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Artykuł redakcyjny

Szanowne Panie! Szanowni Panowie!
Miło mi bardzo powitać Państwa i zachęcić tradycyjnie do lektury naszego Biuletynu Informacyjnego. Wydawałoby się, że tak niedawno mieliśmy 20
– lecie samorządu lekarsko-weterynaryjnego, a już obchodzimy kolejną – 25
rocznicę powstania Wielkopolskiej Izby L-W, pozostałych innych izb okręgowych oraz Krajowej. Obszernie na ten temat piszemy, wspólnie z Panem
Prezesem Maciejem Gogulskim, w artykule „Historia Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej”, zilustrowanym 29 fotografiami z minionych lat
oraz najciekawszych wydarzeń z życia samorządu. Żałujemy, że nie zachowały się zdjęcia z pierwszych miesięcy i lat, ze Zjazdu Założycielskiego oraz
I i II kadencji organów Izby.
Artykuł jest rozszerzeniem tekstu zamieszczonego przez nas w Jubileuszowym „Życiu Weterynaryjnym”, który wiąże się dla nas z lekkim rozczarowaniem. Staraliśmy się bowiem zmieścić w wyznaczonych przez Redaktora Naczelnego – szpaltach, nie przekroczyliśmy ilości znaków i nie zmieściła
nam się nie tylko dodatkowa treść, ale też pamiątkowe fotografie. Jednak po
ukazaniu się drukiem czasopisma, okazało się, że wiele izb przekroczyło (czasem dwukrotnie) objętość artykułów, miały też możliwość opublikować sporej
wielkości zdjęcia. No cóż… siła wyższa.
Postanowiliśmy więc rozbudować „Historię Wielkopolskiej Izby L-W”
w Biuletynie Informacyjnym, co – mamy nadzieję – choć trochę zrekompensuje tamten niedosyt. Podczas ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego delegaci
podjęli decyzję, aby Biuletyn Informacyjny WIL-Wet. w Poznaniu ukazał się
w formie papierowej, przed Świętami Bożego Narodzenia. Tak też się stało.
Ze względu na obszerność Biuletynu, problematyczne było opublikowanie
w nim rejestru uchwał podjętych przez organy Izby w ostatnich 3 latach, ponieważ okres obejmujący lata 2013-2016 zajmuje ok. 300 stron. Rejestr uchwał
zamieszczony jest na stronie internetowej Izby (www.wilwet.pl, w dziale „Dla
lekarza” dostępnym po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie). Aktualizowany jest na bieżąco.
Wracając do tego, co w naszym Biuletynie możecie Państwo przeczytać,
zachęcam do zapoznania się z tekstem Prezesa lek. wet. Macieja Gogulskiego, który dzieli się z nami swoimi refleksjami i spostrzeżeniami, w związku
z upływającą VI kadencją organów Izby. Była to kadencja, która na pewno
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zapisze się w historii naszego samorządu, z uwagi na ogrom pracy włożony
w liczne i niezwykle profesjonalne działania związane z zakupem, remontem
siedziby Izby, jej wyposażeniem, a także pozytywnymi zmianami związanymi z funkcjonowaniem Rady i Biura Izby.
W dziale Retrospekcje Pan lek. wet. Mieczysław Pietrzak nawiązuje do
spotkań Koła Seniorów, które organizowane były przez naszą Izbę na przestrzeni kilkunastu lat. W artykule znaleźć można wiele wzruszających fotografii, na których utrwaleni zostali również Ci, których już nie ma wśród nas.
Za pośrednictwem wywiadu przeprowadzonego przez Carla Marciniaka (publicystę, dziennikarza ZDF, reżysera, operatora i wykładowcę) z dr.
Włodzimierzem Andrzejem Gibasiewiczem, poznamy wiele aspektów życia
i działalności wieloletniego Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego
Wielkopolskiej Izby L-W, sekretarza Rady i twórczego pisarza, zamykającego
historię wielu setek lekarzy weterynarii – ofiar II wojny światowej – na kartach
swoich unikatowych książek.
W dalszej części Retrospekcji znajduje się artykuł „Humanistyka weterynaryjna” znakomitego jak zawsze doc. dr hab. Krzysztofa Jana (Krisa) Wojciechowskiego; eksperta FAO-ONZ ds. wirusologii weterynaryjnej (1977-1999),
Przewodniczącego Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW w latach
2007-2010, konsultanta FAO od 2000 r. (wirusologia i epidemiologia wet.),
uczestnika Światowego Programu Zwalczania Księgosuszu – GREP, autora
i redaktora felietonów z dziedziny historii nauki i humanistyki, który za stałą i niezwykle owocną współpracę z naszą Izbą, w kwietniu 2011 r. , podczas
XV Zjazdu Sprawozdawczego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu, otrzymał medal naszej Izby Amicus Veterinariae. W „Humanistyce weterynaryjnej” Kris Wojciechowski sięga do historii PTNW, zapoznając
nas ze wspaniałymi postaciami lekarzy weterynarii, pełniącymi na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat funkcję prezesów Towarzystwa, członków honorowych PTNW oraz odznaczonych najwyższym honorowym odznaczeniem
nadawanym naukowcom weterynaryjnym − „Pro Scientia Veterinaria Polona”.
Następnie autor skupia się na członkach PTNW, którzy swoją twórczością literacką i artystyczną przyczynili się do rozwoju humanistyki weterynaryjnej.
W Wolnych głosach lek. wet. Jacek Sośnicki przybliży nam najbardziej
gorące kwestie zawodowe, głównie dotyczące tworzącej się Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i działaniom w tej materii Porozumienia
Wielkopolskiego. Drugi tekst zawiera natomiast Stanowisko Stowarzyszenia
Medicus Veterinarius wzywające do podjęcia przez Ministerstwo Rolnictwa
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i Rozwoju Wsi działań związanych z wystawianiem świadectw zdrowia dla
trzody chlewnej.
Z kalendarza imprez korporacyjnych i nie tylko to dział, w którym zapoznać się można z ilustrowaną relacją Pani lek. wet. Małgorzaty Gołębiowskiej
z VI Mistrzostw Polski Weterynarii w Półmaratonie. Myślę też, że z niemałą przyjemnością prześledzicie Państwo bogato zilustrowane wspomnienia
dr Macieja Przewoźnego z wyprawy na gorącą Kubę. Jeśli ktoś lubi poezję,
to zapraszam do Chwili relaksu – świątecznej i śnieżnej. Na zakończenie
– najsmutniejszy akcent – Z żałobnej karty – pożegnania z tymi, którzy odeszli na zawsze…
Mam nadzieję, że każdy znajdzie w Biuletynie coś dla siebie.
Kończąc już, ponieważ tylko krok dzieli nas od tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku, chciałabym złożyć Paniom, Panom
i Państwa Najbliższym życzenia zdrowia, radości i wiele ciepła rodzinnego
w wigilijny wieczór oraz dni świąteczne, a także pomyślności w Nowym Roku.
mgr Agnieszka Bylewska
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Prezes Rady Wielkopolskiej Izby L-W
Lek. wet. Maciej Gogulski

Szanowni Państwo,
Serdecznie witam Koleżanki i Kolegów na łamach ostatniego zapewne w tej
kadencji Biuletynu Informacyjnego naszej Izby. Spotykamy się w okresie niezwykłym dla naszego samorządu, w roku obchodów 25-Lecia Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, jak i innych izb okręgowych oraz Krajowej.
Nie będę się skupiał na wydarzeniach, które stały się już historią, ponieważ
w dziale poświęconym jubileuszowi opisaliśmy je naprawdę obszernie, starając
się dochować wszelkiej staranności i rzetelności opisów.
Czas mija naprawdę błyskawicznie i sam to odczułem pełniąc zaszczytną
funkcję prezesa przez ostatnie cztery lata. Był to czas obfitujący w wiele wydarzeń. Może było mniej tych rozrywkowych, na które Państwo zawsze czekacie, a więcej żmudnej pracy związanej ze zmianami w funkcjonowaniu Rady
i Biura, które założyłem sobie zaraz po wyborze na prezesa. Zakupiliśmy lokal
na nową siedzibę, przeprowadziliśmy jego generalny remont i przystosowaliśmy do oczekiwań i potrzeb członków naszej korporacji. Wynik tej pracy wielu
z Państwa obejrzeć mogło osobiście podczas XIX Zjazdu Sprawozdawczego
w 2016 roku, czy odwiedzając nas bezpośrednio. Można też zapoznać się ze
zdjęciami siedziby zamieszczonymi w artykule pt.; „Historia Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej” i na stronie internetowej (www.wilwet.pl
w dziale Galeria).
Tej miary remont wygenerował spore koszty, ale rozsądne gospodarowanie pozwoliło uniknąć zadłużenia samorządu, wręcz przeciwnie – posiadamy
sporą nadwyżkę finansową. W tak znakomitej kondycji finansowej nasza Izba
jeszcze nigdy nie była.
Wszelkie prace związane z remontem nowej siedziby zostały wykonane
profesjonalnie, rzetelnie i estetycznie. Mam nadzieję, że nasza nowa lokalizacja będzie służyła następnym pokoleniom lekarzy weterynarii.
Zanim jeszcze przystąpiliśmy do prac, o których wspomniałem wyżej,
w roku 2014, zorganizowaliśmy dla Państwa Majówkę w Villi Natura w Dolsku, połączoną z zawodami konnymi i zabawą taneczną (dla niektórych do
białego rana), współorganizowaliśmy kolejne Mistrzostwa Polski Lekarzy
Weterynarii w Półmaratonie w Grodzisku Wielkopolskim. Starliśmy się też
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współfinansować szkolenia, konferencje i sympozja dla lekarzy weterynarii,
organizowane przez różne ośrodki, w których udział gwarantował zdobycie
punktów edukacyjnych.
Szczegółowe komunikaty ukazywały się na naszej – przebudowanej również w tej kadencji – stronie internetowej, gdzie zarejestrowało się już bardzo
wielu naszych członków, którzy śledzą na bieżąco ukazujące się informacje.
Pamiętałem zawsze o naszych drogich Seniorach Zawodu – ich spotkania
odbywały się regularnie, początkowo w starej siedzibie Izby, później dzięki
uprzejmości Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Sali nr 2 Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, a ostatnio – z czego jestem dumny – w naszej
własnej sali konferencyjnej.
Jako samorząd zawodowy staramy się aktywnie uczestniczyć w zmianach
zachodzących w naszym kraju tak, aby nie wpływały niekorzystnie na przedstawicieli zawodu lekarsko-weterynaryjnego. Największym wyzwaniem ostatnich miesięcy jest oczywiście planowana zmiana w funkcjonowaniu Inspekcji
Weterynaryjnej. Zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
nr 87/2016/VI w sprawie projektu Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności oraz powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy
o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności Bezpieczeństwa Żywności,
podjęliśmy działania mające na celu wprowadzenie do Sejmu naszego projektu
Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności, jako projektu obywatelskiego. W związku z tym wszystkie izby okręgowe, w tym nasza, zebrały
ok. 1000 podpisów. Będzie to podstawą do zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności. Później będą kroki następne. W naszym województwie zawiązało się tzw.
Porozumienie Wielkopolskie, które od kilku miesięcy zajmuje się tą kwestią.
Mam nadzieję, że sytuacja ukształtuje się zgodnie z naszymi oczekiwaniami,
ważne żebyśmy byli w tej sprawie razem i konsekwentnie walczyli o swoje.
Szanowni Państwo, wracamy do Państwa po dłuższej przerwie z Biuletynem i jest to doskonała okazja, aby wspomnieć na jego łamach osobę wieloletniego Redaktora Naczelnego pisma – Pana dr n. wet. Włodzimierza Gibasiewicza, który w ostatniej kadencji nie kandydował w wyborach delegatów na
zjazd lekarzy weterynarii tut. Izby i nie brał czynnego udziału w jej pracach.
Chciałbym serdecznie podziękować Panu Doktorowi, w imieniu własnym oraz
Rady za niewątpliwy wkład w rozwój Biuletynu Informacyjnego i jego wysoki
poziom w okresie, kiedy przewodniczył redakcji.
Zbliżają się kolejne wybory delegatów, a w roku 2017 – VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekar-
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sko-Weterynaryjnej. Czas szybko przeminął i choć udało się zrobić niemało,
to jeszcze wciąż wiele wyzwań przed nami. Chciałbym zachęcić Państwa do
aktywnego uczestnictwa w wyborach, aby wszystkie powiaty miały swoich
przedstawicieli w samorządzie, a nowi delegaci dokonali wyboru władz na
następną VII kadencję.
Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za współpracę w ostatnich 4 latach,
szczególnie członkom Rady, pozostałych organów Izby, jak też pracownicom
Biura Izby. Było mi niezwykle miło pracować dla Koleżanek i Kolegów, dla
dobra naszego zawodu i samorządu.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia połączą nas wszystkich zasiadających przy wigilijnych stołach, napełnią ciepłem i nadzieją. Życzę Koleżankom i Kolegom wspaniałych, radosnych Świąt i spełnienia marzeń w Nowym
2017 Roku.
Maciej Gogulski
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mgr Agnieszka Bylewska
lek. wet. Maciej Gogulski

HISTORIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
Wielkopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna, podobnie jak pozostałe izby
lekarsko-weterynaryjne w naszym kraju, świętuje w bieżącym (2016 roku)
swoje 25- lecie istnienia, w okresie po II wojnie światowej. Minęło zatem
ćwierć wieku od ponownego ustanowienia samorządów zawodowych lekarzy
weterynarii, być może niewiele, ale jednak i w tym stosunkowo krótkim czasie
dokonały się liczne zmiany w funkcjonowaniu zawodu.
Wspomnieć tutaj należy o krótkim epizodzie powojennym, w którym jednak działał samorząd lekarzy weterynarii.
Poznańska Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, bo o niej mowa,
rozpoczęła swoją działalność w 1946 roku. Prezesem Izby został wówczas prof.
dr hab. Stanisław Runge (fot.), ur. w 1888 r. we Lwowie, absolwent Akademii Weterynarii, gdzie w 1913 r. zdał z odznaczeniem egzamin państwowy
i otrzymał dyplom lekarza weterynarii.
Fot. 1. Stanisław Runge (od 1933 roku Rektor
Uniwersytetu Poznańskiego)
Prezes Poznańskiej Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu (1946-48)

W latach 1948- 49 Prezesem Izby
był lekarz wet. Henryk Heinsch. Po
1949 aż do 1991 roku nastąpiła ponad 40
letnia przerwa działalności samorządu
zawodowego.
W ramach transformacji ustrojowej
w Polsce, której początek datuje się umownie na 4 czerwca 1989 r., (pierwsze wolne
wybory), zgodnie z zarządzeniem nr 14
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z dnia 26 marca 1991 r. Prezesa Rady Ministrów powołany został Komitet Organizacyjny Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, którego zadaniem było zwołanie
okręgowych oraz Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii. Na mocy ustawy
z dnia 21. 12. 1990 roku (Dz.U nr. 8 poz. 27 z 1991 roku) powołano do życia
okręgowe izby lekarsko – weterynaryjne w całym kraju oraz Krajową Izbę
Lekarsko-Weterynaryjną. Wtedy reaktywowano również Wielkopolską Izbę
Lekarsko-Weterynaryjną z siedzibą w Poznaniu, samorząd niezależny w wykonywaniu swych zadań, podlegający tylko przepisom ustawy.
Organami Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zgodnie
z wyżej przytoczoną ustawą, są:
• Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,
• Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
oraz działające w sposób niezawisły
• Komisja Rewizyjna Wielkopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej,
• Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej,
• Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powołuje ponadto komisje, które pełnią funkcje pomocnicze przy realizacji poszczególnych zadań.

I kadencja
Zjazd Założycielski naszej Izby odbył się w dniu 25 maja 1991 r.
w Poznaniu, w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Początkowy problem
z uzyskaniem siedziby rozwiązany został dzięki staraniom lek. wet. Waldemara Golca. Ostatecznie był to budynek przy ul. Grunwaldzkiej 248, dawniej
część Lecznicy Miejskiej w Poznaniu.

