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„Pro Medici Veterinarii”

działająca przy 
Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wrocławiu 

wspiera lekarzy weterynarii oraz członków ich 
rodzin znajdujących się w szczególnie ciężkiej 

sytuacji życiowej

Fundacja zwraca się z apelem o jej zasilenie 
dowolną kwotą dla osób najbardziej 

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:

 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław
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numer KRS 0000247344
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SKŁADKA CZŁONKOWSKA w 2018 r.:
• lekarze weterynarii wykonujący zawód, bądź osiągający dochód z innego źródła:  - 50 zł  miesięcznie
 pierwsza składka - w miesiącu wpisu do rejestru członków - 90 zł
• lekarze weterynarii - emeryci i renciści, nie wykonujący zawodu (od miesiąca, w którym złożyli prawidłowe oświadczenie o braku 

dochodu poza emeryturą lub rentą) - 0 zł
• lekarze weterynarii - słuchacze studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku (od miesiąca, 

w którym złożyli prawidłowy wniosek oraz przy składaniu Oświadczeń i Zaświadczeń w określonych 
terminach) - 25 zł  miesięcznie

• lekarze weterynarii - nie osiągający dochodu z żadnego źródła (od miesiąca, w którym złożyli prawidłowy wniosek i  pozostałe 
dokumenty) - 25 zł  miesięcznie

Wpłata składki członkowskiej winna być dokonana do końca miesiąca, którego dotyczy. Składki członkowskie od lekarzy 
weterynarii skreślających się z rejestru członków pobiera się do miesiąca, w którym podjęta została decyzja o skreśleniu.

UBEZPIECZENIE OC i NNW dla wszystkich cz³onków DIL-Wet. op³acaj¹cych sk³adki cz³onkowskie:
TUiR  „ALLIANZ” Polska S.A. Oddz. Wroc³aw, ul. Dmowskiego 3/10, 50-203 Wroc³aw, 

Agent ubezpieczeniowy: Artur Nowak, tel. kom. 600 316 272, e-mail: artur.nowak@port.allianz.pl

Druk: www.drukarniaosiedlowa.pl , tel. 71 797 55 94; nakład: 1510 egz.

INFORMUJEMY, ¯E NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY DOSTÊPNE S¥ KOLEJNE NUMERY 
BIULETYNU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Biuro Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
czynne jest w dni robocze 

w środy w godz. 1000 – 1730

w pozostałe dni w godz. 830 – 1530

UWAGA! W okresie wakacyjnym ewentualne zmiany godzin pracy biura 
zawsze na stronie internetowej Izby

Adres: ul. Sopocka 21 / 2, 50-344 Wrocław, tel./ fax  71 322 03 45
e-mail: biuro@dilwet.pl ; strona internetowa: www.dilwet.pl

Sekretariat: Joanna Kwiecińska, Teresa Rogowska, Danuta Wojewódzka

Prezes Rady DIL-Wet.: dr n.wet. Wojciech Hildebrand, wtorek, piątek: 930 – 1100 
tel. kom. 603 263 390; e-mail: hildek@interia.eu; biuro@dilwet.pl

Wiceprezes Rady DIL-Wet.: lek. wet. Jan Dorobek, tel. kom. 603 263 314
Wiceprezes Rady DIL-Wet.: dr n.wet. Robert Karczmarczyk, tel. kom. 603 263 337

Sekretarz: lek.  wet. Małgorzata Sitnik, tel. kom. 603 263 356
Skarbnik: lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko, tel. kom. 603 263 340

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
lek. wet. Piotr Waleński, tel. kom. 603 263 358; pisma kierować na adres Izby

Przewodniczący Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Andrzej Hołdowański, tel. kom. 603 263 357

Radca Prawny:
mec. Anna Zalesińska, tel. kom. 604 293 203; e-mail: kancelaria.zalesinska@gmail.com;

pisma kierować na adres Izby
Księgowość: Biuro Rachunkowe ARCO, tel. 576 705 913, 71 789 9149

informacje w sprawie składek członkowskich w biurze Izby pod nr. tel. 71 322 03 45
Konto: PEKAO S.A. I O. we Wrocławiu Nr: 

48 1240 1994 1111 0000 2495 9016
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 Szanowne Kole¿anki 
i Koledzy.
Kilka miesiêcy temu 

spotka³em siê z opini¹, 
¿e wykonywanie zawodu 
lekarza weterynarii jest 
bardzo przyjemne. Z jed-
nej strony cieszy siê du-
¿ym presti¿em, z drugiej 
nie wymaga wielkiej od-
powiedzialności. S³ysz¹c 
tak¹ opiniê nie mog³em 
pozostaæ obojêtny, i nie 

chodzi³o tu o pierwsz¹ jej czêśæ lecz o drug¹. Zgadzam 
siê, ¿e wykonywanie zawodu lekarza weterynarii to 
du¿y ale zas³u¿ony presti¿, choæ niektórzy próbuj¹ to 
dezawuowaæ poprzez chocia¿by niedocenianie pracy 
lekarzy pracuj¹cych w jednostkach bud¿etowych. Nie 
mniej, nie mogê zgodziæ siê z pogl¹dem, jakoby nasza 
praca nie by³a odpowiedzialna. Zw³aszcza, ¿e o odpo-
wiedzialności mo¿na mówiæ w bardzo wielu aspektach. 
Przecie¿ lekarz weterynarii dba o bezpieczeñstwo ludzi 
poprzez pieczê nad stanem zdrowotnym zwierz¹t i pro-
duktów pochodzenia zwierzêcego oraz dba o środowi-
sko, co zapisane jest miêdzy innymi w Kodeksie Etyki 
Lekarza Weterynarii. Innymi s³owy jesteśmy odpowie-
dzialni za to, jak zwierzêta s¹ utrzymywane, czy maj¹ 
zapewniony dobrostan, w³aściwe warunki transportu 
i humanitarnego uboju oraz jak to wszystko wp³ywa 
na środowisko naturalne. To na lekarzach weterynarii, 
w szczególności pracuj¹cych w Inspekcji Weterynaryj-
nej spoczywa znacz¹cy ciê¿ar odpowiedzialności za 
zwalczanie chorób zakaźnych zagra¿aj¹cych zdrowiu 
zwierz¹t i ludzi. To na swoich barkach dźwigaj¹ oni 
regularne kontrole oraz pouczanie hodowców i t³u-
maczenie im dlaczego przepisy s¹ tak restrykcyjne, 
a ich przestrzeganie niezbêdne w ochronie interesu 
publicznego. Czasem jest to praca u podstaw i obala-
nie pokutuj¹cych mitów, nierzadko przeciwstawianie 
siê partykularnym interesom. Podejmowanie trudnych 
decyzji, mo¿e i kontrowersyjnych, nie dla wszystkich 
w danym momencie korzystnych, mo¿e byæ konflik-
togenne. Ale to odpowiedzialnośæ lekarzy weteryna-
rii sprawia, ¿e wydawane decyzje s¹ podyktowane 
zdrowym rozs¹dkiem i musz¹ uwzglêdniaæ byæ mo¿e 
sprzeczne interesy. Zwalczenie ptasiej grypy pokaza³o 
skutecznośæ i odpowiedzialnośæ Inspekcji Weteryna-
ryjnej. Polska Inspekcja jest bardzo dobrze oceniana 
w Europie. Czas poka¿e jak skuteczne bêdzie zwalcza-
nie ASF. Szkoda, ¿e ci¹gle ta praca jest niedoceniana 
i nieadekwatnie wynagradzana. Pozostanie ci¹gle jesz-
cze wielu lekarzy na etatach w Inspekcji mimo niskich 
wynagrodzeñ t³umaczê w wiêkszości przypadków Ich 
odpowiedzialności¹, poczuciem obowi¹zku. Kto bêdzie 
bada³ i wydawa³ decyzje po Ich odejściu? Kto bêdzie 
nadzorowa³ odpowiedzialne stosowanie antybiotyków, 
zw³aszcza w czasach oskar¿ania lekarzy weterynarii 
o przyczynianie siê do wzrostu antybiotykooporności? 

Czy odpowiedzialnym jest powierzanie coraz wiêkszej 
ilości czynności osobom bez odpowiednich kwalifikacji 
- tzw. specjalistom, nie lekarzom weterynarii? Stworzo-
ny zosta³ nawet dla nich nowy kierunek in¿ynierskich 
studiów I stopnia na Uniwersytecie Technologiczno-
-Przyrodniczym w Bydgoszczy - inspekcja weteryna-
ryjna. Kim bêdzie absolwent takiego kierunku? To 
niestety jest niezale¿ne od lekarzy weterynarii.

B³êdem by³oby jednak kojarzenie odpowiedzialności 
zawodowej tylko z t¹ grup¹ lekarzy weterynarii. Wiêk-
szośæ z nas to lekarze pracuj¹cy w prywatnej praktyce 
(blisko 75% z ponad 16.000 wszystkich lekarzy wete-
rynarii w Polsce). Tu zakres odpowiedzialności jest nie 
mniejszy. Wykonujemy zawód zaufania publicznego. 
W³aściciele ufaj¹ nam, ¿e chcemy im pomóc rozwi¹zaæ 
problem chorego zwierzêcia, kierujemy siê przecie¿ 
szeroko rozumian¹ empati¹ zarówno w stosunku do 
zwierz¹t jak i ich opiekunów. Wierz¹ nam, ¿e postê-
pujemy zgodnie z aktualn¹ wiedz¹ lekarsk¹, ¿e stosu-
jemy najlepsze leki, ¿e w razie w¹tpliwości skierujemy 
ich do kolegi lub kole¿anki specjalizuj¹cej siê w danej 
dziedzinie nie obawiaj¹c siê, ¿e stracimy klienta, bo 
wierzymy, ¿e klient zostanie odes³any po konsultacji 
przez odpowiedzialnego kolegê i nie zostaniemy skryty-
kowani za dotychczasowe leczenie. Odpowiedzialnośæ 
to kierowanie siê w pierwszym rzêdzie dobrem pacjen-
ta, a nie chêci¹ doraźnego zysku, konieczności¹ sp³aty 
zakupionego sprzêtu, pozbycia siê pochopnie i nieroz-
myślnie kupionych leków lub suplementów, które za-
legaj¹ pó³ki magazynowe. To stosowanie w³aściwych, 
sprawdzonych metod leczenia. To odpowiedzialne sto-
sowanie m. in. antybiotyków. To leczenie na podstawie 
zbadania zwierzêcia i wykonania ewentualnych badañ 
dodatkowych. To ustawiczne samokszta³cenie. Przecie¿ 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. W razie w¹tpliwości 
mo¿emy zadzwoniæ do kolegi lub kole¿anki po fachu, 
osoby specjalizuj¹cej siê w danej dziedzinie i wyjaśniæ 
niejasności. W opinii publicznej profesja lekarza wete-
rynarii jest postrzegana g³ównie poprzez pracê lekarzy 
weterynarii zajmuj¹cych siê leczeniem i profilaktyk¹ 
zwierz¹t towarzysz¹cych i gospodarskich. To dziêki ich 
pracy lekarz weterynarii jest postrzegany jako osoba 
szanuj¹ca zwierzêta z du¿a wiedz¹ i empati¹. To miêdzy 
innymi dziêki ich odpowiedzialności cieszymy siê pre-
sti¿em. Kierownicy, tudzie¿ w³aściciele zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t kieruj¹c siê odpowiedzialności¹, 
adekwatnie do kwalifikacji i pracowitości wynagradzaj¹ 
swoich pracowników, kieruj¹ ich na szkolenia. To od 
odpowiedzialności zarówno pracodawcy, kierownika, 
jak i personelu lekarskiego i pomocniczego zale¿¹ re-
lacje w zespole, co rzutuje na jakośæ świadczonych 
us³ug i budowanie wizerunku nie tylko danej placówki 
ale ca³ej profesji. 

Ale nie by³oby takiego poczucia odpowiedzialności, 
gdyby nie budowanie w³aściwych relacji uczeñ-mistrz, 
student -nauczyciel na najwcześniejszych etapach 
kszta³cenia. To tutaj kreuje siê przysz³e relacje pomiê-
dzy lekarzami, szacunek dla nauczycieli, rówieśników 
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oraz m³odszych kolegów i kole¿anek. Studenci ucz¹ siê 
sumienności, staranności i uczciwości czerpi¹c wzorce 
od swoich nauczycieli, których nierzadko wspominaj¹ 
w anegdotach przez d³ugie lata. Dziêki temu bior¹ oni 
na siebie odpowiedzialnośæ rzetelnego leczenia zwie-
rz¹t, przeprowadzania rzetelnych badañ naukowych, 
z których publikuj¹ wiarygodne i wartościowe wyniki. 
Chêtnie wyje¿d¿aj¹ na zagraniczne sta¿e w wiod¹cych 
ośrodkach, uczestnicz¹ w kongresach, konferencjach 
i szkoleniach. Staraj¹ siê wysy³aæ swoich wychowan-
ków do ośrodków, z którymi wspó³pracuj¹ wykorzystu-
j¹c nierzadko osobiste kontakty nawi¹zane na miêdzy-
narodowych kongresach. Kontynuuj¹ przedwojenn¹ 
tradycjê, kiedy to ka¿dy m³ody naukowiec odbywa³ 
sta¿e w ośrodkach niemieckich, w³oskich, brytyjskich, 
czy francuskich, a wracaj¹c do kraju „niós³ oświaty ka-
ganek”. To odpowiedzialnośæ nestorów nauki pokazu-
je, ¿e im bardziej bêd¹ rozbudzaæ potrzebê poznawania 
świata u swoich uczniów, tym wiêcej sami siê naucz¹ 
i tym wiêcej wiedzy bêd¹ mogli przekazaæ innym, nie 
doszukuj¹c siê w swoich uczniach konkurencji i zagro-
¿enia, lecz przysz³ych partnerów rozwijaj¹cych dan¹ 
jednostkê. Obce s¹ im zadufanie w sobie, pró¿nośæ, 
zazdrośæ czy chêæ zemsty.

