numer Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby ukaże się prawdopodobnie za 7 lat.
Dr Włodzimierz A. Gibasiewicz
Postscriptum:
I na zakończenie zasadnicza uwaga: – po wielu latach mojej działalności
w samorządzie zawodowym i przygotowaniu wielu Biuletynów dochodzę do wniosku, że nie można godzić zasad wywodzących się z gry wolnorynkowej z zasadami
z poprzedniego ustroju. Nie można więc wciskać na siłę wszystkim lekarzom weterynarii, którzy obowiązkowo muszą przynależeć do Izby i płacić składki, produktów
nie zamawianych, czasami i niechcianych, jakimi są: „nasz” kwartalnik – Biuletyn
Informacyjny czy też „nasz” miesięcznik – „Życie Weterynaryjne”.
Samorząd powinien zebrać deklaracje zgody od wszystkich członków na
przesyłanie a tym samym wydawanie tego typu czasopism. I ewentualnie wydawać takie nakłady czasopisma ile zbierze deklaracji zgody płacenia za nie.
I druga uwaga – w związku z powyższym wnioskiem uważam swoją misję na
tym numerze Biuletynu za zakończoną.
W. A. Gibasiewicz
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Lek. wet. Mieczysław Pietrzak

Uwagi do listu otwartego skierowanego
do lekarzy weterynarii dobrej woli przez
p. Lek. Wet. Andrzeja Kiljańskiego i nie tylko
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Marian Winiarski
Dyrektor Biura Cechu Rzeźników i Wędliniarzy
Ziemi Łódzkiej

Zagrożenia wynikające z szarej strefy
dla branży mięsnej
Z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej bezpieczeństwo zdrowotne pozyskiwanego mięsa ze zwierząt rzeźnych oraz jego przetworów ma priorytetowe
znaczenie i znajduje odzwierciedlenie w zakresie obowiązujących standardów
sanitarno-weterynaryjnych dotyczących branży mięsnej, obowiązku uwzględnienia
prawa i przepisów unijnych w prawodawstwie krajowym.
Odzwierciedleniem tego są konkretne akty prawne UE dotyczące branży mięsnej, które zostały implementowane przez ustawodawstwo krajowe (ustawy, rozporządzenia). Służby weterynaryjne mają tutaj do odegrania istotną rolę polegającą na
nadzorze i kontroli zakładów pozyskujących mięso (ubojnie), oraz dokonujących
jego przerobu (przetwórstwo) i egzekwowania prawa w zakresie obowiązujących
przepisów, w tym sanitarno-weterynaryjnych. Ma to ostatecznie gwarantować
bezpieczeństwo zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego.
Powyższe wymagania doprowadziły do głębokich przeobrażeń branży mięsnej
w Polsce czego egzemplifikacją jest wysoki poziom techniczny zakładów mięsnych
gwarantujący zachowanie rygorystycznych wymagań sanitarno-higienicznych
procesów produkcyjno-technologicznych, co też implikuje, m.in. bezpieczeństwo
zdrowotne pozyskiwanego mięsa i jego przetworów.
W ramach powyższego zasadniczą rolę odgrywa nadzór weterynaryjny, który
jest sprawowany w poszczególnych powiatach przez organ powiatowego lekarza
weterynarii nad każdym zakładem mięsnym, bez względu na realizowany profil czy
zakres prowadzonej działalności gospodarczej. W tym stanie rzeczy, w aspekcie
obowiązującego prawa żywnościowego, funkcjonowanie służb weterynaryjnych
wymaga w obszarze branży mięsnej, aby nadzór był sprawowany nad każdym etapem prowadzonej działalności gospodarczej począwszy od uboju, poprzez rozbiory
i wykrawanie do przetwórstwa włącznie.
Z formalno-prawnego punktu widzenia każdy przypadek wprowadzania do
obrotu handlowego, pozyskanego w ramach działalności gospodarczej (uboje,
przetwórstwo), mięsa i jego przetworów z pominięciem nadzoru i urzędowej kontroli służb weterynaryjnych stanowi jednoznaczne łamanie prawa i generowanie
zagrożenia zdrowotnego dla konsumenta. Generalnie rzecz biorąc jest to ewidentny
przykład występowania tzw. szarej strefy, która – w przedmiocie poruszonego
problemu – uwzględnia prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ubojów, rozbioru i przetwórstwa z pominięciem obowiązku rejestracji działalności
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gospodarczej, a tym samym pomijania obowiązku podporządkowania prowadzonej
działalności związanej z pozyskiwaniem mięsa i prowadzonej działalności przetwórczej nadzorowi i kontroli ze strony organu weterynarii.
Należy wyraźnie podkreślić, że obecny stan branży mięsnej budzi poważne
zaniepokojenie i obawy, biorąc pod uwagę występujące symptomy kryzysu, który
należy m.in. postrzegać poprzez pryzmat:
niskiego wykorzystania wskaźnika mocy produkcyjnych, występującego na
bardzo niskim poziomie wskaźnika rentowności, pogłębiających się problemów
z płynnością finansową wielu firm, co prowadzi do ich upadłości.
Jednym z czynników generujących powyższy stan rzeczy jest występowanie szarej strefy, która wg oceny ekspertów i analityków oscyluje w granicach
20-25% globalnych obrotów mięsa i jego przetworów w kraju, a więc dotyczy wielu
miliardów złotych. Szczególnie na wsiach i w małych miejscowościach występują
nielegalne ubojnie oraz wytwarzanie wędlin i wyrobów wędliniarskich w warunkach
pozbawionych możliwości przestrzegania elementarnych standardów sanitarno-weterynaryjnych, a pozyskane mięso i przetwory mięsne są rozprowadzane za
pośrednictwem sklepów detalicznych, na rynkach i targowiskach czy w ramach
zbiorowego żywienia (bary i restauracje), przy czym transport i handel również
urąga standardom sanitarno-higienicznym.
Biorąc pod uwagę fakt niskiego wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych branży (jeden z najniższych w Unii Europejskiej) i uwzględniając przy tym
faktyczny udział szarej strefy, jej likwidacja zwiększyłaby zatem znacząco wykorzystanie mocy przerobowych i rentowność legalnie działających zakładów oraz
wpływy finansowe do budżetu państwa. I to również przemawia za zdecydowanymi
działaniami przeciwko szarej strefie.
Z przykrością należy przyznać, że dotychczasowe rozwiązania prawne są bezskuteczne w walce z tą patologią, która stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego szczególnie małych i średnich firm, a jednocześnie stwarza
realne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumenta.
Na podstawie dogłębnej analizy można postawić tezę, że szara strefa w branży
mięsnej wciąż ma sprzyjające warunki do funkcjonowania, a nawet – gdy uwzględni
się symptomy kryzysu gospodarczego – jej potencjał wzrasta. Praktycznie wyłączona z kontroli właściwych organów cieszy się akceptacją dużej części części
społeczeństwa, w tym niestety wielu przedstawicieli szczególnie lokalnych władz.
Jest to tym bardziej niepokojące, że szara strefa stanowi patologię społeczno-gospodarczą, która łamie prawo w wielu płaszczyznach i stanowi, po dogłębnej analizie
ekonomicznej, potencjalne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego państwa.
Są kraje w Unii Europejskiej, które szarą strefę – jako szczególnie niebezpieczną patologię – potrafią skutecznie zwalczać, wręcz marginalizują jej znaczenie.
Niestety w naszym kraju walka z tym zjawiskiem, a dotyczy to szczególnie branży
mięsnej, jest nieskuteczna i, co najważniejsze, nie tworzy się rozwiązań systemo-
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wych idących w kierunku jej marginalizacji. Brak autentycznej woli i determinacji
walki z tym zjawiskiem nie rokuje skuteczności.
Należy z całą powagą i mocą podkreślić, że obecne rozwiązania instytucjonalno-prawne są niestety bardzo ułomne, co prowadzi do zjawiska dla zjawiska szarej
strefy. Występuje ewidentny brak współdziałania organów powołanych do kontroli
i nadzoru w zakresie produkcji i obrotu mięsem oraz jego przetworami. Również
ukazujące się akty prawne, np. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 października dotyczące ubojów w gospodarstwach rolnych na użytek
własny faktycznie – wg przedstawicieli branży mięsnej i Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – stanowi furtkę do wprowadzania do obrotu publicznego mięsa
i jego przetworów, a zatem mimo woli petryfikuje to szarą strefę. Uwzględniając
zatem głos ekspertów decyzja ta została podjęta de facto dla celów politycznych
ze szkodą dla branży mięsnej.
Przykładem tolerancji dla szarej strefy jest informacja zamieszczona na łamach Kalejdoskopu Mięsnego z 4/2011 str. 66 „Niebezpieczne świniobicie bez
weterynarza” dotyczące Śląska Cieszyńskiego, że w tym roku, czyli do kwietnia
2011 r.) zgłoszono tam do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 300
przypadków uboju na użytek własny, a mięso zostało zbadane w 34 przypadkach
(zgłoszono ubój do Powiatowego Lekarza Weterynarii). Oznacza to, że ok. 90%
ubojów przeprowadzono z naruszeniem prawa i bez obowiązkowego badania pozyskanego mięsa. Jest to przypadek dotyczący jednego powiatu i uwzględniający
4 miesiące. Ile zatem takich przypadków ma miejsce w ciągu roku i uwzględniając
wszystkie powiaty i gminy kraju.
Trzeba otwarcie powiedzieć, że jest to ewidentny przykład występowania szarej
strefy, którą przy uszczelnieniu kontroli na styku Powiatowy Lekarz Weterynarii
i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można w 100% ograniczyć.
Oczywiście jest to jeden z przykładów walki z szarą strefą i za tym powinny pójść
konkretne rozwiązania systemowe.
W świetle powyższego nasuwa się wniosek również, że szara strefa jest także
symptomem nielegalnej konkurencji brutalnie łamiącej reguły gry ekonomicznej.
Jeżeli uwzględni się całe spektrum negatywnych cech tego zjawiska należy je
identyfikować tak samo, jak pospolite przestępstwa, a zatem działania wobec tego
zjawiska z punktu widzenia prawa powinny być jednoznaczne i zdecydowane.
W tym stanie rzeczy zjawisko to powinno być zwalczane wszelkimi dostępnymi
prawnie środkami; nie może być pobłażania dla nielegalnej produkcji w branży
mięsnej, która z punktu widzenia implementowanych przepisów unijnych obowiązujących w prawodawstwie krajowym jest traktowana jako szczególnie „wrażliwa” w aspekcie możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia konsumenta. Zatem fakt
funkcjonowania dyrektyw unijnych oraz ustaw i rozporządzeń krajowych, które
zawierają wymagania dot. zakładów branży mięsnej wskazuje, że bagatelizowanie
szarej strefy w postaci niezalegalizowanych ubojni i prowadzonego przetwórstwa,
co niestety dotyczy głównie ośrodków wiejskich, nie może być na dłuższą metę
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tolerowane, gdyż prowadzi to do niebezpiecznych reperkusji rodzimej branży
mięsnej na tle jednolitego rynku europejskiego, którego Polska jest uczestnikiem.
I świadomość tego stanu rzeczy powinna szczególnie dotyczyć Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi.
W świetle powyższego wprowadzane rozwiązania, idące w kierunku decentralizacji funkcji przetwórczej branży (odzwierciedleniem tego są przepisy regulujące
działalność zakładów prowadzących produkcję marginalną, ograniczoną i lokalną
– tzw. MOL-e), nie dezawuują rangi i znaczenia nadzoru weterynaryjnego pomimo
licznych derogacji dla tych zakładów w stosunku do zakładów spełniających wymagania i kryteria jednolitego rynku europejskiego. Można zatem zaakceptować
rozwiązania idące w kierunku umożliwienia realizacji produkcji wędliniarskiej
szczególnie wyrobów tradycyjnych czy regionalnych w gospodarstwach rolnych
dla bezpośredniego konsumenta, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy działalność taka
będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rynku lokalnym,
z uwzględnieniem obowiązujących limitów produkcji i bezwzględnie pod nadzorem weterynaryjnym. Nieprzestrzeganie tego jest ewidentnym łamaniem prawa,
a argumenty stawiane przez wielu rolników, niestety także przez wielu lokalnych
polityków i samorządowców, że wyroby te, ze względu na tradycyjny charakter
i wykorzystanie mięsa do tego celu z własnego żywca, należy traktować inaczej,
poza obowiązującymi przepisami – są bezpodstawne, irracjonalne i pozbawione
elementarnej wiedzy.
Ponadto na tle podjętych w przeszłości decyzji dotyczących likwidacji wielu
małych rzeźni gwarantujących, m.in. zachowanie dobrostanu zwierząt rzeźnych
podczas uboju, odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne, właściwe schłodzenie elementów poubojowych, itp. – rozszerzanie ubojów na użytek własny w gospodarstwach rolnych kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Z punktu widzenia realiów
w większości przeprowadzane uboje w gospodarstwach rolnych nie uwzględniają
przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, prowadzone są przez osoby nieposiadające właściwego przeszkolenia, a co najgorsze są prowadzone często bez nadzoru
weterynaryjnego. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma świadomości
tworzenia prawa bez pokrycia biorąc pod uwagę realia występujące przy ubojach
gospodarczych (na użytek własny)?.
Rozwiązania dotyczące dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa zdrowotnego
pozyskiwanego mięsa oraz prowadzonej produkcji przetwórczej muszą być rygorystyczne i w jednakowym stopniu egzekwowane wobec każdego producenta.
Fakt, iż producent ukrywa swoją działalność gospodarczą i omija obowiązkowy
nadzór weterynaryjny nie zwalnia organów państwa od obowiązku ścigania osób
łamiących prawo, a tym samym obowiązku efektywnej kontroli i nadzoru gwarantujących 100% bezpieczeństwo mięsa i wędlin znajdujących się w obrocie
publicznym. Niestety, ale dzisiaj nadzór i kontrole odczuwają legalnie działające
zakładu obciążone licznymi z tego tytułu kosztami, a nie podmioty funkcjonujące
w szarej strefie nie ponosząc kosztów związanych z nadzorem weterynaryjnym
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i prowadząc niejednokrotnie produkcję i sprzedaż mięsa oraz jego przetworów
z naruszeniem elementarnych norm bezpieczeństwa zdrowotnego, nie mówiąc
o łamaniu ustawy karno-skarbowej. Ponadto prowadzone nielegalnie przetwórstwo
nie może być weryfikowane w aspekcie stosowanych środków chemicznych, pomocniczych czy funkcjonalnych.
Są to istotne spostrzeżenia i uwagi producentów branży mięsnej, którzy dostrzegają restrykcyjny wymiar przepisów i systemu kontrolnego wobec siebie przy
zupełnym bagatelizowaniu nielegalnej produkcji. Branża mięsna w kontekście
powyższego wymaga bezwzględnie uporządkowania; nie do zaakceptowania jest
tolerowanie czy bierność wobec negatywnych zjawisk, które obracają się przeciwko
zakładom legalnie prowadzących swoją działalność. Występuje tutaj imperatyw
podjęcia zdecydowanych, twardych działań w zakresie szarej strefy. Wola i determinacja z uwzględnieniem systemowych rozwiązań w sferze instytucjonalno-prawnej powinna generować postrach dla wszelkich maści cwaniaków i oszustów
omijających prawo. Przedsiębiorcy branży mięsnej chcą mieć przeświadczenie,
że organy państwa robią wszystko, aby faktycznie, a nie deklaratywnie wspierać
przedsiębiorczość z jednoczesnym przeciwstawieniem się wszelkim patologiom,
które generują destrukcję i niepewność ze szkodą dla podmiotów rynku, dla finansów państwa i przy ewidentnym zagrożeniu zdrowia, a nawet życia, konsumenta.
Należałoby oczekiwać, aby organizacje zrzeszające producentów branży mięsnej w kwestii szarej strefy podjęły wspólne działania na rzecz właściwej oceny
tego negatywnego zjawiska. W kontekście powyższego organy odpowiedzialne za
nadzór i kontrolę produkcji oraz obrotu mięsa i jego przetworów, świadome występujących dewiacji wynikających z funkcjonowania szarej strefy, powinny inicjować
projekty rozwiązań systemowych ograniczających to zjawisko. Zasadniczą rolę
ma do odegrania w tej sferze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (włącznie
z departamentem weterynarii), które powinno wykreować w miarę skuteczne rozwiązania instytucjonalno-prawne.
Jedno jest pewne: obecnego stanu tolerować nie można.
Opracował: Marian Winiarski
Dyrektor Biura Cechu Rzeźników i Wędliniarzy
Ziemi Łódzkiej
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Lek. wet. Krzysztof Lamek

Niezadowolenie z działalności władz
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Za sprawą Dr Mariana Grossa na spotkaniu Powiatowych Lekarzy Weterynarii
w części dyskusyjnej został zgłoszony postulat niepłacenia składek członkowskich
przez lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej jako wyraz
niezadowolenia z pracy władz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rzecz
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Postulat ten uzyskał pisemne poparcie
pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii naszego województwa.
W związku z powyższym w dniu 10.10.2011r. odbyło się posiedzenie Komisji
Państwowych Lekarzy Weterynarii w siedzibie naszej Izby. Prezesa Dr Andrzeja
Moskala reprezentował Dr Piotr Kałużny, przewodniczący komisji lekarzy wolnej
praktyki, który zrelacjonował działania władz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie protestu z grudnia 2010 r. i stycznia 2011r. Z przekazanych
informacji jasno wynikało, że cześć środowiska lekarzy weterynarii orientując się,
iż protest organizowany przez Izbę ma znamiona nielegalności podjęła działania
w kierunku jego zalegalizowania poprzez utworzenie komitetu protestacyjnego,
którego działanie jest usankcjonowane w prawie. Inicjatywa ta została storpedowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i członków Rady
popierających jego działania. Postępowanie takie wydaje się być niezrozumiałe
jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Pan Prezes brał udział w podobnym proteście
popierającym jego wybór na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej pierwszej Jego kadencji. Wówczas uważał za prawidłowe prowadzenie
protestu środowiska lekarzy weterynarii przez komitet protestacyjny, a nie przez
Izbę. Ówczesne działania odniosły pożądany skutek. Natomiast protest z przełomu
2010/2011 zakończył się niekorzystnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Po
wysłuchaniu wszystkich uczestników spotkania wysunięta została propozycja, aby
podjąć stanowisko o zaprzestaniu odprowadzania należnej części składki wszystkich członków Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do Krajowej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej jako wyraz niezadowolenia członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z nieskutecznego załatwienia postulatów pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zgłoszonych w proteście z grudnia 2010r. i stycznia
2011r., a także braku pełnej i rzetelnej informacji o działalności podjętych przez
Krajową Izbę Lekarsko- Weterynaryjną w przedmiotowych sprawach, stanowisko
to zostało przyjęte, które przedstawiłem na posiedzeniu Rady Wielkopolskiej Izby
Lekarsko- Weterynaryjnej w dniu 10.10. 2011r. Rada po wysłuchaniu i dyskusji
podjęła Uchwałę nr 539/2011/V o zawieszeniu wpłaty składek członkowskich
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Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rzecz Krajowej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej. Podejmując powyższą Uchwałę Rada wzięła ponadto pod uwagę:
• brak efektywnych działań Krajowej Rady w zakresie ochrony i organizacji
praktyk lekarsko-weterynaryjnych;
• nie wykonanie Uchwały nr 478/2011/V Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu z dnia 30.06.2011r., w sprawie wezwania Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeusza Jakubowskiego do
ustąpienia z zajmowanego stanowiska;
• treść Uchwały Nr 30/2011/IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii z dnia 15.05.2011r. w przedmiocie nie udzielenia wotum zaufania
Prezesowi Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej dr Tadeuszowi Jakubowskiemu, w związku z czym stracił On mandat do kierowania samorządem
i reprezentowania zawodu lekarza weterynarii.
Szczególnie mocno został wyartykułowany grzech zaniechania działań władz
Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej w ochronie rynku usług lekarsko-weterynaryjnych zwierząt gospodarskich, które według opinii lekarzy weterynarii
prowadzących prywatne praktyki bardzo mocno się skurczył, a to właściwie on
powinien być głównym źródłem ich dochodu.
Nasuwa się pytanie czy władze naszej korporacji poważnie zajęły się tym w jaki
sposób należy sprawować pieczę nad właściwym wykonywaniem zawodu lekarza
weterynarii do czego zobowiązany jest samorząd zgodnie z art. 17 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej.
Nieudolnie poprowadzona akcja protestacyjna z przełomem roku 2010/2011
w wyniku której wprowadzono zmiany w cenniku za czynności urzędowe wykonywane z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii doprowadziły w wielu
przypadkach do nieporozumień pomiędzy państwowymi lekarzami weterynarii
a lekarzami wolnej praktyki. Izba jak na razie zrzesza wszystkich lekarzy weterynarii
i za wszelką cenę powinna łączyć a nie dzielić.
Chciałbym być dobrze zrozumiany, zawsze byłem i będę za godzinowymi stawkami za prace urzędowe, ale w działaniach izby pamiętać należy także
o pracownikach Inspekcji Weterynaryjnej. Suche fakty przytaczane, np. w Życiu
Weterynaryjnym nr 11 z bieżącego roku w artykule pt. „Posiedzenie Prezydium
Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej”, że Pan Prezes rozmawiał z Głównym
Lekarzem Weterynarii w sprawie wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej nic nie wnoszą. Z tego co wiadomo to na podwyżki płac dla pracowników
Inspekcji Weterynaryjnej zgodę wyraził Główny Lekarz Weterynarii i Minister
Rolnictwa, negatywnie podobno wypowiedział się Minister Finansów i to z nim
należy prowadzić rozmowy.
Jeszcze jedna refleksja, dlaczego np. lekarze medycyny, prawnicy, czy architekci, a także przedstawiciele innych wolnych zawodów nie mogą po ukończeniu
studiów wykonywać swojego zawodu? Dlaczego muszą przejść staż, aplikację,
zdać odpowiednie egzaminy? Czy nasze władze drążyły ten bardzo ważny temat