Fot. 2. Prof. dr hab. Karol
Kotowski – Prezes Rady
Wielkopolskiej Izby L-W
w I i II kadencji
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Pierwszym Prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej
został prof. dr hab. Karol Kotowski (wówczas dr n. wet.), który funkcję tę
pełnił przez dwie kolejne kadencje, w latach 1991-2001 (ponownego wyboru
dokonał I Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii w 1995 r.).
W dniu 12 czerwca 1996 r. Rada Wydziału Weterynaryjnego w Olsztynie
nadała Panu Prezesowi tytuł dr habilitowanego, a 4 kwietnia 2005 roku, z rąk
Prezydenta RP, otrzymał tytuł profesora doktora habilitowanego.

Członkami Rady w I kadencji byli:
dr Tadeusz Dzido – wiceprezes
lek. wet. Waldemar Golec – wiceprezes (ś.p.)
lek. wet. Stanisław Idzior – wiceprezes (ś.p.)
lek. wet. Tomasz Porwan – wiceprezes
lek. wet. Andrzej Średziński – wiceprezes (ś.p.)
lek. wet. Tadeusz Majewicz – sekretarz (ś.p.)
lek. wet. Wojciech Pająk – skarbnik Rady
lek. wet. Leszek Bladowski (ś.p.)
dr Edward Kałużny
lek. wet. Aleksander Lauk
lek. wet. Zenon Szwarc
lek. wet. Janusz Truskolaski
lek. wet. Aleksander Zakrzewski
W latach 1991-2001, również przez dwie następujące po sobie kadencje
funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnił doc. dr hab. Walenty Kempski

Zastępcy Rzecznika OZ w I kadencji:
lek. wet. Małgorzata Wilkowiecka
lek. wet. Jerzy Maćkowski
lek. wet. Feliks Tyrakowski
lek. wet. Wojciech Hartel
lek. wet. Henryk Skolimowski (ś.p.)
Przewodniczącym Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego został dr Piotr
Kneblewski.

Członkowie Sądu L-W:
lek. wet. Henryk Dyba
13
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lek. wet. Janusz Piechocki
lek. wet. Andrzej Gniazdowski
lek. wet. Jan Deutsch
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano lek. wet. Jana Kardasa (ś.p.)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
lek. wet. Grzegorz Radziłowski
dr n. wet. Jan Ciszewski
lek. wet. Stanisław Wiśniowski
lek. wet. Magdalena Całka- Zobel
Pierwsze lata istnienia samorządu zawodowego były wielkim wyzwaniem
dla Prezesa prof. dr hab. Karola Kotowskiego i kierowanej przez niego Rady.
Był to bowiem okres budowania struktur samorządu, organizacji pracy biura,
ustalania procedur administracyjnych, wprowadzenia pierwszego systemu informatycznego, dzięki któremu w sposób
systemowy zaewidencjonowano lekarzy weterynarii z Województwa Wielkopolskiego.
Radca prawny Izby Pani mec.
Jolanta Mizera uczestniczyła
z wielkim zaangażowaniem we
wszelkich inicjatywach, dbając
o kwestie prawne, przygotowując wzory poszczególnych
dokumentów, ramowe uchwały oraz we współpracy z Radą,
Fot. 3. Od lewej: prof. dr hab.
Karol Kotowski
– Prezes Rady WIL-Wet. w I
i II kadencji, ś.p. prof. dr hab.
Czesław Janicki – wicepremier,
minister rolnictwa i gospodarki
żywnościowej w rządzie Tadeusza
Mazowieckiego
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określając sposób ich selekcji i przechowywania, tworząc zręby czegoś w rodzaju instrukcji kancelaryjnej.
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna stała się instytucją zrzeszającą
lekarzy weterynarii, nadającą im prawo wykonywania zawodu i nadzorującą
działalność w ramach tego zawodu.

II kadencja
Podczas I Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej Izby L-W
w dniu 9 grudnia 1995 roku odbyły się wybory organów Izby.
Prezesem ponownie został: prof. dr hab. Karol Kotowski (wówczas
dr n. wet.)

Członkowie Rady II kadencji:
lek. wet. Waldemar Golec (ś.p.)– wiceprezes
lek. wet. Stanisław Idzior (ś.p.) – wiceprezes
lek. wet. Tomasz Porwan – wiceprezes
lek. wet. Andrzej Średziński (ś.p.)– wiceprezes
lek. wet. Stanisław Wiśniowski – wiceprezes
lek. wet. Stanisława Dembińska – sekretarz
lek. wet. Wojciech Pająk – skarbnik Rady
lek. wet. Leszek Bladowski (ś.p.)
lek. wet. Marian Grządka
lek. wet. Ireneusz Szefliński
lek. wet. Andrzej Nowicki
lek. wet. Zdzisław Witczak (ś.p.)
lek. wet. Tadeusz Banach
lek. wet. Jan Klimas
lek. wet. Tadeusz Majewicz (ś.p.)
W II kadencji Rady radcą prawnym Izby została Pani mec. Katarzyna
Nikodem.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej- doc. dr hab. Walenty Kempski

Zastępcy Rzecznika OZ w II kadencji:
lek. wet. Krystyna Lipińska
lek. wet. Marian Gross
lek. wet. Władysław Kleczewski
lek. wet. Bartłomiej Meller
dr Edward Raczyński
15
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Przewodniczącym Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego został dr Piotr
Kneblewski.

Zastępcy Przewodniczącego:
lek. wet. Andrzej Gniazdowski
lek. wet. Jan Deutsch
Członkowie Sądu L-W:
lek. wet. Henryk Dyba
lek. wet. Zygmunt Wnuk
lek. wet. Jan Radzimski
lek. wet. Krzysztof Czerwiński
lek. wet. Andrzej Boski
lek. wet. Tadeusz Hryń
lek. wet. Kazimierz Zajaczkowski
dr n. wet. Lech Gogolewski
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano lek. wet. Jana Kardasa
(ś.p.).

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
dr n. wet. Jan Ciszewski
lek. wet. Grzegorz Radziłowski
lek. wet. Mirosław Przydryga
lek. wet. Telesfor Walterbach
Druga kadencja Rady to ugruntowanie już struktur działania samorządu
zawodowego, jego poszczególnych organów. Podkreślić należy, że Izba, w ramach swoich zadań ustawowych, była niejednokrotnie forum rozstrzygania
konfliktów pomiędzy lekarzami weterynarii, dotyczących zarówno stosunków
międzyludzkich, jak i nieporozumień pomiędzy prywatnie praktykującymi
lekarzami weterynarii, czy powstałych w związku z przydziałem prac zleconych z Budżetu Państwa. Nie wszystkie sprawy trafiały wówczas do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wiele kończyło się polubownie, dzięki
spotkaniom organizowanym w terenie z inicjatywy Prezesa Rady prof. dr
hab. Karola Kotowskiego, w których osobiście brał udział wraz z radcą prawnym Izby mec. Katarzyną Nikodem, czy innymi członkami Rady, wysłuchując i godząc, w miarę możliwości, skonfliktowane strony. Zwyczajem stały
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się też wyjazdowe posiedzenia Rady, na które zapraszano lekarzy weterynarii zgłaszających swoje problemy, aby rozwiązywać je na miejscu, tam gdzie
powstały.
W kwestii prac zleconych, z inicjatywy Pana Prezesa dr hab. Karola Kotowskiego i Rady, powstała przy każdym Rejonowym Lekarzu Weterynarii instytucja tzw. „męża zaufania”, który reagował na wszelkie wnioski
i pretensje lekarzy związane z wyznaczeniami (głównie dotyczyło to badania
zwierząt rzeźnych i mięsa) i interweniował w ich sprawach u odpowiedniego
Rejonowego Lekarza.

III kadencja
W roku 2001 odbył się II Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, podczas
którego wybrano nowego Prezesa Izby – lek. wet. Andrzeja Żarneckiego.

Fot. 4 Zjazd Sprawozdawczy. Od lewej: lek. wet. Zbigniew Klimczak, lek. wet. Andrzej
Żarnecki (Prezes w III kadencji Rady) i lek. wet. Jan Radzimski

Członkowie Rady:
prof. Walenty Kempski – wiceprezes ds. państwowych lekarzy weterynarii
17
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lek. wet. Zbigniew Klimczak – wiceprezes ds. lekarzy wet. wolnej praktyki
dr n. wet. Piotr Kneblewski – sekretarz
lek. wet. Jan Radzimski – skarbnik
dr n. wet. Lech Gogolewski – członek Prezydium ds. Kontaktów z zagranicą
lek. wet. Ireneusz Szefliński – członek Prezydium
dr n. wet. Włodzimierz Gibasiewicz – członek Prezydium
lek. wet. Leszek Białas – członek Prezydium
lek. wet. Krzysztof Lamek – członek Prezydium
lek. wet. Małgorzata Boska – Przewodnicząca Komisji ds. Nadzoru
Farmaceutycznego
lek. wet. Aleksandra Dobrzyńska
dr n. wet. Tadeusz Dzido
dr n. wet. Karol Galant
lek. wet. Michał Gogulski – Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Państwowych
lek. wet. Marian Grządka – Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków
lek. wet. Paweł Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji Bytowej
lek. wet. Dariusz Karczewski
lek. wet. Andrzej Moskal – Przewodniczący Komisji Lekarzy Weterynarii
Wolnej Praktyki
lek. wet. Lesław Szabłoński
lek. wet. Marek Winiarski
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został dr Edward Raczyński,
który funkcję tę pełnił również w IV kadencji.

Zastępcy Rzecznika:
lek. wet. Krzysztof Barocha
lek. wet. Tadeusz Grygier
lek. wet. Janina Czaplicka
dr n. wet. Wojciech Haława
lek. wet. Edward Igielski
lek. wet. Stanisław Kacprowicz
lek. wet. Marek Majka
lek. wet. Ryszard Skrzypczak
lek. wet. Janusz Kalemba
lek. wet. Wojciech Zaręba
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej na III (i później IV kadencję) wybrano dr. n. wet. Czesława Włodarczaka.
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Członkowie Komisji:
lek. wet. Tomasz Porwan – zastępca Przewodniczącego
lek. wet. Małgorzata Mrug – sekretarz
dr n. wet. Jan Ciszewski – członek
lek. wet. Robert Łęgosz
Sądowi Wielkopolskiej Izby L-W przewodniczył lek. wet. Tadeusz
Majewicz, ówczesny Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Lek.
wet. T. Majewicz pełniąc godność Wojewódzkiego Lekarza przez wiele lat,

Fot. 5. Rada III kadencji (2001-2005):
Od lewej na dole: lek. wet. Małgorzata Boska, lek. wet. Krzysztof Lamek, lek. wet. Marek
Winiarski, lek. wet. Andrzej Żarnecki (prezes), mgr Agnieszka Bylewska (kierownik
Biura), prof. Walenty Kempski, lek. wet. Michał Gogulski (Przewodniczący Komisji ds.
Państwowych Lekarzy Weterynarii), dr n. wet. Lech Gogolewski.
Od prawej, drugi rząd od dołu: lek. wet. Alfred Kaczmarek (przew. Sądu L-W), lek. wet.
Marian Grządka, lek. wet. Zbigniew Klimczak, lek. wet. Ireneusz Szefliński, Andrzej
Moskal, dr Edward Raczyński (Rzecznik OZ)
Od lewej, trzeci rząd: lek. wet. Leszek Białas, lek. wet. Karol Galant,
lek. wet. Paweł Jaśkiewicz, dr. n wet. Piotr Kneblewski
Od prawej czwarty rząd: lek. wet. Lesław Szabłoński, dr n. wet. Tadeusz Dzido,
lek. wet. Jan Radzimski, dr n. wet. Włodzimierz Gibasiewicz
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od początku wspierał Izbę w licznych przedsięwzięciach, często włączając
się osobiście w jej prace, służąc cennymi radami i opiniami. W roku 2001, w
lipcu, pożegnał się z nami na zawsze, po kilku miesiącach ciężkiej choroby.
Po jego śmierci Przewodniczącym Sądu został lek. wet. Alfred Kaczmarek, zarówno na 3 pozostałe lata III-ciej, jak i w IV kadencji.

Członkowie Sądu:
lek. wet. Józef Stercuła – zastępca Przewodniczącego
lek. wet. Andrzej Gniazdowski – zastępca Przewodniczącego
lek. wet. Stanisław Piątkowski – zastępca Przewodniczącego
lek. wet. Alfred Kaczmarek – zastępca Przewodniczącego
lek. wet. Kazimierz Zajączkowski – zastępca Przewodniczącego
Termin II Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego był nieco przesunięty,
ponieważ poprzednia Rada czekała na nowelizację ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, która wprowadzić miała
instytucję delegatów, jako novum w ramach samorządu zawodowego lekarzy
weterynarii. Do tego roku władze Izby wybierane były na zjazdach sprawozdawczo – wyborczych zwoływanych dla wszystkich członków izb. Jednakże

Fot. 6. Pierwsza Majówka zorganizowana przez Prezesa Andrzeja Żarneckiego
w Doruchowie. Przemawia Prezes, ciężarek podnosi Główny Lekarz Weterynarii
dr Piotr Kołodziej.
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Fot. 7. Majówka w Czerniejewie. Pierwszy plan od lewej: lek. wet. Romuald Juściński –
PLW we Wrześni, dr Bartosz Winiecki – Prezes KRL-W, lek. wet. Andrzej Żarnecki –Prezes Rady WIL-Wet., lek. wet. Lesław Szabłoński Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Wet.

występowały ogromne problemy z frekwencją, szczególnie widoczne podczas
zjazdów sprawozdawczych, które czasem powtarzano, z uwagi na brak kworum
i co za tym idzie – brak możliwości podejmowania prawomocnych uchwał regulujących pracę Rady Okręgowej i innych organów Izby. Rada kontynuowała
prace zainaugurowane w poprzedniej kadencji
III kadencja Rady kierowanej przez Prezesa lek. wet. Andrzeja Żarneckiego, to okres, który zapoczątkował liczne zmiany w działalności samorządu.
Już we wrześniu 2001 r., w ramach integracji środowiska zawodowego,
nowy Prezes zorganizował turniej piłki nożnej, mecze pomiędzy drużynami lekarzy weterynarii z poszczególnych powiatów. Zwieńczeniem turnieju był mecz
finałowy połączony z festynem lekarzy weterynarii i ich rodzin w Brudzewie.
W następnym roku w Doruchowie odbyła się pierwsza Majówka Lekarzy
Weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W, która zainaugurowała cykl corocznych
imprez majówkowych, które stały się po latach tradycją naszej Izby, ale nie
tylko. Niektóre izby okręgowe, zainspirowane naszym przykładem, zaczęły
organizować tego typu imprezy integracyjne.
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Fot. 8. Drużyny piłkarskie podczas Majówki w Czerniejewie.
Kapitanowie: Prezes Wielkopolskiej Izby L-W lek. wet. Andrzej Żarnecki,
Główny Lekarz Weterynarii dr Piotr Kołodziej

Z inicjatywy Prezesa Andrzeja Żarneckiego powołane zostało do życia Koło Seniorów, którego przewodniczącym został lek. wet. Jan Kardas, a po jego śmierci prof. Walenty Kempski – pełniący tę funkcje do dnia
dzisiejszego. Corocznie odbywają się spotkania Koła, na które zawsze chętnie,
z całego województwa, zjeżdżają się nasi drodzy Seniorzy. Prezes Andrzej
Żarnecki postanowił również poszerzyć pole komunikowania się z członkami
Izby i zlecił wykonanie strony internetowej, na której pojawiały się bieżące
informacje, komunikaty, a później również Biuletyn Informacyjny w formie
elektronicznej. Zlecił ponadto opracowanie mosiężnych tabliczek pamiątkowych, które wręczone zostały zasłużonym Seniorom Weterynarii podczas
zjazdów sprawozdawczych.
Koniec III kadencji to również początek rejestracji istniejących od lat i nowych zakładów leczniczych dla zwierząt z całego województwa. Proces ten,
na tak masową skalę trwał jeszcze do początku IV kadencji Rady.