Wreszcie odpowiedzialnośæ, to wspó³tworzenie sa-
morz¹du zawodowego, uczestniczenie w zebraniach 
okrêgowych, zjazdach, czynna praca w organach Izby 
na rzecz kolegów i kole¿anek. Wszystko w poczuciu 
odpowiedzialności zawodowej. Dziêki temu zarówno 
Zjazdy Lekarzy Weterynarii, jak i rady lekarsko-wete-
rynaryjne okrêgowe oraz Krajowa, bêd¹ mog³y po-
dejmowaæ odpowiedzialne i m¹dre decyzje dotycz¹ce 
naszego środowiska w kwestii odpowiedzialnej obrony 
interesów, jak i kszta³towania pozytywnego wizerunku 
lekarza weterynarii. To dziêki udzia³owi przedstawicieli 

wszystkich środowisk lekarzy weterynarii w organach 
decyzje Rad bêd¹ reprezentatywne, uwzglêdniaj¹ce 
interesy zarówno pojedynczych lekarzy weterynarii, 
jak i ca³ych grup środowiskowych. Odpowiedzialnośæ 
stymuluje do pracy, nierzadko spo³ecznej w poczuciu 
obowi¹zku, dania komuś czegoś, pomocy, w koñcu 
„¿ycie nie tylko po to jest by braæ”… 

Niemo¿liwe, nierealne, nie¿yciowe? To tylko sen, 
mrzonki, idylliczna kraina szczêśliwości? Nie, tak mo¿e 
byæ, jak śpiewa³ J.Lennon w utworze Imagine „wy-
obraź sobie... to proste, jeśli tylko chcesz”.

Owszem zawsze znajd¹ siê tacy, którzy bêd¹ pod¹¿aæ 
na skróty, ograniczaæ swoje postêpowanie do absolut-
nego minimum kieruj¹c siê jedynie chêci¹ doraźnego 
zysku, konformizmu, karierowiczostwa, lenistwa czy 
wreszcie barku odpowiedzialności. Pozostaje mieæ 
nadziejê, ¿e takie osoby pozostan¹ nielicznymi, mar-
ginalnymi przypadkami nie wp³ywaj¹cymi na ogólny 
wizerunek lekarza weterynarii.

Wracaj¹c jednak do g³ównej myśli dotycz¹cej od-
powiedzialności, jak widaæ nasza profesja jest bardzo 
odpowiedzialna, wymaga olbrzymiej wiedzy zdoby-
wanej przez lata, popartej doświadczeniem. Wiedzy 
zdobywanej w ci¹gu ¿mudnych studiów zawodowych, 
podyplomowych, specjalizacyjnych oraz wielu szkoleñ 
i kursów uzupe³niaj¹cych na bie¿¹co wiedzê w trakcie 
ustawicznego kszta³cenia. Myślê, ¿e nie powinniśmy 
sobie pozwoliæ na kreowanie opinii, ¿e lekarze wete-
rynarii nie musz¹ byæ odpowiedzialni. To od nas zale¿y 
bezpieczeñstwo ¿ywnościowe spo³eczeñstwa, to nasza 
praca wp³ywa znacz¹co na produkcjê i przetwórstwo 
¿ywności pochodzenia zwierzêcego. To wreszcie my 
dbamy o zdrowie naszych „braci mniejszych” i o środo-
wisko naturalne. To naprawdê du¿a odpowiedzialnośæ.

Wojciech Hildebrand 

SPRAWOZDANIE
z XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lek.-Wet.

Zjazd odby³ siê w dniu 22 kwietnia 2018r. we Wro-
c³awiu w Centrum Naukowo-Dydaktycznym UP. 

Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej dr Wojciech Hildebrand otworzy³ Zjazd, powita³ 
delegatów i zaproszonych gości, a wśród nich: Prezesa 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka £uka-
szewicza, Prezesa Rady Dolnośl¹skiej Izby Aptekar-
skiej Paw³a £ukasiñskiego, Krajowego Duszpasterza 
Lekarzy Weterynarii Ojca Jerzego Brusi³o, Prezesa 
Dolnośl¹skiej Rady Lekarskiej a zarazem Przewod-
nicz¹cego Dolnośl¹skiego Sejmiku Samorz¹dowego 

dr. n.med. Paw³a Wróblewskiego, Zastêpcê Dolnośl¹-
skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Juliana 
Jakubiaka, Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej Magdalenê Lenart-Ojak, Przewodnicz¹-
c¹ Zarz¹du Fundacji „Pro Medici Veterinarii” Joannê 
Kordas, Przewodnicz¹c¹ Rady Fundacji „Pro Medici 
Veterinarii” Leokadiê Wojtal, Prezesa Ko³a Seniorów 
Bohdana Wojtala, powiatowych lekarzy weterynarii 
oraz delegatów na Zjazd.

Odczyta³ te¿ adresy z ¿yczeniami od prezesów za-
przyjaźnionych okrêgowych rad lekarsko-weterynaryj-
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nych, Dziekana Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
Prof. Krzysztofa Kubiaka oraz opiekuna Izby z ramienia 
TU Allianz - Artura Nowaka. 

Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ych w minionym 
roku kole¿anek i kolegów lekarzy weterynarii:

- Gra¿yny Fr¹ckiewicz 
- Mariana Gachowskiego
- Tadeusza Radziszewskiego
- Piotra Pawe³ka
- Rafa³a Gonczarka
- Ireneusza Ca³kosiñskiego
- Karola Walaska
- Jerzego Derkacza
Prezes zaznaczy³, ¿e w tym roku mija kadencja Rady 

i Zarz¹du Fundacji „Pro Medici Veterinarii”, pochwali³ 

Zarz¹d i Radê za pracê na rzecz potrzebuj¹cych lekarzy. 
Poprosi³ Pani¹ dr Leokadiê Wojtal - Przewodnicz¹c¹ 
Rady Fundacji PMV, aby wspólnie podziêkowaæ Pani 
Joannie Kordas za d³ugoletni¹ i bezinteresown¹ pracê 
na rzecz Fundacji. Prezes wrêczy³ pami¹tkow¹ statuet-
kê Pani doktor Joannie Kordas.

Wyst¹pienia zaproszonych gości
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Ja-

cek £ukaszewicz serdecznie podziêkowa³ za zaprosze-
nie na Zjazd. Przedstawi³ dzia³ania, jakie Rada Krajowa 
podejmowa³a na rzecz poprawy sytuacji p³acowej leka-
rzy inspekcyjnych oraz sytuacji kadrowej w Inspekcji. 
Mówi³ o spotkaniach prezesów izb okrêgowych i woje-
wódzkich lekarzy weterynarii z wojewodami w sprawie 
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katastrofalnej sytuacji w Inspekcji, mówi³ o spotkaniu 
z Ministrem Jurgielem, który temat zna, ale uzna³ siê 
za niekompetentnego i jako w³aściwego w sprawie 
wskaza³ Ministra Spraw Wewnêtrznych. Prezes mówi³ 
o wsparciu przez Izbê oddolnej inicjatywy grupy leka-
rzy inspekcyjnych, którzy zorganizowali akcjê pisania 
wniosków o podwy¿ki do kierowników swoich jedno-
stek organizacyjnych. Wnioski sp³ynê³y do G³ównego 
Lekarza Weterynarii, wojewodów, ministra Rolnictwa 
i Premiera. Wspomnia³ równie¿ o akcji brania urlopów 
na ¿¹danie przez pracowników Inspekcji, ale nie by³o 
oczekiwanej masowej reakcji. Grupa inicjatywna zare-
jestrowa³a Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy Inspekcji Wete-
rynaryjnej. Wspomnia³ o pracy Rzecznika Prasowego 
Krajowej Izby, który ma sprawê sytuacji w Inspekcji 
nag³aśniaæ w mediach. Lekarz weterynarii na starcie 
zawodowym powinien otrzymywaæ wynagrodzenie 
w wysokości średniej krajowej, a po 5 latach pracy 
1,5 średniej krajowej.

Mówi³ o spotkaniu z Zastêpc¹ G³ównego Lekarza 
Weterynarii i wojewódzkimi lekarzami weterynarii 
w siedzibie Izby Krajowej. Ustalono wystosowanie 
wspólnie zredagowanego pisma do w³adz, ale jednak 
G³ówny Lekarz Weterynarii nie podpisa³ tego pisma. 
Pismo zostanie podpisane i wys³ane do w³adz pañstwo-
wych przez Samorz¹d Zawodowy i Zwi¹zki Zawodowe. 
Zaznaczy³, ¿e nie ufa obietnicom podwy¿ek. Wspo-
mnia³ o przygotowywanej przez Krajow¹ Izbê kam-
panii medialnej, która ma ociepliæ wizerunek lekarza 

weterynarii i poinformowaæ spo³eczeñstwo o zakresie 
pracy i odpowiedzialności lekarzy weterynarii.

Wspomnia³ o procedowanym w Sejmie projekcie 
zmian w Ustawie o ochronie zwierz¹t, gdzie znajdzie 
siê zapis o obowi¹zkowym znakowaniu zwierz¹t, co po-
winno byæ korzystne dla lekarzy weterynarii. Krajowa 
Rada zabiega o prowadzenie przez Izbê bazy danych 
zwierz¹t oznakowanych.

Wspomnia³ o tworzonym kodeksie stosowania an-
tybiotyków oraz o zamiarze opracowania projektu 
zmiany Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii, na wzór 
aptekarzy w tzw. ustawie „Apteka dla Aptekarza”. 
Koñcz¹c swoj¹ wypowiedź ¿yczy³ udanego Zjazdu, 
podejmowania trafnych decyzji i stanowisk, i jeszcze 
raz podziêkowa³ za zaproszenie.

Nastêpnie g³os zabra³ dr Pawe³ Wróblewski, któ-
ry wystêpowa³ w podwójnej roli: Przewodnicz¹cego 
Sejmiku Województwa Dolnośl¹skiego i Prezesa Dol-
nośl¹skiej Rady Lekarskiej. Podkreśli³, ¿e idea samo-
rz¹dności to najwy¿sza zdobycz po 1989r. Dotyczy to 
zarówno Samorz¹du Zawodowego jak te¿ Terytorial-
nego. Zauwa¿y³ podobne problemy w naszych samo-
rz¹dach, w tym z uzyskaniem quorum na zebraniach 
wyborczych i zjazdach. Mówi³ o uzupe³niania luk w re-
alizacji oczekiwañ cz³onków samorz¹du tak, aby lekarze 
czuli potrzebê integracji i uczestnictwa w dzia³alności 
samorz¹dowej. Podstaw¹ jest dotarcie z informacj¹ 
do cz³onków samorz¹du. Zauwa¿y³, ¿e ma³o s³ychaæ 
w przestrzeni publicznej o roli lekarzy weterynarii 
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w weterynaryjnej ochronie zdrowia ludzi. Pochwali³ 
siê, ¿e darzy szacunkiem lekarzy wet., jako w³aściciel 
wielu zwierz¹t. Zauwa¿y³, ¿e pe³nimy o wiele wa¿niejsz¹ 
funkcjê spo³eczn¹ ni¿ siê wydaje spo³eczeñstwu.

Pawe³ £ukasiñski - prezes Dolnośl¹skiej Rady Ap-
tekarskiej - podziêkowa³ za zaproszenie na Zjazd. Za-
uwa¿y³, ¿e problemy lekarzy weterynarii s¹ zbli¿one 
do problemów farmaceutów. Uwa¿a, ¿e wystêpuj¹ce 
obecnie problemy naszych grup zawodowych to wina 
polityków. Oczywiście, problemy s¹ po to ¿eby je 
rozwi¹zywaæ, w zwi¹zku z czym powinniśmy podj¹æ 
w³aściwe decyzje. Jesteśmy pañstwem europejskim 
25 lat po transformacji, kilkanaście lat cz³onkiem Unii 
Europejskiej i dziwnym zbiegiem okoliczności czy to 
aptekarz, czy lekarz, czy in¿ynier, zarabia mniej ni¿ nie-
wykwalifikowany pracownik w Niemczech, czy Wielkiej 
Brytanii. Nie powinno tak byæ, bo jesteśmy pe³nopraw-
nymi cz³onkami Unii Europejskiej. Nie powinniśmy 
godziæ siê na to, ¿eby trwa³o to w nieskoñczonośæ. 
Pochwali³ siê w jaki sposób aptekarzom uda³o siê zmie-
niæ ustawê znan¹ pod nazw¹ „apteka dla aptekarza”. 
Pan Prezes ¿yczy³ wszystkim owocnych obrad i jeszcze 
raz podziêkowa³ za zaproszenie.

G³os zabra³ równie¿ Krajowy Duszpasterz Lekarzy 
Weterynarii O. dr Jerzy Brusi³o. Zauwa¿y³, ¿e dzisiaj 
jest Niedziela Dobrego Pasterza i nawi¹za³ do tego, ¿e 
lekarze weterynarii s¹ Dobrymi Pasterzami, samorz¹d 
lekarzy weterynarii to wspólnota pod przewodnictwem 
Dobrego Pasterza, która troszczy siê o los podopiecz-

nych. Oprócz pasterzy s¹ te¿ najemnicy, którzy w trud-
nych chwilach zostawiaj¹ stado. Uczestnicy Zjazdu s¹ 
dobrymi pasterzami dbaj¹cymi o wspólnotê, podziê-
kowa³ za uczestnictwo, zauwa¿y³ ¿e wszêdzie wystê-
puje problem z quorum, bo najemnicy nie dopisuj¹, 
ale zawsze s¹ dobrzy pasterze, którzy poświêcaj¹ czas 
swój, rodziny, dla dobra Samorz¹du. Ojciec Jerzy poin-
formowa³ równie¿, ¿e odprawi³ mszê w intencji lekarzy 
weterynarii. Zapewni³ o sta³ej modlitwie i zaprosi³ do 
udzia³u w pielgrzymkach: na Jasn¹ Górê 10 czerwca 
i do Mikstatu 15-16 sierpnia w świêto Świêtego Rocha 
- Patrona lekarzy weterynarii.