58

Wolne głosy

chociażby na spotkaniach przedstawicieli wolnych zawodów, o których czytamy od
czasu do czasu w Życiu Weterynaryjnym. Jeżeli wszystko ma weryfikować wolna
konkurencja i rynek to jak do tego się mają prawa i obowiązku nadawane samorządom zawodów zaufania publicznego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Kończąc w imieniu Rady proszę wszystkich członków naszej Izby o regularne
opłacanie składek, z której należna część dla Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej gromadzona jest na rachunku naszej Izby zgodnie z uchwałą i nie jest odprowadzona do Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej do czasu wyjaśniania sporu.
Członkowie Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podejmując
Uchwałę nr 539/2011/V mieli świadomość, że jest ona na pograniczu prawa, jednak
zdecydowała się ja uchwalić jako akt rozpaczy i niezadowolenia z działania władz
Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej.
Na dzień dzisiejszy wiemy, że podobne uchwały innych okręgowych rad
zostały uchylone przez Krajową Radę Lekarsko- Weterynaryjną nie proponując
w zamian żadnych zmian mających na celu poprawę sytuacji środowiska lekarsko-weterynaryjnego.
Przewodniczący Komisji Lekarzy Państwowych
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Krzysztof Lamek
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Dr n. wet. Włodzimierz A. Gibasiewicz

WETERYNARYJNA KOMEDIA ABSURDU –
SPEKTAKL TRWA WŁAŚNIE, A PO NIM…
I mogło się wydawać, że z chwilą upadku ustroju socjalistycznego kierować się
będziemy zasadami zdroworozsądkowymi. Ano, mogło się to nam tylko wydawać.
Jestem z pokolenia dinozaurów i za kilka lat będę emerytem. W wolnych
chwilach zastanawiam się, jak to być emerytem i uwolnić się od tego całego
bagażu biurokratycznego, a jednocześnie w formie kontaktu z zawodem przyjąć
sporadycznie w gabinecie zaprzyjaźnionych „pacjentów” czy w formie rekreacji
wyjechać raz na kilka dni na jakieś skromne zgłoszenie?
Niestety nie będzie to mi dane.
To tyle o swoich rozterkach. Prawdę powiedziawszy, widząc ten rozgardiasz
i te nieudolne poczynania, już nie chce mi się nawet pisać, gdyż to i tak nikogo nie
obchodzi, nikogo nie interesuje i niestety nic nie daje. Szkoda więc mojego czasu,
szkoda papieru i szkoda czasu PT Czytelników.
Ale jak już powiedziało się A to chociaż B i C i kilka dalszych zdań. Zastanawiam się, co chciała weterynaryjna „góra” uzyskać, wymyślając konieczne pisma
przy badaniu mięsa w kierunku włośni dla rolników? W zgłoszeniu chęci uboju
świni znajduje się rubryka (cytuję z pamięci) – podać nazwisko uprawnionej osoby
dokonującej uboju. Tylko ten jeden punkt powoduje, że rolnik odchodzi mówiąc:
„nie będę kapował”. Dlaczego nie upraszcza się procedur – rolnik zgłasza – lekarz
wet. bada i wystawia potwierdzenie. I koniec. Gdyby to chodziło o „kasiorę”, to
może bym zrozumiał, ale 11,- za zbadanie mięsa dokonując wycięć 56 skrawków
– to już tego nijak nie potrafię pojąć.
Na marginesie dodam: wielu kolegów dbając o życie i zdrowie rolników bada
dostarczone mięso i wystawia zaświadczenie mówiące, że dostarczona próba jest
wolna od pasożytów. Nikt – na szczęście – jeszcze nie zabronił przeprowadzania
przez lekarza wet. badania parazytologicznego. Tylko po co takie obejścia. To tylko
mały przykład w jak absurdalnym świecie przychodzi nam żyć. A przecież sami
sobie takie życie w większości przypadków gotujemy.
Kiedy kończyłem studia weterynaryjne miałem w głowie utrwalone zdanie:
dawkowanie leku według zaleceń lekarz weterynarii. Dzisiaj za inne dawkowanie
niż podał producent pociągną do odpowiedzialności lekarza weterynarii zatrudnieni
w inspekcji technicy, zootechnicy i inni specjaliści, którzy w zagrodzie rolnika kontrolują książki leczenia zwierząt i z „vademecum” w ręku sprawdzają dawkowanie…
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Książkę leczenia zwierząt z podawaniem dawkowania leków nie prowadzi
rolnik tylko rolnikowi lekarz i nie w formie elektronicznej, ale tylko w papierowej.
Ale rolnik kontroluje lekarza czy wszystkie rubryki dobrze wypełnił, bo inaczej
dokumentu nie podpisze. Brawo.
Powiatowy lekarz weterynarii dopuszcza zakład mięsny do produkcji na rynek
unijny, wydaje numer weterynaryjny i zleca lekarzom weterynarii badanie zwierząt
rzeźnych oraz nadzór. I wydawało by się, że zakład mięsny sprzedaje swój zdatny do
spożycia towar. Ale to nie takie proste. Od tego momentu zakład mięsny nawiedzają
przeróżne komisje, co to nadają certyfikaty oraz przedstawiciele przeróżnych sieci
handlowych i zaczyna się wyścig, którzy dołożą więcej wymagań, którzy poprawią
lekarza powiatowego….
Weterynaria powinna z tym absurdem skończyć. Żadnych dodatkowych
certyfikatów – jeśli zakład uzyskał zgodę powiatowego lekarza weterynarii i jest
nadzorowany przez niego, to na tym koniec. Żadnych dodatkowych kontroli zakładów mięsnych, czy mleczarskich, żadnego „łażenia” po zakładach obcych osób.
Przecież produkty z tego zakładu są zdatne do spożycia, dopuszczone przez lekarzy
weterynarii. To jest najwyższy i najważniejszy certyfikat.
Z końcem każdego miesiąca urzędowi lekarze weterynarii prowadzący nadzór
nad zakładem mięsnym, mleczarskim czy jeszcze innym oraz przeprowadzający
badanie zwierząt rzeźnych wypisują zestawienie ilości zbadanych sztuk i proszą
o podpis właściciela rzeźni czy zakładu mleczarskiego o potwierdzenie ilości
godzin nadzoru. A może należałoby sprawę odwrócić i wymóc, by to właściciel
rzeźni powiadamiał urzędowego lekarza weterynarii, ile w danym miesiącu sztuk
ubił i zgodność tego potwierdzał właśnie urzędowy lekarza wet. Ale to małe piwko.
Dodajmy do tego, fakt, że to właściciel rzeźni ma potwierdzić na zestawieniu dla
powiatowego lekarza wet., kto i ile z lekarzy zarobił pracując na umowę zlecenie
powiatowego lekarza weterynarii. To kolejny absurd.
Czy mam brnąć dalej?
No dobrze. Zniesiono rozliczanie pracy lekarzy wet. w zakładach mięsnych od
godziny. Ale w dalszym ciągu wymaga się dziennych rozpisek – kto i ile pracował
w danym dniu. Nie wystarcza zwykła lista obecności. A przecież ten sam lekarz
przez nieuwagę mógł w tym samym czasie wystawić np. świadectwo na skup.
I już go mamy. Technik czy zootechnik z powiatowej inspekcji weterynaryjnej
wnioskuje o ukaranie lekarza za kradzież pieniędzy i tylko zastanawia się, sprawę
oddać do rzecznika odpowiedzialności zawodowej czy do prokuratora? Ale gdy ten
sam technik czy zootechnik w godzinach swojej pracy rozmawia przez służbowy
telefon komórkowy z żoną o sprawach rodzinnych przez znaczną część dnia, to
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wszystko jest zgodne z prawem?! I tym już nie interesuje się rzecznik odpowiedzialności czy prokuratora.
Czy nie można już zwariować od tych kilku wymienionych absurdów? Podałem
tylko kilka pierwszych lepszych z brzegu, gdyż nie chce mi się nad tym myśleć,
szukać i przekonywać.
Przekonany zaś jestem, że każdy z Państwa może przytoczyć takich absurdów
więcej. Zastanawiam się tylko po co, przecież likwidacja absurdów w weterynarii
nikogo i tak nie obchodzi. W takim stanie rzeczy żyje się wielu doskonale – wymyślą
absurdalną tabelkę popartą kolejną absurdalną tabelką i im bardziej absurdalna tym
dla nich lepiej – już ma uzasadnienie swojego stanowiska – ale że prowadzi to do
unicestwienia zdrowego rozsądku, prowadzi do komedii absurdu rodem z innego
ustroju, to już inna kwestia.
Dzisiaj to już nikogo w weterynarii nie interesuje. O przepraszam – poza
zwykłymi „deptaczami gnoju”. Weterynaria inspekcyjna i urzędowa znalazła się
na prostej pochyłej i doskonale na własne życzenie zjeżdża po niej. A przed nami,
przed weterynarią, niestety smutny koniec…
Co, Gibasiewicz jak zwykle, przesadza?!
A wystarczy Panowie, że do zakładów mięsnych do badania zwierząt rzeźnych trafią technicy, czy po kursie przez Was zorganizowanym, oglądacze. Praca
będzie tylko dla jednego lekarza weterynarii w dużym zakładzie, a może nawet
ten jeden będzie swoją pieczątką obsługiwał kilka. Mało? Idźmy dalej. Za chwilę
powiatowymi inspektorami bezpieczeństwa żywności będą pracujący już dzisiaj
w inspekcji, ale nie lekarze wet. Za chwilę usłyszymy od Pana Magistra: „Panie
kolego, doktorze, niech Pan da spokój, wie Pan ilu ludzi straci pracę, gdy zamkniemy
ten zakład?! To polecenie służbowe”.
Żegnam Państwa.
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Dr Włodzimierz Gibasiewicz

POLSKA – ZIELONĄ WYSPĄ BEZ KORUPCJI.
CZY TO MOŻLIWE?
Tekst ten piszę 9 października 2011 tuż przed wyjściem do lokalu wyborczego. Piszę tych kilka zdań, gdyż coraz częściej przekonuję się, że zgłoszony przed
kilkoma latami (Biuletyn Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej) postulat
o wprowadzeniu w Inspekcji Weterynaryjnej kadencyjności był słuszny i celowy.
Oczywiście, że posypały się na mnie gromy, ale tak bywa z reguły, gdy proponuje
się słuszne posunięcia. Utwierdzają mnie w tym przekonaniu pojawiające się raz
po raz, tylko przypadkowo ujawniane nieprawidłowości i przestępstwa…
Od początku przemiany ustrojowej karmieni jesteśmy sloganem powtarzanym
jak mantra, że nikt nie wymyślił nic lepszego od demokracji. Zgadzamy się z tym
twierdzeniem, tylko dlaczego nie można jej poprawić, udoskonalić, czy dodać
kilka elementów uszczelniających te demokratyczne postępowania. Doskonałym
przykładem potwierdzającym słuszność mojego rozumowania są słowa premiera
Donalda Tuska i oświadczenie, że dobrym premierem można być tylko przez dwie
kadencje. Przekonany jestem, że pierwszą ustawą nowo wybranego Sejmu powinna
być ustawa o kadencyjności na stanowiskach kierowniczych w urzędach państwowych i samorządowych. Nikt nikogo nie wyrzuca z pracy. Po dwóch kadencjach
na stanowisku kierownika danego urzędu osoba pracuje dalej, ale na stanowisku
urzędniczym (chyba, że nie wyrazi na to zgody) i po 4 latach może startować kolejny
raz w konkursie na kierownika, czy dyrektora.
Zabieram dzisiaj głos i zabieram Państwu czas nie po to tylko, by powtórzyć
swoją propozycję. Mam kolejny postulat i propozycje drugiej ustawy dla nowego
Sejmu. Postulat ten u wielu wywoła przerażenie i ściągnie kolejne gromy na jej
autora. Otóż z całą świadomością wnoszę, by każdy kandydat do podjęcia pracy
w jakimkolwiek urzędzie łącznie z podpisaniem umowy o pracę, podpisywał deklarację zgody na poddanie się badaniu po 3-4 latach pracy na wariografie. Badania
losowo wybranych urzędników np. kilku procent anonimowo przeprowadzałaby
niezależna, certyfikowana firma. A po stwierdzeniu nieprawidłowości, urząd kierowany przez niewiarygodną osobę podlegałby pełnej kontroli i dochodzeniu ze
strony służb specjalnych.
Nie proponuję sprawdzania na wariografie obecnych urzędników, gdyż rzeczywistość mogłaby się okazać nie tylko przerażająca, ale i porażająca (jak lubią
mówić byli posłowie z pewnej opcji).
Szczególnie pragnę jednak podkreślić znaczenie prewencyjne tego typu
postępowania. Oczywiście osoby chcące żyć i pracować w nieuczciwy sposób
mogłyby się nauczyć oszukiwać wariograf, ale rozwój podobnych metod (śledze-

63

Wolne głosy

nie ruchu gałki ocznej itp.) skutecznie uniemożliwiłby tego typu próby oszustwa.
Przekonany jestem, że w sytuacji, w której niemal niemożliwa staje się walka ze
zjawiskami korupcyjnymi w naszym kraju, takie zapisy w umowach o pracę znacznie ograniczyłyby myślenie i postępowanie korupcyjne większości urzędników.
I tak jak jesteśmy zieloną wyspą w dobie kryzysu, tylko dzięki tej ustawie
Polska stałaby się jednym z uczciwszych krajów w Europie, a nam żyło by się
spokojniej, prościej i szczęśliwiej. A doprowadzenia do tego, życzę zwycięskiej
– w dzisiejszych wyborach – partii.
Dr Włodzimierz Gibasiewicz

64

Nauka i praktyka

			

Dr nauk wet.Lech Gogolewski

CO NOWEGO W OCHRONIE
ZDROWIA INDYKÓW
W dniach od 16 do 18 czerwca 2011roku w Berlinie odbyło się VI Międzynarodowe Sympozjum dotyczące zdrowia i efektów produkcyjnych w hodowli
i tuczu indyków.
Jak co roku głównym organizatorem był Prof.Dr.H.M.Hafez z Instytutu Chorób
Ptaków Wolnego Instytutu w Berlinie.
Uczestnikami Sympozjum byli hodowcy i lekarze weterynarii z krajów Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii oraz przedstawiciele Afryki i Azji.
W programie każdy z uczestników mógł znaleźć cos co szczególnie go interesowało.
Polskę w Berlinie reprezentowali lekarze z wydziałów weterynaryjnych, Instytutu
Weterynaryjnego w Puławach oraz lekarze wolnej praktyki.
W programie przedstawiono informacje o produkcji globalnej i Unii Europejskiej. Obserwuje się stały roczny wzrost produkcji mięsa indyczego. W 2009roku
globalna produkcja wynosiła ponad 91 milionów ton. Światowymi liderami są
Stany Zjednoczone, Chiny, i Brazylia. Kraje te produkują ponad 50% światowej
produkcji. Obserwuje się jednocześnie dynamiczny wzrost eksportu mięsa indyczego. Poważna częścią programu stanowią informacje dotyczące prac hodowlanych,
zoohigieny i bioasekuracji. Nie ustają próby uzyskania krzyżówek dających lepsze
efekty, jeżeli chodzi o przyrost wagi i redukcji strat śmiertelnych w poszczególnych
cyklach produkcyjnych.
W dziedzinie żywienia czyli jakości pasz referowane były problemy kompozycji
pasz stosowanych, stosowanych dodatków mikro i makroelementów oraz witamin
i aminokwasów. Zreferowano sytuacje żywieniową z występowaniem dioxyn oraz
mykotoxyn w paszach dla drobiu. Przedstawiono regulacje prawne obowiązujące
w tej materii w Unii Europejskiej.
Kolejnymi bardzo interesującymi tematami były informacje dotyczące stosowania antybiotyków. Badano stopień oporności na działanie antybiotyków. Pozytywnie relacjonowane były sukcesy w profilaktyce chorób indyków wynikające ze
stosowania autoszczepionek. Ciekawym opracowaniem jest informacja o zmianach
anatomopatologicznych w wątrobie indyków występujących jednocześnie ze
wzrostem śmiertelności.
Autorzy uważają, że zapobiec temu może analiza pasz przed wprowadzeniem i stosowanie dodatków Vit E i Selenu do paszy. Trzy wykłady dotyczyły
zagrożenia pasożytami Histomanas melagridis. Okazuje się, że istnieje możliwość nosicielstwa tego pasożyta przez inne gatunki ptaków – gołębi. Dyskuto-
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wano także na wiele tematów dotyczących
zarządzania i technologii produkcji na
fermach indyczych.
Obrady odbywały się tradycyjnie już
w hotelu Steglitz.
Dr n. wet. Lech Gogolewski
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lek. wet. Agnieszka Lisiecka