IV kadencja
5 marca 2005 r. odbył się III Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na którym Prezesem został lek.
wet. Andrzej Moskal, ponownie wybrany na tę funkcję podczas IV Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego, w dniu 25 kwietnia 2009 roku.
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Fot. 9. Rada IV kadencji
Od lewej, na dole: lek. wet. Marek Izydorczyk, mec. Katarzyna Nikodem (radca prawny
– pożegnanie), lek. wet. Małgorzata Boska, lek. wet. Jacek Sośnicki, lek. wet. Andrzej
Moskal (Prezes), mgr Agnieszka Bylewska (kierownik Biura), mec. Małgorzata Kalińska
(nowy radca prawny), dr n. wet. Piotr Kneblewski, lek. wet. Krzysztof Barocha, nieco
powyżej dr n. wet. Włodzimierz Gibasiewicz, dr n. wet. Krzysztof Rudziński Od lewej,
drugi rząd: dr Edward Raczyński (Rzecznik OZ), dr Piotr Kwieciński,
lek. wet. Krzysztof Brożek, lek. wet. Władysław Napierała
Od lewej trzeci rząd od dołu (najwyżej): lek. wet. Michał Gogulski, lek. wet. Henryk
Ziółkowski, lek. wet. Ireneusz Wiese, lek. wet. Tomasz Porwan, lek. wet. Waldemar Golec,
prof. Walenty Kempski, lek. wet. Maciej Gogulski, lek. wet. Alfred Kaczmarek
(Przew. Sądu).

Członkowie Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
dr n. wet. Piotr Kneblewski – wiceprezes ds. państwowych lekarzy wet.
lek. wet. Jacek Sośnicki – wiceprezes ds. lekarzy wet. Wolnej praktyki
lek. wet. Małgorzata Boska – sekretarz
lek. wet. Władysław Napierała – skarbnik
dr n. wet. Włodzimierz Gibasiewicz – członek Prezydium
lek. wet. Tomasz Porwan – członek Prezydium
dr n. wet. Piotr Kwieciński– członek Prezydium
lek. wet. Maciej Gogulski– członek Prezydium
lek. wet. Marek Izydorczyk – Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
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lek. wet. Michał Gogulski – Przewodniczący Komisji Lekarzy Weterynarii
Inspekcji Weterynaryjnej
lek. wet. Henryk Ziółkowski – Przewodniczący Komisji ds. Nadzoru
Farmaceutycznego
lek. wet. Waldemar Golec
lek. wet. Krzysztof Barocha
lek. wet. Michał Borowiński
lek. wet. Krzysztof Brożek
dr n. wet. Krzysztof Rudziński
lek. wet. Jarosław Paryzek
prof. Walenty Kempski
lek. wet. Ireneusz Wiese
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej został dr Edward Raczyński

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Tadeusz Grygier
dr n. wet. Wojciech Haława
lek. wet. Jacek Cicharski
lek. wet. Wojciech Zaręba
lek. wet. Ireneusz Sobiak
lek. wet. Janusz Kalemba
Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.
Przewodniczący Sądu: lek. wet. Alfred Kaczmarek

Wiceprzewodniczący:
lek. wet. Andrzej Gniazdowski
lek. wet. Marian Grządka
lek. wet. Jan Klimas
lek. wet. Józef Stercuła
lek. wet. Czesław Węgrzyn
Członkowie:
lek. wet. Franciszek Kwinecki
lek. wet. Jacek Wilczak
lek. wet. Janusz Woliński
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lek. wet. Roman Ciesiółka
lek. wet. Roman Piotrowski
Komisja Rewizyjna Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Przewodniczący: dr n. wet. Czesław Włodarczak

Członkowie:
dr n. wet. Jan Ciszewski – wiceprzewodniczący
lek. wet. Ireneusz Szefliński – sekretarz
lek. wet. Marian Gross
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w IV kadencji został ponownie
dr Edward Raczyński, natomiast w V-ej lek. wet. Ireneusz Sobiak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w IV kadencji pozostawał dr Czesław Włodarczak,
a w V-ej lek. wet. Stanisław Srokowski. Przewodniczącym Sądu w IV kadencji
był lek. wet. Alfred Kaczmarek, natomiast w V-ej dr Piotr Kneblewski, który
jako jedyny piastował tę funkcję przez 3 kadencje; w pierwszej, drugiej i piątej. Radcą prawnym Izby, po odejściu Pani Katarzyny Nikodem na zaszczytną
funkcję sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, została Pani mec.
Małgorzata Kalińska, która pozostaje na tym stanowisku do dnia dzisiejszego.

V kadencja
Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: lek. wet.
Andrzej Moskal

Członkowie Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Małgorzata Boska
dr n. wet. Lech Gogolewski – wiceprezes
lek. wet. Marian Gross
dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz – wiceprezes
dr n. wet. Włodzimierz Gibasiewicz
lek. wet. Tomasz Porwan – skarbnik
dr n. wet. Jolanta Budzyk
lek. wet. Krzysztof Lamek
lek. wet. Henryk Ziółkowski – sekretarz
lek. wet. Maciej Gogulski
lek. wet. Michał Gogulski
lek. wet. Jacek Sośnicki
lek. wet. Zdzisław Witczak
lek. wet. Władysław Napierała
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lek. wet. Paweł Jaśkiewicz
lek. wet. Michał Borowiński
lek. wet. Waldemar Golec (ś.p.)
lek. wet. Dariusz Karczewski
lek. wet. Piotr Kałużny
lek. wet. Ireneusz Szefliński
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: lek. wet. Ireneusz Sobiak

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Jacek Cicharski
lek. wet. Piotr Dzwonnik
lek. wet. Andrzej Gniazdowski
lek. wet. Tadeusz Grygier
lek. wet. Marian Grządka
lek. wet. Jacek Aleksander
lek. wet. Maciej Jagodziński
lek. wet. Jerzy Kufliński
Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
Przewodniczący Sądu: dr n. wet. Piotr Kneblewski

Wiceprzewodniczący:
lek. wet. Lesław Szabłoński
lek. wet. Alfred Kaczmarek
Członkowie:
lek. wet. Roman Ciesiółka
lek. wet. Józef Czupała
lek. wet. Krzysztof Kaźmierczak
lek. wet. Jan Klimas
lek. wet. Jacek Wilczak
dr n. wet. Czesław Włodarczak
lek. wet. Janusz Woliński
lek. wet. Wojciech Zaręba
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Komisja Rewizyjna Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Przewodniczący: lek. wet. Stanisław Srokowski
Członkowie:
lek. wet. Jan Radzimski
lek. wet. Zbigniew Rodek
lek. wet. Piotr Stankowski

Fot. 10. Posiedzenie Rady IV kadencji: Od prawej: lek. wet. Maciej Gogulski (Prezes
Rady VI kadencji – wówczas członek Rady), lek. wet. Alfred Kaczmarek (Przew. Sądu
L-W), prof. Walenty Kempski (Przew. Koła Seniorów), dr n. wet. Krzysztof Rudziński,
lek. wet. Waldemar Golec (ś.p.)

Fot. 11. Majówka
w Wolsztynie:
Od lewej:
lek. wet. Paweł
Jaśkiewicz,
lek. wet. Waldemar
Golec,
dr n. wet. Lech
Gogolewski
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Fot. 12. Zawody konne – dekoracja (3 miejsce lek. wet. Beata Majchrzak )

Fot. 13. Zawody konne – dekoracja (w środku – 1 miejsce) lek. wet. Michał Stanisławiak
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Fot. 14. Majówka w Rokosowie
Od prawej lek. wet. Tadeusz Haremski (ś.p.) i dr Czesław Włodarczak oraz w głębi po
lewej lek. wet. Maciej Gogulski (Prezes w VI kadencji) wraz z małżonkami

Fot. 15. Majówka w Rokosowie – plan ogólny
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Prezes Andrzej Moskal kontynuował tradycję poprzednika, organizując
coroczne majówki, z tą jednak zmianą, że zamiast – inaugurującego imprezę
taneczną i biesiadę – meczu piłki nożnej, odbywała się loteria fantowa.
Ponadto Izba współorganizowała zawody konne lekarzy weterynarii oraz
grodziski półmaraton lekarzy weterynarii.
Z inicjatywy Prezesa wykuto specjalny mosiężny medal Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej AMICUS VETERINARIAE, który wręczano honorowym gościom i zasłużonym dla naszego samorządu lekarzom
weterynarii.
Rada, w 2011 roku, ufundowała Sztandar Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który stanowi symbol jej jedności ponad podziałami,
wspólnych dążeń, działań i priorytetów, stanowiących fundament dla dalszego
rozwoju zawodu, a także integracji środowiska lekarzy weterynarii, członków
Wielkopolskiej Izby. Sztandar od tamtej pory towarzyszy każdemu ważnemu
wydarzeniu w życiu Izby
Powoli siedziba Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stawała się
niefunkcjonalna, wysokie sufity pomieszczeń po zaadoptowanej niegdyś stajni
sprawiały, że biura i salę obrad trudno było ogrzać zimą, przeciekał dach, zapadały się to tu, to tam podłogi z płyty pilśniowej przykrytej miękkimi wykładzinami. Jednym słowem stary, przedwojenny jeszcze budynek ulegał degradacji. XVII Zjazd Sprawozdawczy, który odbył się w dniu 14 kwietnia 2012 r.,

Fot. 16. Poświęcenie sztandaru podczas Zjazdu Sprawozdawczego w 2012 roku.
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podjął Uchwałę Nr 10 w sprawie upoważnienia Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do wyboru i zakupu lokalu na siedzibę Wielkopolskiej
Izby. Podniesiona została o 5 zł składka członkowska, z przeznaczeniem na
ten właśnie cel. Kwestia zakupu nowej siedziby została więc przesądzona formalnie, jednak minął jeszcze kolejny rok zanim realizacja tego postanowienia
nabrała realnego kształtu.

VI kadencja
V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, zwołany na dzień 27 kwietnia
2013 r., dokonał wyboru nowego Prezesa lek. wet. Macieja Gogulskiego oraz
władz naszego samorządu na VI kadencję.

Fot. 17. Posiedzenie Rady VI kadencji w starej siedzibie Izby (u szczytu stołu Prezes
lek. wet. Maciej Gogulski)

Członkowie Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Marcin Czerwiński
lek. wet. Bogusław Gołębiowski – sekretarz
lek. wet. Marian Gross
lek. wet. Marek Izydorczyk
lek. wet. Paweł Jaśkiewicz – wiceprezes
lek. wet. Piotr Kałużny – wiceprezes
lek. wet. Dariusz Karczewski
lek. wet. Joanna Kokot-Ciszewska – członek Prezydium Rady
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lek. wet. Krzysztof Lamek
lek. wet. Jacek Mamczur – wiceprezes
lek. wet. Sylwester Michalski
lek. wet. Władysław Napierała
lek. wet. Małgorzata Ocelik
lek. wet. Patrycja Polcyn
lek. wet. Tomasz Porwan – skarbnik
lek. wet. Jan Radzimski
lek. wet. Ewa Rodek
lek. wet. Jacek Sośnicki – członek Prezydium Rady
lek. wet. Ireneusz Szefliński
lek. wet. Karol Wlazły

Fot. 18. Posiedzenie Rady WIL-Wet. VI kadencji

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – lek. wet. Andrzej Moskal.

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
lek. wet. Roman Bugaj
lek. wet. Jacek Cicharski lek. wet. Piotr Dzwonnik
lek. wet. Roman Krej
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lek. wet. Maciej Mikołajczak
lek. wet. Henryk Ziółkowski
Sąd Lekarsko-Weterynaryjny Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, wybrany podczas V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ukonstytuował się w dniu 10
maja 2013 r. w sposób następujący:

Przewodniczący:
dr. n. wet. Czesław Włodarczak
Zastępcy Przewodniczącego:
lek. wet. Jan Klimas
lek. wet. Zbigniew Rodek
Członkowie Sądu:
lek. wet. Anna Krowicka
dr n. wet. Wioletta Stercuła
lek. wet. Adam Czerwiński
lek. wet. Radosław Dogoński
lek. wet. Marek Kinecki
lek. wet. Radosław Osiecki
lek. wet. Marek Winiarski
lek. wet. Krzysztof Wodecki
Komisja Rewizyjna Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
wybrana podczas V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ukonstytuowała się w dniu 10 maja 2013
r. w sposób następujący:

Przewodniczący:
lek. wet. Stanisław Srokowski
Członkowie:
lek. wet. Jacek Aleksander
lek. wet. Michał Budzyk
lek. wet. Roman Ciesiółka
lek. wet. Paweł Kubiak
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Nowy Prezes od pierwszych dni swojej kadencji rozpoczął intensywne
działania mające na celu zmodernizowanie i usprawnienie pracy biura, ale
priorytetem stało się poszukiwanie lokalizacji i zakupu nowej siedziby. Powołano nawet spośród członków Rady kilkuosobową komisję, która miała w tych
działaniach współuczestniczyć, posiadając wszelkie plenipotencje członków
Rady. Udało się znaleźć odpowiedni lokal i Izba nasza doczekała się w miarę
obszernej, funkcjonalnej i estetycznej siedziby – mieszczącej się w domu wolnostojącym przy ul. Nagietkowej 4 w Poznaniu (ok. 200 m2 powierzchni) wraz
z budynkiem gospodarczym, który po gruntownym remoncie przeistoczył się
w dużą, mieszczącą ok. 100 osób multimedialną salę obrad. Prezes lek. wet.
Maciej Gogulski osobiście nadzorował prace remontowe zarówno pod względem estetyki i funkcjonalności, jak i jakości ich prowadzenia.

Fot. 19. Nowa siedziba Wielkopolskiej Izby L-W przy ul. Nagietkowej 4, w Poznaniu.

Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że siedziba Wielkopolskiej Izby,
własna, bez obciążeń kredytowych, spełnia standardy, których oczekujemy od instytucji użyteczności publicznej w obecnej dobie.
Podczas XIX Zjazdu Sprawozdawczego naszej Izby, który odbył się już we
własnej sali obrad – Pan Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz – wyraził
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Fot. 20. Spotkanie Koła Seniorów – rok 2015 (sala nr 2 WIW Poznań)
Od prawej: drugi- lek. wet. Michał Gogulski, piąty – prof. Walenty Kempski

Fot. 21. Spotkanie Koła Seniorów – rok. 2015 (plan ogólny)
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Fot. 22. Przed multimedialną salą konferencyjną w nowej siedzibie WIL-Wet. w Poznaniu
– Koło Seniorów 2016 r.

Fot. 23. Przed wejściem na Spotkanie Koła Seniorów 2016: Od prawej Wielkopolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Andrzej Żarnecki i Prezes Rady WIL-Wet.
lek. wet. Maciej Gogulski.
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Fot. 24. Spotkanie Koła Seniorów 2016 r. w nowej Sali konferencyjnej – pierwsi goście.

Fot. 25. Zjazd Lekarzy Wet. WIL-Wet. 2015 r. Na pierwszym planie od lewej: Prezes
KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz i Prezes WIL-Wet. lek. wet. Maciej Gogulskii
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miłą dla nas opinię, że jest to najbardziej okazała i funkcjonalna siedziba samorządu lekarzy weterynarii w Polsce.
Własne zaplecze lokalowe to wygoda i oczywiście oszczędność; na naszych własnych włościach odbyło się również tegoroczne spotkanie Koła Seniorów, planujemy też organizację szkoleń zawodowych dla członków naszej
Izby, w ramach m. innymi kształcenia ustawicznego. Zakres jest kwestią jak
najbardziej otwartą.
Prezes lek. wet. Maciej Gogulski zlecił ponadto przebudowanie strony
internetowej Izby tak, aby dostosować jej formę do współczesnych standardów w tej dziedzinie. To jedno z pierwszych przedsięwzięć Prezesa po objęciu
funkcji, stało się najważniejszym narzędziem bieżącej komunikacji z członkami
naszej korporacji. Liczba zarejestrowanych na stronie osób stale rośnie. Staramy
się, aby publikowane na niej treści były aktualne i atrakcyjne w formie, pozwalały śledzić ważne wydarzenia i przypominały o istotnych sprawach związanych
z funkcjonowaniem w zawodzie, o odbywających się szkoleniach, wydarzeniach z życia Izby, a także o zmieniających się aktach prawnych.