Wybór Prezydium i komisji zjazdowych
Prezes dr Wojciech Hildebrand na Przewodnicz¹ce-

go Zjazdu zaproponowa³ Jana Dorobka, który wyrazi³ 
zgodê. Innych kandydatów nie zg³oszono, kandydaturê 
przyjêto jednog³ośnie.

Przewodnicz¹cy Zjazdu Jan Dorobek przej¹³ pro-
wadzenie Zjazdu, podziêkowa³ za zaufanie i zg³osi³ 
na Wiceprzewodnicz¹cych Danutê Pawick¹-Stefanko 
i Dariusza Jackowskiego, zaproponowanych przez 
Radê DIL-Wet. Kandydaci wyrazili zgodê i zostali wy-
brani jednog³ośnie. 

Na Sekretarza Zjazdu Przewodnicz¹cy zg³osi³ - Ar-
tura Ró¿yckiego, który wyrazi³ zgodê i zosta³ wybrany 
jednog³ośnie, a na Zastêpcê Sekretarza - Agnieszkê 
Noszczyk Nowak, która równie¿ wyrazi³a zgodê i zo-
sta³a wybrana jednog³ośnie. 
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Przewodnicz¹cy zarz¹dzi³ g³osowanie w sprawie 
przyjêcia Regulaminu XX Okrêgowego Zjazdu Spra-
wozdawczego Lekarzy Weterynarii DIL-Wet. Regula-
min zosta³ przyjêty jednog³ośnie.

Przyst¹piono do wyboru cz³onków komisji zjazdo-
wych.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zg³oszono:
1. Jakuba Daneckiego
2. Dominikê Kubiak-Nowak 
3. Artura Boguckiego. 
Innych kandydatur nie zg³oszono, wszyscy zostali 

wybrani jednog³ośnie.
Do Komisji Regulaminowej zg³oszono:
1. Wies³awê Bober
2. Jerzego Borowca
3. Wies³awa Ka³amagê .
Innych kandydatur nie zg³oszono, wszyscy zostali 

wybrani jednog³ośnie.
Do Komisji Uchwa³ i Wniosków zg³oszono:
1. Grzegorza Kowalika 
2. Edytê Bieñko
3. Edytê Gizel-Gawron.
Innych kandydatur nie zg³oszono, wszyscy zostali 

wybrani jednog³ośnie.
Nastêpnie zosta³ przyjêty porz¹dek obrad, przeg³o-

sowany jednog³ośnie.
Przewodnicz¹cy og³osi³ 20 minutow¹ przerwê w ob-

radach.

Po przerwie Przewodnicz¹ca Komisji Mandatowo-
-Skrutacyjnej Dominika Kubiak-Nowak og³osi³a, ¿e 
na Zjeździe obecnych jest 68 osób na ogóln¹ liczbê 
delegatów - 134. Niezbêdna liczba delegatów - 68, co 
stanowi 50,7%. Tylu by³o obecnych, w zwi¹zku z czym 
Zjazd uznano za prawomocny.

Nastêpnie Prezes Rady DIL-Wet. Wojciech Hilde-
brand przedstawi³ zebranym sprawozdanie z dzia³al-
ności Rady za ubieg³y rok. Podziêkowa³ te¿ kol. Da-
riuszowi Rzepce za przybycie, dziêki Niemu bowiem 
uda³o siê uzyskaæ quorum. 

Przewodnicz¹cy Zjazdu poinformowa³ zebranych, 
¿e sprawozdania z dzia³alności organów Izby by³y za-
mieszczone w „Biuletynie” DIL-Wet., w zwi¹zku z tym 
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zaproponowa³ odst¹pienie od ich szczegó³owego oma-
wiania. Propozycja zosta³a przyjêta przez delegatów 
jednog³ośnie.

Sprawozdawcy pokrótce omówili swoje sprawoz-
dania.
1. Sprawozdanie prezesa Wojciecha Hildebranda 

z dzia³alności Rady DIL-Wet. 
2. Sprawozdanie Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-

nej Wies³awa Ka³amagi, który podsumowa³ dzia³al-
nośæ Rady DIL-Wet. w minionym okresie i z³o¿y³ 
wniosek o udzielenie Radzie absolutorium.

3. Sprawozdanie Skarbnika Danuty Pawickiej-Stefanko 
z wykonania bud¿etu DIL-Wet.
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4. Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej DIL-Wet. Piotra Waleñskiego. 

5. Sprawozdanie Przewodnicz¹cego S¹du DIL-Wet. 
Andrzeja Ho³dowañskiego.

6. Sprawozdanie Przewodnicz¹cej Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej Magdaleny Lenart-Ojak.

7. Sprawozdanie z dzia³alności Fundacji „Pro Medici 
Veterinarii” przekaza³a Przewodnicz¹ca Rady Fun-
dacji Leokadia Wojtal.

8. Sprawozdanie z dzia³alności Ko³a Seniorów przeka-
za³ Prezes Bohdan Wojtal.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy Zjazdu zarz¹dzi³ g³oso-

wania nad uchwa³ami:
• Uchwa³a nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania Prezesa z dzia³alności Rady Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
za okres sprawozdawczy oraz z wykonania bud¿etu 
za rok 2017. Podjêta jednog³ośnie.

• Uchwa³a nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2017r. Podjêta jednog³o-
śnie. 

• Uchwa³a nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania rocznego z dzia³alności Komisji Rewizyj-
nej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu za 2017r. Podjêta jednog³ośnie. 

• Uchwa³a nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania rocznego z dzia³alności Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres 
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Podjêta jedno-
g³ośnie. 

• Uchwa³a nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania z dzia³alności S¹du Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Podjêta 
jednog³ośnie. 

• Uchwa³a nr 6/2018 w sprawie wysokości miesiêcz-
nej sk³adki cz³onkowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolno-
śl¹skiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³a-
wiu w 2019r. Podjêta jednog³ośnie. 

• Uchwa³a nr 7/2018 w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu na rok 2018. Podjêta jednog³ośnie. 

• Uchwa³a nr 8/2018 w sprawie powo³ania cz³onków 
Rady Fundacji „Pro Medici Veterinarii”. Podjêta 
jednog³ośnie. 

• Uchwa³a nr 9/2018 w sprawie przyjêcia Regula-
minu przyznawania tytu³u Cz³onka Honorowego 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Pod-
jêta jednog³ośnie. 

• Uchwa³a nr 10/2018 w sprawie zmiany uchwa³y nr 
11/2015 XVIII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
z dnia 19 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia 
„Medalu Honorowego im. Profesora Jana Zwierz-
chowskiego”. Podjêta jednog³ośnie. 
Po tym g³osowaniu Przewodnicz¹cy Komisji Uchwa³ 

i Wniosków przedstawi³ wniosek kol. Paw³a Wierciñ-
skiego o obni¿enie sk³adek cz³onkowskich lekarzom 

weterynarii zatrudnionym w Inspekcji Weterynaryjnej 
do 25 z³otych. Kol. Wierciñski uzasadni³ propozycjê 
obni¿enia sk³adek trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ lekarzy 
weterynarii zatrudnionych w Inspekcji weterynaryjnej.

Zasugerowa³, ¿e mo¿na np. zrezygnowaæ z imprez 
integracyjnych i w ten sposób pokryæ ewentualn¹ stratê 
w bud¿ecie.

Dyskusja 
G³os zabra³ kol. Zygmunt Dziwiñski, który uzna³, ¿e 

ewentualne podjêcie takiej uchwa³y mo¿e spowodowaæ 
roz³am w środowisku lekarzy weterynarii. Stwierdzi³ 
te¿, ¿e nikt z delegatów nie wnosi³ uwag ani protestów 
przy podejmowaniu uchwa³y bud¿etowej i uchwa³y 
o wysokości sk³adki cz³onkowskiej.

G³os w dyskusji zabra³ kol. Jerzy Chmielowski, któ-
ry popar³ kol. Dziwiñskiego i zasugerowa³, ¿e lekarze 
inspekcyjni s¹ ma³o aktywni w walce o podniesienie 
zarobków.

Nastêpnie g³os zabra³ kol. Artur Bogucki, który za-
apelowa³ o rozwagê i zastanowienie siê nad kryterium 
obni¿enia sk³adek, bowiem m³odzi lekarze tu¿ po stu-
diach oraz pracuj¹cy na uczelni równie¿ ma³o zarabiaj¹.

G³os zabra³ te¿ Prezes Hildebrand i poprosi³ o wy-
studzenie emocji.

Kolejny g³os zabra³ kol. Czes³aw Barwicki, który 
odniós³ siê do wypowiedzi kol. Chmielowskiego i po-
wiedzia³, ¿e lekarze inspekcyjni, jako pracownicy s³u¿by 
cywilnej maj¹ ograniczone mo¿liwości protestowania .

Kolejny mówc¹ by³ kol. Andrzej Woźnica, który 
wniós³ o wycofanie wniosku, gdy¿ nie zosta³ dobrze 
przygotowany i ewentualne podjêcie ad hoc uchwa³y 
w tej sprawie mog³oby zniszczyæ bud¿et i przynieśæ 
negatywne skutki dla naszego środowiska.

G³os zabra³a równie¿ kol. Danuta Pawicka-Stefanko, 
która zgodzi³a siê z wypowiedzi¹ kol. Andrzeja Woź-
nicy i stwierdzi³a, ¿e nawet rezygnacja z imprez inte-
gracyjnych, po obni¿eniu sk³adki do 25 z³ dla lekarzy 
inspekcyjnych, nie zrównowa¿y³aby bud¿etu.

G³os zabra³ ponownie wnioskodawca - kol. Pawe³ 
Wierciñski, który oświadczy³, ¿e nie wycofa wniosku .

W tej sytuacji Przewodnicz¹cy Zjazdu Jan Dorobek 
zarz¹dzi³ g³osowanie w sprawie przyjêcia wniosku. 
G³osowa³o 68 osób, w tym: za - g³osowa³o 7, przeciw 
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- g³osowa³o 56, wstrzyma³o siê od g³osu - 5. Wniosek 
nie zosta³ przyjêty.

Nastêpnie Przewodnicz¹cy Komisji Uchwa³ i Wnio-
sków przedstawi³ wniosek Rady DIL-Wet. o przyjê-
cie Apelu do Krajowej Rady Lek.-Wet. o wzmo¿enie 
dzia³añ zmierzaj¹cych do nowelizacji ustawy z dnia 
21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2016r., 
poz. 1479 ze zm.) w zakresie treści art. 26 ust. 6.

Przewodnicz¹cy Zjazdu zarz¹dzi³ g³osowanie nad 
przyjêciem apelu. W wyniku g³osowania Apel zosta³ 
przyjêty jednog³ośnie.

Prezes dr Wojciech Hildebrand podziêkowa³ wszyst-
kim uczestnikom za przybycie i aktywny udzia³ w obra-
dach, a Paniom z biura Izby za przygotowanie i obs³ugê 
Zjazdu. 

Przewodnicz¹cy Zjazdu Jan Dorobek podziêkowa³ 
gościom i delegatom za wziêcie udzia³u w Zjeździe, 
a cz³onkom Prezydium i komisji za pomoc w prowa-
dzeniu Zjazdu. 

Na tym obrady Zjazdu zakoñczono.
Na podstawie 

protoko³u:
J.D.

– Uchwa³y 1÷10 • Apel –

UCHWA£A nr 1/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Prezesa 
z dzia³alności Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres sprawoz-
dawczy oraz z wykonania bud¿etu za rok 2017

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 
oraz art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-
terynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1479) 
uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Zatwierdza siê sprawozdanie Prezesa z dzia³alności 

Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu oraz z wykonania bud¿etu za rok 
2017.

2. Udziela siê absolutorium Radzie Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres 
sprawozdawczy.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A nr 2/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2017r. 

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 1 
w zw. z art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1479) 
oraz §15 ust 3. Zasad gospodarki finansowej izb le-
karsko-weterynaryjnych - stanowi¹cych za³¹cznik do 
Uchwa³y nr 96/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-We-
terynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad 
gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych 
uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Zatwierdza siê sprawozdanie finansowe za 2017 rok 

z dzia³alności Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu.
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§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A nr 3/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego 
z dzia³alności Komisji Rewizyjnej Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za 

2017r.

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
za 2017r.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A nr 4/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania roczne-
go z dzia³alności Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu za okres od 01.01.2017r. 

do 31.12.2017r. 

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie roczne z dzia³alności 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za 
okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A nr 5/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia z dzia³alności S¹du Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu za okres 

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. 2016, poz. 1479) uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê sprawozdanie roczne z dzia³alności S¹du 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wro-
c³awiu za okres od 01.01.2017r.do 31.12.2017r.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A nr 6/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie wysokości miesiêcznej sk³adki cz³on-
kowskiej obowi¹zuj¹cej w Dolnośl¹skiej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu w 2019r.

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity 
Dz.U. 2016, poz. 1479) - uchwala, co nastêpuje:

§1
Od dnia 1 stycznia 2019r. wysokośæ miesiêcznej sk³ad-
ki cz³onkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych do 
rejestru cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej we Wroc³awiu ustala siê w nastêpuj¹cej 
wysokości:
1. dla lekarzy weterynarii wykonuj¹cych zawód na kwo-

tê 50,00z³,
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2. dla lekarzy weterynarii bêd¹cych s³uchaczami stu-
diów doktoranckich, którzy pobieraj¹ stypendium na 
podstawie przepisów odrêbnych oraz nie uzyskuj¹ 
dochodu z innych źróde³, na kwotê 25,00z³,

3. dla lekarzy weterynarii posiadaj¹cych status bez-
robotnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu 
(Dz.U. 1997 Nr 25, poz. 128 t.j.) bez prawa do 
otrzymywania zasi³ku na kwotê 25,00z³,

4. dla lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie 
wykonuj¹cych zawodu na kwotê 0,00z³.