OSTEOSARCOMA
– warto podjąć się trudu leczenia –
Osteosarcoma (OS, mięsak kościotwórczy) jest najczęściej występującym
złośliwym nowotworem kości. Występuje głównie u ras dużych i olbrzymich. Psy
poniżej 15kg masy ciała stanowią zaledwie ok. 5% przypadków z tego typem nowotworu. Rasy predysponowane to: owczarek niemiecki, bernardyn, dog niemiecki,
rottweiler, doberman, berneński pies pasterski.
Rzadko występuje w szkielecie osiowym (najczęściej w szczęce, żuchwie,
rzadziej w czaszce, żebrach, łopatce, kręgach), ok. 75% w szkielecie kończyn, dwa
razy częściej w kończynach przednich niż tylnych.
Głównymi lokalizacjami zmian są okolice przynasadowe kości długich: część
bliższa kości ramiennej i część dalsza kości promieniowej w kończynie piersiowej oraz część dalsza kości udowej i kość piszczelowa na całej swojej długości
w kończynie miednicznej.
Poza szkieletem występuje sporadycznie, odnotowano przypadki jego występowania (zmiany pierwotne) w gruczole mlekowym, śledzionie, tkance podskórnej,
jądrach, pochwie, nerkach, oczach, nadnerczach. Jako zmiany pierwotne zwykle są
zmianami pojedynczymi, bardzo rzadko występuje w kilku kościach jednocześnie.
Przerzuty najczęściej lokalizują się w płucach, gruczole mlekowym oraz
śledzionie.
U kotów osteosarcoma jest nowotworem rzadko występującym ale podobnie
jak u psów, stanowi zdecydowaną większość wszystkich występujących nowotworów w kośćcu. Miejscem ich najczęstszej lokalizacji są kończyny tylne. Częściej
niż u psów OS można zdiagnozować w tkankach miękkich, szczególnie w tkance
podskórnej, gruczole mlekowym oraz gałce ocznej. Mogą też powstawać jako typ
histologiczny mięsaków poszczepiennych.
Jak w przypadku większości nowotworów trudno wskazać etiologię. Do rozwoju osteosarcomy mogą przyczynić się urazy i mikrourazy kości, zaburzenia w
rozwoju płytki wzrostowej kości, implanty metalowe stabilizujące kość po urazach,
chroniczne stany zapalne kości, promieniowanie jonizujące.
Objawy choroby są ściśle uzależnione od umiejscowienia zmiany. Zwykle na
plan pierwszy wysuwają się objawy związane z bolesnością- stopniowo pogłębiająca
się kulawizna, często kojarzona z wcześniejszymi urazami, problemy z gryzieniem
(w przypadku zmiany w żuchwie, szczęce), deformacja okolicy, obrzęk okolicznej tkanki miękkiej, patologiczne wypływy (w zmianach zlokalizowanych np.
w zatokach szczękowych). Czasem objawy ograniczone są do ostrego, nagłego bólu
związanego z patologicznym złamaniem kości objętej procesem nowotworowym.
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Głównym wstępnym przesiewowym badaniem w diagnostyce mięsaka kościotwórczego jest RTG podejrzanej okolicy. W praktyce często zmiany nowotworowe
kości są diagnozowane „przypadkowo” podczas wykonywania zdjęcia rentgenowskiego z podejrzeniem zmian dysplastycznych lub urazów. RTG należy wykonać
w min. dwóch projekcjach- bocznej i przednio-tylnej. Cechy radiogramu nasuwające podejrzenie OS to cechy niszczenia kości korowej z obecnością przerw w jej
przebiegu, utrata prawidłowej struktury kości do lizy włącznie oraz cechy tworzenia
kości nowotworowej w sąsiedztwie tkanek miękkich, podminowanie okostnej na
brzegach zmiany z tworzeniem nowej kości czyli tzw. trójkąt Codmana. (Ryciny:
1, 2, 3, 4 i 5).
Badaniem obrazowym zdecydowanie czulszym jest tomografia komputerowa,
rezonans magnetyczny oraz scyntygrafia kości. Z powodu ograniczonej dostępności
tych badań w Polsce najczęściej korzysta się z TC stającej się coraz bardziej powszechnym badaniem wykorzystywanym nie tylko w diagnostyce onkologicznej
zwierząt.
Kolejnym etapem diagnostycznym OS jest biopsja zmienionego fragmentu
kości. Zdecydowanie zaleca się wykonywanie biopsji wycinkowej, która umożliwia
pobranie odpowiednio dużej ilości materiału do badania h-p oraz do postawienia
ostatecznej diagnozy.
Przed podjęciem decyzji co do sposobu leczenia zdiagnozowanego już pacjenta
należy pamiętać o ocenie jego stanu ogólnego. Niezbędne jest przeprowadzenie
badań dodatkowych takich jak RTG klatki piersiowej w trzech projekcjach oraz USG
jamy brzusznej oraz o ile to możliwe TC klatki piersiowej i jamy brzusznej w celu
wykluczenia przerzutów do narządów odległych. Jako element określenia stopnia
zaawansowania procesu nowotworowego warto również wykonać biopsję aspiracyjną cienkoigłową okolicznych najbliższych węzłów chłonnych oraz badania krwi
będące również bardzo istotne w kwalifikacji pacjenta do odpowiedniego leczenia.
Podstawową metodą leczenia OS jest zabieg doszczętnej resekcji zmiany.
W przypadku kończyn oznacza to amputację. Z doświadczenia zalecana jest amputacja wysoka, dająca maksymalny do osiągnięcia margines tkanki oraz często
umożliwiające lepsze funkcjonowanie pacjenta. Niska amputacja niesie ze sobą
większe ryzyko ciągłego drażnienie kikuta, infekcji i upośledzonego gojenia. Alternatywą dla amputacji kończyny jest zabieg oszczędzający polegający na resekcji
zmiany z zachowaniem kończyny. Metoda ta jest rzadko wybierana przez lekarzy
praktyków ponieważ wiąże się z nią duże ryzyko wznowy miejscowej, szybszych
przerzutów oraz komplikacji pozabiegowych. Zdecydowanie tańszą, pewniejszą
i dającą dłuższy okres przeżycia metodą jest zabieg radykalny.
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Przeciwwskazaniem do amputacji jest duża otyłość, zaawansowane zmiany
zwyrodnieniowe stawów, zaburzenia tła neurolicznego oraz masywne przerzuty
odległe.
Zdecydowana większość pacjentów po zabiegu amputacji kończyny zarówno
piersiowej jak i miednicznej po wstępnym kilkudniowym okresie rekonwalescencji
są w stanie samodzielnie funkcjonować (Ryc. 6.).
W przypadku innej niż kończynowa lokalizacja, zabieg polega na osiągnięciu
możliwie jak największego marginesu np. maksylektomia, mandibulektomia,
usuniecie żebra.
Leczeniem uzupełniającym po zabiegu chirurgicznym jest chemioterapia. Lekami najczęściej stosowanymi jest karboplatyna stosowana w dawce 300mg/mkwadr
co 3 tyg, bardziej zalecana od cysplatyny z powodu mniejszej nefrotoksycznosci
oraz doksorubicyna w dawce 30mg/kwadr stosowana co 3 tygodnie.
Radioterapia również jest metodą leczenia zarówno przed jak i po zabiegu
oraz jako leczenie paliatywne zmniejszenia bólu nowotworowego, niestety rzadko stosowana u polskich czworonogów z powodu braku dostępności i wysokich
kosztów poza granicami kraju.
Obiecująca wydaje się wspomagająca terapia immunomodulacyjna, która
obecnie jest jeszcze w toku badań.
Osteosarcoma nie powinna więc skłaniać do szybkiej decyzji o eutanazji
zwierzęcia. Właściwie prowadzone postępowanie lecznicze pozwala zwierzęciu
normalnie funkcjonować, juak wskazują przez okres od 6 do 24 miesięcy. (Ryc. 7.)

Ryc. 1. OS kości promieniowej z wyraźną lizą
i odczynem okostnej kości korowej i gąbczastej
nasady dalszej kości promieniowej
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Ryc. 2. Złamanie patologiczne kości udowej
w połowie długości trzonu z ogniskami lizy,
sklerotyzacji kości.

Ryc. 4. OS I i II paliczka palca z lizą, rozmiękaniem i tworzeniem kości nowotworowej w tkance miękkiej.
Ryc. 5. OS w 1/3dalszej dalszej kości udowej z widocznym silnym odczynem okostnej
oraz ogniskami rozmiękania kości, z cechami trójkąta Codmana.
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Ryc. 3. OS przy nasadzie kości
oraz w 1/3 bliższej kości piszczelowej z licznymi ogniskami rozmiękania kości i trójkątem Codmana.
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Ryc.6. Rana po zabiegu amputacji kończyny lewej piersiowej.

Ryc.7. Pies po amputacji z powodu
OS, trzy miesiące po zabiegu.

Wszystkie zdjęcia wykonano w Klinice Weterynaryjnej dr. Grzegorza Wąsiatycza.
Autorka: lek. wet. Agnieszka Lisiecka
Klinika Weterynaryjna dr. Grzegorza Wąsiatycza
ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań
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Dr n. wet. Lech Gogolewski
Lek. wet. Marcin Czerwiński

KAPŁONOWANIE KOGUTÓW
Operacyjne usuwanie jąder u samców ptaków
przeprowadza się u drobiu hodowlanego, najczęściej
u kogutów i indyków. Korzyści wynikające z operacji
znane są od dawna. Celem
jest uzyskanie kastratów,
których przyrosty masy ciała są o 50-100% większe
niż osobników nie kastrowanych. Mięso pozyskane
z kapłonów jest delikatniejsze, przerośnięte tkanką tłuszczową i cechuje się większymi walorami smakowymi.
Ptaki należą do zwierząt skrytojądrowych, co znaczy, że ich gruczoły płciowe
znajdują się stale w jamie ciała. Jądra mają kształt fasolowaty, barwę żółto-szarą,
wielkość różną, zależną od wieku i rasy. Zawieszone są pod kręgosłupem, tuż przed
nerkami na krótkiej krezce, dzieli je półcentymetrowa przestrzeń, w której przebiega tętnica główna i żyła czcza tylna. Dodatkowo dostęp do jąder utrudniają worki
powietrzne oraz jelita. Taka sytuacja anatomiczna wymaga od lekarza weterynarii
przeprowadzenia u samców ptaków dużo poważniejszego zabiegu, niż u samców
większości ssaków, u których nie ma potrzeby ingerowania w głąb jamy ciała.
Operację można wykonać w każdym wieku, jednak najbardziej odpowiednim
okresem jest wiek 6-14 tygodni, kastracja starszych samców napotyka trudności
techniczne przy wydobywaniu jąder. Operację przeprowadza się w miesiącach
letnich, tj. od czerwca do września, żeby okres tuczu zakończył się w grudniu lub
styczniu, kiedy to jest największe zapotrzebowanie na drób tuczony.
Przygotowanie zwierząt do operacji polega na
przeprowadzeniu diety głodowej przez 24-48 godzin,
w okresie tym ptaki mogą otrzymywać jedynie wodę do
picia, którą również odstawia się na kilka godzin przed
zabiegiem. Należy również dopilnować, aby zwierzęta
nie znajdowały się w pomieszczeniach, gdzie mogły by
pobrać niefizjologiczne pokarmy lub przedmioty. Odpowiednie przygotowanie dietetyczne ułatwia wykonanie
zabiegu i daje mniejszy odsetek strat spowodowanych powikłaniami śródoperacyjnymi. Próżny przewód pokarmowy ułatwia dostęp do narządów rozrodczych,
a mniejsze wypełnienie naczyń krwionośnych w czasie głodówki ogranicza możliwość spowodowania urazu i krwotoku w trakcie wynicowywania jąder.
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Oprócz lekarza weterynarii-operatora, niezbędny jest przeszkolony asystent,
którego zadaniem jest odpowiednie przytrzymanie i unieruchomienie zwierzęcia
w trakcie zabiegu. Pacjenta unieruchamia się chwytając jedną ręką za nogi, drugą
ręką za obydwa skrzydła i układając rozciągnięte zwierzę na boku, stroną brzuszną
w kierunku operatora.
Pole operacyjne przygotowuje się wyrywając pióra
i obnażając skórę w okolicy żebrowej bocznej strony
ciała na wysokości ostatnich żeber z dość dużym marginesem. Następnie odkaża się całą okolicę spirytusem
i wykonuje znieczulenie. Do znieczulenia wykorzystuje
się Polokainę 2%, którą przy pomocy jednego wkłucia
podskórnego deponuje się stopniowo wycofując igłę
w okolicy planowanej linii cięcia. Dzięki temu uzyskujemy znieczulenie miejscowe
nasiękowe okolicy pola operacyjnego, co jest wystarczające do wykonania tego
typu zabiegu u ptaków i nie łamie zasad humanitaryzmu, gdyż zwierzęta te cechują się wysokim progiem bólowym. Przygotowanie pola operacyjnego i iniekcję
znieczulenia wykonujemy od razu z obydwu stron i po około 5-10 minutach od
podania znieczulenia i zakończenia czynności przygotowawczych, w zależności
od indywidualnych reakcji osobniczych, wykonujemy powtórną dezynfekcję pola
operacyjnego jednej ze stron i przystępujemy do wykonania operacji.
Operację wykonujemy w odpowiednio przygotowanej sali zabiegowej, wyposażonej w oświetlenie
bezcieniowe i stół operacyjny, przy użyciu podstawowych zasad antyseptyki
chirurgicznej. Do wykonania operacji służy zestaw
narzędzi, w skład którego
wchodzi skalpel, penseta chirurgiczna, rozwieracz rany,
kleszcze okienkowe, igłotrzymacz i według potrzeb inne
narzędzia, a także niezbędne są rozpuszczalne materiały
szewne z igłami, kompresy operacyjne i antybiotyk o szerokim spektrum działania
w proszku, np. Oksytetracyklina 5%.
Operację rozpoczynamy od przesunięcia skóry doogonowo, tak aby cięcie
skóry nie pokrywało się z cięciem mięśni oraz wyznaczenia linii cięcia, która ma krzyżować linię kości
udowej. Linia cięcia powinna przebiegać wzdłuż przedniego brzegu ostatniego żebra i nie powinna dochodzić
zbyt blisko grzbietu. Pierwsze cięcie prowadzimy
przez grubość skóry na długość do 3-4 cm. Następnie
odsuwamy mięsień krawiecki kończyny miednicznej
przykrywający ostatnie żebro i prowadzimy drugie cięcie, nieco krótsze od
cięcia skóry, w ostatniej przestrzeni międzyżebrowej przez grubość mięśni. Po
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wykonaniu cięcia zakładamy rozwieracz rany, którym odciągamy ostatnie żebro
doogonowo. Otrzymujemy wgląd do wnętrza worka powietrznego, którego boczną
ścianę przecięliśmy razem
z mięśniami. W głębi widzimy przyśrodkową ścianę
worka powietrznego, unoszącą się synchronicznie
z ruchami oddechowymi.
Błonę tą należy rozerwać
pensetą chirurgiczną, bądź innym przygotowanym do tego celu narzędziem,
zgodnie z kierunkiem odpowiadającym cięciu ściany jamy ciała. Po rozerwaniu
błony ukazują się jelita, które odsuwamy ku dołowi i do tyłu, odsłaniając okolicę
jądra. Po uwidocznieniu jądra, należy z wielką ostrożnością uchwycić je kleszczami okienkowymi, tak aby nie zranić okolicznych naczyń, bądź nie zmiażdżyć
jądra i nie pozostawić kawałka gonady w jamie ciała. Odjęcia jądra dokonujemy
poprzez kilkukrotne skręcenie krezki jądrowej, w której przebiega triada naczyniowa oraz nasieniowód i oderwanie gonady na
tempo. Po usunięciu jądra kontrolujemy przez moment
skręcony kikut pod kątem ewentualnego krwawienia,
zasypujemy pole operacyjne antybiotykiem, usuwamy
rozwieracz rany i zabezpieczamy ranę jednym szwem
typu Z lub materacowym na środku cięcia, przeszywając przez całą grubość ściany jamy ciała. Następnie
przewracamy ptaka na drugi bok, dokonujemy powtórnej dezynfekcji pola operacyjnego drugiej strony
i wykonujemy analogiczne czynności chirurgiczne jak
z poprzedniej strony, celem usunięcia drugiego jądra
z drugiego otworu operacyjnego.
Przy dobrych stosunkach anatomicznych i dobrej
widoczności w polu operacyjnym, można pokusić się
o wydobycie obydwu jąder przez jeden otwór operacyjny, jednak metoda ta niesie
za sobą duże ryzyko, ze względu na usytuowanie jąder blisko dużych naczyń krwionośnych i wymaga dużej wprawy operatora oraz odpowiedniego przygotowania
pacjenta do operacji.
Zoperowane sztuki przenosimy do czystego, jasnego i przewiewnego pomieszczenia o twardej podłodze. Początkowo karmimy zwierzęta paszą socztazystą,
stopniowo wprowadzając również ziarno oraz poimy
świeżą wodą z antybiotykiem przez 5 dni, najlepiej jeśli
jest to ten sam antybiotyk, którym została zasypana rana
operacyjna. Po tym okresie zwierzęta mogą wrócić do
swojego poprzedniego miejsca pobytu. W miejscach cięcia utworzą się strupy, następnie tkanki zbliznowacieją,
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a szwy zabezpieczające nie wymagają usuwania, gdyż
z biegiem czasu samoistnie się wykruszą.
Ptaki na ogół dobrze znoszą sam zabieg i okres gojenia. Najważniejszą komplikacją związaną z zabiegiem
jest nie dający się zatamować krwotok z uszkodzonych
naczyń, prowadzący do skrwawienia do jamy ciała
i zgonu. Kolejnym powikłaniem jest odma spowodowana przedostaniem się powietrza z uszkodzonych worków powietrznych lub ze
środowiska zewnętrznego do tkanki podskórnej. Stan ten
na ogół nie zagraża życiu, utrzymuje się ok 8-10 dni, po
czym bez jakiejkolwiek interwencji lekarskiej cofa się,
jedynie w wyjątkowych przypadkach odma wymaga nakłucia i upuszczenia powietrza. Innymi komplikacjami
są infekcje pooperacyjne różnego tła, jednak stosowanie
antybiotyków w okresie pooperacyjnym znacząco ogranicza infekcje bakteryjne.
Łączną liczbę zgonów w wyniku kastracji ocenia się u ptaków młodych na 1-2%,
a u dorosłych i starych może dochodzić nawet do 50%. U zwierząt które dobrze
zniosły sam zabieg i okres rekonwalescencji, w krótkim czasie dochodzi do zmian
w wyglądzie i zachowaniu. Ptaki poddane kapłonowaniu stają się ociężałe, flegmatyczne, nie pieją i nie wykazują chęci obskakiwania samic. Grzebień na głowie
staje się blady, wiotki i stopniowo ulega uwstecznieniu. Masa ciała zwiększa się
szybciej niż u ptaków nie kastrowanych, a mięso jest drobnowłókniste i poprzerastane tłuszczem. Do osiągnięcia pełnych wartości smakowych wymagany jest
okres tuczenia około 6-7 miesięcy. Czasem jednak mimo, że wszystko przebiega
bez komplikacji, nie otrzymuje się w pełni oczekiwanych wyników.
1.
2.
3.
4.
5.

Piśmiennictwo:
Praca zbiorowa „Anatomia ptaków domowych i embriologia kury” (1986)
Kazimierz Marek „Choroby drobiu” (1972)
Józef Kulczycki „Terapia chirurgiczna zwierząt domowych” (1950)
Julian Kostyra „Trzebienie samców zwierząt domowych” (1972)
PTF „Produkty lecznicze stosowane w weterynarii” (2006)
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Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski
Ekspert FAO-ONZ ds. wirusologii weterynaryjnej 1977-1999.
Przewodniczący Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW
w latach 2007-2010. Konsultant FAO od r. 2000 (wirusologia
i epidemiologia weterynaryjna). Światowy Program Zwalczania
Księgosuszu – GREP. Członek Honorowy PTNW. Autor felietonów
z dziedziny historii nauki i humanistyki.
e-mail: krisjwojciechowski@gmail.com
Warszawa – Dublin-Rzym

DEKLARACJA ŚWIATOWEGO STATUSU
„WOLNY OD KSIĘGOSUSZU (RINDERPEST)”
Brulion rezolucji dotyczących środków które powinny być zastosowane dla
utrzymania tego stanu, 37 Sesja FAO: Rzym 25 czerwca – 2 lipca 2011 roku

Fot. Konferencja 28.06.11 FAO Rzym
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28 czerwca 2011 r. w czasie 37 Konferencji FAO, 192 państw członkowskich
FAO adaptowało rezolucję deklarującą, że świat jest wolny od księgosuszu.
Jest to pierwsza choroba zwierzęca zwalczona dzięki wysiłkowi Człowieka
i jedynie druga choroba zwalczona po ospie ludzkiej (smallpox).
Rezolucja wzywa ludność naszego globu do pomocy w utrwaleniu zwalczenia
księgosuszu przez zapewnienie, iż próbki wirusów księgosuszu będą w przyszłości
przechowywane w bezpiecznych laboratoriach oraz, że będzie stosowany rygorystyczny standard monitorowania i raportowania choroby.
Księgosusz był znany oraz stanowił groźbę dla ludzkości i jego zwierzostanu
– głównie bydła od wielu tysięcy lat. Gdziekolwiek się pojawił, ta śmiertelna
zaraza zabijała zwierzęta hodowlane i wolno-żyjące stanowiąc znaczne zagrożenie dla utrzymujących się z produkcji zwierzęcej oraz bezpieczeństwa
żywnościowego.
Od czasu swojego oficjalnego powstania (1945 rok) FAO pomagało krajom
zakażonym księgosuszem w Afryce, Azji i Europie w ich próbach zwalczania
zarazy. Jeszcze raz pozwolę sobie
przypomnieć, że pomysłodawcą
FAO jest Polak z USA – wyznania
mojżeszowego – Dawid Łubin
(Lubin), który uzyskał poparcie
króla Wiktora Emanuela II na
założenie Międzynarodowego
Instytutu Rolnictwa już w 1905
roku w słynnej z filmów włoskich Villa Borghese. Przypomina
o tym obecnie nowoczesna i świetnie pracująca centralna biblioteka
FAO-David Lubin Memorial Library w kompleksie centrali FAO
w Rzymie. Wraz z rozpoczęciem
w 1994 Globalnego Programu
Zwalczania Księgosuszu (Global
Rinderpest Eradication Programme-GREP), FAO koordynowała
i inicjowała zwalczanie księgosuszu i wysiłkom w kierunku całkowitej eliminacji choroby na
naszym globie.
Fot. Wystawa plakatów
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Fot. Od lewej – dr Jeggo, prof. M. Rweyemamu, prof. K. J. Wojciechowski
Dr.Jeggo – były dyrektor Joint FAO/IAEA Division in Vienna wraz z Departamntem FAO/IAEA, Wiedeń, Seilbersdorf (Kierownik Laboratorium Dr. Diallo).
obecnie dyrektor: Australian Animal Heath Laboratory – Geelong. Dr. Jeggo
zawdzięczamy masowe przeglądy serologiczne w krajach GREP z użyciem ELISY
i badania molekularne w tym szkolenia.
Mark Marini Rweyemamu (FAO-Tanzania) i K. J. Wojciechowski.(Polska-Irlandia). Mark Rweyemamu, rocznik 1939, Prof (Umiwersytet w Dar-es-Salam
Tanzania, pracownik FAo: Etiopia, Rzym:1988-2009, Absolwent Wydz. Med.Wet.
w Bristolu, UK, Przedtem wieloletni pracownik Pfizer – Brazylia. Zatrudniony
w Centrali FAO w Rzymie od 1988 w Regional Vaccine Quality Control Laboratory
for Central, Eastern an Southern Africa, później PANVAC.-Panafrykańskie Centrum Badania Szczepionek. Od 1993 pracuje jako Senior Animal Health Officer
w Serwisie Weterynaryjnym FAO-Animal Production and Health Division, Animal
Health Service. Współtwórca PANVAC Debre-Zeit-Etiopia. Co-Inicjator Proramu
EMPRES-Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests
and Diseases. Współautor (z K. J. Wojciechowskim) projektu PANHEATH – Pan
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African Institute of Animal Health (Project suspended due to the operational cost
16 US$million/year).
K. J. Wojciechowski – koordynator wirusologii weterynaryjnej w Serwisie
Weterynaryjnym, AGAH, Rzym pracował od 1982 nad księgosuszem organizując
do r. 1999 wszystkie międzynarodowe Konferencje na temat księgosuszu-włączając tę inaugurującą rozpoczęty w 1994 GREP – Światowy Program Zwalczania
Księgosuszu. Przedtem organizował kampanie: PARC – Panafrykańską, WARECC
– Koordynacji kampanii na Bliskim Wschodzie i SAREC-Południowo Azjatycką (de
facto wdrożoną środkami narodowymi. Pracował w 70 krajach świata-organizując
laboratoria i wprowadzając nowe metody diagnostyczne. W Polsce jest pionierem
Biotechnologii. 12 lat pracował z wirusem wścieklizny jako uczeń Prof. Abdona
Stryszaka i jako historyk Weterynarii pod kierunkiem Płk Dr. Konrada Mariana
Millaka (od 1959 roku) współdzialając w prowadzeniu Ośrodka Historii Medycyny
Weterynaryjnej PTNW.
Był razem z Dr. R. Olds'em i Dr. D. Syllą pod kierownictwem Dr. Y. Ozawy
współtwórcą PANVAC-Panafrykańskiego Centrum Badania Szczepionek Weterynaryjnych – jedynego tego typu laboratorium na świecie testującym szczepionki
weterynaryjne w tym produkowane przez gigantów farmaceutycznych. Chroni
Kraje Rozwijające się przed złej jakości szczepionkami. K. J. Wojciechowski został
mianowany w 2001 r. Wizytującym Profesorem Roku im George C. Poppensiek'a
w zakresie Międzynarodowej Medycyny Weterynaryjnej. Cornell University,
USA. Jest autorem i koordynatorem ponad 100 Projektów na temat księgosuszu.
Został zaproszony przez Władze FAO na obchody globalnej eliminacji księgosuszu
w czerwcu 2011 r. Członek Honorowy PTNW.
Działając w ścisłej współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE),
GREP jest mechanizmem koordynującym, który promuje
globalną eliminację księgosuszu oraz weryfikację stanu
niewystępowania tej choroby
dostarczając przewodnictwo
dla osiągnięcia tych celów.