Fot. 26. Półmaraton Słowaka – współorganizowany przez Wielkopolską Izbę L-W.
Dekoracja zwycięzców. Po lewej Prezes lek. wet. Maciej Gogulski,
po prawej lek. wet. Marek Kinecki
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Innym novum wprowadzonym przez lek. wet. Macieja Gogulskiego dla
wygody i skrócenia oczekiwania członków Izby na załatwienie spraw, były
głosowania elektroniczne i podejmowanie przez Radę tą drogą uchwał.
W tej formie głosowane są wnioski lekarzy weterynarii, które nie budzą zastrzeżeń i nie wymagają żadnych uzupełnień. Głosowania odbywają się niezwykle sprawnie. Znacznie szybciej podjąć można teraz pracę w innej Izbie,
albo wpisać się do naszej, otworzyć swój własny zakład, czy dokonać w nim
zmian. Istnieje też inna zaleta tego rozwiązania – znacznie obniżyło koszty
działalności samej Rady, bowiem ograniczyło ilość jej posiedzeń do jednego
na dwa, czasem trzy miesiące.
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna współorganizowała również
coroczne Grodziskie Półmaratony Słowaka
Kontynuowana jest również tradycja organizacji majówek – pierwsza
odbyła się w Willi Natura w Dolsku k/Śremu w połączeniu z XI Jeździeckimi Mistrzostwami Polski Lekarzy Weterynarii. Wzięło w niej udział
około 200 lekarzy weterynarii z rodzinami. Pogoda była przepiękna – upał
i lekki wiatr. Teren wokół Villi Natura to wymarzone miejsce na takie imprezy.

Fot. 27. Majówka w Villa Natura połączona z zawodami konnymi w 2014 r.
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Fot. 28. Majówka w Villa Natura połączona z zawodami konnymi w 2014 r.
Na pierwszym planie lek. wet. Andrzej Żarnecki (prezes II kadencji i Wielkopolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii) z małżonką lek. wet. Jolanta Żarnecką

Zawody konne odbywały się równolegle z biesiadą w ogromnym namiocie,
który do wieczora był szeroko otwarty, dzięki czemu można było podziwiać
piękny krajobraz z jeziorem w tle. A do późnej nocy tańczyć przy wspaniałej
muzyce. Zapewniono też atrakcje dla dzieci i nie tylko; przejazdy bryczkami
po terenie, zwiedzanie boksów z egzotycznymi świnkami.
Z kolejnych majówek musieliśmy zrezygnować, z uwagi na koszty związane z zakupem i remontem nowej siedziby, przebudową części gospodarczej,
w wyniku czego powstała multimedialna sala konferencyjna. Sala została
ocieplona z zewnątrz, posiada ogrzewanie podłogowe, rzutnik multimedialny
z wysuwanym na pilota ekranem, odpowiednie nagłośnienie i mieści ponad 100
osób jednocześnie. Pozostało jeszcze ocieplenie głównego budynku. Jednak
po zrealizowaniu tych zadań wracamy do majówek, tak bardzo oczekiwanych
przez nas i naszych członków.
Z historią samorządu zawodowego lekarzy weterynarii w naszym regionie
łączy się niewątpliwie historia Biuletynu Informacyjnego. Pierwszy numer,
z inicjatywy nowo powołanej Okręgowej Rady ukazał się w październiku 1991
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Fot. 29. Majówka w Villa Natura połączona z zawodami konnymi w 2014 r.
Od lewej lek. wet. Dariusz Karczewski i głębiej lek. wet. Karol Wlazły (członkowie Rady)

roku, czyli w cztery miesiące po reaktywowaniu naszego samorządu. Numer
inauguracyjny opracował „Tymczasowy zespół redakcyjny” w składzie: doc.
dr hab. Walenty Kempski, dr n. wet. Karol Kotowski, lek. wet. Tadeusz Majewicz i lek. wet. Jan Szewczuk.
W „słowie wstępnym” Prezes Rady Wielkopolskiej Izby w I i II kadencji prof. dr hab. Karol Kotowski napisał: „(…) 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(…)”.
Potem ukazały się jeszcze trzy numery wydane przez „Tymczasowy zespół
redakcyjny”, ale już nr 5 wydał „Zespół redakcyjny” w analogicznym składzie. Okręgowa Rada w I i II kadencji wydała łącznie 36 numerów Biuletynu. W skład kolejnych zespołów redakcyjnych wchodziły następujące osoby:
dr n. wet. Karol Kotowski, lek. wet. Tadeusz Majewicz, doc. dr hab. Walenty
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Kempski, lek. wet. Stanisława Dembińska, lek. wet. Elżbieta Woźniak, lek.
wet. Jan Szewczuk i mgr Agnieszka Bylewska.
Pierwszych 16 numerów Biuletynu miało formę bardzo skromną – zeszytową, z miękką okładką. Za pośrednictwem pisma członkowie Izby informowani byli o najważniejszych wydarzeniach w życiu samorządu zawodowego,
publikowano niektóre podjęte uchwały, jak również wychodzące akty prawne
dotyczące zawodu lekarza weterynarii. Tradycją stało się, iż artykuły wstępne redagował Prezes Izby, którym był przez dwie kolejne kadencje dr n. wet.
Karol Kotowski (aktualnie prof. dr hab.).
Z czasem forma Biuletynu ulegała zmianom, zarówno pod względem
estetycznym, co dotyczyło w głównej mierze okładki, jak i objętości pisma.
Wydawaliśmy Biuletyny „zielone” i „białe” – w zależności od koloru okładki.
Były przygotowywane przez zespół: mgr Agnieszka Bylewska, lek. wet. Ireneusz Szefliński, dr Włodzimierz Gibasiewicz, lek. wet. Andrzej Żarnecki pod
kierownictwem lek. wet. Tadeusza Majewicza. Po śmierci lek. wet. Tadeusza
Majewicza do redakcji włączono lek. wet. Marka Winiarskiego, a jej kierownictwo powierzono dr. Włodzimierzowi Gibasiewiczowi.
Artykuły wstępne, w nieco luźniejszej formule, redagowane były przez
mgr Agnieszkę Bylewską. Biuletyn w tym okresie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i kreatywności szefa redakcji – dr Włodzimierza Gibasiewicza
– rozrósł się do ponad 100 stron. Wprowadzano sukcesywnie nowe rubryki. Od
czerwca 2005 r. wychodził Biuletyn „srebrny” redagowany przez dr. Włodzimierza Gibasiewicza i mgr Agnieszkę Bylewską. Po odejściu dr. W. Gibasiewicza powołano zespół redakcyjny w składzie: lek. wet. Jacek Sośnicki, prof.
Walenty Kempski, lek. wet. Andrzej Dudziński, lek. wet. Maciej Gogulski
i mgr Agnieszka Bylewska, który (z uwagi na kolor okładki) wydawał Biuletyn
„złoty”. W bieżącej kadencji Rady w skład redakcji Biuletynu Informacyjnego
weszli: lek. wet. Jacek Sośnicki i lek. wet. Ireneusz Szefliński, we współpracy z mgr Agnieszką Bylewską. Do dnia dzisiejszego samorząd nasz wydał 80
numerów pisma.
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zrzesza aktualnie 1553 lekarzy
weterynarii działających na terenie województwa wielkopolskiego, w tym 123
emerytów. W Izbie prowadzona jest ewidencja lekarzy weterynarii, ewidencja
zakładów leczniczych dla zwierząt i rejestr lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów dla zwierząt. Z upływem lat zadań więc przybywa,
sukcesywnie rośnie liczba członków Izby i co za tym idzie liczba składanych
wniosków. Mimo wielu trudności, staramy się działać dla dobra zawodu i cieszymy się, że robimy to w ramach własnego samorządu zawodowego.

42

25-lecie Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego

25 lat wydawać by się mogło długim okresem czasu, choć w historii kraju
to naprawdę niewiele. Malkontentów z całą pewnością nie brakuje, ale i tak
uważam, że powinniśmy być dumni z naszego reaktywowanego samorządu
zawodowego; mimo trudnych kwestii pozostających do rozwiązania, wątpliwości czy obaw. Nie każda grupa zawodowa ma umocowanie ustawowe w postaci
własnego samorządu. Warto więc wspólnie starać się o wysoką jakość naszych
działań i mimo wszystko optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Autorzy: mgr Agnieszka Bylewska
lek. wet. Maciej Gogulski
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Lek. wet. Mieczysław Pietrzak

Kilka zdań wstecz o zbliżającym się
corocznym spotkaniu Koła Seniorów
Z inicjatywy Prezesa Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Andrzeja Żarneckiego, powołane zostało Koło Seniorów. Głównym
celem było stworzenie szansy spotykania się lekarzy weterynarii z całej Wielkopolski, przebywających na emeryturach.

Koło skupia w swoich szeregach lekarzy weterynarii pracujących dawniej
w państwowych lecznicach weterynaryjnych, lekarzy pracujących w administracji weterynaryjnej a także lekarzy pracujących w laboratoriach i tych
zajmujących się badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa.
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Lekarze wymienionych grup zawodowych w ciągu długich lat pracy zawodowej poznawali się wzajemnie. Spotykali się na różnego rodzaju odprawach,
szkoleniach, sympozjach naukowych itd. Maleńką cząstkę Koła Seniorów stanowią lekarze weterynarii uczący przedmiotów zawodowych w Państwowym
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Technikum Weterynaryjnym we Wrześni. Stosunkowo rzadko uczestniczyli
w spotkaniach, o których wspomniałem powyżej, po prostu musieli uczyć.
Dla nas, lekarzy ze szkoły uczestnictwo w corocznych spotkaniach Seniorów było dużym zaszczytem, wszak przez kilka godzin mogliśmy obcować
i wymieniać poglądy z lekarzami zasłużonymi dla Wielkopolskiej Weterynarii.
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Spotkania najczęściej odbywały się w drugiej połowie grudnia – na parę
dni przed Świętami Bożego Narodzenia. Jednym z istotnych punktów każdego
spotkania było przełamanie się opłatkiem i złożenie wzajemnie życzeń noworocznych. Prawie wszystkie spotkania miały miejsce w siedzibie Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, do roku 2014 przy ulicy Grunwaldzkiej 248,
w zeszłym roku spotkaliśmy się w nowej siedzibie izby przy ulicy Nagietkowej.
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Wracając myślami wstecz,
szczególnie ciepło odbierałem
słowa powitania skierowane do
Seniorów przez Prezesa Izby dr
Andrzeja Moskala i rzeczowe
relacje z prac Rady WIL-Wet
za kolejne lata. Przy okazji pragnę nadmienić, że pierwszym
po reaktywacji samorządu zawodowego w 1991 r. Prezesem
Izby był Pan prof. dr hab. Karol
Kotowski – absolwent wrzesińskiego technikum.
My ze szkoły z dużym zainteresowaniem czekaliśmy na
relacje Wojewódzkich Lekarzy
Weterynarii – przez ostatnich
kilka lat te funkcje pełnili dr
Lesław Szabłoński i dr Andrzej
Żarnecki – absolwenci szkoły.
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Jako nauczyciele mieliśmy zaszczyt uczyć ich początków weterynarii. Obaj
wywodzą się z Ziemi Kaliskiej – tej samej co autor tych wspomnień. W tym
miejscu pragnę wspomnieć pierwszego Przewodniczącego Koła Seniorów,
śp. Jana Kardasa. Obecnie szefuje nam Pan profesor Walenty Kempski – też
absolwent technikum. Obaj przewodniczący serdecznie witali przybyłych na
spotkanie i z perfekcją realizowali przewidziany program spotkania. Nigdy nie
zapomnieli, aby przyjaźnie powitać nowe Koleżanki i Kolegów przystępujące
do Koła Seniorów.
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Nie zapomnieli też o uczczeniu minutą ciszy i zadumy osób, które odeszły od ostatniego spotkania. Na koniec szczególne słowa podziękowania od
wszystkich Seniorów kieruję do Pań z Biura Izby: mgr Agnieszki Bylewskiej
i Małgorzaty Tyll. Obie Panie jako pierwsze witały przybywających do Izby
uczestników. Im też Seniorzy zawdzięczają urozmaicone i gustownie przygotowane posiłki. Wachlarz poruszanych tematów podczas ich spożywania,
wspominanie szczególnych wydarzeń z pracy zawodowej dopełniały atmosferę spotkania.
Na zakończenie wracam do ostatniego spotkania w nowej siedzibie Izby.
Zapadły mi mocno w pamięć słowa nowego Prezesa dr Macieja Gogulskiego:
„Moim marzeniem jest, aby nowa siedziba Izby była dla Was Seniorów
prawie drugim domem”.
Życząc Seniorom dużo zdrowia, długich lat życia stwierdził, że kolejne
spotkania będą się odbywać w równie przyjaznej atmosferze.
Mieczysław Pietrzak
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Rozmawia: Carl Marciniak
publicysta, dziennikarz ZDF, reżyser, operator, wykładowca

WSTĘP DO WYWIADU.
ROZMOWA Z DR. WŁODZIMIERZEM A.
GIBASIEWICZEM
Fot. 1. Dr n. wet. Włodzimierz Andrzej Gibasiewicz
ze swoim ukochanym psem