§2
1. Warunkiem korzystania z preferencyjnej wysokości 

sk³adki cz³onkowskiej ustalonej w §1 pkt 2. - 4. jest 
z³o¿enie do Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej stosownego dokumentu poświadczaj¹cego 
posiadanie statusu s³uchacza studiów doktoranckich 
i z³o¿enie oświadczenia o nie uzyskiwaniu dochodu 
z innych źróde³, przed³o¿enie dokumentu poświad-
czaj¹cego uzyskanie statusu osoby bezrobotnej bez 
prawa do otrzymywania zasi³ku w rozumieniu ustawy 
wskazanej w §1 pkt 3., przed³o¿enie dokumentu 
poświadczaj¹cego uzyskanie statusu emeryta lub 
rencisty wraz z oświadczeniem o nie wykonywaniu 
zawodu lekarza weterynarii. 

2. Prawo do op³acania preferencyjnej sk³adki powstaje 
w miesi¹cu z³o¿enia kompletu stosownych dokumen-
tów wymaganych zgodnie z ust. 1.

3. Wzory oświadczeñ, o których mowa w ust. 1 stano-
wi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

4. Warunkiem dalszego korzystania z mo¿liwości 
op³acania preferencyjnej wysokości sk³adki, o któ-
rej mowa w §1 pkt 2. jest przedstawianie po za-
koñczeniu ka¿dego semestru studiów doktoranckich 
oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu z innych 
źróde³ ni¿ stypendium doktoranckie oraz stosow-
nego dokumentu poświadczaj¹cego posiadanie sta-
tusu doktoranta w terminie nie późniejszym ni¿ do 
31 października po zakoñczeniu semestru letniego 
studiów doktoranckich i nie późniejszym ni¿ do 31 
marca po zakoñczeniu semestru zimowego studiów 
doktoranckich.

5. Warunkiem ponownego korzystania z mo¿liwości 
op³acania preferencyjnej wysokości sk³adki, o której 
mowa w §1 pkt 3, jest z³o¿enie nowego wniosku 
o obni¿enie wysokości sk³adki cz³onkowskiej z uwa-
gi na posiadanie statusu osoby bezrobotnej wraz 
z dokumentem potwierdzaj¹cym posiadanie takiego 
statusu.

6. Lekarze weterynarii, w odniesieniu do których sy-
tuacja uleg³a zmianie w ten sposób, ¿e nie s¹ ju¿ 
uprawnieni do uiszczania sk³adki cz³onkowskiej 
w preferencyjnej wysokości s¹ zobowi¹zani do 
poinformowania o tym niezw³ocznie Rady Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Naruszenie 
niniejszego postanowienia mo¿e skutkowaæ odpo-
wiedzialności¹ zawodow¹ lekarza weterynarii. 

§3
1. Od dnia 1 stycznia 2019r. dla lekarzy weterynarii, 

którym przyznano prawo wykonywania zawodu po 

raz pierwszy, ustala siê pierwsz¹ sk³adkê cz³onkow-
sk¹ w wysokości 90,00z³. 

2. Od dnia 1 stycznia 2019r. dla lekarzy weterynarii, 
którym ponownie przyznano prawo wykonywania 
zawodu po jego utracie na skutek nie op³acania sk³a-
dek cz³onkowskich przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok, 
ustala siê pierwsz¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ na kwotê 
równ¹ wysokości minimalnego wynagrodzenia brut-
to za pracê w poprzednim roku rozliczeniowym, 
og³oszonego w obwieszczeniu Prezesa Rady Mini-
strów. 

§4
1. Sk³adki, o których mowa w §1 niniejszej uchwa³y 

p³atne s¹ do koñca miesi¹ca, którego dotycz¹. 
2. Sk³adki, o których mowa w §3 niniejszej uchwa³y 

p³atne s¹ do koñca miesi¹ca, w którym dokonano 
wpisu do rejestru cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej. 

§5
1. Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-

nej jest upowa¿niona do podejmowania w drodze 
uchwa³y decyzji o czasowym obni¿eniu, roz³o¿eniu 
p³atności zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich na raty, 
a tak¿e do umarzania zaleg³ych sk³adek cz³onkow-
skich. 

2. Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
mo¿e obni¿yæ wysokośæ lub zawiesiæ p³atnośæ sk³adki 
cz³onkowskiej na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy 
lekarzowi weterynarii, którego dotkn¹³ szczególny 
wypadek losowy lub który znalaz³ siê w szczególnie 
trudnej sytuacji materialnej.

3. Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
mo¿e roz³o¿yæ p³atnośæ zaleg³ych sk³adek cz³onkow-
skich na raty, lub umorzyæ zaleg³e sk³adki cz³on-
kowskie lekarzowi weterynarii, którego dotkn¹³ 
szczególny przypadek losowy, lub który znalaz³ siê 
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

4. Obni¿enie wysokości, roz³o¿enie p³atności zaleg³ych 
sk³adek na raty oraz umorzenie zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich nastêpuje na pisemny wniosek za-
interesowanego, Prezesa lub Skarbnika z³o¿ony do 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
uzupe³niony wymagan¹ dokumentacj¹. 

5. Po up³ywie okresu, o którym mowa w ust. 2, w przy-
padku istnienia dalszych przes³anek do obni¿enia 
wysokości lub zawieszenia p³atności sk³adek cz³on-
kowskich, dopuszczalne jest ponowne wyst¹pienie 
ze stosownym wnioskiem i przyznanie dalszych ulg. 

§6
Odpis ze sk³adki cz³onkowskiej na Fundusz Pomocy 
Kole¿eñskiej zostaje ustalony w kwocie 5,00z³ od 
pe³nej sk³adki i 2,50z³ od sk³adki obni¿onej do 50%.

§7
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2019r.

––––
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 6 
WNIOSEK DOKTORANTA

 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail

Rada Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
we Wroc³awiu
Uprzejmie proszê o obni¿enie wysokości sk³adki cz³on-

kowskiej do 50% w zwi¹zku z odbywaniem przeze mnie 
studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wroc³awiu.

Świadomy/a świadoma odpowiedzialności karnej za z³o-
¿enie fa³szywego oświadczenia oświadczam, ¿e: 

1. nie uzyskujê ¿adnych innych dochodów poza sty-
pendium doktoranckim przyznawanym na podstawie 
przepisów odrêbnych, w szczególności nie uzyskujê 
dochodu z tytu³u stosunku pracy, zlecenia oraz innej 
umowy cywilnoprawnej,

2. zapozna³em/am siê z Zasadami obni¿enia wysoko-
ści miesiêcznych sk³adek cz³onkowskich dla lekarzy 
weterynarii - s³uchaczy studiów doktoranckich na 
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu (za³¹cznik do uchwa³y 
nr 830/2011/V Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 21.09.2011 r.)

Jednocześnie zobowi¹zujê siê do poinformowania Rady 
o uzyskiwaniu zarobku w trakcie studiów.

…………………………………………
 podpis wnioskodawcy
Za³¹cznik:
- aktualne zaświadczenie o odbywaniu studiów dokto-
ranckich

––––
Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 6
OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

(dla doktorantów, którzy korzystaj¹ ju¿ z obni¿enia 
wysokości sk³adki)

 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail

Dolnośl¹ska Izba
Lekarsko-Weterynaryjna
we Wroc³awiu

 OŚWIADCZENIE DOKTORANTA
 (dla doktorantów, którzy korzystaj¹ ju¿ z obni¿enia 
 wysokości sk³adki)

Ja, ni¿ej podpisany/a …(imiê i nazwisko)… świadomy-
/a odpowiedzialności karnej za sk³adanie fa³szywych oświad-
czeñ i zatajenie prawdy oświadczam, ¿e jestem s³uchaczem 
studiów doktoranckich oraz w zwi¹zku z odbywaniem 

studiów doktoranckich w poprzednim semestrze nie osi¹-
gn¹³em/nê³am oraz nadal nie osi¹gam dochodów z tytu³u 
stosunku pracy, zlecenia oraz innej umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie zobowi¹zujê siê do poinformowania Rady 
o uzyskiwaniu zarobku w trakcie studiów.

…………………………………………
 (podpis i data)

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 6
OŚWIADCZENIE EMERYTA LUB RENCISTY
 …………………………………..
 miejscowośæ, data
…………………………………………
 imiê i nazwisko
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 adres, telefon, e-mail

Dolnośl¹ska Izba
Lekarsko-Weterynaryjna
we Wroc³awiu

OŚWIADCZENIE EMERYTA 
LUB RENCISTY

Ja, ni¿ej podpisany/a …(imiê i nazwisko)… oświadczam, 
¿e posiadam prawo do emerytury/renty* oraz nie wykonujê 
zawodu lekarza weterynarii. 

…………………………………………
 (podpis i data)
Za³¹cznik:
- kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty
* niepotrzebne skreśliæ

UCHWA£A nr 7/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu na 

rok 2018

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie przepisu art. 27 
pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 
(tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1479) oraz §9 ust. 
2 Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weteryna-
ryjnych - stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 
96/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
z dnia 14.12.2016r. uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê bud¿et Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej we Wroc³awiu na rok 2018 wed³ug przed-
stawionego za³¹cznika.

§2
Zjazd upowa¿nia Radê Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej we Wroc³awiu do dokonywania przesuniêæ 
w ramach uchwalonego bud¿etu. 
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§3
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i ma za-
stosowanie do zdarzeñ powsta³ych od dnia 1 stycznia 
2018r. 

UCHWA£A nr 8/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie powo³ania cz³onków Rady Fundacji 
„Pro Medici Veterinarii”

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie §11 pkt 1 i 2 
Statutu Fundacji „Pro Medici Veterinarii” uchwala, 
co nastêpuje:

§1
Na cz³onków Rady Fundacji „Pro Medici Veterina-
rii” IV kadencji powo³ani zostaj¹ nastêpuj¹cy lekarze 
weterynarii:
1. Grzegorz Ciszewski
2. Jan Dorobek
3. Wojciech Hildebrand
4. Robert Karczmarczyk
5. Danuta Pawicka-Stefanko
6. Ma³gorzata Sitnik
7. Leokadia Wojtal

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A nr 9/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania 
tytu³u Cz³onka Honorowego Dolnośl¹skiej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej
XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. 2016 
poz. 1479 t.j. z późn. zm.) uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê „Regulamin przyznawania tytu³u Cz³on-
ka Honorowego Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-

terynaryjnej” stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej 
uchwa³y.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. 

UCHWA£A nr 10/2018
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwa³y nr 11/2015 XVIII 
Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 
kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia „Me-
dalu Honorowego im. Profesora Jana Zwierz-

chowskiego

XX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu dzia³aj¹c na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 2016 
poz. 1479 t.j. z późn. zm.) uchwala, co nastêpuje:

§1
W §2 Uchwa³y nr 11/2015 XVIII Okrêgowego Zjaz-
du Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej z dnia 19 kwietnia 2015r. w sprawie 
ustanowienia „Medalu Honorowego im. Profesora 
Jana Zwierzchowskiego” po pkt. 2 dodaje siê pkt. 
3 w nastêpuj¹cym brzmieniu: „Medal honorowy nie 
mo¿e zostaæ nadany osobie wchodz¹cej w chwili jego 
przyznawania w sk³ad Kapitu³y Medalu Honorowego”.

§2
Uchwa³a zosta³a podjêta w g³osowaniu jawnym wiêk-
szości¹ g³osów w obecności ponad po³owy delegatów 
obecnych na Zjeździe.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. 

APEL
XX Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczego

Lekarzy Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu 
z dnia 22 kwietnia 2018r.

do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
o wzmo¿enie dzia³añ zmierzaj¹cych do noweli-
zacji ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
ryjnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1479 ze zm.) 
w zakresie treści art. 26 ust. 6

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 
1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
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sko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1509 
ze zm.), dalej LekWetU, co do zasady wybory delega-
tów na okrêgowy zjazd lekarzy weterynarii s¹ prze-
prowadzane w rejonach wyborczych pokrywaj¹cych 
siê z powiatami (z zastrze¿eniem ust. 4 przywo³anego 
artyku³u). Zgodnie natomiast z ust. 6 art. 26 w rejo-
nowym zebraniu wyborczym bierze udzia³ co najmniej 
1/2 cz³onków okrêgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 
wykonuj¹cych zawód na terenie rejonu wyborczego. 

W tym zakresie nale¿y w sposób jednoznaczny 
stwierdziæ, ¿e tak rygorystyczna regulacja quorum pro-
wadzi do praktycznego wykluczenia z mo¿liwości dzia-
³ania w samorz¹dzie zawodowym lekarzy weterynarii 
z rejonów wyborczych obejmuj¹cych du¿e aglomeracje, 
takie jak Warszawa, Wroc³aw, Katowice, etc., z mo¿-
liwości czynnego uczestniczenia w organach okrêgo-
wych izb lekarsko - weterynaryjnych. W ci¹gu ostatnich 
lat nast¹pi³a istotna przebudowa środowiska lekarzy 
weterynarii. Zwiêkszy³a siê liczba absolwentów wydzia-
³ów medycyny weterynaryjnej, a co za tym idzie liczba 
lekarzy wykonuj¹cych zawód na terenie rejonu wybor-
czego. Przy czym nie wszyscy cz³onkowie okrêgowych 
izby w równym stopniu, co nale¿y z przykrości¹ stwier-
dziæ, zainteresowani s¹ ¿yciem samorz¹du zawodowe-
go. Spora czêśæ, a niekiedy wiêkszośæ, cz³onkostwo 
z w okrêgowej izbie traktuje jako obowi¹zek, która 
ogranicza siê do minimum, tj. p³acenia sk³adki cz³on-
kowskiej. W efekcie w du¿ych rejonach wyborczych 
osi¹gniêcie wymaganego przepisami prawa quorum 
jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach niemo¿li-
we. W efekcie lekarze weterynarii, którzy chcieliby siê 
aktywnie zaanga¿owaæ w dzia³alnośæ w samorz¹dzie, 
z przyczyn obiektywnych s¹ tego pozbawieni, a my 
tracimy wielu cennych potencjalnych cz³onków orga-
nów. Prowadzi to do sytuacji, gdy wiêkszośæ - dzia³a-
j¹c wbrew zasadom etyki i deontologii weterynaryjnej 
- pozbawia mniejszośæ mo¿liwości aktywnego dzia³ania 
w strukturach samorz¹du, a samorz¹d zawodowy traci 
wielu zaanga¿owanych cz³onków swojej spo³eczności, 
którzy z uwagi na wymogi formalne pozostaj¹ na ubo-
czu. Warto przy tym wskazaæ, ¿e w przypadku innych 
samorz¹dów zawodowych, tytu³em przyk³adu mo¿na 
wskazaæ radców prawnych i adwokatów, brak analo-
gicznych obostrzeñ na poziomie ustawy. Takie zagad-
nienia regulowane s¹ na poziomie uchwa³ organów 
centralnych samorz¹du. 