Fot. K. J. Wojciechowski (FAO) i Sylla Daouda (Senegal)

79

Komentarze nie tylko zawodowe

Dr. D. Sylla (Mali) jest wieloletnim współpracownikiem FAO jako konsultant (od 1980 r.). Człowiek wielkiej solidności i uczciwości. Głęboko wierzący
Muzułmanin-pomagający ubogim. Corocznie podróżujący do Mekki. Wraz
z K. J. Wojciechowskim organizował od r. 1984 ośrodki badania jakości szczepionek w Dakarze, Senegalu i Debre – Zeit Etiopii. W Dakarze stażowali i pracowali
polscy b\ naukowcy: Dakar-Jan Prandota i Tomasz Peryt(Warszawa), Debre
– Zei;: Andrzej Stryszak (Gdańsk. Z Rzymu życzliwie patronował wysiłkom Polaków
długoletni Dyrektor Wydziału Produkcji Zwierzęcej i Weterynarii Prof. dr. hab.
dr HC Henryk Jasiorowski.
Od początku GREP – kluczowy element w ramach Systemu Zapobiegania
Alarmowego Transboundarnych Chorób i Szkodników Roślin i Zwierząt (The Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases
znany jako EMPRES) był programem o sprecyzowanym planie oczekiwanym doprowadzenie do deklaracji globalnej nieobecności tej choroby od roku 2011. Czuję
się osobiście uprzywilejowany, że miałem szczęście być jednym z uczestników,
ko-inicjatorów i pomysłodawców oraz koordynatorów tej kampanii, jak również,
że przez wiele lat pracowałem w Afryce, Europie i Azji z wirusem księgosuszu.
Fot. Dr Akiko Kamata Animal
Health Officer, FAO

Przez lata APO – asystent
eksperta, m.in. niżej podpisanego. Obecnie po doktoracie i
stażach ekspert AGAH, Serwisu Weterynaryjnego FAO ds.
zwalczania chorób zakaźnych.
Spiritus movens wszystkich
spraw bieżących związanych
z e zwalczaniem i monitorowaniem księgosuszu i innych
chorób transboundarnych. Doskonały informatyk i znawczyni
najnowszych komputerowych
programów epidemiologicznych (aktualnie na forum międzynarodowym epizootiologię nazywa się epidemiologią wet.
Początkowo GREP włożył wiele wysiłku w określenie rozprzestrzenienia
geograficznego i epidemiologii choroby. Później promował akcje utrzymywania
księgosuszu w zakażonych ekosystemach i opartej na wywiadzie epidemiologicznym programach zwalczania. Od kiedy eksperci zgromadzili dowody, że wirus
prawdopodobnie został wyeliminowany – działania GREP koncentrowały się na za-
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instalowaniu systemu monitorowania w celu weryfikacji nieobecności choroby.
Fot. FAO Animal Production and Health Division,
FAO, 29 listopad 2011

Prof. Peter Doherty
(Australia): Pierwszy lekarz weterynarii-Laureat
Nobla w dziedzinie Fizjologii i Medycyny w r. 1996.
Uzyskał nagrodę wraz
z Prof. Rolfem Zinkernagel'em (Szwajcaria) za odkrycie – w jaki sposób system odpornościowy rozpoznaje
zakażone wirusem komórki. Absolwent Uniwersytetu w Queensland, Australia
(nauki weterynaryjne) BVSc- 1962; Tamże w 1966 – Master Sc.; Uniwersytet
w Edynburg-Szkocja-Patologia-r.1970-PhD. Poza tym 16 doktoratów honorowych
w tym SGGW Warszawa (1998) Autor setek publikacji naukowych i 2 książek
w tym jedna pt. „The Beginners Guide to Winning the Nobel Prize” (Przewodnik
dla początkujących: jak zdobyć Nagrodę Nobla). Serdecznie polecam KJW.
Załączam kilka zdjęć z w/w uroczystości – ostatniej Konferencji n/t GREP –
FAO Rzym 28 czerwca 2011 r.

Fot. W centrum dr Salomon HM DYREKTOR PARK

Dr.Haile Mariam
Salomon. Wieloletni
dyrektor PARC – Panafrykańska Kampania
Przeciw-Księgosuszowa w IBAR-International Bureau of African
Resources., Nairobi.
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Fot. Wystawa 3 – sprzęt
diagnostyczny – księgosusz

Serdecznie Wielkopolsce, Wielkopolanom i wszystkim PT Czytelnikom moich
felietonów życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, Wasz laureat
zaszczytnego medalu AMICUS VETERINARIAE z kwietnia 2011 r.
Krzysztof Jan Wojciechowski 30.11. 2011 r.
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Dr Włodzimierz A. Gibasiewicz

W tym jubileuszowym numerze Biuletynu publikuję biogram
dotyczący wybitnego lekarza weterynarii – dr Tadeusza
Podbielskiego, pochodzący z książki autora „Życie godne pomnika”
(Wydawnictwo WFW), która właśnie znalazła się na półkach
księgarskich (www.wfw.pl).

CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI BRATEM
Dr Mieczysław Kujawa w publikacji opisującej jedno z wielu zdarzeń z życia
dr Tadeusza Podbielskiego na łamach „Życia Weterynaryjnego” pisał w 1966 roku:
„Życie toczy się szybko i obfituje w coraz to nowe wydarzenia zaprzątające myśli
i marzenia ludzi. Do przeszłości, zwłaszcza tragicznej, wraca się niechętnie, chociaż czyny w tamtym okresie dokonane, mogły być powodem chluby, utwierdzać
w przekonaniu, że człowiek może być człowiekowi bratem, a nie wilkiem”. I stąd
ten tył rozdziału.