C. M1.: Panie Doktorze, otrzymałem zlecenie na Pana.
W. G.: Zlecenie na mnie? To w slangu mafijnym oznacza…załatwić gościa.
– No właśnie. Kierownictwo redakcji poleciło przeprowadzić wywiad z Panem.
– We wcześniejszej rozmowie telefonicznej
wyraziłem zgodę. Możemy więc rozmawiać.
– W listopadzie 2016 roku obchodziliście
25-lecia istnienia Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wyczytałem taką informację na
stronie internetowej www.vetpol.org.pl. Czy
możemy o tej uroczystości porozmawiać?
– Raczej nie, gdyż nie byłem na niej.
–…
– Nie zostałem zaproszony. Widocznie obecne kierownictwo naszego samorządu uznało, że są osoby bardziej zasłużone i godne uczestniczenia w tym
święcie. Mają do tego prawo. To oni kierują dzisiaj samorządem i postępują
zgodnie ze swoimi przekonaniami…
– Ale był Pan delegatem na kilka kolejnych zjazdów krajowych, był przez
wiele lat we władzach rady okręgowej. Ale ostatnio nie wybrano Pana nawet
do Rady Okręgowej Wielkopolskiej Izby?
1
Carl Marciniak, Ludwigshaven, Niemcy – dziennikarz ZDF, reżyser, operator,
wykładowca.
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– Nie wybrali, gdyż nie startowałem w wyborach. Nie zgłosiłem się na
zebranie wyborcze w powiecie. Decyzję podjąłem świadomie, widząc, że
niewiele mogę zrobić a boksowanie się z koniem nic nie daje. Wolałem oddać
pole młodszym kolegom. Zakładałem: może im się uda…
– Po tych trudnych dla Pana pytaniach zacznijmy wywiad od początku.
Pana ojciec był weterynarzem a mama trychinoskopistą, badała mięso w kierunku włośnicy. Jabłko nie pada daleko od jabłoni – więc syn zainteresował
się profesją rodziców.
– Tak. Tato był sanitariuszem pracującym w lecznicy dla zwierząt
w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył technikum weterynaryjne we Wrześni.
Jeździłem z nim na wizyty. Często w nocy na nocne zgłoszenia do porodów,
kolek u koni czy wypadnięć macic u krów czy owiec… I po szkole podstawowej zdawałem egzamin także do technikum weterynaryjnego we Wrześni.
Chciałbym kilka miłych słów powiedzieć o nauczycielach tego technikum.
Potrafili oni tak zainteresować młodego człowieka swoimi przedmiotami, że
ze słabego ucznia języka polskiego, pracując dużo nad sobą, pod koniec technikum stałem się jednym z lepszych i już pisałem wypracowania leniwszym
kolegom. Będąc uczniem czwartej klasy technikum zostałem korespondentem
terenowym kilku dzienników (Głos Wielkopolski, Ilustrowany Kurier Polski
czy Dziennik Ludowy) oraz wygrałem ogólnopolski konkurs ogłoszony przez
redakcję Zarzewia i Kraju Rad na znajomość literatury rosyjskiej. Wśród ponad 5 tysięcy odpowiedzi jury wybrało moją wypowiedź a właściwie recenzję
wierszy Belli Achmaduliny. W nagrodę byłem przez dwa tygodnie na wycieczce w Moskwie i Leningradzie. Profesor od języka rosyjskiego dał mi na świadectwie maturalnym czwórkę chociaż na nią nie zasłużyłem…
– Na profilu na Facebooku zamieścił pan zdjęcie: pełna trybuna kibiców
na stadionie i pan w akcji w meczu z…
– Oprócz nauki w technikum w tamtym czasie grałem w piłkę nożną
w lidze okręgowej. To zdjęcie to z meczu eliminacyjnego Puchary Polski,
kiedy po wyeliminowaniu II ligowego zespołu Moto Jelcz Oława i wygraniu
z ówczesnym Lechem Poznań, graliśmy na nie swoim stadionie, na stadionie miejskim w Ostrowie z I ligowym Górnikiem Zabrze (Szołtysik, Kurzeja, Deja itd.). Przegraliśmy ale ja miałem dobre notowania w sprawozdaniu
z meczu w „Sporcie” katowickim. W piłkę nożną grałem do 30 roku życia jako
środkowy napastnik przez cały czas w Stali Ostrów Wlkp. Moim idolem był
Włodzimierz Lubański…
– Przeglądam tytuły opublikowanych Pańskich artykułów i wydaje mi się,
że część z nich powstała bardzo wcześnie. Szczególnie te dotyczące królików?
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– Będąc uczniem technikum i jednocześnie zajmując się amatorskim
chowem królików pisałem artykuły omawiające choroby tych zwierząt, gdyż
w Polsce nie było wówczas książki dotyczącej chorób tych zwierząt. Publikowałem co miesiąc jeden artykuł w czasopiśmie Hodowca Drobnego Inwentarza. Po ukończeniu szkoły mogłem podpisywać się już jako technik wet.
Podpisując się tym tytułem opublikowałem kilka art. naukowych w „Medycynie Weterynaryjnej” czy „Życiu Weterynaryjnym”, gdy byłem już studentem
wydziału weterynaryjnego. W 1989 r. w Państwowym Wydawnictwie Naukowym wydałem książkę, podręcznik dla lekarzy wet. pt. „Choroby królików”
w nakładzie 10 tys. egzemplarzy…
– Wygląda to całkiem interesująco. Pozwoli Pan, że przytoczę kilka tytułów ważniejszych prac z tamtego okresu: „Przypadek czterech nerek u świni”,
„Farmakologiczne trzebienie królików”, „Poziom niektórych makroelementów
w węzłach chłonnych krów białaczkowych i zdrowych”, „Zastosowanie chlorku
suksametonium do farmakologicznego obezwładniania świń”…
– Sześć lat po studiach, pracując w terenie, obroniłem pracę doktorską.
A po studiach pracowałem: cztero-miesięczny staż (skrócony o dwa miesiące
przez dyrektora wojewódzkiego zakładu) w Środzie Wlkp., gdzie zajmowałem się leczeniem koni i małych zwierząt. Leczeniem zwierząt na stażu mogłem się zajmować, gdyż miałem dyplom technika. Do tego po technikum
odbyłem roczny staż pracy w Lecznicy dla Zwierząt w Ostrzeszowie pod
nadzorem wspaniałych lekarzy wet. Józefa Duszy i Stanisława Nowickiego.
Pierwsza praca to prowadzenie przez 3 miesiące punktu weterynaryjnego
w Doruchowie wraz z sanitariuszem i kierowcą. Wracam do okresu po studiach. Po czterech miesiącach stażu otrzymałem etat kierownika zakładowego
punktu weterynaryjnego w Objezierzu, gdzie organizowałem ten punkt przy
fermie U-640 zasiedlanej jałówkami, które się cieliły. Więc było bardzo dużo
różnych przypadków i problemów zdrowotnych. Po latach dowiedziałem się
dlaczego skrócono mi tak drastycznie staż pracy. Myślałem, że przełożeni
docenili moje zdolności… Otóż, okazało się, że powód był bardziej prozaiczny. Wraz ze mnę wydział weterynaryjny ukończyła córka i zięć powiatowego lekarza a ponieważ powiatowy był w konflikcie z dyrektorem więc moją
osobą uprzedzono zatrudnienie rodziny w tym powiecie. Jako „pupil” dyrektora nie miałem łatwego życia ze strony powiatowego lekarza itd. I po roku
przeniosłem się do Dusznik, gdzie zostałem kierownikiem Przychodni dla
Zwierząt.
– Były to czasy „komuny” i służba weterynaryjna – z tego co wiem – zajmowała się przede wszystkim dużymi oborami i chlewniami.
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– Tak. Za zbyt duże upadki prosiąt czy cieląt groził prokurator i kilka lat
więzienia. Były takie przypadki, że w transporcie padły prosięta, gdyż pijani
konwojenci zapomnieli o pojeniu zwierząt, a lekarza weterynarii za to wsadzono do więzienia („Po pokazowym procesie konwojentów – pijaczków uniewinniono, dyrektora i dwóch pracowników Centrali Mięsnej skazano na 1-2
lat, natomiast mąż otrzymał wyrok 3 lata, a dr Gajowiak 4 lata więzienia” – to
słowa Heleny Jakowickiej, żony dr Czesława Jakowickiego z książki: Okruchy
godnego życia). Podstawową przyczyną słabych wyników hodowlanych były
złe warunki chowu – nieodpowiednie pomieszczenia, nieprawidłowe żywienie
i beznadziejna opieka… Więc lekarze zajmowali się wielkimi stadami a leczenie w przydomowych hodowlach czy zwierzętami u rolników indywidualnych
zajmowali się głównie technicy weterynarii.
– Które z opublikowanych prac zalicza pan do swoich najważniejszych
osiągnięć?

Fot. 2. Okładki kilku publikacji W.A. Gibasiewicza

– Przygotowanie i wydanie pierwszego w Polsce podręcznika „Choroby
królików” dotyczącego właśnie chorób królików, który stanowił podstawę
nauczania przez wiele lat tego przedmiotu na wydziałach weterynaryjnych
naszych uczelni. Wykazanie zwiększonej zawartości ołowiu w węzłach chłonnych krów chorych na białaczkę. Na publikację tę zwrócił uwagę prof. Julian
Aleksandrowicz z Akademii Medycznej z Krakowa i zaproponował współpracę z przygotowaniem tematyki badań na pograniczu medycyny i weterynarii. Zaprosił mnie do Krakowa. Byłem na uczelni i gościem na obiedzie
w mieszkaniu Profesora.
Przedwczesna śmierć tego wielkiego Profesora zamknęła współpracę.
Wykazanie, że przyczyną wypadnięcia pochwy i macicy u owiec jest grzyb
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Penicillium cyclopium. Stwierdzenie inwazji ptaszyńca Dermanyssus gallinae u nutrii i jego likwidacja poprzez zastosowanie ivermektyny (preparatu
Ivomec). Wykazanie w badaniu poubojowym torbieli trzech różnych rodzajów
w płatkach zastawek dwu– i trójdzielnej w sercu bydła, gdy literatura światowa
podaje, że takie zmiany nie występują u dorosłego bydła. Opisanie pierwszego
w literaturze światowej przypadku bąblowicy wątroby strusia. Wystarczy, bo
zamęczymy czytelnika.
Muszę jednak dodać jeszcze wygranie konkursu ogłoszonego przez Polskie Radio na najlepszą recenzję książki z serii Biblioteka Problemów, gdzie
omówiłem książki Jane van Lawick-Goodall „Zabójcy bez winy” i „W cieniu
człowieka”. No i jeszcze zbiór biogramów wszystkich lekarzy weterynarii
zamordowanych w drugiej wojnie światowej w 8 publikacjach książkowych
(2700 stron i 1200 fotografii).
– Dotarliśmy do pańskich książek. Pomijamy pierwszą pozycję książkową: „Psy znanych i lubianych” oraz „Cztery psy i ja”. Chciałbym pana doktora
prosić o kilka zdań o pozostałych książkach.
– Książka „Psy znanych i lubianych” to walka z haniebnym obcinaniem
ogonów i uszu u psów przez lekarzy weterynarii. Starałem się poprzez pokazanie innego spojrzenia na ten temat o wprowadzenie zakazu tych zabiegów.
Po ponad dwudziestu latach mamy ten zakaz. A są jeszcze koledzy, którzy próbują go obchodzić… tłumacząc obcięcie ogona czy korekcje małżowiny usznej
względami zdrowotnymi. O pozostałych książkach oczywiście można mówić
bardzo dużo i zamęczyć czytających ten wywiad. Myślę, że jeśli zacytuję po
kilka zdań z recenzji z wybranych pozycji będzie to bardziej interesujące?
Recenzja prof. dr hab. Teresy Zaniewskiej „Scalanie rozbitego świata”:
/…/ Oddając się lekturze najnowszej książki („Utrwalone skrawki życia”) tego
autora nabiera się przekonania, że to nie on wybrał pisanie biografii lekarzy
weterynarii – ofiar II wojny światowej, lecz że to oni wybrali właśnie jego, aby
opowiedział potomnym ich losy. Nie mogli wybrać lepiej, czego dowodem jest
omawiana książka, niezwykle rzetelna, oparta na źródłach, w wielu przypadkach skonfrontowanych z relacjami świadków i zweryfikowanych. Utrwalone
skrawki życia to przemyślana kompozycja naprzemiennie powtarzanych dwóch
linii – godnego, prawego życia i niezawinionej, męczeńskiej śmierci lekarzy
weterynarii w czasie II wojny światowej na różnych jej frontach, powtarzanych
przez autora wciąż głośniej i głośniej, przy wykorzystaniu coraz większej ilości
coraz to bardziej wiarygodnych dokumentów archiwalnych i ustnych relacji.
Nieustannie narasta dynamika jednego tematu i pytania: dlaczego? Dlatego, że byli szlachetnymi ludźmi, zdolnymi poświęcić życie w imię prawdy
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i wolności. Ich umieranie wyrastało z życia. /…/ Utrwalone skrawki życia to
lektura bez wątpienia godna polecenia. Jest ona czymś znacznie więcej niż opowieścią o wojennych, tragicznych losach lekarzy weterynarii. Jest opowieścią
o wielkiej historii, jaka nas zagarnia, na którą najczęściej nie mamy wpływu,
ale zawsze podlegamy okrutnym jej prawom. Na swój sposób wszyscy stajemy
się wygnańcami. I ta historiozoficzna refleksja raz po raz przewija się między
wierszami tej znakomitej książki”.
Recenzja prof. dr hab. Jana Tropiło dotycząca Okruchów godnego życia2:
„Podziwiam pracowitość Autora, który będąc czynny zawodowo, potrafił znaleźć czas na tak wnikliwe historyczne badania i poszukiwania dokumentów
u rodzin i instytucji zajmujących się tymi problemami. Doktor Włodzimierz
A. Gibasiewicz utrwalił w naszej pamięci losy polskich lekarzy weterynarii,
ich postawę i walkę w koszmarnych latach okupacji niemieckiej i sowieckiej. Opisy życia bohaterów jego książek są wynikiem dociekania prawdy
o zachowaniu ludzi w tych ekstremalnych warunkach, jakie przynosi wojna
i zniewolenie. Często myślę, czytając te książki, jak ludzie ludziom mogli zgotować taki los. Okazuje się, że mogli, co stanowi przestrogę dla następnych
pokoleń. Gratuluję Autorowi, który przez swoje prace zapisuje się jako jeden
z najwybitniejszych biografów polskich lekarzy weterynarii. A lekarzy weterynarii
serdecznie zachęcam do tej lektury”.
Fot. 3. Okładka książki „Okruchy godnego życia”

Kolejna recenzja prof. Teresy Zaniewskiej w Medycynie Weterynaryjnej: „Effugiunt structos nomen honosque rogos”3:
Omawiana publikacja (Okruchy godnego życia) to zbiór świadectw godnego życia wielu
lekarzy weterynarii – Polaków, Żydów i Tatarów, obywateli polskich. /…/ Czas wojny jest
dziwnie nielinearny, jakby pokiereszowany,
nieprawdopodobnie pokawałkowany.
2
Tropiło J. Włodzimierz Andrzej Gibasiewicz: Okruchy godnego życia, Życie
Weterynaryjne 2016, 91, (1), s. 71.
3
Zaniewska T. Effugiunt structos nomen honosque rogos, Medycyna Weterynaryjna 2016, 72 (2), 142-144.
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Formą do niego wydaje się dostosowana omawiana publikacja, składająca się z rozdziałów krótkich i długich, z archiwalnych relacji, wspomnień
rodzinnych, wywiadów, zdawkowych zapisków, uzupełnień poczynionych
przez czytelników wcześniej wydanych książek. Z nich misternie i pieczołowicie autor tka kilim-tableau lekarzy zwierząt, których biografie zagarnęła wojna.
Kilim szaro-czarny, na którym omawiane biografie migocą złotem godności
i szlachetności ich charakterów oraz wyznawanych wartości, o którym to wyborze bohaterowie omawianej publikacji zaświadczyli niejednokrotnie życiem”.
/…/ Książki Włodzimierz Gibasiewicza to monumentalne przedsięwzięcie. /…/
Rzecz jasna, wymagało to codziennego trudu, wytrwałej, systematycznej pracy. Została ona doceniona przez kolegów – lekarzy weterynarii, środowiska
naukowe historyków medycyny weterynaryjnej i przez czytelników, nie tylko
o zainteresowaniach historycznych. W roku bieżącym Włodzimierz Gibasiewicz „za kultywowanie pamięci o lekarzach weterynarii” został uhonorowany
przez dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaszczytnym Medalem „Pro Patria”, który
wręczono pisarzowi w murach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie podczas konferencji naukowej Uniwersytet Woldenberski i jego
znaczenie”.
I na zakończenie kilka słów z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Pełczyńskiej4 zamieszczonej na łamach Medycyny Weterynaryjnej: „Benedyktyński trud, dociekliwość badacza, podziwu godna umiejętność poruszania się
wśród dokumentów historycznych i widoczne na kartach książki emocjonalne
zaangażowanie Autora udzielające się czytelnikowi sprawiły, że powstała
książka niezwykła. Głębokie emocje i refleksje, które budzi powodują, że lektura jej nie należy do łatwych, ale pytania o człowieczeństwo i godność dają
asumpt do głębokich przemyśleń. „Po wielu z nich płaczę” – to tytuł nadany
książce przez Autora, lecz dzięki temu, że powstała każdy jej bohater otrzymał
cząstkę horacjańskiego „non omnis moriar”.
– Wspomnieliśmy więc trzy ostatnie pozycje: Utrwalone skrawki życia,
Okruchy godnego życia i Po wielu z nich płaczę. Mam przed sobą jeszcze kilka. Oto one: Spotkania po latach, NN-Nieznani Niepowtarzalni, Życie godne
pomnika, Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej, Odnalezione głosy.
Zadziwiające losy lekarzy zwierząt.
– Dalej to kolejna publikacja przyjęta przez Oficynę Wydawniczą z Gdańska (z którą zaczynałem przygodę z książkami historycznymi) – Suplement
4
Pełczyńska E. Recenzje i bibliografia – Włodzimierz Andrzej Gibasiewicz: Po
wielu z nich płaczę. Medycyna Weterynaryjna 2016, 72 (10), s. 610.
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do Niepowtarzalnych, ma się ukazać do marca 2017 r. Przed wojną (1939 r.)
zarejestrowanych było w II RP 2 173 lekarzy weterynarii (w tym 22 kobiety).
Przystępując do prezentacji ich sylwetek chciałem po każdym z nich zostawić
jak największy ślad. Prawdę powiedziawszy już dzisiaj trudno jest policzyć
o ilu koleżankach i kolegach ślad ten zostawiłem. I nie spodziewałem się,
że nasza grupa zawodowa to tak wielu patriotycznych i oddanych ojczyźnie
kolegów i koleżanek. A życie, czas jaki dano nam wszystkim w zastraszającym tempie ucieka…
– Dzisiaj wydanie każdej książki wiąże się ze znacznymi nakładami.
Chyba, że ma się nazwisko: Robin Cook, nie wymieniając tych największych.
– Oczywiście. „Choroby królików” wydane w okresie „komuny” przyniosły pewien zysk. Bez większych kosztów wydałem w poznańskiej oficynie
wydawniczej SAWW „Psy znanych i lubianych”. Książka „Niepowtarzalni
– lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej” w całości wydana została
przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną (bez honorarium dla autora). Do
„NN-Nieznani Niepowtarzalni” dołożył się prof. Tom Jerzykiewicz z Kanady
(pisałem o jego ojcu – lekarzu weterynarii zamordowanym w Krakowie, a który
urodził się w Szamotułach). „Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej”
wydane przez Belloną w 30 procentach sfinansowane zostało przez Krajową
Izbę Lekarsko-Weterynaryjną i Wielkopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Wsparcie finansowe uzyskałem jeszcze dla książki „Spotkania po latach”
– wsparli: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Bank Spółdzielczy
Duszniki, ZM „Salus” i „Rolvet” – J. B. Napierałowie. Pozostałe książki (osiem
tytułów), to koszt autora (dobrze, że żona nie czyta tego wywiadu).
– Oprócz tej pasji pracuje pan jeszcze zawodowo…
– Tak. Wraz z grupą piętnastu lekarzy weterynarii nadzoruję irlandzki
zakład mięsny (w Polsce). Chciałbym z tym „najlepszym w kraju” zespołem
pracować jeszcze kilka lat. Zobaczymy, czy nadchodzące zmiany pozwolą
na to…
– Możliwe, że w tej wstępnej rozmowie opuściliśmy jakiś większy problem, który chciałby pan przybliżyć?
– Świetne pytanie. Otóż kilka lat temu w „Magazynie Weterynaryjnym”
zwróciłem uwagę na fakt stosunkowo częstego ubijania w rzeźni krów cielnych,
czasami w wysokiej ciąży. Dostrzegła ten artykuł reż. Irena Kobierzewska z TVP
i nakręciła reportaż „Śmierć zwielokrotniona” (2006) dla Programu I, który
jednak nigdy się w telewizji nie ukazał. Problem ten istnieje jednak do dzisiaj.
A zależało mi na wprowadzeniu obowiązkowego badania przez lekarza weterynarii w kierunku ciąży każdej żeńskiej sztuki bydła przed sprzedażą do rzeźni.
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– Wchodzimy w szczegóły, a ja chcę je pozostawić i usłyszeć dopiero
w wywiadzie.