W przypadku radców prawnych zgodnie z §11 ust. 
1 uchwa³y nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców 
Prawnych z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zasad 
przeprowadzania wyborów do organu samorz¹du rad-
ców prawnych wybory w trakcie zebrañ rejonowych 
s¹ wa¿ne je¿eli zosta³y przeprowadzone w obecności 
co najmniej po³owy liczby radców prawnych, którym 
przys³uguje prawo wybierania w danych wyborach. 
Jest to jednak ³agodzone przez ust. 2 przywo³anego 
przepisu, który wskazuje, ¿e regulacji tej nie stosuje siê 
do wyborów odbywaj¹cych siê podczas zebrañ rejono-
wych zwo³anych w drugim lub kolejnych terminach. 
Zawiadamiaj¹c o zwo³aniu zebrañ rejonowych od razu 
wyznaczane s¹ dwa terminy zebrañ rejonowych zaraz 

po sobie. W przypadku natomiast lekarzy i lekarzy 
dentystów w §7 Regulamin wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwo-
³ywania cz³onków tych organów i osób zajmuj¹cych 
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych przyjêto, ¿e kworum wyborcze w przypad-
ku rejonu wyborczego stanowi co najmniej 20% ogól-
nej liczby cz³onków tego zgromadzenia wyborczego. 
Wydaje siê, ¿e analogiczne mechanizmy (niezale¿nie 
od przyjêtego rozwi¹zania) powinny zostaæ wdro¿one 
równie¿ w naszym samorz¹dzie. Wymaga to jednak 
natychmiastowej ingerencji ustawodawcy, w szczegól-
ności, ¿e zbli¿a siê termin kolejnych wyborów w roku 
2021. Je¿eli pozostaniemy bierni, to przez kolejn¹ 
czteroletni¹ kadencjê z aktywnego uczestnictwa w ¿y-
ciu samorz¹du zostan¹ wykluczeni lekarze weterynarii 
z du¿ych aglomeracji.

* * *
Wszystkie uchwa³y oraz apel zosta³y podpisane 

przez cz³onków prezydium Zjazdu:
Przewodnicz¹cy Zjazdu 

- Jan Dorobek
Z-ca Przewodnicz¹cego Zjazdu 

- Danuta Pawicka-Stefanko
Z-ca Przewodnicz¹cego Zjazdu 

- Dariusz Jackowski
Sekretarz Zjazdu 

- Artur Ró¿ycki
Zastêpca Sekretarza Zjazdu 

- Agnieszka Noszczyk-Nowak

POSIEDZENIA RADY DIL-WET. 
VII KADENCJI

Posiedzenie Rady nr 7
w dniu 1 lutego 2018r.

 Prezes dr Wojciech Hildebrand otworzy³ posiedze-
nie i powita³ gości, cz³onków Rady, przedstawicieli 
innych organów Izby oraz radców prawnych.

• Rada przyjê³a porz¹dek obrad oraz protokó³ z VI 
posiedzenia Rady w ca³ości bez uwag, jednog³ośnie.

• Przedstawienie i wyst¹pienia zaproszonych gości:
- Grzegorz Starczewski reprezentuj¹cy agencjê inte-

raktywn¹ WiWi zajmuj¹c¹ siê budowaniem stron 

Z dzia³alnoœci
Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej
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internetowych i Adrian Karpiel w³aściciel firmy 
Kanardi, która obs³uguje biuro DIL-Wet. od strony 
informatycznej. Pan Grzegorz Starczewski przed-
stawi³ propozycjê nowej strony internetowej. Po 
uzyskaniu odpowiedzi na pytania i dyskusji ustalono, 
¿e propozycja umowy i przyk³ady stron zostan¹ 
przes³ane do Izby drog¹ e-mailow¹. 

- Dr Zdzis³aw Król, Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii, zaproszony zosta³ w zwi¹zku z pismem 
Prezesa KRL-W dot. zorganizowania spotkañ z wo-
jewodami w sprawie sytuacji w Inspektoratach 
Weterynarii (niskie p³ace, brak kadry) - referowa³ 
Prezes. Dr Król przedstawi³ problemy kadrowe In-
spekcji w naszym województwie i perspektywê ich 
dalszego narastania, czego g³ównymi przyczynami 
s¹ niskie p³ace i niepewnośæ co do dalszych losów 
inspekcji oraz godnych warunków pracy dla lekarzy 
weterynarii. Po dyskusji Rada postanowi³a, ¿e Pre-
zes Wojciech Hildebrand zwróci siê do Wojewody 
Dolnośl¹skiego z prośb¹ o spotkanie w sprawie 
sytuacji w IW. Postanowiono równie¿, ¿e Prezes 
zwróci siê do Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej o nag³ośnienie sprawy zwi¹zanej z ASF.

• Rada zatwierdzi³a uchwa³y przyjête w trybie g³osowa-
nia elektronicznego:
- Uchwa³a Nr 258/VII/2018/691/3 Rej. ZLZ Rady 

Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 2.01.2018 r. o zmianie wpisu do 
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Przy-
chodnia Weterynaryjna Iguana Lekarz Weterynarii 
Aneta Szczurek-£abowicz, 55-011 Siechnice, ul. 
Gen. K.Świerczewskiego 2.

- Uchwa³a Nr 259/VII/2018/755 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 2.01.2018 r. o wpisie do ewi-
dencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Gabinet 
Weterynaryjny „RUDA OWCA” lek. wet. Radochna 
I³³akowicz, 53-206 Wroc³aw, ul. Rymarska 34B.

- Uchwa³a Nr 260/VII/2018/476/1 Rej. ZLZ 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu z dnia 16.01.2018 r. o skreśleniu 
zak³adu z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t - Gabinet Weterynaryjny „BONA FIDE” lek. 
wet. Micha³ Kornaszewski, 59-225 Chojnów, Ja-
roszówka 5.

- Uchwa³a Nr 261/VII/2018/756 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 16.01.2018 r. o wpisie zak³adu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - 
Lecznica Weterynaryjna „Bona Fide” lek. wet. Mi-
cha³ Kornaszewski, 58-150 Strzegom, Morawa 36.

- Uchwa³a Nr 262/VII/2018/757 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 16.01.2018 r. o wpisie zak³a-
du do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Przychodnia Weterynaryjna VETKA lek. wet. 
Paulina Lewicka, 58-100 Świdnica, ul. Ksiê¿nej 
Jadwigi Śl¹skiej 1.

- Uchwa³a Nr 263/VII/2018/110/2 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 

Wroc³awiu z dnia 16.01.2018 r. o zmianie wpisu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Ga-
binet Weterynaryjny - Ró¿anka Tomasz Ruśkiewicz, 
51-114 Wroc³aw, ul. Obornicka 92.

- Uchwa³a Nr 264/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
16.01.2018 r. w sprawie skreślenia lekarza we-
terynarii Ma³gorzaty Kaczmarek-Widerkiewicz 
z rejestru cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 265/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
16.01.2018 r. w sprawie skreślenia lekarza we-
terynarii Agnieszki Wójcik z rejestru cz³onków 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 266/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
16.01.2018 r. w sprawie skreślenia lekarza wete-
rynarii Magdaleny Zwiercan z rejestru cz³onków 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 267/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
26.01.2018 r. w sprawie skreślenia lekarza wete-
rynarii Huberta Soleckiego z rejestru cz³onków 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 268/2018/VIko-Wet Rady Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
z dnia 26.01.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia 
wniosku Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu o przyznanie zapomóg pieniê¿nych.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ na cz³onków 
DIL-Wet. oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Aneta Gerlak - dyplom nr 79270 z dnia 

7.05.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86266, uchw. 
nr 269 przyjêta jednog³ośnie;

- lek. wet. Aleksandra Trejgis - dyplom nr 68957 
z dnia 28.09.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86267, uchw. nr 
270 przyjêta jednog³ośnie;

- lek. wet. Nicole Olewinski - dyplom z dnia 12 
grudnia 2006r. wydany przez The University of 
Liverpool (Wielka Brytania), wpis do ewidencji DIL-
-Wet. i przyznanie prawa wykonywania zawodu nr 
86268, uchw. nr 271 przyjêta jednog³ośnie;

- lek. wet. Piotr Samol - dyplom nr 4421 z dnia 
6.04.1988 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 06247, prze-
niesienie z Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
uchw. nr 272 przyjêta jednog³ośnie;

b) skreślenia z rejestru:
- lek. wet. Gra¿yna Stempin - dyplom nr 6233 z dnia 

10.03.2007 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
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Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85620, przen. na teren Wielkiej Brytanii, uchw. 
nr 273 przyjêta jednog³ośnie;

- lek. wet. Katarzyna Sawicka - dyplom nr 59237 
z dnia 01.03.2011 r. UP we Wroc³awiu, numer 
prawa wykonywania zawodu 85874, zrzeczenie siê 
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, 
uchw. nr 274 przyjêta jednog³ośnie;

c) skreślenia z rejestru: 
- lekarze weterynarii, wobec których w dniu 

6.04.2017 r. wszczêto postêpowanie administra-
cyjne z powodu nie op³acania sk³adek cz³onkow-
skich przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok - Rada podjê³a 
uchwa³y (Nr 275-281) w sprawie skreślenia z listy 
cz³onków Izby i pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu 7 (siedmiu) lekarzy weterynarii.

• Rada przyjê³a informacjê o przejściu na emeryturê:
- lek. wet. Józef Ko³odziejczyk - przejście na emery-

turê od dnia 1.02.2018 r.
- lek. wet. Helena Ormicka-Mañdok - przejście na 

emeryturê od dnia 01.01.2018 r.
- lek. wet. Stanis³aw Urbanek - przejście na emery-

turê od dnia 1.01.2018 r.
• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu zmian do 

ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skreśleñ 
z ewidencji, wpisu nowego zak³adu, na podstawie 
z³o¿onych wniosków oraz rozpatrzy³a inne sprawy 
zwi¹zane z dzia³alności¹ zlz i ich kontrol¹: 
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny VETS & PETS Magdalena 

Burz-Skaba, 50-231 Wroc³aw, ul. Zak³adowa 11n, 
nr ewidencji 16/01/773/VI/2015/715 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 282 przyjêta jedno-
g³ośnie;

- Klinika Weterynaryjna SKVet lek. wet. Aleksander 
Hamala, 54-062 Wroc³aw, ul. Stab³owicka 109B, 
nr ewidencji 16/04/1270/VI/2017/740 Rej. ZLZ 
- personelu, uchw. nr 283 przyjêta jednog³ośnie;

- Przychodnia Weterynaryjna dla Koni Centrum 
Diagnostyki i Leczenia Chorób Koni Katarzyna 
Kurowska, 55-140 ¯migród, Ruda ¯migrodzka 
33, nr ewidencji 16/02/742/VI/2015/712 Rej. 
ZLZ - zmiana kierownika i personelu, uchw. nr 284 
przyjêta jednog³ośnie;

- Gabinet Weterynaryjny „ARKA-VET” lek. wet. Ju-
liusz Jatczak, 58-210 £agiewniki, ul. Lipowa 5, 
nr ewidencji 16/01/680/IV/2005/333 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 285 przyjêta jedno-
g³ośnie;

- Przychodnia Weterynaryjna LubWet Beata Ku-
piec, 59-300 Lubin, ul. Cedrowa 1B, nr ewiden-
cji 16/02/49/VI/2013/638 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. nr 286 przyjêta jednog³ośnie;

- Przychodnia Weterynaryjna „ANIMALS” lek. wet. 
Kinga Matczyk, 58-506 Jelenia Góra, ul. Noskow-
skiego 9, nr ewidencji 16/02/167/V/2009/527 
Rej. ZLZ - zmiana podmiotu i nazwy zlz (nazwisko 
w³aściciela), uchw. nr 287 przyjêta jednog³ośnie;

- Gabinet Weterynaryjny s.c. Kazimierz Gliñski, Sta-

nis³aw Korol, 59-160 Radwanice, ul. Bukowa 7, 
nr ewidencji 16/01/610/IV/2005/263 Rej. ZLZ 
- zmiana podmiotu i nazwy zlz, zmiana personelu, 
uchw. nr 288 przyjêta jednog³ośnie;

- Przychodnia Weterynaryjna DUOVET s.c. Anna 
Wróblewska Marcin Bebel, kier. lek. wet. Mar-
cin Bebel, 58-316 Wa³brzych, ul. Grodzka 75D, 
nr ewidencji 16/02/240/V/2009/531 Rej. ZLZ 
- zmiana podmiotu i nazwy zlz, zmiana personelu, 
uchw. nr 289 przyjêta jednog³ośnie;

b) skreślenie z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Józef Ko³odziej-
czyk, 57-522 Domaszków, ul. Miêdzyleska 13, 
nr ewidencji 16/01/753/IV/2006/382 Rej. ZLZ, 
zakoñczenie dzia³alności zlz - uchw. nr 290 przyjêta 
jednog³ośnie;

- Przychodnia Weterynaryjna „Przy Schronisku dla 
ma³ych zwierz¹t” Miejskiego Przedsiêbiorstwa Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o., kier. lek. wet. Mi-
cha³ Cieślik, 58-500 Jelenia Góra, ul. Spó³dzielcza 
33A, nr ewidencji 16/02/52/VI/2013/639 Rej. 
ZLZ, zakoñczenie dzia³alności zlz - uchw. nr 291 
przyjêta jednog³ośnie;

c) wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny ANIMAL MEDICA LU-
BIN lek. wet. Dominika Dwornicka, 59-300 Lu-
bin, ul. Cedrowa 1B, nr ewidencji 16/01/301/
VII/2018/758 Rej. ZLZ - uchw. nr 292 przyjêta 
jednog³ośnie;