TADEUSZ PODBIELSKI
Ur. 26 marca 1903 r. w Łomżycy – Łomża,
s. Franciszka i Bronisławy z Matuszewskich.
W Łomży 25 czerwca 1926 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im. T. Kościuszki (nr 201). W tym samym roku podjął
naukę na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Weterynaryjnym – immatrykulowany 24
września 1926 r. W 1930 r. uzyskał absolutorium, natomiast dyplom lekarza weterynaryjnego
(nr 190) otrzymał 19 października 1931 r. Bezpośrednio po studiach otrzymuje wezwanie na
kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu i przydział do 3 Pułku Artylerii
Ciężkiej w Wilnie. Po rocznym kursie podejmuje
pracę lekarza weterynarii w Piątnicy pow. Łomża.
O tym okresie ciekawie pisze dr Wiesław M. Deptuła w art. „Zofia i Tadeusz Podbielscy – pionierzy weterynarii na Ziemi Gorzowskiej” pomieszczonym w opracowaniu „40 lat Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp.”, Gorzów 1986
s. 85 – 107: „Podczas pracy w Piątnicy, mieszkając w Łomży, otacza T. Podbielski
opieką młodzież robotniczą i chłopską. Organizuje kółka zainteresowań w ramach,
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których wystawia przedstawienia teatralne. Współpracuje z ks. Ciborowskim
z Małego Płocka, który nie tylko napisał książkę o owadach użytkowych, ale
zasłużył się jako Polak, który wykorzystał pszczoły i jedwabniki do tkania szat
liturgicznych – niektóre do tej pory znajdują się w stolicy apostolskiej (Rzym).
W czasie tych prac społecznych spotyka się lek. wet. T. Podbielski z nauczycielką,
zaangażowaną społecznie, Zofią Mogielnicką. Razem pracują z młodzieżą, organizują wiele spotkań, przedstawień i odczytów. Tak przebiegająca praca zawodowa
w pow. łomżyńskim oraz praca społeczna w Łomży lek. wet. T. Podbielskiego
trwa do 1934 roku, kiedy to Starosta Łomżyński zaproponował wielce ambitnemu, młodemu lekarzowi wet. stanowisko rejonowego lekarza w Kolnie. Do Kolna
Tadeusz Podbielski jedzie już z Panią Zofią Podbielską, z którą to 25 lutego 1933
roku wziął ślub.
W Kolnie w czasie swojej pracy, tj. do 24
sierpnia 1939 roku (czas mobilizacji), nie tylko
pełni obowiązki lekarza weterynarii, ale jeżdżąc
po wsiach prawie całej Puszczy Kurpiowskiej
spełnia role społecznika. Czasy te były trudne.
Służba weterynaryjna nie była tak zorganizowana
jak obecnie. Na całą okolicę Kolna, począwszy od
Jedwabnego do Małego Płocka, Myszyńca i Stawisk pracował jeden lekarz weterynarii. W tym okresie praca naszych luminarzy
polegała nie tylko na niesieniu pomocy zwierzętom, uczeniu dzieci (Z. Podbielska
pracuje w Kolnie jako nauczycielka), ale przede wszystkim na pracy wychowawczej z ludnością. Tu, tak jak w Pątnicy, lek. wet. T. Podbielski angażuje się także
w pracę ze społeczeństwem chłopskim. „Walczy” aby nie doszło do rozwiązania
czwartej spółdzielni mleczarskiej w Kolnie (w tym czasie rozwiązano lub upadły
spółdzielnie mleczarskie w Stawiskach, Jedwabnym i Turośli). Jeżdżąc po wsiach
werbuje rolników na członków spółdzielni i w ten sposób, dzięki swojej pasji porywa miejscową ludność do pobudowania w czynie społecznym pięknej mleczarni
w Kolnie, którą oddano do użytku w czerwcu 1939 roku, w obliczu 3-tysięcznej
rzeszy manifestującej miejscowej ludności. Pobudowana w tym trudnym czasie
mleczarnia, własnym sumptem przez miejscową ludność oraz sprowadzone aż ze
Szwecji urządzenia powodują, że do Kolna zaczęto „zaglądać” nie tylko z Białegostoku ale także z Warszawy. Była to najlepsza zapłata dla społecznika i ówczesnego
lekarza wet. T. Podbielskiego, który przez ostatnie 5 lat był Przewodniczącym
Rady Spółdzielni”.
Na krótko przed wybuchem wojny 1939 roku otrzymuje wezwanie mobilizacyjne do SGO „Narew”. Od 24 sierpnia 1939 roku jest dowódcą w stopniu porucznika
rez. służby weterynaryjnej 18 Łomżyńskiej Dywizji Piechoty z SGO „Narew”.
Tak o tym okresie z punku widzenia żony dr Pobielskiego pisze dr W. Deptuła:
„Gdy wybuchła wojna wróciła do Łomży, gdzie odwiedzała kolejno (jeżdżąc rowe-
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rem) braci będących już w wojsku. Jednego w Jednaczewie, drugiego w Konarzycach, a mąż będący również w wojsku 14 km od Łomży przyjeżdżał codziennie do
miasta uzupełnić ambulans weterynaryjny. Na prośbę pani Zofii obiecał załatwić
w dowództwie sprawę przyjęcia jej do wojska w charakterze sanitariuszki. Niestety
mąż nie załatwił tego, gdyż dowódca jego zgrupowania był nie uchwytny. Wobec
tego, by nie utracić kontaktu z mężem postanowiła pójść pieszo. W mundurze
harcerskim z plecakiem i walizką w ręku powędrowała 14 kilometrów (2 godziny)
do Szczepankowa, wsi w lasach, w której wiedziała, że znajduje się sztab 18 Dywizji. „– Miałam szczęście – opowiada – to był już ostatni moment przed nocnym
wymarszem wojska”. Teraz jechała na wozie ambulansu weterynaryjnego w nałożonym na siebie płaszczu wojskowym. Po nocnej wędrówce, rozkazem dowódcy,
ambulans wet. zatrzymał się w małej wiosce – 4 kilometry od sztabu. Następnego
dnia dr Podbielski z sanitariuszami opatrywał konie. W tym czasie wszyscy spali
na podłodze na słomie. Trzeciego dnia obudził ich straszny huk. Okazało się, że
Niemcy „wymacali” ich sztab i bombardują go. Szybko wyruszyli z wioski – 15
koni i 2 ambulanse – wozy, dołączyli do napotkanej kolumny i tak zaczęła się ich
wędrówka na wschód. Pani Zofia częściowo wozem, a przeważnie motocyklem
z mężem jeździła na przód na wywiad. Spotykały ich różne przeżycia wojenne.
W międzyczasie pełniła rolę sanitariuszki, a czasem woźnicy, gdy żołnierz zasypiał.
Przed Kobryniem musieli wracać na zachód. Po drodze dołączyli do innych kolumn.
Przyszedł moment, gdy zgrupowane wojska zatrzymały się późnym wieczorem,
a wszystkich oficerów wezwano na naradę – przebijać się na Węgry czy iść na
odsiecz Warszawie, która podobno się jeszcze broniła. Przeważyło – do Warszawy.
A więc wędrówka. Wędrując spotykali wielkie zgrupowania pod Kockiem pod wodzą dzielnego generała Kleberga. Zaczęły się zacięte walki: Syrokomla, Adamów,
Krzywda i inne. 5 października usłyszeli wzruszające przemówienie gen. Kleberga.
Z braku amunicji generał ogłosił kapitulację biorąc odpowiedzialność na siebie.
Z płaczem zakopywano broń i co się dało. Na rozkaz Niemców nastąpił wyjazd do
twierdzy do Dęblina. Po dwóch tygodniach wszystkie sanitariuszki wywieziono do
Radomia, dano przepustki i zwolniono. Zaczęły się starania o uwolnienie męża.
Pani Zofia miała łut szczęścia, udało się. Postarała się o pracę lekarz wet. dla męża
w pow. kozienickim. Pomógł jej w tym niemiecki inspektor wet., polskiego pochodzenia, do którego biura trafiła”.
Tadeusz Podbielski podejmuje pracę w rzeźni w Głowaczowie. Mają czas na
działalność konspiracyjną. Współpracują z partyzantami z Batalionów Chłopskich
i Armii Krajowej. Pani Zofia uczy 40 polskich dzieci. Razem uczestniczą w transporcie ciężkiego karabinu maszynowego „Maksym”, także tajnych pism, gazet,
radia czy wielu innych dokumentów.
Pewne charakterystyczne dla osób będących w konspiracji zdarzenie opisał na
łamach „Życia Weterynaryjnego” dr Mieczysław Kujawa. W artykule „Uzupełnijmy kartę historii zawodu. Pomoc, wdzięczność, przyjaźń” w kwietniu 1966 roku
pisał: „W maju 1964 r. do redakcji „Chłopskiej Drogi” trafił list z dalekiej Gruzji.
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Autor listu Szałwa S. Babunaszwili, mieszkaniec miasta Cchałtubo prosił o pomoc
w odnalezieniu Polaków, którzy pomogli jemu i jego kolegom w ucieczce z niewoli
niemieckiej. Nie znał nazwisk, podawał tylko, że pomocy w ucieczce udzielił im
polski lekarz weterynarii i jego żona, mówiąca po rosyjsku, z okolic Radomia,
gdzie on z kolegami przebywali, jako jeńcy radzieccy. Redakcja list wydrukowała
pod tytułem: „Kto zna tego lekarza?”.
W kilka dni po opublikowaniu listu do redakcji zadzwonił Antoni Lipiec
z Głowaczewa pow. kozienicki, wiceprezes miejscowej Gminnej Spółdzielni
(w czasie okupacji dowódca grupy partyzanckiej Batalionów Chłopskich). Podał,
że jest jednym z organizatorów ucieczki jeńców radzieckich z Babunaszwili na
czele. Poszukiwanym lekarzem weterynarii jest natomiast Tadeusz Podbielski zamieszkujący obecnie wraz z żoną w Międzyrzeczu Wielkopolskim i pracuje tam na
stanowisku powiatowego lekarza weterynarii. Oprócz wymienionych w organizowaniu ucieczki uczestniczył jeszcze Piotr Mikos, który był przewodnikiem zbiegów.
Tadeusz Podbielski w 1943 roku pracował jako lekarz weterynarii w stworzonym przez Niemców majątku obszarniczym tzw. Liegenschaft w miejscowości
Lipa k. Radomia. Majątek składał się z kilku gospodarstw położonych na obszarach
tzw. Truppen Ubungsplatz Mitte (środkowy plac ćwiczeń). Był to obszar pomiędzy
Wisłą a linią kolejową Radom-Warka przeznaczony do przygotowań wojsk hitlerowskich do walki na froncie wschodnim. Do jego stworzenia Niemcy przystąpili
niemal nazajutrz po podbiciu Polski. Już w listopadzie 1940 r. wysiedlono stąd
polskich chłopów.
W końcu 1943 r., gdy wojska hitlerowskie dostawały od Armii Radzieckiej
mocne cięgi, nie tylko do pracy, ale także i do ochrony majątków niemieckich,
z braku własnych wartowników, wykorzystywani byli jeńcy radzieccy z pobliskiego
wielkiego obozu w Kruszynie koło Radomia. Do pełnienia funkcji wartowniczych
zmuszano jeńców głodem. Oczywiście Niemcy – zupełnie, zresztą słusznie, jak
się przekonywano – nie ufali wartownikom-jeńcom. Aby ci nie nawiązywali
kontaktów z ludnością polską, zmieniali ich co kilkanaście dni. W jednej z takich
grup wartowniczych znajdował się Szałwa Babunaszwili, Lewon Gamdzelidze,
Szałwa Kobaszwili oraz siedemnastu ich towarzyszy. Jeńcy zdawali sobie sprawę,
że tu mają największe szanse wyrwania się z hitlerowskiego piekła. Niemożliwe to
jednak było bez pomocy miejscowej ludności. Potrzebne było nawiązanie kontaktu
z ludźmi, którzy mogliby im zorganizować ucieczkę. Jak to często bywa, sprawił
to przypadek. Inteligentny i bystry Babunaszwili zauważył pewnego razu, ze Zofia
Podbielska przekazywała coś ukradkiem jakiemuś osobnikowi. Gruzin skojarzył
sobie ten fakt z istnieniem w majątku tajnej polskiej organizacji. Babunaszwili
zwrócił się do doktora Tadeusza Podbielskiego, prosząc o pomoc w zorganizowaniu
ucieczki. Podbielski zgadza się. On z kolei porozumiewa się z członkami miejscowej
grupy BCh. Stamtąd otrzymuje zgodę i pomoc dla jeńców w postaci przewodników. Trzeba dodać, że doktor Podbielski, jako lekarz zdobywa sobie u Niemców
doskonałą opinię fachowca. To stwarza mu niejako swoisty glejt nietykalności na
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tym terenie. Dzięki temu właśnie dr Podbielski nadawał się na organizatora ucieczki
i Babunaszwili nie mógł lepiej wybrać.
Opracowany dokładny plan ucieczki przewidywał, że w określonym dniu
wieczorem Podbielscy zaproszą hitlerowskiego zarządcę majątku i Niemców
stojących na czele straży majątku na przyjęcie. Urządzenie takiego przyjęcia dla
lekarza weterynarii nie nastręczało większych trudności. Po prostu lekarz zawiadomił niemieckiego kierownika, że jedna ze świń trzeba dobić. Jest więc okazja
do popijawy. „Zabawa” trwa. Zaproszonym Niemcom coraz bardziej poprawiają
się humory. Wtem z łoskotem otwierają się drzwi. Do pokoju wpada grupa Gruzinów z broni…a gotową do strzału. Ich przywódca Babunaszwili wydaje rozkaz
podniesienia rąk i ustawia zebranych twarzą do ściany, informując przy tym, aby
nikt nie próbował ucieczki, gdyż dom jest obstawiony. Dr Podbielski natomiast,
tak jak było umówione, w celu zmylenia Niemców, zwraca się do Babunaszwili
z żądaniem, aby jeńcy zaprzestali tego co robią. Za tę próbę mediacji otrzymuje
jednak uderzenie kolbą i kopniaka.
W tym momencie, korzystając z zamieszania, dowódca straży, niemiecki oficer
ucieka, ale niedaleko. Na podwórzu dosięga go kula. Ten wypadek nie jest po myśli
zbiegów. Nie ma już czasu na zamknięcie „gości” Podbielskiego w piwnicy. Gruzini
przekazują im tylko „cicha siedzieć” i barykadują drzwi.
Teraz trzeba się spieszyć. Jeńcy z przewodnikiem opuszczają majątek i lasami
uciekają w kierunku Wisły. Tam czeka na nich przewoźnik, który przeprawia ich
na prawy brzeg rzeki. Udają się w kierunku lasów parczewskich. Tu zbiegowie
przyłączają się do polskich partyzantów. Wielokrotnie wraz z nimi toczą walki
z hitlerowskim najeźdźcą. /…/. W jednym z ataków na niemiecką straż graniczną
Szałwa Babunaszwili zostaje ranny. Odesłany na leczenie do Moskwy, wyzdrowiał
i po zakończeniu działań wojennych wrócił do swojej ojczystej Gruzji. Wkrótce
potem, rozpoczął przy pomocy różnych instytucji poszukiwanie Polaków, którzy
pomogli jemu i towarzyszom wyrwać się z hitlerowskiej niewoli”.
Dodajmy na zakończenie, że doszło do spotkania w Polsce i w Gruzji, a prasa
gruzińska i polska poświęciła wiele miejsca na opisanie zaprezentowanego wydarzenia. Przyjaźń polsko-gruzińska została umocniona.
Po wojnie, w kwietniu 1945 roku, Z. i T. Podbielscy podejmują kolejne
wyzwanie. Przeprowadzają się do Rogoźna w Wielkopolsce. Nie są tam długo,
gdyż po miesięcznym kursie w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim, otrzymują
propozycje zamieszkania i zorganizowania od podstaw służbę weterynaryjną na
„prastarych ziemiach zachodnich” w Międzyrzeczu. Tutaj po zorganizowaniu
i rozbudowie służby wet. zostaje jej powiatowym lekarzem weterynarii. Żona
kończy kurs oglądacza zwierząt rzeźnych i mięsa i może pracować jako trychinoskopista. Zorganizowała Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i była jej prezesem.
Doktor Tadeusz Podbielski przechodzi na emeryturę w 1971 r.
Jednakże swoje życie i pasję zwiąże z poczynionymi obserwacjami dużej
korelacji między zdrowiem zwierząt i ludzi. Bada pasze i glebę na zawartość okre-
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ślonych składników mineralnych. Dochodzi do zadziwiających wniosków. Pierwsze
poczynione próby zastosowania dodatków mineralnych w leczeniu nasilonego
występowania brodawczycy u bydła przenoszą nadspodziewane dobre rezultaty.
Efektem tych badań jest publikacja ogłoszona w 1963 roku w „Medycynie Weterynaryjnej”. Dalsze badania dotyczą leczenia niepłodności krów, listeriozy owiec
czy bronchopneumonii wywołanej wirusami IBR/IPV.
Ponieważ ten okres pracy dr T. Podbielskiego z blisko obserwował i często
w nim uczestniczył, mam na myśli dr W. Deptułę, i okres ten barwnie opisał, pozwalam sobie na obszerny cytat z jego artykułu: „Dr wet. T. Podbielski ze swoją
małżonką wybierają i poświęcają się jednemu zagadnieniu w swojej ukochanej
pracy zawodowej – „stawiają” na mikroelementy – wynikiem czego jest znany
w kraju i na świecie biogenny stymulator (mieszanka mineralna Z. i T. Podbielskich pod nazwą TP1 i TP2). Aby jednak mogło ujrzeć światło dzienne „dziecko”
Z. i T. Podbielskich musiało nastąpic wiele badań, obserwacji najpierw na zwierzętach własnych, potem na sobie (podobnie jak Pasteur, Koch, a obecnie prof.
Gryglewski i prof. Szczeklik), by w przyszłości preparaty oceniono w wielu specjalistycznych laboratoriach zagranicznych (USA) i krajowych (PAN, Instytut Lotnictwa w Warszawie, wiele ośrodków uczelnianych, ZHW Gorzów Wlkp.). Kiedy
znana była i jest, wartość TP1 i TP2 Z. i T. Podbielscy przekazują je najbardziej
potrzebującym. Szerokie zastosowanie tych preparatów i pomoc jaką przyniosły
mikroelementy TP1 i TP2 ludziom, a także zwierzętom zostało opisane w latach
1955 – 1985 w wielu publikacjach stricte naukowych i popularnych. Z zakresu tej
tematyki cytuję jedynie symboliczny urywek z prasy lokalnej (Ziemia Gorzowska,
23-30. 12.1983, s. 5): „Pewnego dnia do mieszkania doktora Podbielskiego zapukał
mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości. Powiedział, że ma sąsiadkę, którą
kilka dni temu w beznadziejnym stanie przywieziono z onkologii z Warszawy.
Bardzo cierpi, jęczy. Może by pan doktor spróbował jej pomóc? Pojechał. Poprosił
o kartę informacyjną. Rak macicy. Rodzina była już przygotowana na śmierć chorej.
Lekarze w Warszawie nie pozostawili co do tego żadnych złudzeń, nie bardzo wierzyli, czy w ogóle uda się ją żywą dowieść do domu. Doktor Podbielski wyciągnął
swój specyfik. – Dość tych lekarstw – jęczała kobieta. – Ja już chcę umrzeć. – Dajcie
jej to do jedzenia – powiedział do córki chorej. – Ona już nic nie je, tylko pije.
– Wobec tego do wody. Po trzech dniach w mieszkaniu doktora odzywa się telefon.
Dzwoni sąsiadka chorej. – Panie doktorze, chora już sama dzisiaj wyszła do ogrodu”.
Kobieta żyła jeszcze kilkanaście lat. Była jednym z pierwszych żywych dowodów
na niezwykłe właściwości mikroelementów doktora Podbielskiego. Poczęli przyjeżdżać inni. Także z najdalszych zakątków Polski. Ci, którzy odzyskali zdrowie
ożywili legendę, która niosła się po kraju i przekraczała jego granice. Kilkanaście
dni temu Telewizja Polska w specjalnej audycji o doktorze Podbielskim i jego mikroelementach zaprezentowała wypowiedzi kilku osób na ten temat. Przedstawiła
ludzi, którym oficjalnie medycyna nie była w stanie pomóc. Oni sami i ich najbliżsi
są przekonani, że odzyskali zdrowie dzięki doktorowi Podbielskiemu”.
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Ten cytat wydaje się przekonywać o tym, że dar, który
otrzymało społeczeństwo naszego kraju od Z. i T. Podbielskich
winien być powszechnie stosowany, a przede wszystkim
dostępny już ponad 30 lat dla wszystkich. Dlaczego tak nie
jest? Cyt. (Wprost 1985, nr 59 (161), s. 8): „Moim zdaniem
– mówi dr Podbielski – jest to skutek barier administracyjno-formalnych lub skutek ludzkiej zazdrości. Autor tego artykułu
podaje w dalszej części „Ludzka zawiść czy brak wyobraźni”.
Moim zdaniem wszystko po trochę. Chociaż zdawałoby
się, że T. Podbielski pomagając wielu osobistościom Polski
swoimi preparatami TP1 i TP2 potrafi „załatwić”, aby były one w powszechnym
użyciu – bo o to chodzi każdemu odkrywcy. Jednakże dr wet. T. Podbielski nie walczy o to, myślę, że i to świadczy o cechach wielkiego badacza, obserwatora i lekarza
– gdyż wielcy mówili „to co dobre – to samo musi się obronić i samo przebić”. Tak
też jest, gdyż po preparaty Z. i T. Podbielskich zwracają się ludzie z różnych stron
kraju, a nawet świata, wśród nich wielu dostojników państwowych. /…/.
Czy zatem w rodzinie weterynarii dokonania Z. i T. Podbielskich są znane?
Myślę, że tak, choć ciągle mało stosowane. Wynika to chyba ze skromnej, domowej
produkcji TP1 i TP2 i dużych potrzeb ludzi”.
Doskonale to zjawisko bezinteresownej zawiści w naszym środowisku
dr W. Deptuła „objaśnił”. A rzeczywistość jest taka, że w podręcznikach chorób
zwierząt nie znajdziecie Państwo zalecenia zastosowania preparatów TP1 i TP2.
W szerokiej gamie stosowanych obecnie terapeutyków warto również o nich pamiętać. Częściowo i temu ma służyć niniejszy rozdział.
Kiedy przybyłem do Dusznik, często zwracali się do mnie, różni znajomi
z prośbą o załatwienie preparatów dr T. Podbielskiego. Przez moje ręce przechodziły więc buteleczki zaopatrzone w etykietkę wystukaną na maszynie TP1 i TP2.
Jaki był efekt zastosowania tych preparatów nie wiem, gdyż nie śledziłem losów
ich zażywających.
Dr n. wet. Tadeusz Podbielski zmarł w 91 roku życia – 29 stycznia 1994 r.,
jego żona – Zofia – 29 marca 1993 r.
Odznaczenia: (m. in.) Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Partyzancki, Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski.
Na podstawie: publikacji wymienionych w tekście oraz inf. uzyskana z Archiwum UW od dyr. K. Pileckiego.
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JAK FENIX Z POPIOŁÓW …
czyli
Rozmowa z lek. wet. Jackiem Gołańczykiem
Rozmawiają: mgr Agnieszka Bylewska
i lek. wet. Maciej Gogulski
Nie ma nic bardziej fascynującego jak rozmowy z interesującymi ludźmi.
Wielu ludzi nosi w sobie jakąś historię, która wydobyta na światło dzienne ukazuje
np. ich bogatą osobowość, przedsiębiorczość, zaradność życiową, ponadprzeciętną odwagę ze skłonnością do ryzyka – czyli zgodnie z terminologią stosowaną
w kartach: skłonność do pójścia va bank i to wielokrotnie, determinację w osiąganiu celów i spełnianiu marzeń, a czasem bywa tak, że te wszystkie cechy skupić
może jeden człowiek. Ale po kolei…
Na spotkanie z lekarzem weterynarii Jackiem Gołańczykiem zabrał mnie
lek. wet. Maciej Gogulski – członek Prezydium naszej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Sam – mimo stosunkowo młodego wieku – świetny praktyk z własną,
wspaniale wyposażoną przychodnią weterynaryjną spełniającą standardy zachodnioeuropejskie w tym zakresie – bez uprzedzeń potrafi docenić szczególne osiągnięcia
kolegów działających w tej branży długie lata.
Doktora Gołańczyka poznałam w 1996 roku, kiedy przyszedł zapisać się do
naszej Izby po dłuższej niż pięć lat przerwie w wykonywaniu zawodu i pamiętam,
że Rada przyjęła go po tzw. rozmowie kwalifikacyjnej, która sprawdzić miała stan
wiedzy lekarsko-weterynaryjnej. Lek. wet. Jacek Gołańczyk sprawiał wrażenie
człowieka skromnego, mocno zdeterminowanego, by szybko uzyskać wpis do
Izby i podjąć pracę w zawodzie na terenie Poznania. Pamiętam, że przyszedł po
południu w dniu poprzedzającym wyjazdowe posiedzenie Rady – było to jeszcze
za czasów Pana Prezesa prof. dr hab. Karola Kotowskiego. Miałam już przygotowane materiały do przedstawienia jak zwykle na posiedzeniu Rady, a następnego
ranka nie miałam już przychodzić do biura Izby, bowiem i mnie i mec. Katarzynę
Nikodem miał odebrać spod mojego domu ś.p. dr Waldemar Golec.
Lek. wet. Jacek Gołańczyk nie miał ze sobą wymaganego kompletu dokumentów, ale bardzo zależało mu na czasie i powiedział, że przywiezie mi je wczesnym
rankiem pod dom. Tak wyglądało nasze pierwsze spotkanie na polu zawodowym.
Od tamtego dnia minęło już kilkanaście lat, z których – mam wrażenie – lek. wet.
Jacek Gołańczyk nie zmarnował ani chwili …
29 listopada br. przywitał mnie i lek. wet. Macieja Gogulskiego na progu swojej Kliniki Weterynaryjnej, entuzjastycznie oprowadził nas wstępnie po „swoich
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włościach”. Kiedy mijaliśmy rentgen, usłyszałam bardzo zabawną wypowiedź
dr Gołańczyka, z którą chyba można się zgodzić: „kasy fiskalne zrobiły dobrze
dla lekarzy weterynarii – wbrew obawom okazały się dobrocią: żeby uciec od
podatku, trzeba inwestować”. To zdanie brzmiało w mojej głowie jak motto, kiedy
już usiedliśmy wspólnie przy małej czarnej w przepaścistych fotelach osobistego
gabinetu, aby wysłuchać jego barwnej opowieści o kolejnych etapach życiowych,
które doprowadziły go do miejsca, w którym się znalazł obecnie.
A.B.:
Panie Doktorze, zaczynając, często pytam moich rozmówców o dom rodzinny,
rodziców, dzieciństwo, ale to oczywiście pytanie nieobowiązkowe …
Jacek Gołańczyk.:
Nie mam nic przeciwko temu pytaniu i chętnie opowiem. Urodziłem się
w Gorzowie Wielkopolskim, ale praktycznie całe dzieciństwo i młodość spędziłem
w Poznaniu. Tam też ukończyłem szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące.
W zasadzie już wtedy myślałem o kierunku weterynaryjnym, na tamtym etapie
może bardziej o skończeniu Technikum Weterynaryjnego, ale rodzice niechętni
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byli zbyt wczesnemu „uzawodowieniu” moich zainteresowań – chcieli, żebym
najpierw kształcił się na profilu bardziej ogólnym. Tak też się stało.
M.G.:
A co z planami weterynaryjnymi?
Jacek Gołańczyk:
Po maturze i tak chciałem zdawać na weterynarię we Wrocławiu, ale ponieważ byłem młodzieńcem dość niesfornym, rodzice nie chcieli spuszczać mnie
z oka i opłacać, – jak to wówczas definiowali – moich wybryków w obcym mieście
– nie wyrazili więc na to zgody. I tak, aby „wilk był syty i owca cała”, zdawałem
na kierunek pokrewny weterynarii: zootechnikę, a plusem dla rodziców było to,
że studia mogłem odbyć na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Los chciał jednak
inaczej. Egzamin zdałem, ale się nie dostałem. Po tej nieudanej próbie trzeba
było coś zdecydować.
Mój ojciec był projektantem w zakresie systemów wod – kan i tak się złożyło,
że prowadził prace projektowe w tworzącym się wówczas ogrodzie zoologicznym
na Malcie w Poznaniu. Aby jakoś mnie „zagospodarować” czasowo załatwił mi
pracę właśnie w tym ogrodzie. Była to oczywiście praca fizyczna w tworzących
się wybiegach, stajniach. Do moich zadań należało sprzątanie tych miejsc, a także
opieka nad zwierzętami: karmienie, podstawowa higiena i inne zgodnie z poleceniami szefa. Pracowałem tam z kolegą. Obaj miewaliśmy różne ciekawe pomysły.
Dano nam do dyspozycji wóz z mocno wymizerowanym koniem i wozem tym
przewoziliśmy często karmę, czy inne przedmioty, zdarzało się też zwierzęta.
Raz wpadliśmy na pomysł, żeby „ujeździć” konika polskiego, których parę było
w posiadaniu ogrodu. Nie było to wcale takie proste. Jak już udało się go ubrać
w uzdę itd., zaprzęgliśmy go do naszego wózka. Pamiętam, że zrobiliśmy to późnym
wieczorem i koń początkowo spokojny, jak zobaczył dużą i mroczną przestrzeń,
jak wyrwał znienacka, to pomknęliśmy na oślep niczym rydwanem. Była nawet
obawa, że wylecimy za to z pracy, ale tym razem się udało.
A.B.:
Fantazji Panu jak widać nie brakowało …
Jacek Gołańczyk:
Były jeszcze inne historie, ale najbarwniejsza, a może najbardziej widowiskowa i brzemienna w skutkach była ta z jeleniem. Pewna starsza kobieta wyhodowała
sobie w domu, pod lasem, gdzieś na wsi – jelonka. Dopóki był mały, nie było
z nim problemów. Jednak kiedy wyrósł zrobił się nie tylko niewygodny, ale nawet
niebezpieczny. Kobiecina nie bardzo wiedząc jak z nim sobie radzić, oddała go
do ogrodu zoologicznego. No i tam trafił m. innymi pod moją opiekę. Był to dorosły już i potężny samiec z ogromnym porożem, który nie tylko zupełnie nie bał
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się ludzi, ale miał szczególny dar przeskakiwania przez wszystkie możliwe płoty
i biegał sobie potem do woli po całym terenie ogrodu, a my musieliśmy go łapać
i przewozić na przeznaczony dla niego wybieg za pomocą naszego wózka – wozu
i przewracającego się, odkupionego z rzeźni i nie podkutego konia. Pewnego dnia,
a były to lata siedemdziesiąte…
A.B.:
Dobrze pamiętam te czasy – wtrąciłam
Jacek Gołańczyk:
Tak, więc pewnego dnia idąc do pracy z kolegą zauważyliśmy trzech wyelegantowanych gentelmenów w garniturach, pod krawatami – nieco nas to zaintrygowało, bo ogród zoologiczny jeszcze nie był oddany do użytku, czyli nie przyjmował
zwiedzających – boksy i wszelkie inne ekspozycje były dopiero w budowie. No ale
po chwili zapomnieliśmy o nich i zajęliśmy się swoją pracą. W ogrodzie, oprócz
naszego jelenia o imieniu Kuba, był jeszcze drugi, który biegał po bardziej już
publicznym wybiegu, w miejscu, gdzie kiedyś przewidywani byli potencjalni zwiedzający. My dostaliśmy zadanie przewiezienia tegoż jelenia w inne miejsce, a w to
przetransportowaliśmy naszego spryciarza Kubę, który niczego się nie bał, szczególnie ludzi, z którymi się wychował. Jeszcze nie zdążyliśmy za bardzo się oddalić
stamtąd, jak jelonek ochoczo pokręcił się po nowym wybiegu i nie bacząc na nic,
z właściwą sobie gracją i impetem przesadził płot i pognał w ogród. Może nic by
się nie stało, ale pech chciał, że wyskoczył wprost na naszych elegantów – jak
się okazało jakiś ówczesnych wysokich dygnitarzy. Rozpierzchli się w ogromnym
popłochu, przewracając się po drodze w ogromnym strachu, jeden nawet pognał
w pobliski las – wyrąbywany wówczas pod tereny rozbudowującego się ogrodu.
A.B.:
Rozumiem, że ta przygoda miała swój finał …
Jacek Gołańczyk:
A tak, miała. To był nasz ostatni dzień pracy na terenie ogrodu. Po tym
incydencie wyrzucono nas z hukiem za narażenie owych dygnitarzy na niebezpieczeństwo i …. skierowano do wyrębu lasu pod ogród w charakterze drwali…
A.B.:
Zakończył się rok ciężkiej pracy przy wyrębie i co potem…?
Jacek Gołańczyk:
Po wakacjach pojechałem na egzaminy do Wrocławia. Wtedy już na weterynarię. Pytania na egzaminie były bardzo proste, ale ponieważ nie przyłożyłem
się zanadto – no to nie zdałem.
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M.G.
I znów coś trzeba było ze sobą zrobić. Szykował się kolejny rok z niejasną
perspektywą …
Jacek Gołańczyk:
Zgadza się. Kolejny stracony rok. We Wrocławiu była taka roczna szkoła
pomaturalna – nazywaliśmy ją WIS-ówką. Nauka w niej trwała rok: były tam
zajęcia dla przyszłych oglądaczy – badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, pobieranie
prób – wszelkie prace zlecone. Była to bardzo ciekawa szkoła, ponieważ gromadziła
szczególną młodzież. Uczęszczali do niej ci, co nie dostali się na studia, wszyscy
czmychający przed wojskiem i tzw. młodzież bananowa.
M.G.
Bananowa?
Jacek Gołańczyk:
No tak – bananowa – tak się kiedyś określało rozbrykane dzieci dygnitarzy
partyjnych, władz i wszelkiej maści dyrektorów wyższego szczebla. Takie to były
czasy. Był to dla mnie znów bardzo szumny rok – nauka, ale przede wszystkim
mnóstwo zabawy i młodzieńczych szaleństw.
A.B.
W końcu jednak ukończył Pan upragnioną weterynarię?
Jacek Gołańczyk:
Tak. Do kolejnych egzaminów podszedłem już bardzo poważnie. Zdałem je
doskonale i dostałem się na uczelnię wrocławską.
A.B.
A jak szła Panu dalsza nauka?
Jacek Gołańczyk:
Z przedmiotami stricte weterynaryjnymi nigdy nie miałem problemów.
Można powiedzieć, że byłem pasjonatem i czułem, że muszę nadrobić te stracone po maturze 2 lata. Należałem do uczelnianego koła naukowych, od 3 roku
praktykowałem w klinice uczelnianej, gdzie uczestniczyłem już w wielu operacjach. Umiejętności te przydały się w czasie praktyk studenckich. Wprawiłem
nawet w wielkie zdumienie lekarzy prowadzących praktyki, kiedy samodzielnie
wykonałem cesarkę świni. Był to zabieg tak profesjonalny, że w uznaniu ekipa
nasza została uhonorowana przez rolnika pomarańczowym koniakiem. Takie
to były czasy…
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A.B.
Rozumiem, ze po takim solidnym przygotowaniu i nabyciu już dość zaawansowanych, jak na studenta, umiejętności chirurgicznych świat stał przed Panem
otworem …
Jacek Gołańczyk:
To był okres komuny i po ukończeniu studiów dostałem pracę w ramach tzw.
stypendium fundowanego …
A.B.
A tak, słyszałam o tym podczas rozmowy z dr Franciszkiem Kwineckim – zauważyłam.
Jacek Gołańczyk:
No właśnie, więc ja w ramach takiego stypendium podjąłem pracę w Trzciance, gdzie dostałem się pod skrzydła jednego z tamtejszych lekarzy. Później skierowano mnie do Czarnkowa do kolejnego doświadczonego już lekarza weterynarii.
Z nim robiłem dużo, jeździliśmy po gospodarstwach, leczyliśmy, operowaliśmy
– nauczyłem się wówczas wiele. Wkładałem całe serca w swoje kolejne staże.
Wciąż goniło mnie poczucie straconych wcześniej lat i chciałem wszystko umieć
i robić sam.
Był to okres komuny, państwowych lecznic. W międzyczasie, w 1980 r. – a były
to już czasy Solidarności – ożeniłem się, a w 1981 urodził się mój syn. W tamtym
okresie wysłano mnie do pracy do Lubasza. Była to wiosna 1981 r. Z Lubasza
pamiętam tylko kiepskie warunki mieszkaniowe. Jednakże po kilku miesiącach
dostałem ofertę pracy w lecznicy w Łobżenicy, gdzie czekało na mnie piękne,
trzypokojowe mieszkanie i wspaniały zespół współpracowników. Bardzo mile
wspominam lata, które tam spędziłem.
M.G.:
Spełniły się Twoje marzenia, mogłeś realizować się jako lekarz …
Jacek Gołańczyk:
W zasadzie tak. Jednak trzeba pamiętać, że był to schyłek epoki gierkowskiej, a więc puste chlewnie, opustoszałe obory, podupadające PGR – y, szara
rzeczywistość kończącego się komunizmu, puste półki w sklepach, wszystko
co było symptomatyczne dla tamtych czasów. No i ból PRL-u chyba największy – małe pensje. Trzeba było więc jakoś sobie radzić i spróbować dorobić.
W okolicy były bunkry poniemieckie i w związku z tymi bunkrami wpadł mi
do głowy pewien pomysł. Postanowiłem wynająć jeden z nich i założyć hodowlę pieczarek. Działalność tą prowadziłem obok pracy w weterynarii – która
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zawsze była dla mnie bardzo ważna, a pieczarkarnia stanowiła niezłe źródło
dochodu. Produkcja była tak wysoka, że rozpocząłem również eksport do Holandii. Mój kolega – sąsiad również
zajął się tą działalnością i wynajął
drugi bunkier.
Jakiś czas utrzymywałem tamto
status quo, ale w pewnym momencie
poczułem potrzebę zmiany.
A.B.
Czy to oznacza, że postanowił Pan
zrezygnować z praktyki lekarsko-weterynaryjnej?
Fot. Pałac w Sobótce k/Wrocławia – po remoncie generalnym