Fot. 4. Okładka książki pt.
„Po wielu z nich płaczę”

– Pozwoli pan, że zwrócę uwagę na jeszcze jeden szczegół, gdyż chciałbym byśmy
o nim nie zapomnieli. Otóż, na pytanie dlaczego zająłem się biografiami kolegów żyjących w okresie II wojny, odpowiadałem:
że nie wiem i dodawałem, że to oni mnie
wybrali. Przez te kilka lat czułem obecność
ich duchów, odczuwałem ten ciężar na swoich barkach. Teraz, gdy zbliżam się do końca
– jest lżej i mogę odetchnąć pełną piersią,
że wykonałem powierzone zadanie. Chociaż czuję, że to jeszcze nie koniec. I proszę
sobie wyobrazić, że czytam5 coś takiego: „1 listopada ubiegłego roku, byłam
na Powązkach u moich powstańców. Grób Luny jest niedaleko, poszłam. /…/
Nagle miałam wrażenie, jakby powietrze zgęstniało wokół mnie. Niedaleko
jest przecież „Łączka”, miejsce, gdzie w anonimowym grobie chowano ofiary
terroru stalinowskiego. Poczułam nagle, jakby one wszystkie stały za moimi
plecami – a ja stałam przed Luną”.
– Interesujące. Przyznam się panu, że gdy przygotowywałem się do tej
rozmowy sprawdziłem pańskie nazwisko w internecie. Zdziwiłem się, gdy
natrafiłem na nekrolog: Włodzimierz Gibasiewicz (1951-2007), mama Irena…
– Dlatego w moim zestawie imienia i nazwiska pojawiło się drugie imię
Andrzej… i przecież żyję.
– Dziękuję za rozmowę.

5
Kicińska M. Prawdziwa historia Julii Brystygierowej. Z Patrycją Bukalską,
autorką książki „Krwawa Luna”, rozmawia Magdalena Kicińska. Duży Format,
nr 43/2016 24.10.2016, s. 6-8.
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Krzysztof Jan (Kris) Wojciechowski
Ośrodek Historii Medycyny Weterynaryjnej
Warszawa

Doc. dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski
Ekspert FAO-ONZ ds. wirusologii
weterynaryjnej1977-1999.
Przewodniczący Sekcji Historii Medycyny
Weterynaryjnej PTNW w latach 2007-2010.
Konsultant FAO od 2000 r. (wirusologia
i epidemiologia wet.), Światowy Program
Zwalczania Księgosuszu – GREP.
Autor i redaktor felietonów z dziedziny historii
nauki i humanistyki

Humanistyka weterynaryjna
Wraz z rozwojem zespołu Nauk Weterynaryjnych i współczesnej modernizacji nauki i praktyki w zakresie leczenia zwierząt gospodarskich nastąpił
intensywny rozwój Towarzystw Naukowych Weterynaryjnych. Międzynarodowe i krajowe Towarzystwa już od XIX wieku zaczynają na poziomie uniwersyteckim odgrywać coraz większą rolę katalityczną. Wiedzą o tym doskonale
organizatorzy kongresów i zjazdów z praktycznych i bardziej teoretycznych
dziedzin weterynarii.
Według współczesnej klasyfikacji tematycznej nauki weterynaryjne,
uwzględniając strukturę Towarzystwa w 2007 r., dzielono na Sekcje: 1) Kliniczną; 2) Biologii i Patologii Rozrodu; 3) Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej; 4) Higieny i Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego;
5) Parazytologii; 6) Patologii Zwierząt Nieudomowionych; 7) Patologii Drobiu; 8) Fizjologii i Patologii Konia; 9) Historii Medycyny Weterynaryjnej; 10)
Higieny Zwierząt i Środowiska; 11) Ichtiopatologii; 12) Farmakologii i Toksykologii; 13) Patologii Małych Zwierząt; 14) Immunologii; 15) Bujatryczną;
16) (Żywienia Zwierząt) Dietetyki i Higieny Pasz; 17) Dobrostanu Zwierząt
i Higieny Środowiska; 18) Hyopatologii; 19) Neonatologii.
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Zgodnie z terytorialnym podziałem Polski oddziały PTNW obejmowały
(miasta i terytoria): 1) Białystok; 2) Bydgoszcz − Oddział Pomorsko-Kujawski; 3)
Gdańsk; 4) Zielona Góra – Oddział Lubuski; 5) Kielce − Oddział Świętokrzyski;
6) Lublin; 7) Olsztyn, 8) Piotrków Trybunalski; 9) Poznań − Oddział Wielkopolski; 10) Puławy; 11) Warszawa; 12) Wrocław. Oddziały w Krakowie, Przemyślu
i Szczecinie wskutek zaprzestania działalności statutowej zostały rozwiązane.
Prezesami PTNW byli i są w poszczególnych kadencjach najwybitniejsi
naukowcy w zakresie weterynarii: 1) Witold Stefański w 1952; 2) Aleksander Zakrzewski w 1953; 3) Abdon Stryszak w 1953, 1954; 4) Roman Hoppe
w 1955, 1957; 5) Heliodor Szwejkowski w 1956, 1959, 1963; 6) Henryk Janowski w 1958, 1960; 7) Juliusz Brill w 1961; 8) Kazimierz Marek w 1962; 9) Tadeusz Żuliński w 1964; 10) Wiktor Stefaniak w 1965, 1967/1968; 11) Edmund
K. Prost w 1966, 1969−1970, 1973−1974, 1979−1980, 1989−1991, 1995−1997;
12) Ryszard Badura w 1971−1972, 1977−1978; 13) Krzysztof Świeżyński
w 1975−1976; 14) Stanisław Kossakowski w 1981−1982, 1985−1986, 1987−1988;
15) Eustachy Szeligowski w 1983−1984; 16) Marian Tischner w 1992−1994;
17) Jerzy Kita w 1998−2000; 18) Zygmunt Pejsak w 2001−2003, 2007−2009;
19) Włodzimierz Kluciński w 2004−2006; 20) Andrzej Koncicki w 2010−2012;
21) Marian Binek w 2013−2015.
Członkami honorowymi PTNW (odznaczenie przyznawane raz w życiu)
zostali mianowani: 1) Konrad Marian Millak w 1959; 2) Witold Stefański
w 1959; 3) Aleksander Zakrzewski w 1959; 4) Józef Kulczycki w 1961; 5) Heliodor Szwejkowski w 1961; 6) Rudolf Manninger w 1962; 7) Sergiusz Afoński
w 1962; 8) Heinz Röhrer w 1962; 9) Martin Kaplan w 1962; 10) Abdon Stryszak
w 1966; 11) Jerzy Preibisch w 1966; 12) Stefan Jakubowski w 1973; 13) Mirosław Zendulka w 1973; 14) Wilhelm Schulze w 1973; 15) Juliusz Brill w 1978;
16) Roman Hoppe w 1978; 17) Arnold Rothe w 1978; 18) Wiktor Stefaniak
w 1978; 19) George Charles Poppensiek w 1978; 20) Laszlo Varnagy w 1978;
21) Stanisława Woyciechowska w 1983; 22) Ryszard Badura w 1983; 23) Lech
Jaśkowski w 1983; 24) Edmund Prost w 1987; 25) Gunther Heider w 1987; 26)
Stefan Kossakowski w 1987; 27) Zdzisław Larski w 1987; 28) Eustachy Szeligowski w 1987; 29) Krzysztof Świeżyński w 1987; 30) Jan Tropiło w 1987;
31) Janusz Gill w 1996; 32) Piotr Wyrost w 1996; 33) Zygmunt Ewy w 1992;
34) Eberhard Grunert w 1992; 35) William Mengeling w 2004; 36) Marian
Truszczyński w 2004; 37) Anna Cąkała w 2008; 38) Jerzy Kita w 2008; 39)
Maria Prost w 2008; 40) Krzysztof Jan Wojciechowski w 2008.
Najwyższe odznaczenie honorowe nadawane naukowcom weterynaryjnym
− „Pro Scientia Veterinaria Polona” − otrzymali: 1) Antoni J. Bant (1891−1981);
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2) Ryszard Badura; 3) Wiesław Barej (1934−2000); 4) Zofi a Bielańska-Osuchowska; 5) Władysław Bielański (1911−1982); 6) Jan Buczek; 7) Anna Cąkała; 8) Stanisław Cąkała (1920−1997); 9) Wiesław Deptuła; 10) Eugeniusz
Domański (1909−1992); 11) Zygmunt Ewy (1913−1994); 12) Zdzisław Gliński; 13) Marian Grundboeck (1923−2010); 14) Henryk Janowski (1914−1989);
15) Tomasz M. Janowski (1925−2000); 16) Tadeusz Jastrzębski (1904−1977);
17) Lech Jaśkowski (1910−1985); 18) Teodor Juszkiewicz; 19) Jerzy Kita; 20)
Stefan Kossakowski;
21) Kazimierz Krysiak (1907−1977); 22) Tadeusz Krzymowski; 23) Józef
Kulczycki (1888−1974); 24) Zdzisław Larski; 25) Mirosław Łakomy; 26) Konrad Malicki (1929−2011); 27) Edward Malinowski (1946−2013); 28) Michał
Mazurkiewicz (1941−2013); 29) Józef Nicpoń; 30) Zygmunt Pejsak; 31) Elżbieta Pełczyńska; 32) Wincenty Pezacki; 33) Edward Pinkiewicz; 34) Norbert
Pospieszny; 35) Edmund Kazimierz Prost (1925−2008); 36) Maria Prost; 37)
Jacek Roszkowski; 38) Zbigniew Samborski; 39) Abdon Stryszak (1908−1995);
40) Kazimierz Szczudłowski (1890−1985); 41) Stefan Tarczyński (1919−2002);
42) Marian Truszczyński; 43) Krystyna Wawrzkiewicz; 44) Stefan Wierzbowski; 45) Tadeusz Wijaszka;
46) Eugeniusz Wiśniewski; 47) Stanisława Woyciechowska (1906−1986);
48) Piotr Wyrost; 49) Zygmunt Wyrzykowski; 50) Aleksander Zakrzewski
(1894−1976); 51) Grzegorz Załucki; 52) Jan Żmudzki; 53) Cezariusz Żórawski.
Rozpoczynając pracę nad Historią PTNW w kwietniu 2007 r., przeprowadziłem w wytwornym Pałacu Czartoryskich w Lublinie, siedzibie Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego, pierwszy wywiad − z prof. dr. hab., dr h.c. mult.
Edmundem Prostem (1925−2008), byłym prezesem i wielkim ambasadorem
Towarzystwa i zawodu lekarza weterynarii, szczególnie środowiska naukowego, znakomitym redaktorem „Medycyny Weterynaryjnej” − organu PTNW.
Następnie spędziłem kilkanaście dni w PIWet.-IB w Puławach, na zaproszenie
jego dyrektora naczelnego prof. dr. hab., dr h.c. mult. Mariana Truszczyńskiego, i rozmawiałem z wieloma naukowcami, nagrywając ich wypowiedzi
na taśmę magnetofonową. Potem ruszyłem w Polskę, do miejsc, gdzie spodziewałem się znaleźć wybitnych naukowców związanych z Towarzystwem.
Poza Puławami i Lublinem byłem w Olsztynie, gdzie spotykałem się
z luminarzami polskich nauk weterynaryjnych z okazji XIII Kongresu PTNW
(2008), zebrałem wiadomości z XIV Kongresu PTNW we Wrocławiu (2012),
w którym nie mogłem uczestniczyć, następnie byłem w Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Gdańsku i, oczywiście, w Warszawie. Identyfikacja osób,
z którymi należało się spotkać, nie była prosta.
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Wiele osób, w niedalekiej przeszłości aktywnych, było niedysponowanych.
Rozmowy zostały przeprowadzone w ich miejscach pracy, mieszkaniach prywatnych, szpitalach, a nawet hospicjach. Zdarzało się też tak, że niektórzy moi
rozmówcy, mimo że mieli ciekawą przeszłość, jednak woleli obecnie jej nie
wspominać. Wiele rozmów było pasjonujących i czyta się je jak dobrą literaturę.
Humanizacja medycyny weterynaryjnej w licznych przypadkach już nastąpiła
– świadczą o tym zainteresowania wielu przedstawicieli nauk weterynaryjnych.
Wśród nich są m.in. pisarze i poeci, malarze. Poniżej podaję kilka przykładów.
Mgr Agnieszka Bylewska – pracownica WIL-Wet. w Poznaniu (dyrektor
biura), z zawodu filmolog, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie
Łódzkim w Łodzi oraz podyplomowo administracji europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znakomita poetka (tomiki: Wszystko już było i w druku Zapach jesiennych liści), której twórczość przypomina
poezje Leśmiana. Część wierszy poświęca pamięci przedwcześnie zmarłego
męża, nawigatora ze Szkoły Orląt w Dęblinie. Nie wiem, czy należy do Związku Literatów Polskich, jeżeli nie, jest to karygodnym zaniedbaniem.
Dr n. wet. Włodzimierz A. Gibasiewicz (Duszniki, woj. wielkopolskie)
jest jednym z najwydajniej pracujących polskich lekarzy weterynaryjnych.
Współpracuje z wieloma znakomitymi fachowcami w nadzorze weterynaryjnym, sprawnie obsługuje teren. Jest ponadto autorem następujących publikacji:
Choroby królików (1992); Psy znanych i lubianych (1992); Sylwetki wielkopolskiej weterynarii (2003); Spotkania po latach − wywiady z lekarzami weterynarii na emigracji (2007); Cztery psy i ja (2009); Niepowtarzalni. Lekarze
weterynarii Ofiary II wojny światowej (2009); NN – Nieznani Niepowtarzalni.
Zadziwiające losy lekarzy zwierząt (2010); Lekarze weterynarii ofiary II wojny
światowej (2011); Życie godne pomnika (2011); Odnalezione głosy, zadziwiające losy lekarzy zwierząt (2013); Utrwalone skrawki życia (2014), Okruchy
godnego życia (2015) i Po wielu z nich płaczę (2016).
Prof. dr hab. Dariusz Jaworek (ur. 1938 r.) − uznany naukowiec (SGGW)
z zakresu higieny produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, który
współuczestniczył w powstaniu Ośrodka Historii Medycyny Weterynaryjnej
przy Katedrze Badania Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego.
Współpracował w zakresie historyczno-humanistycznym z prof. dr. hab. Janem Tropiłą i dr. n. wet. Janem Wiśniewskim. Wydał następujące tomiki poezji: Witraże (2002); Ptaki śpiewające (2008); Dedykacje spod znaku Chirona
(2010). Członek grupy poetyckiej „Zacisze”, a obecnie „Akant”. Jego wiersze
można znaleźć w tomach: Antologia wieku dojrzałego (2003); Złote liście jesieni
(2007); Witraż z Chironem w tle (2011); Co nam w duszy gra (2013), ukazują
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się także często w miesięczniku „Nowe Bródno” oraz w „Biuletynie Klubu
Literackiego Grobla”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.
Dr n. wet. Włodzimierz Kłaczyński (ur. 1933 r.) − praktykujący lek. wet.,
od dziesięcioleci jest poczytnym pisarzem, doskonale wczuwającym się w sprawy regionu. Pochodzi ze Śląska, a obecnie mieszka na odludziu, w Goleszowie
w Bieszczadach. Napisał powieści: Popielec, na kanwie której zrealizowany
został serial telewizyjny o tym samym tytule (1981−1984); Wronie pióra (1986);
Anioł się roześmiał (1944); I pies też człowiek (dzienniki lekarza weterynarii
1993−1998, 1997); I kot ma duszę (dzienniki lat 1996−1999, 2001); Miejsce
(cykl powieściowy w pięciu tomach, 2005); Zasiek polski (dwutomowa wersja
powieści Miejsce, 2008); Skorpionada (powieść radiowa na kanwie Miejsca,
2010); Zobaczyć rzeczywistość: Włodzimierz Kłaczyński w rozmowie z Januszem Termerem. Wywiad-rzeka (2013). Członek Związku Literatów Polskich.
Prof. dr hab. Franciszek Kobryńczuk (ur. 1929-2016) − prof. anatomii
prawidłowej zwierząt. Prawdziwy romantyk, idealista, intelektualista, Janosik z Podlasia, wieczny młodzieniec, który przekroczył osiemdziesiątkę. Patriota z ruchu oporu. Za działalność w organizacji o charakterze filomatów i
filaretów w latach 50. był więziony i prześladowany, podobnie jak Mickiewicz
i jego grupa w okresie rządów Nowosilcowa w XIX w. Karany był również za
udział w AK i powojenne nieujawnienie się. Znany jest w środowisku akademickim SGGW i nie tylko jako bajkopisarz i poeta. Mógł publikować jedynie w czasopismach dla kochających jego twórczość dzieci. Przez dekady był
głównym redaktorem „Misia”. Współpracował również ze „Świerszczykiem”,
„Płomyczkiem”, „Płomykiem”, „Małym Apostołem”. Napisał blisko 30 książek
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in.: Białowieski skrzat królewski (1999);
Nad kołyską skrzatów (2004); Monieckie baśnie(2005, 2006 i 2008 − przekład
na język hiszpański); Zabłudowskie baśnie (2006); Nadbiebrzańskie robaczki (2007); Dębowe opowieści (2007); O pięknej Oksanie i jej rycerzu (2008);
Jesienny poemat (2006); Pieśń o Matce Bożej Kodeńskiej (2007); Powroty
do gniazda (2008). Wymieniany jest jako czołowy polski poeta dla dzieci na
równi z Julianem Tuwimem, Janem Brzechwą, Ewą Szelburg-Zarębiną, Władysławem Broniewskim czy Marią Buyno-Arctową. Jest członkiem Związku
Literatów Polskich.
Dr n. wet. Jan Krupa jest epizootiologiem i poetą z Białegostoku. Debiutował w języku angielskim w czasie pobytu w Arizonie w USA. Wybitny
lekarz weterynarii, działacz społeczny i literat. W języku polskim ambitnie realizował opracowanie na temat bohaterskiego dowódcy partyzantów z
okresu okupacji hitlerowskiej. Pierwsze spotkanie autorskie zorganizował mu
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Włodzimierz Kłaczyński. Odnalazł jego przyjaciół − Witolda Jana Pękalskiego
i Wojciecha Targowskiego – a także wiele wartościowych dokumentów, dotyczących również Dionizego Czachowskiego, jednego z dowódców powstania
styczniowego. Pracuje nad powstaniem odpowiedniej tablicy pamiątkowej
poświęconej jego bohaterom. W latach 90. był wojewódzkim lekarzem weterynarii w Białymstoku, a także m.in. animatorem PTNW Oddział Białystok
i jego humanizacji (wraz z dr. Markiem Wincenciakiem i współpracownikami).
Prof. dr hab. Tomasz Motyl − specjalista z Warszawy w zakresie chorób
bydła – jest zapalonym myśliwym, wielbicielem lasu; od lat zajmuje się tworzeniem pasteli o tematyce leśnej, z dominującym motywem podrywającej
się do lotu słonki.
Lek. wet. mgr Elżbieta Narbutt-Eysymont wspólnie z Marią Biłas-Najmrodzką napisała Bigos w papilotach (2010) i Żabę w papilotach (2013).
Elżbieta Narbutt-Eysymont jest lekarzem wet. oraz dziennikarką po studiach
uniwersyteckich. Studia kończyła w 1961 r.
Prof. dr hab. Marek Niemiałtowski (1945-2014) – organizator ponad 30
konferencji w tym 14 konferencji z cyklu „Biologia molekularna w diagnostyce
chorób zakaźnych i biotechnologii. Laureat medalu „Pro Scientia Veterinaria
Polona” (2012).
Prof. dr hab. Bohdan Rutkowiak − diagnosta laboratoryjny chorób zakaźnych z Gdańska − jest najbardziej znanym w Polsce twórcą i kolekcjonerem ekslibrisów, bardzo cenionym na świecie, np. przez lidera tej specjalności,
dr. Otomana Prerelmana z Austrii. Jest on przedstawicielem autorów, którzy
zechcieli włączyć tematykę weterynaryjną do swoich znaków graficznych.
W niezwykle inteligentny, prawie rebusowy sposób zakodowane są w tych
pracach cechy osobowości portretowanych osób, talenty i marzenia, przemieszane ze sporą dawką humoru i surrealizmu typu Salvadora Dali.
Dr hab. Krzysztof Jan Wojciechowski – międzynarodowy wirusolog
weterynaryjny, organizator Globalnego Programu Zwalczania Księgosuszu
(GREP). Ekspert FAO.
Wracając do najważniejszych problemów związanych z pracą nad publikacją, należy napisać o tym, że zdarzało się i tak, iż osoby, z którymi należało przeprowadzić rozmowę, były już w podeszłym wieku, czasami ciężko,
a nawet śmiertelnie chore. Kilka osób miało niesławną przeszłość historyczną
i z tego względu odmówiło uczestnictwa w tym projekcie. I odwrotnie – wiele
osób starało się nawiązać współpracę ze mną. Dla większości liczyła się zaktualizowana „rozmowa biograficzna” z kimś, kto również interesuje się historią
nauki i zawodu lekarza weterynarii. Osoby te podzielały pogląd, że weterynaria
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przebija się do czołówki nauk biologicznych i dzięki swojej wielodyscyplinarności pełni rolę wiodącą. Znaczący wpływ na to mieli wybitni polscy dyrektorzy Departamentu Weterynarii, a także reprezentujący Polskę wysocy
funkcjonariusze Światowego Biura do spraw Zwalczania Epizootii w Paryżu „Office International des Epizooties”. Stworzyło to w latach 60., 70. i 80.,
w okresie urzędowania prof. dr. hab., dr. h.c. mult. Mariana Truszczyńskiego,
dr. n. wet. Henryka Oberfelda i prof. dr. hab. Henryka Lisa, idealne warunki
do promocji polskiej weterynarii i rozwoju współpracy międzynarodowej.
Prof. dr hab., dr h.c. mult. Marian Truszczyński był wybitnym działaczem i naukowcem OIE, od 1993 r. Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt
− The World Organization of Animal Health (OIE-WOAH). Był wieloletnim
współpracownikiem i przewodniczącym Komisji Standardów OIE, a także
współinicjatorem „Manual OIE”. Związany był z agendami OIE zajmującymi się standaryzacją diagnostyki, szczepionek oraz metod, współpracował
z „Animal Health Yearbook” (Rocznik Zdrowia Zwierząt). W latach 1972−2001
był dyrektorem generalnym Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach.
Dr n. wet. Henryk Oberfeld był dyrektorem Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa w latach 1956−1971, a także prezydentem OIE
w Paryżu w latach 1969−1971. Jego następcą został szybko wspinający się po
stopniach kariery akademickiej Henryk Lis, lekarz wet., epizootiolog, który
uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk weterynaryjnych w 1990 r. Osiągnął
to swoimi zdolnościami i pracą, nie zaniedbując obowiązków w służbie weterynaryjnej. W okresie jego pracy sytuacja epizootyczna w Polsce była bardzo
dobra. Prof. dr hab. Henryk Lis był dyrektorem Departamentu Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa w latach 1972−1986, a równocześnie delegatem Polski
w OIE w Paryżu. W latach 1985−1988 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego
Komisji Pryszczycowej OIE w Paryżu. W opracowaniu pierwszej wersji „Manual OIE” brał również udział niżej podpisany. Byłem równocześnie od 1985 r.
współinicjatorem Panafrykańskiego Centrum Badania Szczepionek (PANVAC)
w Debre Zeit, wraz z dr. Daoudą Syllą oraz Markiem Marini Rweyemamu,
konsultantami FAO. W 1985 r. przy okazji zrealizowanego w ramach TCP
Programu Kooperacji Technicznej i panafrykańskiego kursu szkoleniowego
nt. diagnostyki księgosuszu, zorganizowanego przeze mnie, nakręcono film
naukowy, opierający się na przykładzie specjalnie zakażonego bydła w NVI
Debre-Zeit. Mimo zmian w wielu metodach diagnostyki laboratoryjnej najmocniejszą stroną filmu są doskonałe zdjęcia zmian anatomopatologicznych.
Krzysztof Jan Wojciechowski
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Lek. wet. Jacek Sośnicki