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjna „RUDA OWCA” lek. wet. 
Radochna I³³akowicz, 53 -206 Wroc³aw Wro-
c³aw, ul. Kozia 3/1A, nr ewidencji 16/01/259/
VII/2018/755 Rej. ZLZ wpis z dnia 2.01.2018 r. 
- kontrolê przeprowadz¹ Dariusz Jackowski i Artur 
Bogucki;

- Przychodnia Weterynaryjna FENIKS Ewa Okrêglic-
ka, 55-100 Trzebnica, ul. Kolejowa 1B, nr ewi-
dencji 16/02/171/VII/2017/752 Rej. ZLZ wpis 
z dnia 16.11.2017 r. - kontrolê przeprowadz¹ 
Agnieszka Noszczyk-Nowak i Robert Gruszka;

- Gabinet Weterynaryjna EQUI BONO Wojciech £a-
masz, 55-120 Oborniki Śl¹skie, ul. Elizy Orzeszko-
wej 1A, nr ewidencji 16/01/136/VII/2017/750 
Rej. ZLZ wpis z dnia 12.10.2017 r. - kontrolê 
przeprowadz¹ Agnieszka Noszczyk-Nowak i Robert 
Gruszka;

- Przychodnia Weterynaryjna VETKA lek. wet. Pauli-
na Lewicka, 58-100 Świdnica, ul. Ksiê¿nej Jadwigi 
Śl¹skiej 1, nr ewidencji 262/VII/2018/757 Rej. 
ZLZ wpis z dnia 16.01.2018 r. - kontrolê przepro-
wadz¹ Bogus³aw Czerski i Andrzej Woźnica;

- Lecznica Weterynaryjna „Bona Fide” lek. wet. Mi-
cha³ Kornaszewski, 58-150 Strzegom, Morawa 36, 
nr ewidencji 261/VII/2018/756 Rej. ZLZ wpis 
z dnia 16.01.2018 r. - kontrolê przeprowadz¹ Bo-
gus³aw Czerski i Andrzej Woźnica;
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e) informacja o uchybieniach stwierdzonych podczas 
kontroli:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Wies³aw Marty-
niak, 57-120 Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, nr ewiden-
cji 16/01/554/IV/2005/207 Rej. ZLZ, uchybienia 
stwierdzono podczas kontroli okresowej, wniosek 
o przed³u¿enie okresu na usuniêcie uchybieñ do 15 
marca 2018 r. - uchw. nr 293 przyjêta jednog³o-
śnie;

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Leszek Maciura, 
57-120 Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, nr ewidencji 
16/01/563/IV/2005/216 Rej. ZLZ, uchybienia 
stwierdzono podczas kontroli okresowej - zostanie 
z³o¿ony wniosek o przed³u¿enie okresu na usuniêcie 
uchybieñ podobnie jak u Wies³awa Martyniaka;

f) inne informacje dotycz¹ce ewidencji zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t:

- Klinika Weterynaryjna SKVet lek. wet. Aleksander 
Hamala, 54-062 Wroc³aw, ul. Stab³owicka 109B, 
nr ewidencji 16/04/1270/VI/2017/740 - infor-
macja na stronie internetowej o ograniczonych 
godzinach funkcjonowania zlz (wbrew przepisom) 
- wezwanie do usuniêcia uchybieñ lub kategorii 
zlz przygotowane przez mec. Piotra Rodziewicza 
- wp³ynê³a odpowiedź lek. wet. Aleksandra Ha-
mali. Przewodnicz¹cy Komisji Prywatnej Praktyki 
Robert Gruszka zosta³ upowa¿niony przez Radê 
do ponaglenia Aleksandra Hamali do usuniêcia 
nieprawid³owego wpisu na stronie internetowej. 
Rada postanowi³a równie¿ wezwaæ kierownika Kli-
niki Weterynaryjnej Interwet Jerzego Kirsteina do 
usuniêcia podobnych zapisów na stronie interne-
towej.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru 
osób uprawnionych do wydawania paszportów dla 
zwierz¹t towarzysz¹cych:
a) WPIS do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Rafa³ Kotapka - Przychodnia Wetery-

naryjna „O£TASZYÑSKA” Dariusz Rzepka, 52-
210 Wroc³aw, ul. Strachowskiego 37, nr wpisu 
0712/16/2018, uchw. nr 294;

- lek. wet. Paulina Lewicka - Przychodnia Weteryna-
ryjna VETKA lek. wet. Paulina Lewicka, 58-100 
Świdnica, ul. Ksiê¿nej Jadwigi Śl¹skiej 1, nr wpisu 
0713/16/2018, uchw. nr 295;

- lek. wet. Julia Miller - Gabinet Weterynaryjny „SYN-
TAX” Jan Lorenc, 58-200 Dzier¿oniów, ul. Parko-
wa 4C, nr wpisu 0714/16/2018, uchw. nr 296;

- lek. wet. Beata Ślanda - Gabinet Weterynaryjny 
- Ró¿anka Tomasz Ruśkiewicz, 51-114 Wroc³aw, 
ul. Obornicka 92, nr wpisu 0715/16/2018, uchw. 
nr 297;

- lek. wet. Tetiana Voitenko - Przychodnia Wetery-
naryjna „O£TASZYÑSKA” Dariusz Rzepka, 52-
210 Wroc³aw, ul. Strachowskiego 37, nr wpisu 
0716/16/2018, uchw. nr 298. 

• Rada rozpatrzy³a skierowane do niej wnioski:
- wniosek Prezydium o objêcie patronatem i dofi-

nansowanie w kwocie 3000,00z³ (s³ownie z³otych: 
trzy tysi¹ce) miêdzynarodowej konferencji „Nowości 

w Chorobach Wewnêtrznych Koni”, która odbêdzie 
siê w dniach 8-9.06.2018 r., uchw. nr 299; 

- wniosek Prezydium o objêcie patronatem i dofi-
nansowanie w kwocie 3000,00 z³ (s³ownie z³otych: 
trzy tysi¹ce) miêdzynarodowej konferencji tematycz-
nej „Majówka Neurologiczna”, która odbêdzie siê 
w dniach 18-19.05.2018 r., uchw. nr 300; 

- wniosek Prezydium o dofinansowanie w kwocie 
4000,00 z³ (s³ownie z³otych: cztery tysi¹ce) XXI 
Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej „Pro-
filaktyka chorób prze¿uwaczy - jak nie stosowaæ 
antybiotyków”, która odbêdzie siê w dniach 23-
24.05.2018 r. w Polanicy Zdrój, uchw. nr 301;

- wniosek Prezydium o dofinansowanie w kwocie 
3000,00 z³ (s³ownie z³otych: trzy tysi¹ce) XI Mi-
strzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie 
Alpejskim, które odbêd¹ siê w dniu 10.03.2018 r. 
w Bia³ce Tatrzañskiej, uchw. nr 302;

- wniosek Prezydium o zawieszenie p³atności sk³ad-
ki cz³onkowskiej od 1.01.2018 r. jednemu z lek. 
wet. - zosta³a podjêta uchw. nr 303 o odmowie 
zawieszenia p³atności sk³adki cz³onkowskiej;
Rada postanowi³a zasugerowaæ osobie zaintereso-
wanej, aby z³o¿y³a wniosek o obni¿enie wysokości 
sk³adki cz³onkowskiej;

- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o dofi-
nansowanie w kwocie 4000,00 z³ (s³ownie z³otych: 
cztery tysi¹ce) IX Dolnośl¹skiego Balu Lekarzy We-
terynarii, który odbêdzie siê w dniu 2.02.2018 r., 
uchw. nr 304;

- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o obni-
¿enie wysokości sk³adki cz³onkowskiej piêciu leka-
rzom weterynarii - Rada przychyli³a siê do wniosku 
i podjê³a uchwa³y nr 305-309;

- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o umo-
rzenie zaleg³ych i obni¿enie bie¿¹cych sk³adek 
cz³onkowski w okresie 1.01.2018 - 31.12.2018r. 
jednemu lek. wet. - Rada przychyli³a siê do wniosku 
i podjê³a uchwa³ê nr 310;

- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o umo-
rzenie zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich emerytowa-
nego lekarza weterynarii - Rada przychyli³a siê do 
wniosku podjê³a uchwa³ê nr 311;

- wniosek Prezydium o umorzenie zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich dwóch lekarzy weterynarii - Rada 
przychyli³a siê do wniosku i podjê³a uchwa³y nr 312-
313;

- wniosek Prezydium o umorzenie wszczêtego przez 
Radê w dniu 6.04.2017 r. postêpowania zmierzaj¹-
cego do podjêcia uchwa³y o utracie prawa wykony-
wania zawodu przez lekarzy weterynarii, którzy nie 
uiszczaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy 
ni¿ 1 rok - Rada postanowi³a umorzyæ postêpowa-
nie wobec jednego lek. wet. - uchwa³a nr 314;

- wniosek Skarbnika o umorzenie zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich czterem emerytowanym lekarzom 
weterynarii - Rada przychyli³a siê do wniosku i pod-
jê³a uchwa³y nr 315-318;

- wniosek Skarbnika o podjêcie uchwa³ w sprawie 
ustalenia wysokości nale¿ności z tytu³u zaleg³ych 
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sk³adek cz³onkowskich na rzecz Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie wys³anych 
upomnieñ w celu sporz¹dzenia Tytu³ów Wykonaw-
czych wobec siedmiu lek. wet. - Rada przychyli³a 
siê do wniosku i podjê³a uchwa³y nr 319-325;

- wniosek Skarbnika o umorzenie wszczêtych przez 
Radê w dniu 16.11.2017 r. postêpowañ zmierza-
j¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie prawa wyko-
nywania zawodu przez piêciu lekarzy weterynarii, 
którzy nie uiszczali sk³adki cz³onkowskiej przez okres 
d³u¿szy ni¿ 1 rok, poniewa¿ po wezwaniu do zap³aty 
uregulowali wszystkie zaleg³ości - Rada przychyli³a 
siê do wniosku i podjê³a uchwa³y nr 326-330;

- wniosek Skarbnika o podjêcie uchwa³ w sprawie za-
wiadomienia sześciu lekarzy weterynarii, którzy nie 
uiszczaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy 
ni¿ 1 rok o mo¿liwości zapoznania siê z zebranym 
materia³em dowodowym (procedura wszczêta dn. 
16.11.2017 r.) - Rada przychyli³a siê do wniosku 
i podjê³a uchwa³y nr 331-336;

- wniosek Redaktora Naczelnego Biuletynu DIL-
-Wet. o zmianê sk³adu osobowego Zespo³u Re-
dakcyjnego Biuletynu. Po rezygnacji dr. Romana 
Bochdalka przyj¹æ do Zespo³u Kol. Zdzis³awa Króla. 
Rada przychyli³a siê do wniosku i podjê³a uchwa³ê 
nr 337; 

- wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
o zaopiniowanie projektu zmian w ustawie o za-
k³adach leczniczych dla zwierz¹t - odpowiedź do 
2.02.2018 r. - referowa³ Prezes, po dyskusji - na-
des³ane propozycje i uwagi po korektach Rada 
postanowi³a przekazaæ do Izby Krajowej (uwagi 
w wersji przes³anej do KIL-Wet. s¹ za³¹cznikiem 
do protoko³u z posiedzenia Rady); 

- wniosek Komisji M³odych Lekarzy Weterynarii 
o rozpatrzenie propozycji ustalonych na spotkaniu 
Komisji - rozpatrzenie wniosku zosta³o prze³o¿one 
na nastêpne posiedzenie Rady; 

- wniosek Komisji M³odych Lekarzy Weterynarii 
o zmianê sk³adu osobowego Komisji - Rada przyjê³a 
wniosek - uchw. nr 338;

- wniosek Komisji Prawno-Regulaminowej o opra-
cowanie nowych wzorów protoko³ów kontroli zlz 
- projekty przygotowane przez lek. wet. Bogus³awa 
Czerskiego - Rada postanowi³a ten punkt przenieśæ 
na nastêpne posiedzenie.

• Sprawy do Radcy Prawnego:
- prośba Dariusza Niedzielskiego o opiniê dotycz¹c¹ 

reklam zlz, które pojawiaj¹ siê na stronach interne-
towych - mec. Piotr Rodziewicz przygotowa³ projekt 
pisma, które zostanie wys³ane do wnioskodawcy;

- prośba Dariusza Niedzielskiego o ocenê zgodno-
ści z ustaw¹ wymienionych materia³ów filmowych 
- sprawê przekazano do mec. Piotra Rodziewicza 
- odpowiedź w piśmie ww. zostanie przekazana 
wnioskodawcy;

- prośba Dariusza Niedzielskiego o opiniê na temat 
dopuszczalności transplantacji narz¹dów u zwie-
rz¹t - referowa³ Pan Prezes; opiniê w tej sprawie 
przygotowan¹ w 2015 r. przez Pani¹ mec. Annê 

Zalesiñsk¹ Rada postanowi³a przekazaæ do Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z wnioskiem o zajê-
cie stanowiska;

- prośba biura DIL-Wet. o opiniê w sprawie nowych 
przepisów dotycz¹cych ochrony danych osobowych 
przez Izbê oraz przez lekarzy weterynarii w miej-
scach pracy - Rada postanowi³a ten punkt przenieśæ 
na nastêpne posiedzenie;

- prośba biura DIL-Wet. o opiniê w sprawie postê-
powania ze zwróconymi przez lekarzy weterynarii 
lub przez w³aścicieli zlz niewykorzystanymi drukami 
paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych - opiniê 
i zarz¹dzenie dla biura przygotuje mec. Piotr Ro-
dziewicz.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium:
- Prezes zapozna³ Radê z pismem G³ównego Lekarza 

Weterynarii w sprawie informowania Wojewódzkie-
go Lekarza Weterynarii o zak³adach leczniczych dla 
zwierz¹t, które deklaruj¹ chêæ zakoñczenia dzia³al-
ności;

- Prezes poinformowa³ o propozycji zorganizowania 
spotkania przedstawicieli medycznych samorz¹dów 
zawodów zaufania publicznego Dolnego Śl¹ska. 
DIL-Wet. deleguje 3 osoby (Prezesi) - termin to 21 
lub 22 marca, zaproszenia wys³ano do Izby Lekar-
skiej, Aptekarskiej oraz Pielêgniarek i Po³o¿nych;

- rozwi¹zanie umowy na prowadzenie i administro-
wanie strony internetowej DIL-Wet. z dotychczaso-
w¹ firm¹ - nast¹pi z dniem 31.12.2018 r.;

- Zawiadomienie Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej o skierowaniu do S¹du wniosku o ukaranie 
lekarza weterynarii;

- do Izby wp³ynê³a informacja Naczelnika Urzêdu 
Skarbowego Wroc³aw-Krzyki o przyjêciu pisma do-
tycz¹cego prowadzenia dzia³alności zak³adu leczni-
czego dla zwierz¹t bez uprawnieñ, tj. po wykreśleniu 
z ewidencji prowadzonej przez Radê DIL-Wet.