Jacek Gołańczyk:
Tak, to stawało się trudne do pogodzenia. W tym czasie kupiłem Ranczo
– z 10 ha ziemi w Sobótce k/Wrocławia, z pięknym, choć mocno zrujnowanym
pałacem. W oborze założyłem pieczarkarnię, a w pałacu rozpoczął się remont
na wielką skalę. Pieczarkarnia funkcjonowała bez zarzutu – w pałacu kapało
nam na głowy, była wilgoć, grzyb, zimno – sypały się mury. Wkładaliśmy
w niego z dnia na dzień ogromne pieniądze. Wszystko co działo się wówczas na
naszym ranczo można by skwitować jednym zdaniem: tak zdobywano „dziki
zachód”.Pamiętam, że kiedy już został do położenia tylko dach, pojawił się
kupiec – przedstawiciel polonii, który oferował mi fortunę za ranczo i pałac.
Jednak wówczas pomyślałem, że odczekam i po położeniu dachówki wezmę
wiele więcej. I to był ogromny błąd. Przyszedł 1989 rok – przełom, prywatyzacja. Eksport wygasł, pieczarkarnia padła – zostaliśmy z pałacem, bez kupca
i z mocno okrojonym budżetem. Najpierw zacząłem wyprzedawać co się dało
– samochody, ciągniki, wszystko co miało jakąkolwiek wartość i co miało zbyt.
Ale nie można było robić tego w nieskończoność. Byliśmy przyzwyczajeni do
życia na zupełnie innym poziomie. Zdałem sobie sprawę, że jeżeli czegoś nie
zrobię, to pogrążymy się bez reszty.
A.B.:
To wtedy zdecydował się Pan na przyjazd do Poznania?
Jacek Gołańczyk:
Mniej więcej. Postanowiłem wrócić do zawodu. Zgłosiłem się do Izby, rozmowa kwalifikacyjna z dr Golcem trwała krótko, była bardzo profesjonalna,
a ja wypadłem bez zarzutu. Wtedy mnie przyjęto. Jednak nie oznaczało to
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końca moich kłopotów. Okazało się, że w całym Poznaniu i okolicy nie mogłem
znaleźć pracy. Żaden z kolegów nie chciał przyjąć mnie do swojej praktyki. To
było straszne – byłem nadal bez pracy i jakichkolwiek perspektyw.
M.G.:
A skąd taka determinacja, żeby to był koniecznie Poznań?
Jacek Gołańczyk:
Powód był prosty – w Poznaniu było mieszkanie mojej mamy, a mama przebywała u mojej siostry w Danii – nie musiałem więc ponosić kosztów wynajmu.
M.G.:
Jednak w końcu udało Ci się zdobyć pracę w Poznaniu?
Jacek Gołańczyk:
Trochę to trwało. Kiedyś byłem na POLAGRZE i spotkałem tam dr Juszczaka, z którym znaliśmy się z czasów wcześniejszych, jeszcze kiedy zajmowałem się pieczarkami i często wyjeżdżałem za granicę. Dr Juszczak praktykował
w Klinice dr Grzegorza Wąsiatycza i skontaktował nas ze sobą. Dr Wąsiatycz
pamiętał mnie – jak się okazało – jeszcze ze studiów z Wrocławia i zatrudnił
mnie u siebie, pamiętając zapewne mój zapał i praktykę chirurgiczną – już
w tak wczesnym okresie. Do dzisiaj jestem mu niezmiernie wdzięczny i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że jako jedyny dał mi szansę przetrwać
w jednym z najtrudniejszych okresów mojego życia i zaprosił do współpracy.
Praca w Klinice postawiła mnie na nogi, wróciłem na dobre do zawodu.
Pracowałem po 12 godzin dziennie – tam był zawsze ogromny ruch,
mnóstwo klientów, przypadków, niezliczone operacje – chciałoby się rzec:
prawdziwy poligon chirurgiczny. Byłem w swoim żywiole.
A.B.:
Jest Pan bardzo przedsiębiorczy i pracowity, mogłabym śmiało powiedzieć
– niezniszczalny. Zawsze wykazuje Pan zapał do kolejnych, nawet mocno ryzykownych przedsięwzięć.
Jacek Gołańczyk:
Tak, współpraca z dr Wąsiatyczem układała się doskonale, ale przyszedł dla mnie wreszcie czas na usamodzielnienie. Udało się sprzedać ranczo
w Sobótce, łącznie z pałacem i wybudowałem dom pod Poznaniem. Wtedy
postanowiłem otworzyć własna praktykę – niezupełnie samodzielnie, bo nie
było na to środków, ale do spółki z kolegami. Potrzebowałem na ten cel pieniędzy. Dzięki odwadze żony zastawiliśmy nasz nowy dom na poczet zakładu
leczniczego dla zwierząt.
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A.B.:
Jak długo trwała współpraca w ramach spółki?
Jacek Gołańczyk:
Spółka przetrwała jakieś 5 lat. W tym czasie spłaciłem kredyt, więc mogliśmy odetchnąć z ulgą – dom nie był już zagrożony.
M.G:
Każdy z nas dąży do ustawicznych zmian i rozwój zawodowy wydaje się być
rzeczą naturalną może nie dla wszystkich, a tutaj otworzyła się kolejna możliwość.

Fot. Klinika Weterynaryjna lek. wet. Jacka
Gołańczyka – szpital.

Jacek Gołańczyk:
Zgadza się. Po spłaceniu wszystkiego doszedłem do wniosku, że przyszedł
czas, aby postawić na zupełne odrębne, samodzielne przedsięwzięcie zawodowe
i otworzyć własną klinikę.
Lek. wet. Jacek Gołańczyk uśmiecha się przewrotnie i dodaje: oczywiście jak
zwykle pod zastaw domu …
A.B.:
Czy rynek poznański, rynek zawodowy oczywiście jest rynkiem łatwym, czy
trudnym?
Jacek Gołańczyk, po chwili zastanowienia:
Jest łatwy i trudny jednocześnie. Trudny dla internistów, którzy muszą
walczyć między sobą o klienta, promować się, zdarza się dumping – liczba
lekarzy Weterynarii rośnie otwierają się nowe kierunki w Polsce – chociażby
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w Poznaniu – nie jest więc łatwo przetrwać. Pacjent ma do wyboru wielu lekarzy i od niego tylko zależy jakie kryterium mu odpowiada. Pod tym względem
specjaliści mają jednak łatwiej – jest ich dużo mniej i mogą sobie pozwolić na
większą koncentrację na samym procesie leczenia, doskonalenia kunsztu zawodowego nie stresując się tym, że trzeba o pacjentów jakiś desperacki sposób
zabiegać. Do dobrego fachowca klient zawsze wróci.

Fot. Klinika Weterynaryjna lek. wet. Jacka
Gołańczyka – recepcja
i sklep

M.G:
Masz opinię doskonałego chirurga – ortopedy i do tego świetnie wyposażona klinikę. Jak wchodziliśmy – mijaliśmy aparat rentgenowski, szpital dla
zwierząt i, własny dobrze wyposażony sklep z karmami i wszelkimi artykułami
dla zwierząt…
Jacek Gołańczyk:
Dziękuję. Muszę się pochwalić, że pacjentów mam tutaj z całej Polski i nie
tylko. Przyjeżdżają z Niemiec, Szwajcarii ….
A.B.:
To dość pokaźna klinika. Gdyby mógł Pan tak w skrócie wymienić co
obejmuje….
Jacek Gołańczyk:
Na początku wydawała się duża, ale z czasem widzę, że mógłbym ją już
dalej rozbudować, na wszystko powoli zaczyna brakować miejsca, ale to naturalne, w miarę rozwoju. No a póki co mam 3 gabinety, szpital, recepcję, sklep,
sale operacyjne, własne laboratorium, rentgen i tomograf komputerowy – od
niedawna.
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Fot. Tomograf komputerowy
w Klinice Weterynaryjnej lek.
wet. Jacka Gołańczyka(od lewej: lek. wet. Maciej Gogulski, lek. wet. Jacek Gołańczyk
i tech. wet. Magdalena Dymitrowicz)

M.G.:
Muszę w tym miejscu uzupełnić, że Twój tomograf jest jednym z kilku funkcjonujących w Polsce i jedynym jak dotąd w Wielkopolsce. No i wart bezwzględnego pokreślenia jest fakt, że diagnostyka za pomocą tomografu jest poszerzona
o pacjentów zewnętrznych – tomograf ten jest udostępniony w ramach tych usług
pacjentom kierowanym przez kolegów z innych praktyk, którzy mogą skorzystać
z urządzenia w procesie diagnozowania i leczenia swoich pacjentów.
Jacek Gołańczyk:
Staramy się służyć innym zgodnie z zasadami etyki lekarsko – weterynaryjnej. Wyznaję zasadę, że pacjent, który skierowany przez swojego lekarza
prowadzącego korzysta z naszego tomografu, bezwzględnie do tego lekarza
wraca ze zdjęciami i stosownym opisem, na dalsze leczenie. Sam bardzo chętnie
korzystam z tomografu w pracy bieżącej, praktycznie mogę oglądać poszczególne elementy szkieletu, kręgosłupa, tkanek miękkich w technice 3 D, dowolnie
obraz obracać, zaglądać i wszystko precyzyjnie widzę na ekranie komputera
będącego integralną częścią tomografu i zainstalowany jest w pomieszczeniu
sąsiadującym. Muszę podkreślić, że do sali z tomografem można wejść od strony wewnętrznej, od kliniki, jak również niezależnym wejściem z poczekalnią
z zewnątrz – dla pacjentów spoza Kliniki, korzystających z tej usługi.
A.B.:
Wiadomo, że podstawą sukcesu w leczeniu, jest postawienie właściwiej diagnozy. W tym wypadku diagnozę tę stawia się w dużej mierze w oparciu o zdjęcia
z tomografu. Nie wystarczy jednak, aby były one dobrej jakości – potrzebny jest
fachowiec, który je właściwie odczyta i sporządzi profesjonalny opis. Kto zajmuje
się opisem zdjęć z pańskiego tomografu?
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Fot. Klinika Weterynaryjna lek. wet.
Jacka Gołańczyka (wejście zewnętrzne do Sali z tomografem – poczekalnia)

Jacek Gołańczyk:
Współpracujemy w tym zakresie z najwyższej klasy specjalistami
w skali kraju, pracującymi z tomografem o wiele dłużej: dr Tadeuszem
Narojkiem z Warszawy i lek. wet.
Mateuszem Heblem współpracującym z dr Dariuszem Niedzielskim
– właścicielem jedynego w Polsce
rezonansu magnetycznego. Zdjęcia przesyłane są do nich drogą elektroniczną
i w przypadkach diagnozowania
kręgosłupa, gdzie diagnoza i terapia musi nastąpić niezwłocznie
– opis otrzymujemy w ciągu 12
godzin. W przypadku tkanek miękkich trwa to do 48 godz.

Fot. Klinika Weterynaryjna lek.
wet. Jacka Gołańczyka – pomieszczenie diagnostyczne tomografu –
komputery.

A.B.
Jeszcze podczas studiów z zapałem działał Pan w kołach naukowych, dążył Pan
do ciągłego zgłębiania tajników sztuki lekarsko-weterynaryjnej. A jak jest teraz?
Jacek Gołańczyk:
Na bieżąco uczestniczę w sympozjach naukowych zarówno w kraju jak
i za granicą. Moja Klinika prowadzi wakacyjne szkolenia studentów kierunków weterynaryjnych, praktyki dla uczniów Technikum Weterynaryjnego
i policealnych szkół weterynaryjnych.

101

Moja rozmowa z…

M.G.
Zapomniałeś Jacku o Lwowie, a jest to kwestia istotna zarówno ze względu na
godną podkreślenia działalność dydaktyczną, jak i aspekt szerszy – wspierania na
tym polu studentów uczelni o głębokich tradycjach polskich, działającej na byłych
terenach Rzeczpospolitej.
Jacek Gołańczyk:
To prawda. Prowadzę również szkolenia wakacyjne studentów lwowskiej
uczelni weterynaryjnej.
A.B.
Może Pan być dumny ze swojej Kliniki. Dziękujemy serdecznie za poświęcony
nam czas i wspaniałą opowieść o życiu i życzymy nieustających sukcesów…
Czas naszej rozmowy dobiega końca. Powoli kierujemy się na parking. Lek. wet.
Jacek Gołańczyk odprowadza nas do samochodu. Patrzę zza przedniej szyby jak
stoi na tle wejścia do swojej Kliniki. Człowiek z niezwykłą energią, przedsiębiorczy,
pracowity, tyle razy zaczynający od symbolicznego zera do kolejnego sukcesu. Jak
Fenix odradzający się z popiołów – pomyślałam …
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Prof. dr hab. Franciszek Kobryńczuk

WIERSZE
Miss piękności

Złote jajko

Mrówka – owad cienki w talii,
giętka, zwinna, bo bez kości,
pojechała do Italii
na wybory miss piękności.

Raz zdarzyło się znieść kurze
wielkie, złote jajko w Nurze.
Dziadek z babcią – emeryci,
owej kury posiadacze,
z grosza prawie już wymyci
na samochód i na daczę
dla swej wnuczki w wielkim mieście,
rzekli: – Koniec biedy wreszcie!

Kandydatek było mrowie.
Nie wiedziano aż do końca,
której z nich przypadnie głowie
ta korona migocąca.
Czy chcesz wierzyć, czy nie wierzyć
naszej mrówce z Białowieży
założono ją na czoło.
Gdy wróciła do macierzy
otoczyli ją wokoło
przyjaciele i znajomi.

Z jajkiem złotym jest jak z bajką.
Nieprawdziwe bywa nieraz.
Rzekła babcia: – Sprawdźmy jajko
u dobrego jubilera!
– Tak, wysoko karatowe
jest to jajko! – rzekł jubiler.
Można za nie kupić nowe
auto oraz piękną willę.

Z tłumu wyszedł stary chomik
i w imieniu wszystkich gości
złożył naszej miss piękności,
jak najszczersze gratulacje,
prosząc wszystkich na kolację.

Przyjechała na sobotę
wnuczka w szaro-mglistą jesień.
– Dajcie mi to jajko złote,
drugie wam kokoszka zniesie!

Zauważył lis zdziwiony,
że ma mrówka, prócz korony,
złoty medal zawieszony.
– A to za co? – ją zagadał.
– Obok trwała olimpiada.
W dyscyplinie jednej z wielu
wzięłam udział, przyjacielu!
– W jakiej, mrówko? Mów, nie czaruj!
– W podnoszeniu...
– Co?
– Ciężarów!

Dziadek z babcią paśli kurę,
sypiąc ziarno coraz lepsze,
pewni, że emeryturę
drugie jajko im podeprze.
Z jajkiem złotym jest jak z bajką.
Raz się rodzi wbrew naturze.
Niech przykładem będzie jajko,
które zniosła kura w Nurze.
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Agnieszka Bylewska

WIERSZE

Będę o tym myśleć…
Ta miłość błąkająca się po wyżynach
Rozdarta jak papier, wątła tak jak rosa
Rosnąca o zmierzchu, gdy nikt jej nie trzyma
Nieobecna rankiem, kiedy dusza bosa
Wybuchają noce w moich ciasnych skroniach
I podążam ścieżką, która nas przygarnie
W jakąś nocy ciemnej jasną bezcielesność
W jakąś duszy chłodnej cielesną nostalgię
I już nie nazywam cię imieniem żadnym
Jeszcze ktoś usłyszy i jeszcze ktoś zadrwi
Pozapalaj lampy jak zwiastuny myśli
Ziemia się obsuwa, kwiaty się zapadną..
Maleńkie słoneczko w narożniku jaźni
Widziałam, świeciło i nie dam mu zgasnąć
Pootwieram w sobie resztki wyobraźni
Będę o tym myśleć zanim całkiem zasnę.