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE
– CZAS PRÓBY
Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego, reprezentujący cztery organizacje zrzeszające lekarzy weterynarii, na bieżąco odnoszą się do posiadanych, skąpych informacji o stanie prac nad reformą systemu bezpieczeństwa
żywności.
Sygnatariusze poparli stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
oraz Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Weterynarii, skierowane
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, negatywnie oceniające istniejący obecnie projekt. Brak konstruktywnych rozmów z Ministrem Rolnictwa na temat
rzeczywistej roli lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, uniemożliwia stworzenie gwarancji dla nowej, zintegrowanej struktury obejmującej
całość zagadnienia nadzoru „od pola do stołu”. Sygnatariusze stwierdzają, że
Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności
działał pod fałszywymi, wprowadzającymi w błąd, hasłami równości wszystkich inspekcji oraz jednakowych predyspozycji i kompetencji do sprawowania
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
Tego rodzaju założenie podważa sens kształcenia lekarzy weterynarii, jako
specjalistów w zakresie higieny i epizootiologii weterynaryjnej, których gruntowna wiedza stanowi prawdziwą rękojmię do właściwego sprawowania nadzoru nad zdrowiem zwierząt i produkcją żywności zwierzęcego pochodzenia.
Dalsze dążenie strony rządowej do wprowadzenia przepisów tworzących
nową inspekcję, w której organami byłyby osoby nie posiadające podstawowej
wiedzy z zakresu epizootiologii i zwalczania chorób zakaźnych oraz higieny
produkcji i przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego, stanowi zdaniem
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sygnatariuszy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a tym samym
zdrowia publicznego w Polsce.
Po wprowadzeniu do konsultacji Projektu reformy instytucjonalnej systemu
bezpieczeństwa żywności, w kształcie proponowanym przez zespół powołany
przez Ministra Jurgiela, Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego, skupiającego całe środowisko weterynaryjne, zwrócili się z prośbą o spotkanie
z Panem Ministrem, dotyczące zaproponowanych rozwiązań w opublikowanym projekcie.
Spotkanie to jest w naszej ocenie niezbędne z uwagi na fakt, że projekt
ten negatywnie oceniany jest przez całe środowisko weterynaryjne oraz niektóre środowiska producenckie, obawiające się perturbacji przy kształtowaniu
się tak złożonej i różnorodnej kompetencyjnie instytucji. Istnieje dziś realne
widmo zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i eksportu, jakie powstaje przy
wystąpieniu chorób zakaźnych typu ASF, zwłaszcza w obliczu dalszego niekontrolowanego obrotu żywymi zwierzętami i mięsem z tradycyjnego uboju
domowego. Stanowi to zdaniem Sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego, zbyt duże wyzwanie dla okresu reorganizacji i nowo powstającej struktury, gdzie dodatkowo funkcje decyzyjne miałyby pełnić osoby merytorycznie
nieprzygotowane do tak specjalistycznych działań.
Ten projekt dyskryminuje, naszym zdaniem, głównie lekarzy weterynarii,
ich uznawane na całym świecie kwalifikacje oraz kompetencje do nadzoru nad
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Przypominamy Panu Ministrowi, że wytyczne WHO
oraz kodeks OIE wskazują, iż służby weterynaryjne państw członkowskich
pozostają odpowiedzialne za zapewnienie zdrowia i dobrostanu zwierząt bądź
wystawiania międzynarodowych certyfikatów weterynaryjnych również w
sytuacji gdy przekazuje się te kompetencje innej instytucji lub organizacji. Jak
więc nowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności miałaby zbudować i utrzymać
zaufanie służb weterynaryjnych innych państw członkowskich do wydawanych
przez siebie międzynarodowych certyfikatów weterynaryjnych w sytuacji gdy
lekarz weterynarii pełniłby tam zaledwie funkcję pomocniczą.
Te i wiele innych bieżących problemów winny być tematem spotkania
Sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z Panem Ministrem Jurgielem
o które ciągle zabiegamy. W naszej ocenie obecnie funkcjonujący system
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kontroli bezpieczeństwa żywności działa bardzo skutecznie i nie wymaga
rewolucyjnych zmian. Nie jesteśmy przeciwni tworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, ale od roku prosimy Pana Ministra o rozwagę
i wysłuchanie głosu środowiska weterynaryjnego, które pragnie czynnie
uczestniczyć w wypracowaniu nowych zasad nadzoru, zapewniających zarówno bezpieczeństwo żywności, ale także normalne funkcjonowanie producentom
i eksporterom żywności w Polsce. Niestety również te wezwania pozostały
bez echa, co nie wróży powstania instytucji w której lekarze weterynarii będą
mieli właściwe miejsce zgodne z ich kwalifikacjami do nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i higieną żywności pochodzenia zwierzęcego.
Jacek Sośnicki
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Lek. wet. Jacek Sośnicki

STANOWISKO LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI
ZRZESZONYCH W STOWARZYSZENIU
„MedicusVeterinarius”
Lekarze weterynarii wolnej praktyki wykonujący czynności urzędowe
na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej z zadowoleniem przyjmują Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 października 2016 r., zmieniające
rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, którego konsekwencją jest przywrócenie
świadectw zdrowia dla świń. Wystawiane przez urzędowych lekarzy weterynarii świadectwa, na podstawie badania klinicznego przeprowadzanego
w siedzibach stad, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych
zwierząt, niewątpliwie sformalizują i uszczelnią obrót trzodą chlewną na terenie całego kraju, a tym samym wydatnie zmniejszą ryzyko przeniesienia się
choroby poza wytyczone już obszary zapowietrzone i zagrożone.
Świadomi powagi sytuacji, wyrażamy gotowość wykonywania tych badań
klinicznych, a także kontroli oznakowania zwierząt i bioasekuracji w siedzibach
stada, aby nie dopuścić do kolejnych zakażeń wirusem ASF u trzody chlewnej,
co wiązałoby się z gigantycznymi stratami gospodarczymi. Zaapelowaliśmy
do Pana Ministra o pilne podjęcie działań nad nowelizacją Rozporządzenia
z 2 sierpnia 2004 r., w sprawie warunków i wysokości wynagradzania lekarzy
weterynarii, zwłaszcza w kwestii wspomnianych już badań trzody chlewnej
w siedzibach stada, zakończonych wystawieniem urzędowych świadectw
zdrowia. Dotychczasowa stawka podstawowa za wspomniane badanie z wystawieniem świadectwa zdrowia (dziesięć złotych brutto) jest żenująco niska,
co przy dużym rozdrobnieniu hodowli, nie odzwierciedla poświęconego czasu
pracy urzędowego lekarza weterynarii, poniesionych kosztów oraz konieczności pracy również w soboty i niedziele.
Tak skromne wynagradzanie lekarza za wizytę w gospodarstwie, zbadanie kliniczne świń, sprawdzenie poprawności oznakowania i warunków
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bioasekuracji oraz kontrolę poprawności danych zawartych w druku łańcucha żywnościowego nie gwarantuje właściwego wykonania wszystkich tych
zadań. Lekarze urzędowi wykonując rzetelnie te czynności osiągają bowiem
dochody kilkakrotnie niższe niż stawka godzinowa pracy lekarza w zakładzie
leczniczym dla zwierząt wyliczona przez SGH i ustalona na 150 PLN, a tym
samym lekarze – mikro przedsiębiorcy, działają na szkodę prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej.
Jeśli resort nie podejmie niezwłocznie koniecznych działań w kwestii urealnienia stawek za czynności wykonywane przez urzędowych lekarzy weterynarii, zgodnie z propozycją zawartą w uchwale 90/2016/VI Krajowej Rady
Lekarsko Weterynaryjnej, to będziemy zmuszeni nie podpisywać umów na
wystawianie świadectw zdrowia dla trzody chlewnej w 2017 roku.
Jacek Sośnicki – Prezes
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Dr n. wet. Maciej Przewoźny

Wspomnienie o Kubie
Pewnego jesiennego dnia moja żona Joasia, po przeczytaniu kilku książek
podróżniczych, wpadła na pomysł zorganizowania wyprawy na Kubę.