• Sprawy ró¿ne:
- Prośba Prezesa KRL-W o wniesienie uwag i przygo-

towanie projektów zmian do Kodeksu Etyki Lekarza 
Weterynarii - do dnia 31.12.2017 r. - przypomnie-
nie.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 15.03.2018 r. o godz. 17:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê 7.03.2018 r. o godz. 
17:00.

Na podstawie protoko³u (J.D.)

Posiedzenie Rady nr 8
w dniu 15 marca 2018r.

 Prezes dr Wojciech Hildebrand otworzy³ posiedzenie 
i powita³ zebranych cz³onków Rady, przedstawicieli 
innych organów Izby oraz radców prawnych.

• Porz¹dek obrad oraz protokó³ z VII posiedzenia Rady 
DIL-Wet. VII kadencji zosta³y przyjête jednog³ośnie.

• Rada zatwierdzi³a uchwa³y przyjête w trybie g³osowa-
nia elektronicznego:
- Uchwa³a Nr 339/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
9.02.2018 r. w sprawie ustalenia terminu XX Okrê-
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gowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Wete-
rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 340/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
23.02.2018 r. w sprawie: skreślenia lekarza we-
terynarii Rafa³a Gonczarka z rejestru cz³onków 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 341/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
23.02.2018 r. w sprawie: skreślenia lekarza wetery-
narii Ireneusza Ca³kosiñskiego z rejestru cz³onków 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 342/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
23.02.2018 r. w sprawie stwierdzenia utraty pra-
wa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii 
Agnieszkê Pisarsk¹ i skreślenia jej z rejestru cz³on-
ków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 343/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
23.02.2018 r. w sprawie stwierdzenia utraty pra-
wa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii 
Marcina Dom¿alskiego i skreślenia go z rejestru 
cz³onków Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej we Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 344/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
23.02.2018 r. w sprawie skreślenia lekarza we-
terynarii Iwony Szuszkiewicz z rejestru cz³onków 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 345/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
23.02.2018 r. w sprawie skreślenia lekarza wetery-
narii Marcina Kubalki z rejestru cz³onków Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 346/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
23.02.2018 r. w sprawie skreślenia lekarza wetery-
narii Agaty Wieczorek z rejestru cz³onków Dolnośl¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 347/VII/2018/39/1 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 27.02.2018 r. o skreśleniu za-
k³adu z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Gabinet Weterynaryjny „CENTAURUS” dr n.wet. 
Ireneusz Ca³kosiñski, 52-129 Wroc³aw, ul. Brzozo-
wa 40.

- Uchwa³a Nr 348/VII/2018/628/5 Rej. ZLZ 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu z dnia 27.02.2018 r. o skreśleniu 
zak³adu z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Anna Kaca, 
51-169 Wroc³aw, ul. Lekcyjna 2/L.U.2.

- Uchwa³a Nr 349/VII/2018/759 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 

Wroc³awiu z dnia 27.02.2018 r. o wpisie zak³a-
du do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Przychodnia Weterynaryjna OptoVet okulistyka 
zwierz¹t lek. wet. Anna Kaca, 51-169 Wroc³aw, 
ul. Lekcyjna 2/L.U.2.

- Uchwa³a Nr 350/VII/2018/760 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 27.02.2018 r. o wpisie zak³a-
du do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Gabinet Weterynaryjny OptoVet lek. wet. Anna 
Kaca, 51-112 Wroc³aw, ul. Obodrzycka 1A.

- Uchwa³a Nr 351/VII/2018/620/2 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 27.02.2018 r. o zmianie wpisu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - 
Gabinet Weterynaryjny KAZOO-VET Agnieszka 
Durydiwka-Kaczmarek, 54-320 Wroc³aw, ul. Dźwi-
rzyñska 23.

- Uchwa³a Nr 352/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
2.03.2018 r. w sprawie przyznania prawa wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii Alicji Cześniak.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ na cz³onków 
DIL-Wet. oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Barbara Bielecka - dyplom nr 79602 

z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86269, 
uchw. nr 353;

- lek. wet. Katarzyna Dêbiñska - dyplom nr 79785 
z dnia 01.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86270, 
uchw. nr 354;

- lek. wet. Martyna Fiuk - dyplom nr 79604 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86271, uchw. nr 
355;

- lek. wet. Agata Grzelak - dyplom nr 79787 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86272, uchw. nr 
356;

- lek. wet. Justyna Hepnar - dyplom nr 79916 z dnia 
1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86273, uchw. 
nr 357;

- lek. wet. Olga Janiszewska - dyplom nr 80695 
z dnia 1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86274, 
uchw. nr 358;

- lek. wet. Adam Kozacki - dyplom nr 79941 z dnia 
1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86275, uchw. 
nr 359;
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- lek. wet. Martyna Polit - dyplom nr 80069 z dnia 
1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86276, uchw. 
nr 360;

- lek. wet. Piotr Rzeszowski - dyplom nr 79765 z dnia 
1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86277, uchw. 
nr 361;

- lek. wet. Maurycy Smol¹g - dyplom nr 80683 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86278, uchw. nr 
362;

- lek. wet. Pawe³ Szyd³owski - dyplom nr 79605 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86279, 
uchw. nr 363;

- lek. wet. Urszula Tomczyk - dyplom nr 79827 
z dnia 1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86280, 
uchw. nr 364;

- lek. wet. Magdalena Wojtowicz - dyplom nr 80569 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86281, 
uchw. nr 365;

- lek. wet. Paulina Woźniak - dyplom nr 80606 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86282, uchw. nr 
366;

- lek. wet. Agnieszka Dworkowska - dyplom nr 
59329 z dnia 22.03.2011 r. Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wroc³awiu, numer prawa wykony-
wania zawodu 85882, przeniesienie z Opolskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 367;

- lek. wet. El¿bieta Giza - dyplom nr 59423 z dnia 
27.04.2011 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85860, przeniesienie ze Śl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej, uchw. nr 368;

- lek. wet. Magdalena Praxmajer - dyplom nr 78433 
z dnia 1.03.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
40547, przeniesienie z Kaszubsko-Pomorskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 369;

b) skreślenia z rejestru:
- lek. wet. Alicja Cześniak - dyplom nr 75741 z dnia 

15.02.2016 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86146, przen. do Izby Ma³opolskiej, uchw. nr 370;

- lek. wet. Olga Pietrasina - dyplom nr 73518 z dnia 
12.02.2015 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86112, przen. do Izby Wielkopolskiej, uchw. nr 
371;

- lek. wet. £ukasz Wolny - dyplom nr 56844 z dnia 
18.03.2010 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86112, przen. do Izby Kaszubsko-Pomorskiej, 
uchw. nr 372;

- lek. wet. Krzysztof Centka - dyplom nr 1026 z dnia 
4.07.1984 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 10109, zrze-
czenie siê prawa wykonywania zawodu lekarza 
weterynarii, uchw. nr 373;

- lek. wet. Ewa Szymañska-Marsza³ek - dyplom nr 
4171 z dnia 17.09.1984 r. Akademii Rolniczej we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
10621, zrzeczenie siê prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii, uchw. nr 374;

- lek. wet. Piotr Bensz - dyplom nr 2373 z dnia 
4.09.1970 r. Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 09881, 
skreślenie z powodu śmierci i umorzenie zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich nale¿nych od wymienionego 
lekarza wet. na rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu, uchw. nr 375;

- lek. wet. Luiza Zajk - ponowny wniosek w sprawie 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza we-
terynarii po zrzeczeniu siê w 2012 roku. W zwi¹zku 
z niewykonywaniem zawodu przez okres d³u¿szy 
ni¿ 5 lat Rada zobowi¹zuje wnioskodawczyniê do 
odbycia 3-miesiêcznego przeszkolenia uzupe³niaj¹-
cego w zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t o profilu 
deklarowanej pracy, uchw. nr 376.

• Rada przyjê³a informacje:
- lek. wet. Barbara Górecka - przejście na emeryturê 

od dnia 1.02.2018 r.
- lek. wet. Rafa³ Mielec - przejście na rentê od dnia 

1.03.2018 r.
- prof. Kornel Ratajczak - informacja o zatrudnieniu 

od dnia 1.03.2018 r. 
• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu zmian do 

ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skreśleñ 
z ewidencji, wpisu nowego zak³adu, na podstawie 
z³o¿onych wniosków oraz rozpatrzy³a inne sprawy 
zwi¹zane z dzia³alności¹ zlz i ich kontrol¹: 
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny „Psy i Koty” lek. wet. Ja-

cek Tureniec, 59-100 Polkowice, ul. 3 maja 16B, 
nr ewidencji 16/01/1499/IV/2008/489 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 377;

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Edyta Bieñko, 
59-100 Polkowice, ul. Chabrowa 14C, nr ewiden-
cji 16/02/374/VI/2014/672 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 378; 

- Gabinet Weterynaryjny CENTRUM lekarz wetery-
narii Hanna Mutlu, 59-920 Bogatynia, ul. Dzika 4, 
nr ewidencji 16/01/346/VI/2014/669 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 379;

- Gabinet Weterynaryjny „PANDA” Anna Andreasik-
-Zawadzka, 55-231 Jelcz-Laskowice, ul. Chabrowa 
paw. 25, nr ewidencji 16/01/692/IV/2005/345 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 380;
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- Przychodnia Weterynaryjna dr n.wet. Jerzy Bo-
rowiec, 59-600 Lwówek Śl., ul. Ogrodowa1, 
nr ewidencji 16/02/1329/IV/2007/468 Rej. 
ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 381;

b) skreślenie z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna LubWet Beata Ku-
piec, 59-300 Lubin, ul. Cedrowa 1B, nr ewiden-
cji 16/02/49/VI/2013/638 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 383 przyjêta jednog³ośnie;

c) zawieszenie dzia³alności zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny KAZOO-VET Agnieszka Du-
rydiwka-Kaczmarek, 54-320 Wroc³aw, ul. Dźwirzyñ-
ska 23, nr ewidencji 16/01/1349/V/2012/620 
Rej. ZLZ zawieszenie dzia³alności od dnia 
27.02.2018 r. do 14.12.2018 r.;

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny ANIMAL MEDICA LU-
BIN lek. wet. Dominika Dwornicka, 59-300 Lu-
bin, ul. Cedrowa 1B, nr ewidencji 16/01/292/
VII/2018/758 Rej. ZLZ wpis z dnia 10.02.2018 r. 
- kontrolê przeprowadzi Robert Gruszka;

- Przychodnia Weterynaryjna OptoVet okulistyka 
zwierz¹t lek. wet. Anna Kaca, 51-169 Wroc³aw, 
ul. Lekcyjna 2/L.U.2, nr ewidencji 16/02/349/
VII/2018/759 Rej. ZLZ wpis z dniem 1.03.2018 r. 
- kontrolê przeprowadz¹ Grzegorz Ciszewski i Julian 
Jakubiak;

- Gabinet Weterynaryjny OptoVet lek. wet. Anna 
Kaca, kier. lek. wet. Paulina Woźniak, 51-112 Wro-
c³aw, ul. Obodrzycka 1A, nr ewidencji 16/01/350/
VII/2018/760 Rej. ZLZ wpis z dniem 1.03.2018 r. 
- kontrolê przeprowadz¹ Grzegorz Ciszewski i Julian 
Jakubiak;

e) informacja o uchybieniach stwierdzonych podczas 
kontroli:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Leszek Maciura, 
57-120 Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, nr ewidencji 
16/01/563/IV/2005/216 Rej. ZLZ, uchybienia 
stwierdzono podczas kontroli okresowej, wniosek 
o przed³u¿enie okresu na usuniêcie uchybieñ - 
uchw. Nr 383;

f) inne informacje dotycz¹ce ewidencji zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t: 

- Gabinet Weterynaryjny WETHELP lek. wet. Marty-
na Szczesiul, 57-400 Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, 
nr ewidencji 16/01/775/V/2011/575 - prośba 
o przeprowadzenie kontroli w zlz - referowa³ lek. 
wet. Robert Gruszka - w zak³adzie nie stwierdzono 
uchybieñ.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru 
osób uprawnionych do wydawania paszportów dla 
zwierz¹t towarzysz¹cych:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Paulina Woźniak - Gabinet Weterynaryjny 

OptoVet lek. wet. Anna Kaca, kier. lek. wet. Pauli-
na Woźniak, 51-112 Wroc³aw, ul. Obodrzycka 1A, 
nr wpisu 0717/16/2018, uchw. nr 384;

b) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Micha³ Cieślik - Przychodnia Weterynaryj-

na „Przy Schronisku dla ma³ych zwierz¹t” Miejskie-
go Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o., 58-500 Jelenia Góra, ul. Spó³dzielcza 33A, 
nr wpisu 0522/16/2013, uchw. nr 385;

- lek. wet. Izabela Pypeæ - Gabinet Weterynaryjny 
ZWIERZOKRACJA Emilia Siedlaczek, 53-206 Wro-
c³aw, ul. Rymarska 34B, nr wpisu 0500/16/2013, 
uchw. nr 386;