Na skrzydłach…
Czy to na skrzydłach walca niczym
ptak
Wzlecę nad parkiet, wolna od twych
dłoni
Czy już do drzwi powoli jesień gna
I ktoś ciebie mi właśnie zasłonił
Teraz liście spadają już szybciej
Jesień zimna i wiatr gdzieś je goni
Ludzie mówią zima twarda idzie
A mi żal, że lato śnieg przesłoni
Będę myśleć słonecznymi snami
Będę śnić o dniach i ciepłej nocy
I opowiem ci między wierszami
Jak mi jest, gdy świat pełen tęsknoty
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Nie zobaczę…
Zakryję oczy i nie zobaczę
Świat cały przemknie mi przed oczami
A ja uparcie krzycząc nie znajdę
Źródła ciszy, tej która jest nami
Twoje ręce gorące, zaczekam
Każdą myślą przywołam nim zasnę
I poczujesz, że świat nie ucieka
I uwierzysz – galaktyki tańczą
Nie zamykaj oczu bo świat płacze
Kiedy płyniesz w horyzontu topiel
Słowem ciepłym okryj mnie jak płaszczem
Dzień uśmiechnie się… tym razem do mnie.

Spowita w miękką melancholię…
Spowita w miękką melancholię
Jak ogień prężę się i płynę
W dali harfy brzękają anielskie
Takie piękne są, ja od nich ginę
Położyłam się i mgła mnie niesie
Ciepła jakaś i bawi się rosą
Ktoś mi mówi, że zwiastuje jesień
A ja mówię wiosna idzie płonąc…

Róża na śniegu
Gdy mnie zechcesz zauroczyć, to cóż robić
Czy ucieczką się ratować, czy zaczekać
Kiedy żagle kolorowe naszych łodzi
Tak się snują jak zgubione nasze serca
Na jeziorach z białym szkwałem nie popłynę
Nie uczepię się też wiatru, by odjechać
W piasku plaży wyrysuję twoje imię
A ty przyjdziesz i zrozumiesz to bez pytań
I nie zmyje żadna fala ziaren piasku
I nie zwieje żaden wiatr, i deszcz, i jesień
W porach roku zapisany lata zwiastun
A na śniegu niczym róża… moje serce.
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KOMUNIKATY
Ukazała sie książka o lekarzach weterynarii ofiarach II wojny światowej, która jest do nabycia na stronie internetowej wydawnictwa Bellona
http://ksiegarnia.bellona.pl

Biogramy lekarzy w układzie alfabetycznym

OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ

Omówienie poszczególnych grup pomordowanych

LEKARZE WETERYNARII

•
•
•

Lekarze weterynarii pomordowani w obozach
niemieckich i sowieckich
Unikatowe fotografie ofiar terroru

Włodzimierz Gibasiewicz

•

ISBN 9788311121645

http://ksiegarnia.bellona.pl
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LEKARZE
WETERYNARII