Fot. 1. Spełnione marzenie Tomka, czyli startujace stado flamingów różowych na Penisula
de Zapata

Fot. 1. Spełnione marzenie Tomka, czyli startujace stado flamingów różowych na Penisula
de Zapata

Może w pierwszej chwili nie brzmiało to zbyt ambitnie, ale od słowa do
słowa zaraziła swoim pomysłem naszych przyjaciół – Elę i Tomka Piaseckich.
I takim sposobem, mając niezbyt napięty plan, bez zarezerwowanych noclegów, ale bardzo dobre humory i nieodparta chęć przeżycia przygody, w połowie stycznia tego roku, wylecieliśmy do Hawany.
Zrobiło się bardzo ambitnie, bo z 16 dni tylko dwa spędziliśmy na plaży,
a reszta czasu to zwiedzanie zabytków, podziwianie dzikiej natury, rozmowy
z Kubańczykami, więc możemy nazwać to wyprawą, a nawet weterynaryjną
wyprawą, gdyż wszyscy jesteśmy absolwentami wrocławskiego wydziału.
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Fot. 2. Unikatowe zdjęcie Eli Piaseckiej
dosiadającej konia w stylu kowbojskim
(oczywiście po fachowych wskazówkach
doktora Przewoźnego)

Fot. 3. Rodowity Kubańczyk w Trynidadzie,
fajne zdjęcie za 0,50 CUC

Do dzisiejszego dnia wspomnienie o Kubie nierozerwalnie kojarzy się nam
nie tylko z rumem, wspaniałą muzyką, słońcem i niesamowitymi estetycznymi
przeżyciami, ale również wyjątkową przyrodą, której nigdy nie zobaczy turysta jadący na plażę Varadero. Widzieliśmy „od podszewki” jedyny w swoim
rodzaju kraj: jeździliśmy transportem publicznym, mieszkaliśmy w domach
Kubańczyków, piliśmy rum nocą na Maleconie, próbowaliśmy krokodyle mięso,
poznaliśmy czarny rynek, degustując prawdziwe kubańskie cygara. Jedliśmy
ananasy tak, że sok spływał aż po łokcie…
Żal było spać, by nie tracić okazji na sycenie się atmosferą tego kraju.
Często odwiedzaliśmy miejsca mniej znane, aby poznać charakter kraju i samemu wyrobić sobie zdanie na temat otaczającej rzeczywistości.
Pierwszą część wyjazdu spędziliśmy w czarodziejskiej Hawanie, gdzie
okres kolonializmu miesza się z wszechobecną rewolucją, gdzie odnowiona
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Fot. 4. Nieduży krokodyl kubański, bo
tam wszystko jest małe

starówka pełna turystów graniczy
z dzielnicami, w których toczy się
prawdziwe życie „habaneros”można tam napić się szklanki lokalnego rumu, wypalić najprawdziwsze kubańskie cygaro, czy zjeść pizzę na ulicy wprost z okna mieszkania.

Fot. 5. Czar starych aut – Kuba jaką pamiętamy z filmu „Hawana”. Aż chciałoby się
wstąpić do kasyna z Jackiem Weilem (Robertem Redfordem) na partyjkę pokera…

Wieczorami, gdy upał zelżał, siadaliśmy na najsłynniejszym bulwarze
Hawany – Maleconie lub w jednym z muzycznych klubów Starej Hawany
i, popijając zimne mojito”, oddawaliśmy się zabawie przy żywej kubańskiej
muzyce. Czasami wędrowni muzycy śpiewali nam romantyczne ballady
o Komendancie Che Guevara, choć problem czy Che był mordercą, czy guru,
a nawet idolem, nie został jednoznacznie rozstrzygnięty, tak samo zresztą jak
pytanie, czy Fidel nadal pozostaje przy życiu.
Po kilku dniach wyruszyliśmy w podróż po Kubie. Jeździliśmy lokalnymi starymi samochodami sprzed rewolucji z 1959, z których większość nadal
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Fot. 6. Legwan w Parku
Guanahacabibes

pozostaje w bardzo dobrym stanie technicznym i nigdy nie mieliśmy niemiłych przygód związanych z transportem. Podczas całej podróży mieszkaliśmy
u Kubańczyków, w prywatnych mieszkaniach i domach, co pozwoliło nam
na bliższe poznanie ich życia, a ponieważ są wyjątkowo pogodnymi i miłymi
ludźmi, takie spotkania pozostawiły niezapomniane wrażenia. Podczas całej

Fot. 7. Urokliwy Trynidad
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podróży unikaliśmy kurortów, które bardzo podobnie wyglądają na całym
świecie.
Jak twierdził jeden z naszych przesympatycznych przewodników, na Kubie wszystko jest małe: małe domki, mali Kubańczycy, małe hamaki. Niestety
nie mieliśmy szczęścia zobaczyć najmniejszego kolibra na świecie – mieści się
na gumce od ołówka oraz drugiej, najmniejszej na świecie żabki – wielkości
paznokcia. Za to było sporo niedużych koni, bardzo chudych koni oraz bardzo
chudych psów, z raczej niespotykaną u nas zaawansowaną postacią kliniczną
świerzbowca skórnego czy nużeńca. Udało nam się spotkać i usłyszeć kilkakrotnie ptaka tokororo (symbol Kuby), który prezentuje barwy kubańskiej flagi
niebieski, biały i czerwony. Duże wrażenie zrobiły na nas wielkie legwany biegające po ostrych skałach półwyspu Guanahacabibes, czy niesamowita kąpiel
z delfinami w oceanarium.
Chociaż byliśmy tam pora suchą, czyli naszą zima, była niesamowita ilość
przepięknie kwitnących roślin, np. tulipany afrykańskie, czyli drzewo wielkości kilkunastu metrów z czerwono-pomarańczowymi kwiatami, oczywiście
w kształcie tulipanów.

Fot. 8. Joasia i Maciej Przewoźny
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Nie można nie wspomnieć o jedzeniu na Kubie. W Hawanie było kiepsko,
natomiast w mniejszych miasteczkach i wioskach jedzenie było po prostu fantastyczne. Do tej pory z rozrzewnieniem myślimy o langustach i zupie fasolowej, przyrządzonych na sposób kubański.

Fot. 9. Maciej Przewoźny i Piotr Piasecki podczas straszenia Asi Przewoźnej wielkim
krabem. Jak dzieci…

Przyjmujemy więc te wspomnienia z całym dobrodziejstwem inwentarza,
dając im się porwać, gdy tylko możemy.
Hola Cuba! Jeszcze tam wrócimy!
Maciej Przewoźny
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Lek. wet. Małgorzata Gołębiowska

VI Mistrzostwa Polski Weterynarii w Półmaratonie
VI Mistrzostwa Polski Weterynarii w Półmaratonie przeszły już do historii. Odbyły się w niedzielę 12 czerwca 2016r. w Grodzisku Wlkp. w ramach
X Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. Ukończyło go 43 lekarzy
i techników weterynarii obojga płci w tym 15 pań i 28 panów (o siedmioro
więcej niż w roku ubiegłym). Zdecydowana większość z nich należy i pracuje
na terenie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Najlepsi w tegorocznej edycji okazali się:
Kategoria Elita Pań: 1. Agnieszka
Pietsch-Fulbiszewska 2. Magdalena
Ziółek 3. Katarzyna Suska

Warto przypomnieć, że panie
Agnieszka i Magdalena w porównaniu do poprzedniego półmaratonu zamieniły się miejscami. Obie
również w klasyfikacji Wet Open
stały odpowiednio na pierwszym
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i trzecim stopniu podium. Przedzielił je tylko jeden pan, w 2015 r. był to
Krzysztof Grono, a w 2016 Jarosław Gaładyk. Na szczególne gratulacje zasługuje pani Agnieszka, która w klasyfikacji Open Kobiet X Półmaratonu
„Słowaka” była trzecia na 548 pań, które ukończyły ten wyczerpujący bieg.
Kategoria Elita Panów: 1. Jarosław Gaładyk 2. Adrian Karczewski 3. Karol Roszczyk
Kategoria Masters Pań: 1. Małgorzata Gołębiowska
Kategoria Masters Panów: 1. Krzysztof Borsiak 2. Przemysław Ziółkowski 3. Michał Molenda
Wyżej wymienione osoby otrzymały okazałe puchary podczas ceremonii
dekoracji, a każdy uczestnik Mistrzostw Polski Weterynarii w Półmaratonie w
pakiecie startowym gadżety z logo imprezy tzn. torbę, bidon i koszulkę biegową oraz materiały promocyjne jak czapeczki, smycze, długopisy czy koszulki.

Fot. 1 Uczestnicy VI Mistrzostw Polski Weterynarii w Półmaratonie

Każdy zawodnik, który ukończył bieg otrzymał dodatkowo pamiątkowy
medal oprócz medalu przygotowanego przez głównego organizatora imprezy.
Został on tak zaprojektowany, żeby z przyszłorocznym medalem utworzyć
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jedną całość. Ma to zachęcić stałych uczestników Mistrzostw do następnego
startu, ale przede wszystkim kolejnych miłośników biegania legitymujących
się tytułem lekarza lub technika weterynarii.
Tak więc już dziś apelujemy:
„Koleżanki i Koledzy, przyjedźcie 11 czerwca 2017 roku do Grodziska
i weźcie udział w półmaratonie! Wspaniała zabawa, niezapomniana atmosfera i ogromna duma po przekroczeniu linii mety gwarantowane! Nie
ma drugiej tak dobrze zorganizowanej imprezy biegowej w Wielkopolsce,
a nawet całej Polsce. Dzień biegu jest prawdziwym świętem Grodziska Wlkp.
i jego mieszkańców. Przekonajcie się o tym osobiście startując w przyszłorocznym półmaratonie!”

Z okazji X jubileuszowego biegu uczestnicy MP Weterynarii wręczyli
lek. wet. Michałowi Sokołowi pamiątkowy puchar, gdyż to pan Michał był
inicjatorem i nadal jest głównym organizatorem tych mistrzostw. Bez jego
zaangażowania rozegranie tej dodatkowej klasyfikacji półmaratonu byłoby niemożliwe. Podziękowania należą się także sponsorom, gdyż to dzięki
ich hojności zawodnicy mogli otrzymać puchary, medale, nagrody oraz pamiątkowe gadżety. Sponsorzy sfinansowali także kolację podczas spotkania
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integracyjnego, które odbyło się w sobotni wieczór w przeddzień półmaratonu
w hotelu Behapowiec.
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Uczestnicy spotkania wysłuchali także wykładów, tym razem nie związanych z weterynarią:
– „Czy biegania trzeba się uczyć i co ma ono wspólnego z grą w brydża,
baletem i zapasami?” – Pan Jagoda czyli Maciej Jagusiak
– „Nie samym bieganiem żyje biegacz” (narty biegowe, rolko narty…)
– Aleksander Korzeniowski
W 2016 roku sponsorami Mistrzostw Polski Weterynarii w Półmaratonie
byli: Hog Slat Polska, Agri Plus Sp. z o.o., Vetoquinol Biowet Sp. z o.o, Intervet
Sp. z o.o., Virbac Sp. z o.o., Cid Lines Sp. z o.o., Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Big Dutchman Polska Sp. z o.o., RunPlanet, Hipra Polska Sp.
z o.o., Biochem Sp. z o.o.
Małgorzata Gołębiowska
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Chwila relaksu

					Agnieszka Bylewska

Boże Narodzenie
W migotliwym blasku choinkowych świec
Skrzypiące śniegiem wspomnienia
Przychodzą, gdy wzejdzie wigilijny zmierzch
Nie dając sercu wytchnienia.
Oto cudze kroki i ślady na śniegu
Odchodzą i wtedy słychać jak świat płacze
Przemijają słowa, pory roku biegną
Przy świątecznym stole wszystko jest jak dawniej.
Długie korowody tych co przeminęli
Pamięć wiąże losy i los się odmienia
Z mgły śnieżnej wychodzą przywitać się z nami
I przynoszą radość w świątecznych życzeniach.
Boże Narodzenie naznaczone łzami
Naznaczone szczęściem, zanurzone w pamięć
Niech nam błogosławi Ten, który jest z nami
Tak pod gwiazdką pierwszą, jak w dni nam nieznane.
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Komunikaty

I.
UWAGA!!! ZMIANY DOTYCZĄCE WNIOSKÓW
O WYDANIE ZGODY NA SUBSTANCJE
PSYCHOTROPOWE I ŚRODKI ODURZAJĄCE
Wielkopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna zawiadamia, że zgodnie
z art. 42 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2016, poz. 224 ze zm.), zgody na posiadanie i stosowanie
w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty
lecznicze, zawierające środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, są wydawane:
•

na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata

Zgody wydawane przed zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
(czyli wydane o dnia 30 czerwca 2015 r.) zachowują ważność do czasu upływu
wskazanych w nich terminów ważności,
•

nie dłużej jednak niż do 1 stycznia 2017 roku

(ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych
innych ustaw z dnia 24 kwietnia 2015 r. poz. 875).
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Ś.P. Lidia Latuszek

Zmarła 2 marca 2014 r.

Lek. wet. Lidia Latuszek urodziła się 2 kwietnia 1961 r. w Bolesławcu.
W 1985 r. uzyskała dyplom na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Wstępny staż pracy, w okresie od 01.01.1987 do 31.01.1988 roku odbyła
w Lecznicy dla Zwierząt w Szamotułach. Od 01.02.1988 r. pracowała w rzeźni w Swarzędzu, jako młodszy weterynaryjny inspektor sanitarny, zaś od
01.07.1988 była asystentem w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w Mieścisku. Od 01.12.1990r. zatrudniona była w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gnieźnie, na stanowisku młodszego weterynaryjnego
inspektora sanitarnego.
Od roku 1992 prowadziła prywatną praktykę weterynaryjną na terenie
Gminy Mieścisko, Powiat Wągrowiec.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
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Ś.P. lek. wet. Henryk Rębiś

Lek. wet. Henryk Rębiś urodził się 20.04.1936 r. w Emilowie woj. radomskie. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim,
obecnie woj. kujawsko-pomorskie.
W roku 1958 rozpoczął studia na Wydziale Weterynarii Wyższej Szkoły
Rolniczej we Wrocławiu, a w 1964 r. uzyskał tytuł lekarza weterynarii. Po zakończeniu studiów rozpoczął staż w Sławnie. Pierwsza pracę po stażu podjął
w lecznicy dla zwierząt w Polanowie k. Sławna.
Od 1969 roku był ordynatorem w Lecznicy dla zwierząt w Lipce k. Złotowa. W 1971 r. został kierownikiem Lecznicy dla Zwierząt w Krajence i reszta
jego życia zawodowego i osobistego związana była z Krajenką.
W 1990 r. otworzył prywatny zakład usług weterynaryjnych w Krajence,
który prowadził do ostatnich dni życia. Zmarł w lutym 2013 r.
Odszedł od nas lekarz weterynarii, który swój zawód traktował jak pasję
i o każdej porze dnia czy nocy niósł pomoc naszym „braciom mniejszym”.
Był osobą bardzo rozpoznawalną w Krajence, dlatego w jego ostatniej
drodze na cmentarzu w Krajence, poza rodziną towarzyszył mu tłum ludzi,
mieszkańców gm. Krajenka oraz koleżanek i kolegów lekarzy weterynarii.
Cześć Jego Pamięci!
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie
Marek Winiarski
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