OFIARY

II WOJNY
ŚWIATOWEJ

Z żałobnej karty

Dr n. wet. Lech Gogolewski

Ś.P. PROFESOR DR HAB. WINCENTY WIĘCKOWSKI
Profesor dr hab. Wincenty Więckowski urodził się 25 stycznia
1924 roku w Inowrocławiu. Pochodził z rodziny rzemieślniczej.
Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył także w Inowrocławiu.
W czasie II wojny światowej brał czynny udział w obronie
Warszawy pełniąc funkcję łącznika. Przez lata wojenne pracował w
rolnictwie jako robotnik rolny i zootechnik w powiecie włocławskim
i inowrocławskim.
Po zakończeniu wojny uzupełnił wykształcenie i w roku 1946 ukończył Państwowe Liceum Rolnicze uprawniające go do rozpoczęcia studiów na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu. Studia weterynaryjne ukończył w 1951 roku.
W latach 1950-1952 był asystentem w Katedrze Chorób Wewnętrznych wrocławskiego Wydziału. 1 lipca 1952 roku Rada Wydziału nadała mu stopień doktora
medycyny weterynaryjnej. W tym samym roku na własna prośbę przeszedł do pracy
terenowej w powiecie tucholskim, gdzie do 1962 roku pracował jako Powiatowy
Lekarz Weterynarii. Lata 1962-1966, to praca na stanowisku Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy.
W 1967 roku prof. dr hab. Wincenty Więckowski podjął pracę w Zakładzie
Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu. Pracował tam jako konsultant, jednocześnie
pełniąc funkcję kierownika.
Od 1974 roku prof. Więckowski zatrudniony był w oddziale poznańskim
Instytutu Weterynaryjnego w Puławach na stanowisku adiunkta. W międzyczasie
współpracował z Wojewódzkim Zakładem Weterynarii.
W 1981 roku przedstawił pracę habilitacyjną i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Do 1994 roku był czynnym pracownikiem
Instytutu Weterynaryjnego. Za pracę społeczną, polityczną i zawodową odznaczony
został Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaką
Honorową za szczególne zasługi dla województwa bydgoskiego. Podkreślić należy
jego znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej, a w szczególności w badaniach
nad anemią prosiąt oraz zwalczaniem chorób zaraźliwych, takich jak: pryszczyca,
bruceloza i gruźlica.
Przez wiele lat pracował nad profilaktyką i leczeniem chorób świń i cieląt.
Solidność, kreatywność, pracowitość i aktywność to niezaprzeczalne cechy
osobowości profesora Wincentego Więckowskiego. Zawsze było o czym rozmawiać. Zawsze zostawało jeszcze coś na przyszłość.
Żegnamy Cię Profesorze. Jest nam dziś smutno, ale zostaniesz na dobre
w naszej pamięci.
dr n. wet. Lech Gogolewski
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Ś.P. Zenon Warot
s. Alojzego i Joanny
Urodził się 07.12.1926 r. w Śremie. Szkołę Podstawową
i Gimnazjum ukończył w Śremie.
Po odbyciu studiów wyższych w latach 1950-1955,
specjalizując się w zakresie medycyny weterynaryjnej,
otrzymał w dniu 04.03.1955 r. dyplom ukończenia studiów wyższych na Wydziale Weterynaryjnej UW i Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i uzyskał
stopień lekarza weterynaryjnego.
Od dnia 01.06.1956 r. został zatrudniony jako lekarz wet. W Państwowym
Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Lidzbarku Warmińskim. Od roku 1964 do
1968 był dyrektorem Państwowego Zakładu Unasieniania Zwierząt w Lidzbarku
Warmińskim. Od dnia 01.09.1968 r. pracował na stanowisku lekarza wet. W Państwowym Zakładzie Weterynaryjnym w Obornikach. Następnie zatrudniony był
na stanowisku starszego ordynatora wet. oraz inspektora WIS w Wojewódzkim
Zakładzie Weterynarii w Poznaniu Oddział w Obornikach.
Od roku 1971 należał do Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii Oddział
w Poznaniu.
W roku 1991 przeszedł na emeryturę. W dniu 11.07.1984 r. – otrzymał odznakę
„ Zasłużony Pracownik Rolnictwa” nadana przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywieniowej.
W dniu 02.07.1986 r. – uchwałą Rady Państwa odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi.
W dniu 07.05.2005 r. – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
oraz Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej nadali lek. wet. Zenonowi Warotowi Złoty Dyplom Honorowy Lekarza Weterynarii z okazji 50-lecia
ukończenia studiów.
Lek. wet. Zenon Warot zmarł w dniu 10.10.2011 r.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Lek. wet. Eliza Grzesiak
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Obornikach
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Śp. dr n. wet. Jacek Króliński
(1947-2011)
21 listopada 2011 roku dotarła do nas wiadomość
o odejściu dr n. wet. Jacka Królińskiego. Wiadomość pogrążyła w smutku najbliższą rodzinę, wielu przyjaciół i liczne
grono znajomych.
W ciągu swego 64-letniego życia Jacek Króliński zyskał
ogromny szacunek i uznanie, jako nauczyciel i wychowawca
licznego grona studentów, doskonale zapowiadającego się
naukowca i wybitnego redaktora. Ogromną Jego zasługą
było wydawanie raz na kwartał najlepszego w kraju samorządowego czasopisma – Biuletynu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jego zasługą było wydanie „Słownika Biograficznego Lekarzy Weterynaryjnych Dolnego
Śląska 1945-1999” stanowiącego wzór tego typu słowników
dla następnych wydawanych przez inne Izby. To pod Jego
redakcją ukazała się niezmiernie interesująca pozycja: „20-lecie Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej 1991-2011”, w której pisał: „Absolwenci opuszczający
uczelnie weterynaryjne obok zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także
podstawowego niezbędnego do należytego wykonywania zawodu doświadczenia
zawodowego, chcąc pełniej zrozumieć i przeżywać swoje człowieczeństwo, powinni
dodatkowo dążyć do poznania sensu swego istnienia, wykazywać ciekawość świata
oraz wrażliwość na piękno w różnych jego przejawach. Stąd dobrze się stało, że na
wydziałach medycznych, technicznych i przyrodniczych wielu uczelni, powstają
w ostatnich latach katedry nauk humanistycznych, przez co studia stają się ciekawsze i pełniejsze, a tym samym bardzo ubogacają swoich absolwentów. Człowiek
jako istota rozumna i wrażliwa, dąży bowiem nie tylko do poznania siebie, ale
również otaczającego świata z wszystkimi jego przejawami”.
Pozwalam sobie na wtrącenie jeszcze kilku słów autorstwa znanej i bardzo
lubianej p. prof. dr hab. Teresy Zaniewskiej, która wypowiedziała się o „Roli Biuletynu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w humanizowaniu zawodu
lekarza weterynarii”: „Na kształt i rolę „Biuletynu” wpływa jego redakcja. Są to
bez wątpienia szlachetni pasjonaci, ludzie kochający swój zawód i ludzie kochający
ludzi. Zapewne każdy z czytelników tego pisma przechowuje w pamięci przykłady i doświadczenia własne. Ja też mam swój zapis. Gdy przed laty przyjechałam
do Wrocławia po raz pierwszy na zaproszenie Profesora Norberta Pospiesznego
(zaimponował mi swoją inteligencją, osiągnięciami i niezwykłym porządkiem
w Katedrze) i gdy po kilku dniach opuszczałam piękny, gościnny Wrocław
pierwszym bardzo wczesnym pociągiem (4.45), z listopadowych, osnutych mgłą
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ciemności wynurzyła się tajemnicza postać. Był to dr Jacek Króliński. Przyniósł
mi na długą drogę do Warszawy (a we Wrocławiu widział mnie przecież po raz
pierwszy!) własnoręcznie zrobione kanapki, sezamki, sok wiśniowy i… pachnący
jeszcze drukarską farbą najnowszy „Biuletyn”. To była najkrótsza i najciekawsza
w moim życiu podróż”.
Jacek Króliński urodził się 11 kwietnia 1947 r. w Katowicach z ojca Juliana
i matki Zofii. W Katowicach ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1965 r. rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym WSR
we Wrocławiu, które ukończył w 1971 r. Od 1 marca 1972 r. rozpoczął pracę
w Pracowni Fizjologii i Patologii Rozrodu ZHW we Wrocławiu. Od 1 marca
1974 r. w Katedrze Patologii Rozrodu i Klinice Położniczej Instytutu Patologii
i Terapii Zwierząt AR we Wrocławiu. W 1985 r. powrócił do ZHW Wrocław.
W 1978 r. obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora n. wet. Dorobek
naukowy Jacka Królińskiego (dane do 2000 r.) liczy 99 prac.
Jacek Króliński w 2006 r. został wyróżniony medalem honorowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „BENE DE VETERINARIA MERITUS”.
Zmarły Jacek Króliński pozostawił żonę, córkę i dwóch synów.
Pamięć o Nim na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Włodzimierz Gibasiewicz
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WYBITNI KTÓRZY ODESZLI…
Bogusław Stankiewicz (1936-2011) i wspomnienia z czasów studiów
Edward Bogusław Stankiewicz, czyli Boguś był moim serdecznym Przyjacielem ze studiów weterynaryjnych oraz wybitnym znawcą chorób ryb. Również
świetnie władał piórem o czym PT Czytelnicy
przekonają się za chwilę.
Autoreferat dr. n. przyrod. E. B. Stankiewicza otrzymałem wraz ze zdjęciami za
pośrednictwem dr. n. wet. Jana Krupy 19 10
2011 roku. Był on publikowany w „Złotej
Księdze Pamiątkowej Absolwentów Wydziału Weterynaryjnego SGGW, rok 1961”,
Orthodruk, Białystok, 2011, redakcja Jan
Krupa i inni. Książka była przygotowana
z okazji 50-lecia dyplomów Absolwentów.
Dr. J. Krupa uprzejmie wyraził zgodę na
opublikowanie tekstu w Biuletynie WILW
w Poznaniu. Niniejszy autoreferat jest drugą
autobiograficzną publikacją E. B. Stankiewicza. Pierwszą była książeczka: E. B. Stankiewicz: „Z Nowogrodczyzny do Pojałtańskiej
Ojczyzny”, Wydawnictwo: Foka, Szczecin,
2003, s. 80. Też znakomicie napisana i ilustrowana.
Tekst autoreferatu E. B. Stankiewicza
„Tak niedawno zda się wstępowałem po białych schodach starego, Mikołajewskiego gmachu na warszawskim Grochowie po wiedzę u wybitnych profesorów
na Wydz. Weterynaryjnym SGGW: Krysiaka, Kulczyckiego, Szwejkowskiego,
Stryszaka, Piwowarczyka, Gutowskiego, Stefańskiego, Gedroycia, Heya, Kocyłowskiego, Tarczyńskiego. Uzyskawszy w 1961 absolutorium, rozczarowany niedotrzymaniem przyrzeczeń przez pana docenta ichtiopatologii – Kocyłowskiego z Zakładu
Chorób Ryb I.W. w Puławach udałem się w przeciwnym kierunku, to znaczy na
północ do Olsztyna do Ośrodka Zwalczania Chorób Ryb, gdzie zostałem życzliwie
przyjęty przez jego kierowniczkę panią mgr Jadwigę Grabdową, której mąż pan
profesor Eugeniusz Grabda, podówczas był rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej,
jednocześnie kierując zakładem chorób ryb. Był to znany uczony ichtiopatolog,
któremu w jakiejś mierze zawdzięczam obronienie pracy doktorskiej, ale to było
już po przyjeździe państwa Grabdów do Szczecina 15 lat potem. Zadomowiłem się
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w pracowni ośrodka zwalczania chorób
ryb mieszczącej się na drugim piętrze monumentalnego gmachu Instytutu Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie – Kortowie.
Przez niecały rok pobytu na Warmii i Mazurach odbywałem staż w Wojewódzkim
Zakładzie Weterynarii zapoznając się ze
wszystkimi jego sektorami ale gros czasu
przeznaczono mi na naukę ichtiopatologii
w ośrodku pani Grabdowej, gdzie uczyłem
się tej specjalności w pracy laboratoryjnej
i w stosowaniem praktycznym na stawach
i jeziorach.
Pamiętam wyjazd z ekipą szefowej
pani Grabdowej na Hel skąd w stosie wyłowionych śledzi w pracowni Morskiego
Instytutu Rybackiego w Gdyni szukaliśmy
pasożytów dla każdej sekcjonowanej ryby
sporządzając indeks parazytologiczny. Nie
zniechęciła mnie ta żmudna wielogodzinna praca, która była w następnych moich
latach chlebem powszednim. Zbożne zajęcia i miły pobyt w Kortowie i różnych
innych miejscach Warmii i Mazur (lustracje obór w akcji pryszczycowej) przerwał
niespodziewany telefon z Warszawy; pobladła szefowa wręczając mi słuchawkę
telefonu wyszeptała: pan dyrektor Oberfeld do pana; usłyszałem w słuchawce
głos szefa polskiej służby weterynaryjnej: „panie kolego proszę przerwać staż i na
moje polecenie udać się do Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Szczecinie do
dyrektora Sawickiego”. „Ad hoc” mianowany kierownikiem tamtejszego ośrodka
chorób ryb na całe Pomorze zachodnie i część powiatu woj. gdańskiego i poznańskiego rozpocząłem w asyście adiunkta zakładu chorób ryb Instytutu Weterynarii
w Puławach dr Kocyłowskiego trudną służbę dla dobra gospodarki rybnej.
Wczesną wiosna 1962 roku po długiej podróży pociągiem z Olsztyna, wysiadłem
na szczecińskim dworcu wciśnięty między czerwony mur pruskiej twierdzy a rzekę
Odrę. Garbata Warszawa M-20 dyrektora Szczecińskiego Wojewódzkiego Zakładu
Weterynarii zawiozła mnie do zarezerwowanego hotelu „Gryf” na głównej ulicy miasta, gdzie miałem mieszkać przez dwa najbliższe tygodnie. Nazajutrz pełen tremy stawiłem się przed oblicze nowego pracodawcy – Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
– lek. wet. Aleksandra Sawickiego, zwierzchnika surowego, siejącego postrach
wśród podwładnych. Szczecińska placówka rybacka, szumnie nazwana – „Ośrodkiem Zwalczania Chorób Ryb”, działała rok, kiedy została zawieszona jej działalność z powodu dochodzenia prokuratorskiego wobec jej kierownika. Wojewódzki
Lekarz Weterynarii, któremu podlegała miał w tej sytuacji nielichy kłopot, jako,
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że sygnowane przez WZWet. umowy z jednostkami gospodarki rybnej były pozawierane, a należności za badania od gospodarstw rybackich nie wpływały na
konto WZWetu.
Nowego kandydata na pracownika trzeba było przywieźć w przysłowiowej
teczce o co zatroszczył się szef polskiej służby weterynaryjnej dyrektor Oberfeld,
jako, że sytuacja była podbramkowa. W tej sytuacji zaproponowano moją skromną
osobę lekarza stażystę na to jakże niebezpieczne „śmierdzące”, jak się później okazało, stanowisko kierownika Międzywojewódzkiego Ośrodka Zwalczania Chorób
Ryb z siedzibą w Szczecinie.
Obiecane przez dyrektora Oberfelda bonusy okazały się bez pokrycia. W siedzibie ośrodka poza małym pokoikiem dzielonym z koleżanką, lekarzem weterynarii,
w poniemieckiej willi dosłownie nie było nic, ani wyposażenia potrzebnego do
pracy laboratoryjnej czy terenowej, ani tzw. środka transportowego. Zamiast tego
dostawałem plik blankietów delegacyjnych, które trzeba było traktować jak świętość, pamiętać o tym, aby w najmniejszej „pipidówce” przystawiono na dokumencie
pieczątkę z nazwą miejscowości czy przysiółka i po zakończeniu delegacji rozliczyć
wyłożone na podróż swoje pieniądze. Mieszkając w pokoju gościnnym w szczecińskiej lecznicy dla zwierząt byłem w nieustannych podróżach w międzyczasie
załatwiałem sprawy bytowe. Kiedyś schodząc w szlafroku z pięterka, na którym
mieszkałem, poprzez portiernię do prysznica z walizką wypełnioną niezmywalnymi
od kilku dni statkami byłem zagadnięty przez stróża lecznicy, „o pan doktor znowu
wyjeżdża w delegację”.
Wykonywałem badania w gospodarstwach rybackich, najczęściej na groblach
stawów, w szopach i magazynach nieraz w kuchniach rybaków. Tłukłem się pociągami do Gdańska, Poznania, Gorzowa, Koszalina, Słupska, a potem następowała przesiadka do samochodu rybaków, jakiejś Nysy, Żuki, Pikapy, Warszawy,
nieraz osobowej Syrenki. Noclegi w tak zwanych pokojach gościnnych, żywienie
w gospodach GS. Na kolację nieraz przygotowywało się smażone ryby, które
zostawały po badaniu. Pracownia działała w terenie pod gołym niebem, stąd na
skrzyniach po rybie ustawiałem lupę, szkiełka i szkła kompresyjne a w brudnej
części dokonywałem sekcji nie kłopocząc się o utrzymanie porządku, jako że byłem nad brzegiem wody. Bogaty materiał ichtiofauny, możliwość oceny świeżych
zmian chorobowych, a zwłaszcza różnorodna fauna pasożytnicza widoczna w polu
widzenia mikroskopu nieraz poruszająca się na tle złogów rozgniecionych tkanek
skrzeli, nerek, czy woreczków żółciowych zmuszały do głębokiego zastanawiania
się nad ich pięknem i taksonomią. Zdobywałem doświadczenie i wiedzę niestety
sam nie mając w pobliżu przewodnika naukowego.
Niemniej udało mi się napisać pierwszy artykuł o swoich odkryciach przyjęty
bez większych zastrzeżeń przez środowisko naukowe i rybackie, a w końcu po
czternastu latach pracy w tej specjalności obronić na publicznej rozprawie na wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie rozprawę doktorską,
której tytuł brzmiał: „Obraz neuropatologiczny u ryb z posocznicą karpi”. Z trudnym
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problemem zetknąłem się w pierwszym roku działalności w ośrodku. W lecie 1962 r.
na zalewie szczecińskim pojawiła się choroba węgorzy. Rybacy spółdzielni Certa
wyławiali ospałe z krwawymi wybroczynami z uogólnionym zapaleniem skóry ryby.
Objawy szczególnie nasilały się w sadzach i w basenach magazynowych. W krótkim czasie pokryte otoczką śluzu węgorze snęły. Straty finansowe były olbrzymie,
zwłaszcza, że Centrala Rybna w Szczecinie miała podpisaną umowę eksportową
z ówczesnymi zachodnimi Niemcami. Przepadały dewizy. Za chorą rybę i jej zwłoki CR nie zamierzała płacić poławiającej i dostarczającej ryby spółdzielni Certa.
Powstał między stronami zażarty spór, który próbował spacyfikować inspektor
Ministerstwa Rolnictwa pan Frajtag. Chociaż nie byłem stroną w tym konflikcie nie
mniej przy okazji obrywałem, jako że nie godziłem się na tendencyjne niefachowe
oceny powoływanych ad hoc komisji tzw. czynników. Rybaków Certy prezentował dyrektor Janusz Orda, starszy siwowłosy pan z poczuciem humoru. Wracając
z badań baz spółdzielni na zalewie przejeżdżaliśmy obok centralki Rybnej przy
której nabrzeżu stała flotylla monitorów marynarki wojennej z zacumowanych tam
z okazji święta morza. Lufy okrętów sterczały groźnie na tle gmachu CR. Pan Orda
widok ten skomentował następująco: wie pan co doktorze, chyba pójdę pogadam
z marynarzami a oni za poczęstunek oddadzą salwę na Centralę i będzie po sporze.
Doświadczenie wyniesione z tej węgorzowej afery spożytkowałem publikując na
łamach miesięcznika Gospodarka Rybna artykuł wespół z panem dr Z. Chełkowskim
w WSR Szczecin artykuł o epizoocji pomoru węgorza na zalewie szczecińskim.
Zdobywane nie tylko doświadczenie a pewien rozgłos koło młodego ichtiopatologa
ułatwił mi zaangażowanie się jako delegata biura handlu zagranicznego Rybeks do
misji zagranicznych. Kwalifikowałem jakość zdrowotną importowanych ryb, a to
w Jugosławii, a to w Skandynawii Z własnej inicjatywy pływałem wiele miesięcy
na łowiska atlantyckie, gorges banku. Na statku bazie rybackiej floty obsadzałem
stanowisko laboranta – bakteriologa uruchamiając pierwsze w naszej flocie rybackiej laboratorium biochemiczne. Tuż przed emeryturą odbyłem kilkumiesięczny
rejs na morze Beringa gdzie już urzędowo z ramienia MR cenzurowałem stopień
realizacji europejskiego prawa sanitarnego na statkach, przetwórniach naszych
armatorów rybackich, których teraz niestety już nie ma.
Tutaj zwłaszcza wspominam moje pobyty w Jugosławii za czasów marszałka
Tito. Jako delegat biura handlu zagranicznego Rybeks kwalifikujący kupowanego w Jugosławii karpia (szaran) po pracy byłem zapraszany na biesiady poznając
bałkańskie potrawy z których tamtejsza zupa rybna „czorba” i pieczony w żarze
ogniska karp były niezrównane. Były serdeczne rozmowy z miejscowymi w tym
wielonarodowościowym bogatym państwie trzymanym w karbach przez związek
komunistów Jugosławii i Prezydenta Josipa Bros Tito. Gospodarstwa rybackie
(rybogazdinstwa) gospodarowały na wielkich obszarowo stawach, które dawały
w ciepłym klimacie i przy obfitości dobrej karmy (pszenica i kukurydza) duże
utuczone karpie preferowane na lokalnym rynku, ale nie u naszych rodaków
szukających na wigilię mniejszych wagowo i eksterierowo ryb. Przyglądając się
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społeczeństwu dawnej Jugosławii, a więc Serbom, Chorwatom, Czarnogórcom,
Słowińcom. W Bośni i Hercegowinie trafiłem na polskie wsie, zdumiewałem
się fenomenowi krwawej wojny domowej, która doprowadziła do upadku tego
zamożnego ufającego w swą siłę państwa. Wydaje się spoiwem cementującym
zawartość państwa była osoba ich bohatera narodowego marszałka Tito, którego
kult widziało się na każdym kroku. Jugosłowiańscy gospodarze byli serdeczni
i gościnni jak już wspomniałem biesiadowałem w ich gronie zachwycając się
nie tylko jadłem i napitkami ale i nostalgiczną orientalną muzyką. W Zagrzebiu
miałem okazję poznać sławę europejskiej wirusologii – profesora Nikoło Fijana, odkrywcę wirusa Rhabdowirus karpio przyczynę trapiącej hodowlę karpi
w Europie, choroby posocznicy karpi nazwanej przez profesora (svc), wiosenną wiremię karpi. Tak się zdarzyło, że to znaczne odkrycie wirusologiczne
korespondowało z tezami mojej obronionej pracy doktorskiej, a mianowicie
udowodniłem, że odkryty przez N. Fijana wirus neurotropowy wywołuje
u karpi zapalenie mózgowia ze zmianami jak: nacieki okołonaczyniowe, ciałka
wtrętowe i lizę neuronów.
Muszę też napisać o pewnych osobliwościach w odwiedzanych rybogazdinstwach Jugosławii. Np. w gospodarstwie Paliana starym z tradycją Austrowęgier,
w którym pracował jako ichtiolog ojciec wspomnianego wirusologa profesor Fijana.
Sprzęt rybacki i cysterny z odławianymi rybami przewożono kolejką wąskotorową
poruszającą się po drewnianych szynach. Za lokomotywkę służył poczciwy konik,
który wiedział kiedy zatrzymać przed rozjazdami, żeby jego pan mógł przestawić
zwrotnicę. Jeżdżąc groblami po rozległym gospodarstwie w ten listopadowy zimny
poranek przy jednym ze stawów widziałem swoisty obrazek. Pilnujący wyłowionych
karpi rybak na nasz widok wyczołgał się z beczki wyścielanej kożuchami a jego
pomocnik pies grzał łapy w gorącym popiele tlącego się ogniska. W gospodarstwach Jugosławii masowo używano sieci do odławiania prób ryb tzw. szachmaridz
i z paliana. Mistrzem w rzucaniu tym sprzętem był gospodin Dobrowolski pochodzący z polskiego rodu zamieszkałego w Bośni. Jako delegat Zjednoczenia
Gospodarki Rybnej nadzorowałem prawdziwy most masowych dostaw karpia
konsumpcyjnego do kraju, dobrej jakości ryby wykarmionej naturalnymi zbożami.
Zdarzały się sporadyczne incydenty śnięć przewożonych wagonami, cysternami ryb
co było spowodowane nieprzestrzeganiem przez obsługę reżimu sanitarno-weterynaryjnego. Również ciekawe rybactwo prezentowali Węgrzy. Pojechałem na Węgry
zaproszony przez węgierski oddział FAO, spędziłem tam czas zwiedzając ośrodek
ryb ciepłolubnych w Szazchaolmbata gospodarswa rybackie nad jeziorem Balaton
oraz zakładu chorób ryb Instytutu Weterynarii w Budapeszcie, gdzie nawiązałem
przyjazne kontakty z kierownikiem zakładu dr Ladislawem Buzą. Szczególne
wrażenie wywarł na mnie ośrodek hodowli ryb ciepłolubnych w Szazhalombata
pod Budapesztem, w którym wykorzystują ciepło wód pochłodniczych sąsiedniej
elektrociepłowni pracującej na potrzeby stolicy Węgier. Hodowano od wylęgarni
do ryb dojrzałych różnorodne nawet egzotyczne ryby. Tak w Jugosławii jak i na
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Węgrzech spotkałem się z serdecznym przyjęciem i gościnnością przyjmujących
mnie osób”.
Komentarz K. J Wojciechowskiego: Boguś był bardzo prawym Człowiekiem
– z takich uczciwych od urodzenia. Dobroduszny Kresowiak W czasie studiów
mieszkał w domu akademickiem na Grenadierów. Był to akademik męski. Warunki – jak w latach 1950-ych. Prycze, po 6 studentów w jednym pokoju, czyli
spartańskie. Jedynym miejscem do nieograniczonej w czasie nauki i oazą spokoju
była biblioteka. Ale cóż za cudo: wypastowane i wyfroterowane posadzki, czyste
firanki i absolutny nakaz ciszy – bardzo przestrzegany przez wszystkich. Z dużą
kulturą. Wszyscy lokatorzy z silną ambicją systematycznego studiowania i terminowego ukończenia studiów.
Na pierwszych latach studiów weterynaryjnych było olbrzymie współzawodnictwo w sensie terminowego, czy przedterminowego zdawania kolokwiów czy
w wypadku anatomii prawidłowej preparatów. Przodowali najstarsi studenci jak
Tomek Opasiewicz, Franciszek Wojtas czy Walenty Liszka.
Najstarsi zaczynali studia jeszcze przed wojną na Uniwersytecie Warszawskim imienia Józefa Piłsudzkiego. Ponieważ Wydział Weterynaryjny należał do
Uniwersytetu jeszcze do 1952-będąc następnie przeniesiony do Szkoły Główniej
Gospodarstwa Wiejskiego-SGGW. – ambicją większości tęskniącej za atmosferą
uniwersytetu było noszenie białych czapek uniwersyteckich. Zwyczaj ten przetrwał
do naszych pierwszych lat studiów rozpoczynanych w 1954 lub 1955 r. (część z nas
włącznie z autorem z różnych powodów powtarzała drugi rok studiów).
Wielu studentów mieszkających w akademiku było niezamożna, wręcz biedna. Tylko kilka osób mogło sobie pozwolić na wynajęcie najtańszego mieszkania
w mieście. Boguś mieszkał od początku w domu akademickim na Grenadierów.
Były to dla Niego ciężkie lata.
Był indywidualistą, potrzebującym przestrzeni życiowej oraz od czasu do czasu
odrobiny samotności. Lekarze zalecali by jeśli to jest możliwe mieszkał w osobnym
pokoju. Takie jednak rozwiązanie było nierealistyczne ze względu na zatłoczony
już do maksimum dom studencki. Oprócz regularnych studentów – około 20%
mieszkało bez meldowania jak to się mawiało „na waleta”. Walet był osobą bez
mieszkania i często przy braku stypendium – środków do życia. Ratowała sytuację
stołówka gdzie można było bezpłatnie dostać: namiastkę herbaty, chleb, cukier, zupę
i marmoladę. Tak wielu się odżywiało przez lata. Boguś miał pomoc z domu – od
swojej Mamy ale nie wytrzymywał presji zatłoczenia. W jego pokoju pachniało
walerianą, którą brał dla uspokojenia. Czesto do Niego wpadałem zawstydzony
porównaniem swojego, jak się wówczas oceniało na tle zrujnowanej Warszawy
luksusowego standardu mieszkaniowego na Nowym Świecie róg Ordynackiej
(jednym z moich sąsiadow był znany poeta,tłumacz i esseista Leopold Staff, jeden
z najwybitniejszych twórców literatury XX wieku) z tym pryczowym bytowaniem
Bogusia.
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Tak naprawdę to zaprzyjaźniliśmy
się na Studium Wojskowym przy SGGW
gdzie raz w tygodniu w jednych z warszawskich koszar lub na Polu Mokotowskim brutalnie jak pierwszy rocznik
w wojsku znęcali się nad nami kaprale
oraz kadra oficerska Ludowego Wojska
Polskiego.
Część z oficerów przyszła do Polski
w 1944 z armią Generała Berlinga. Zaciągali kresowo lub wręcz jak osławiony
brutalny i niedouczony rosyjski major
Mańczak będący w kierownictwie studium – mówili lepiej po rosyjsku. Była
to szkoła brutalnego chamstwa jakiego
dotychczas nie doświadczyliśmy. Na
pierwszym roku mieliśmy po 17, 18
lat. Najbardziej cierpieli krótkowidze,
jako że noszący okulary byli uważani
przez kadrę nauczającą za inteligentów. Do takich należał m.in. Boguś
i ja. Na drugim roku studiów na jesieni,
zaoferowano nam do wyboru – albo Studium Wojskowe na SGGW, albo praca przy
wykopkach ziemniaków w jednym z PGR-ów na Warmii.
Ów majątek był przed wojną dobrze prowadzonym gospodarstwem niemieckim
z pięknym, acz zdewastowanym pałacem, stawem oraz ogrodami. W pomieszczeniach pałacowych hodowano drób. Celowo nie remontowano rozpadającego
się pałacu. Władza Ludowa skazywała je na wymarcie – tak jak Sowieci polskie
dwory na Kresach.
Praca szczególnie dla nas mieszczuchów nie znającym dobrze pracy na roli była
bardzo ciężka. Za traktorami wyorującymi z pylistej gleby kartofle pochylone sylwetki zbierających. Mieliśmy na sobie kombinezony, buty-gumiaki, ale pył wdzierał
się nam w skórę. Ręce domywaliśmy jeszcze kilka tygodni po wykopkach. Bolały
nas kości i mięśnie z tej nieustannej pozycji kucznej. Razem z Bogusiem zbieraliśmy
do jednego kosza. Była jakaś przeklęta norma, którą musieliśmy wykonać by dostać
posiłek. Z Bogdanem rozmawialiśmy najczęściej o poezji rosyjskiej, której obydwaj
byliśmy wielbicielami, mimo wiadomego okresu w którym żyliśmy. Znaleźliśmy
wspólny mianownik – tę sympatię dla literatury sąsiada przekazali nam w szkole
średniej nauczyciele języka. Mnie osobiście profesor Feliks Pawłowski z Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie. Już w klasie dziewiątej lekcje
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odbywały się prawie wyłącznie po rosyjsku. Notatki lekcyjne prowadziliśmy też
w tym języku.
Znajomość rosyjskiego była mi niezmiernie pomocną w czasie późniejszej
pracy w Afganistanie – już jako eksperta FAO-ONZ (lata 1977-1981).
Tak się złożyło, że z Bogusiem byliśmy sąsiadami w koszarach II Berlińskiego
Zmotoryzowanego Pułku Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w lecie 1959 roku.
W ciągu sześciu tygodni intensywnych ćwiczeń – manewrów byliśmy traktowani
jako normalni żołnierze z jednostki. W sypialni koszar po prawej stronie sąsiadowałem z Bogdanem Chełmińskim, a z lewej z Bogusiem. Najgorsze dla nas były
niespodziewane nocne apele-gdzie mieliśmy 5 minut na pełne umundurowanie
się i ustawienie z bronią na dziedzińcu. Następnym etapem był co najmniej 20
kilometrowy marsz z bronią i w pełnym obciążeniu.
Prawdziwą pociechą obozu w Skierniewicach była obecność przesympatycznej grupy studentów z elitarnej Szkoły Głównej Służby Zagranicznej – SGSZ
(ul. Wawelska w Warszawie). Zaprzyjaźniłem się w czasie obozu z wieloma przyszłymi politykami i dyplomatami. Oczywiście dla PRL. Poza obóz w Skierniewicach
przetrwały moje przyjaźnie z Ryszardem Wronkowskim, Jerzym Andrzejewskim
i Wojciechem Jaromińskim.
O ile wiem Jerzy Andrzejewski pracował w Ambasadzie PRL w Budapeszcie.
Z Wojciechem Jaromińskim miałem kontakt listowny pracując w Afganistanie
w 1981 r. W. Jaromiński był wówczas dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej
w Londynie Konfrontacja grup studenckich z SGGW i SGSZ dała świetne wyniki.
Studenci SGSZ władali wieloma językami oraz wyróżniali się na ogół nieprzeciętną inteligencją i wiedzą ogólną. Ci z Weterynarii, SGGW mieli lepsze podstawy
z zakresu nauk biologicznych. Wojtek Jaromiński przodował z komponowaniem
piosenek typu kabaretowego, skeczy czy stałej szopki, których bohaterami byli
niezbyt rozgarnięci i kulturalni oficerowie Ludowego Wojska Polskiego – nasi
nauczyciele.
Pieśnią przewodnią była:
„Gdzie się podziały te cudne wyciory,
I te przecudne kabeki,
Tak kapitany jak i majory
będziem pamiętać na wieki”
Śpiewana na melodię starej piosenki żołnierskiej:
„Gdzie się podziały te cudne wieczory,
I te przecudne poranki,
Kiedym ja wracał od mojej dziewczyny,
Od mojej lubej kochanki.”
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Wszystko było natychmiast przełożone przez utalentowanych chłopców z SGSZ
poliglotów na co najmniej trzy języki europejskie – tak że główna zwrotka brzmiała:
„Where dissapeared those wonderful vyciorys
And those most wonderful kabekes
So our captains and majors so clever
We shall remember forever”
Dla nierozumiejących terminologii wojskowej (nie szkolonych wojskowo):
*) Vyciores – wyciory-urządzenia do czyszczenia luf broni palnej,
**) Kabekaes, KBK, Krótkie karabiny bojowe używane do celów szkoleniowych piechoty
Oprócz tego powszechnie była recytowana „Ballada o Kaziu Łabie”. Kazio był
niepopularnym studentem SGSZ kimś w rodzaju „Stefka Burczymuchy” (Marii
Konopnickiej).
„Czyś też chłop jesteś, czy baba
Wnet cię zgnoi Kazio Łaba.
Kazio Łaba wnet Cię zgnoi,
Więc się Kazia każdy boi”
„Harytonik*) wsiadł na łazik,
Wnet go zgnoił Łaba Kazik,
Maciaszczyka*) krwawi ciemię,
Wbił go Kazio głową w ziemię.”
Przepraszam za pewne wulgaryzmy, które
były i są nierozłącznym atrybutem służby
wojskowej.
Była też propozycja by dokonać następującej restrukturyzacji Armi Polskiej,
np.: „drużyny – przemianować na Ruminy
(kpt. Rumin-wyjątkowo kulturalny oficer
ze studium Wojskowego SGGW opiekujący się moim plutonem), plutony przemianować na Haritony (mjr. Haritonik),
kompanie-na Jach-manie itp. (mjr Jach).

Fot. Boguś narciarz
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Po studiach weterynaryjnych Boguś, co potwierdza jego autobiografia „wylądował” w Szczecinie. Był zapalonym narciarzem-biegaczem. Również uwielbiał
jazdę na rowerze górskim – zapuszczając się na długie wycieczki na tereny poza
granicę polsko-niemiecką.
Ostatni hołd oddałem Bogusiowi w imieniu absolwentów Wydziału Weterynaryjnego SGGW aranżując Mszę Świętą żałobną w Kościele Wniebowzięcia NMP
w Dalkey koło Dublina. Na karcie upamiętniającej tę uroczystość podpisał się sam
proboszcz Parafii. To bardzo piękny staro-irlandzki zwyczaj.

Fot. Boguś w wieku dojrzałym

Poza wyjazdami do Rzymu z okazji zakończenia walki z księgosuszem – na
zaproszenie Dyrektora Generalnego Dr. Jacques Dioufa będące prawdziwym zaszczytem w czerwcu 2011, byłem też z Barbarą na tygodniowych wakacjach na
Przedalpiu nad słynnym jeziorem Garda.
W Polsce na Konferencji Sekcji Historycznej PTNW prowadzonej przez
Prof. dr. hab. Norberta Pospiesznego (aktualnego Przewodniczącego Sekcji) oraz
dr. n. wet.Grzegorza Jakubika – kustosza Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu
– wrzesień 2011. Przedstawiałem tam dla historyków weterynarii obszerny wykład
na temat światowej kampanii przeciw-księgosuszowej. Pracowałem nad ostateczną
formą Historii PTNW (w 60 rocznicę Towarzystwa przypadającej na rok 2012 oraz
zbiorem wywiadów z ponad 100 reprezentantami Nauk Weterynaryjnych w Kraju.
Poza tym przygotowywałem opracowania jako konsultant FAO.
W Irlandii uczestniczyłem w zjeździe rodzinnym kuzyna mojej żony Barbary
dr. med. Toma Higgins’a, lekarza praktyka i senatora z hrabstwa Waterford w Waterford (wyrabia się od XV wieku słynne krysztaly). Ich pamięć rodowa z dokładną
znajomością genealogii sięga XV wieku.
Krzysztof Jan Wojciechowski 30.11. 2011 r.
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