- lek. wet. Emilia Siedlaczek - Gabinet Weterynaryjny 
ZWIERZOKRACJA Emilia Siedlaczek, 53-206 Wro-
c³aw, ul. Rymarska 34B, nr wpisu 0585/16/2014, 
uchw. nr 387;

- lek. wet. Katarzyna Sawicka - Gabinet Wetery-
naryjny ZWIERZOKRACJA Emilia Siedlaczek, 
53-206 Wroc³aw, ul. Rymarska 34B, nr wpisu 
0677/16/2017, uchw. nr 388;

- lek. wet. Natalia Leszczyñska - Przychodnia Wete-
rynaryjna s.c. lek. wet. A.Ho³dowañski, lek. wet. 
Eliza Ho³dowañska-Kroczak, 58-100 Świdnica, 
ul. ¯eromskiego 10A, nr wpisu 0575/16/2014, 
uchw. nr 389;

- lek. wet. Sylwia Matwiejczuk - Przychodnia Wete-
rynaryjna „ERJOT” s.c. Micha³ Rokosz, Adam Ja-
nuszkiewicz, 58-530 Kowary, ul. Jeleniogórska 8, 
nr wpisu 0336/16/2008, uchw. nr 390;

- lek. wet. Marcela Grzelak - Przychodnia Weteryna-
ryjna DUOVET s.c. Anna Wróblewska, Marcin Be-
bel, 58-316 Wa³brzych, ul. Grodzka 75D, nr wpisu 
0672/16/2016, uchw. nr 391;

- lek. wet. Anna Staniewska - Gabinet Weterynaryjny 
„Ma³gorzata” eZoo - Ma³gorzata Bachleda-¯arska, 
55-120 Oborniki Śl¹skie, ul. Orkana 1/2, nr wpisu 
0694/16/2017, uchw. nr 392;

• Rada rozpatrzy³a skierowane do niej wnioski:
- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o obni-

¿enie wysokości sk³adki cz³onkowskiej dwom lek. 
wet. - uchw. nr 393 i nr 394 przyjêto jednog³ośnie;

- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o zawie-
szenie obowi¹zku op³acania sk³adek cz³onkowskich 
jednemu lekarzowi weterynarii na okres 1.03.2018 
- 31.12.2018, przyjêto uchw. nr 395;

- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o umo-
rzenie zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich dwom leka-
rzom wet. - przyjêto uchw. nr 396 i uchw. nr 397. 

Na wniosek Kol. Skarbnik Rada postanowi³a aby 
sk³adki by³y prawid³owo naliczane i ksiêgowane zo-
stanie przygotowane pismo do Powiatowych Lekarzy 
Weterynarii oraz kierowników zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t na Uczelni z prośb¹, aby powiadamiali 
Izbê o wszelkich zmianach zwi¹zanych z zatrudnia-
niem lekarzy weterynarii - pismo w tej sprawie przy-
gotuje Skarbnik;
- Rada podjê³a dwie uchwa³y o umorzeniu zaleg³ych 

sk³adek cz³onkowskich zmar³ych lekarzy weterynarii 
- uchw. nr 398 i 399;

- wniosek zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o zatwierdzenie zapomóg finansowych dla lekarzy 
weterynarii i ich rodzin, uchw. nr 400 przyjêta;
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- Rada podjê³a uchwa³y nr 401-407 w sprawie 
ustalenia wysokości nale¿ności z tytu³u zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich na rzecz Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie wys³anych 
upomnieñ do siedmiu lekarzy wet. w celu sporz¹-
dzenia Tytu³ów Wykonawczych;

- Rada podjê³a trzy uchwa³y o umorzeniu wszczê-
tych przez Radê w dniu 16.11.2017 r. postêpowañ 
zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie prawa 
wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii, 
którzy nie uiszczaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez 
okres d³u¿szy ni¿ 1 rok;

- pozosta³o trzech lekarze weterynarii, którzy nie 
uiszczaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy 
ni¿ 1 rok - procedura wszczêta dn. 16.11.2017 r. 
- w roku;

- wniosek Komisji M³odych Lekarzy Weterynarii 
o rozpatrzenie propozycji ustalonych na spotkaniu 
Komisji - referowa³a Agnieszka Noszczyk-Nowak:
- zmniejszenie wysokości sk³adek cz³onkowskich dla 
lekarzy weterynarii - sta¿ystów do kwoty 30,00z³ 
po okazaniu dokumentu świadcz¹cego o jego cza-
sie i miejscu wykonywania - wniosek nie zosta³ 
przyjêty,

- w zwi¹zku z du¿ym obci¹¿eniem psychicznym i wy-
paleniem zawodowym lekarzy weterynarii propo-
zycja organizacji spotkañ, wyk³adów, warsztatów 
o tematyce psychologiczno-coachingowej, w celu 
zachêcenia lekarzy do udzia³u i umo¿liwienia im 
dojazdu organizowanie ww. spotkañ w soboty 
i niedziele,

- propozycja wprowadzenia kart multi -sport lub po-
dobnych - referowa³ Prezes - zosta³a przyjêta. Rada 
postanowi³a upowa¿niæ Przewodnicz¹c¹ Komisji 
M³odych Lekarzy do przygotowania oferty,

- chêæ pomocy w organizacji spotkañ integracyjnych 
scalaj¹cych środowisko weterynaryjne niezale¿nie 
od wieku np. trekking, sp³ywy kajakowe, rajdy 
rowerowe, ogniska itp. - Rada zleci³a Komisji 
M³odych Lekarzy aby wraz z Komisj¹ Integracyjn¹ 
przygotowa³y propozycje; 

- wniosek Komisji Prawno-Regulaminowej o opra-
cowanie nowych wzorów protoko³ów kontroli zlz 
- projekty przygotowane przez Bogus³awa Czer-
skiego - Rada postanowi³a ten punkt przenieśæ na 
nastêpne posiedzenie.

- Bogus³aw Czerski przekaza³ informacje o kontro-
li w zak³adzie: Lecznica Weterynaryjna lek. wet. 
Kornaszewski, 57-120 Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, 
nr ewidencji 16/01/563/IV/2005/216 Rej. ZLZ, 
podczas kontroli stwierdzono uchybienia (brak wen-
tylacji). Rada postanowi³a wyznaczyæ termin 3 mie-
siêcy na usuniêcie uchybieñ, uchw. Nr 411 przyjêta.

Dyskutowano na temat wentylacji w zak³adach lecz-
niczych dla zwierz¹t, farb u¿ywanych do malowania 
pomieszczeñ i spe³niania innych wymogów. Rada 
postanowi³a, ¿e w razie w¹tpliwości lekarzy wetery-
narii chc¹cych otworzyæ swój zak³ad, czy lokal spe³-
nia wymogi, bêd¹ kierowani do Przewodnicz¹cego 
Komisji Prywatnej Praktyki. 

• Sprawy do Radcy Prawnego:
- prośba Dariusza Niedzielskiego o ocenê zgodności 

z ustaw¹ wymienionych w piśmie materia³ów fil-
mowych - Rada postanowi³a sprawê przekazaæ do 
KRLW - pismo przygotuje mec. Piotr Rodziewicz.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium prze-
kaza³ Prezes:
- informacja o spotkaniu Prezesa z Wojewod¹ Dolno-
śl¹skim Paw³em Hreniakiem przy udziale Dolnośl¹-
skiego Wojewódzkiego Lek. Wet. Zdzis³awa Króla 
i przewodn. zwi¹zku zawodowego „Solidarnośæ” 
Lecha Rybarczyka - przedstawiono wojewodzie 
sytuacjê kadrowo-p³acow¹ w Inspekcji Wet.;

- organizacja spotkania przedstawicieli medycznych 
samorz¹dów zawodów zaufania publicznego Dolne-
go Śl¹ska - Rada DIL-Wet. deleguje 3 osoby (Prezes 
i wiceprezesi) - nowy termin 28 marca, zaproszenie 
wys³ano do Izby Lekarskiej, Aptekarskiej oraz Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych;

- Prezydium jednog³ośnie zaakceptowa³o nominacjê 
prof. dr hab. Wojciecha Ni¿añskiego do Honorowej 
Nagrody Z³otego Chirona, wniosek zosta³ wys³any 
do Kapitu³y;

- w zwi¹zku z propozycj¹ prof. dr. hab. dr.h.c. Paw³a 
Sysy i dr. Bartosza Winieckiego w sprawie uhonoro-
wania prof. Antoniego Gamoty ze Lwowa ustalono, 
¿e Profesor zostanie zaproszony do biura Izby na 
uroczyste posiedzenie Prezydium Rady DIL-Wet. 
21.04.2018 r.;

- informacja o artykule w „Wysokich obcasach” i wy-
powiedzi na ³amach tej gazety lek. wet. Witolda 
Terendy - Rada postanowi³a wezwaæ ww. lekarza 
na nastêpne posiedzenie Rady w celu z³o¿enia przez 
niego wyjaśnieñ;

- Radcy Prawni DIL-Wet. przygotuj¹ na Zajazd Spra-
wozdawczy uchwalê dotycz¹c¹ cz³onkostwa honoro-
wego Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;

- Prezydium zaproponowa³o organizacjê konferen-
cji - Etyka zawodowa lekarza weterynarii wspólnie 
z PTNW - Rada zatwierdzi³a propozycjê;

- Wiceprezes Jan Dorobek poinformowa³, ¿e dr 
n.net. Roman Bochdalek po d³ugoletniej pracy 
w Zespole Redakcyjnym „Biuletynu DIL-Wet.” z³o-
¿y³ rezygnacjê z powodów osobistych - ustalono, ¿e 
uroczyste podziêkowanie odbêdzie siê na Zjeździe 
Sprawozdawczym;

- Wniosek Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Piotra Waleñskiego o przyznanie nagród dla zastêp-
ców Rzecznika: Stanis³awa Go³dyna, Urszuli Dul, 
Dominiki Jankowskiej, Aleksandra Ledowskiego, 
Magdaleny ¯urawskiej. Po przedyskutowaniu, Pre-
zydium proponuje przyznanie nagród po z³o¿onym 
sprawozdaniu i przyjêciu go przez Zjazd Sprawoz-
dawczy - Rada przyjê³a propozycjê; jednocześnie 
Prezydium wnioskuje o nagrodê dla Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Piotra Waleñskie-
go, jak równie¿ Przewodnicz¹cego S¹du Andrzeja 
Ho³dowañskiego;

- Prezes przekaza³ informacjê o sposobie wynagra-
dzania cz³onków organów w innych izbach oraz 
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 informacjê o rezygnacji lek. wet. Paw³a Wierciñ-
skiego z pe³nienia funkcji zastêpcy Rzecznika;

- Prezes przekaza³ rekomendacjê Prezydium dla stwo-
rzenia etatu koordynatora biura DIL-Wet., którym 
ma byæ lekarz weterynarii. Zakres czynności oraz 
warunki jakie ma spe³niaæ kandydat opracuje pani 
mecenas Anna Zalesiñska. Rozstrzygniêcie oferty 
ma siê odbyæ na zasadzie konkursu przeprowadzo-
nego przez cz³onków Prezydium - dyskusja. Rada 
postanowi³a zatrudniæ na pe³ny etat pracownika 
biurowego;

- Prezydium wnioskuje o wprowadzenia zasady nie-
wydawania druków paszportowych osobom za-
legaj¹cym z wprowadzeniem danych do rejestru 
paszportowego, zasadê przygotuje Pani Mecenas 
- dyskusja. Rada postanowi³a upowa¿niæ panie 
z biura do wprowadzania zaleg³ych danych z pasz-
portów do bazy WetSystems w okresie 14 dni od 
otrzymania wniosku i jednocześnie tê informacjê 
umieściæ na stronie www; 

- lista z frekwencj¹ obecności cz³onków Rady na po-
siedzeniach zostanie przygotowana na nastêpne 
posiedzenie Rady;

- wniosek Prezydium o przedyskutowanie na posie-
dzeniu Rady legalności uchwa³ podejmowanych 
drog¹ elektroniczn¹;

- prace nad utworzeniem nowej strony interneto-
wej - Pani mec. Anna Zalesiñska przygotuje opis 
techniczny,

- skierowanie przez Prezesa pytañ dotycz¹cych bazy 
WetSystems do Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej (operacje wykonywane w bazie przez lekarzy 
i przez biura izb okrêgowych);

- wniosek Prezesa o zmianê godziny rozpoczêcia 
posiedzeñ Rady z 17:00 na 15:00 (zgoda DWLW) 
- Rada zadecydowa³a, ¿e posiedzenia bêd¹ rozpo-
czyna³y siê o godz. 15:30;

- legitymacje - brak zainteresowania izb - w zwi¹zku 
z tym prace nad przystosowaniem bazy WetSystems 
do rejestracji w niej legitymacji zosta³y wstrzymane; 

- dyskusja nad wnioskami lekarzy weterynarii skre-
ślonych z rejestru cz³onków, którzy utracili prawo 
wykonywania zawodu z powodu nie op³acania 
sk³adek przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok. Prezydium 
nie przychyla siê do wniosków i rekomenduje za-
chowanie procedury nadania prawa wykonywania 
zawodu, jak przy ka¿dym wpisie;

- RODO - propozycja organizowania szkoleñ w po-
wiatach przyjêta;

- uroczyste wrêczanie dyplomów prawa wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii - dyskusja nad 
ewentualn¹ zmian¹ dotychczasowej procedury;

- dofinansowania szkoleñ - Rada postanowi³a dofi-
nansowywaæ tylko te konferencje i szkolenia, które 
s¹ organizowane wy³¹cznie dla lekarzy weterynarii.

• Ustalenia dotycz¹ce przygotowañ do Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2017 r.
- propozycja sk³adu osobowego Komitetu Organiza-

cyjnego (Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik, Sekretarz);

- lista gości, treśæ zaproszeñ, program Zjazdu;
- zatwierdzenie sprawozdañ: Rady, Komisji Rewizyj-

nej, S¹du i Rzecznika;
- przyjêcie sprawozdañ: Skarbnika z wykonania bu-

d¿etu w 2017 r., Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej, 
Ko³a Seniorów, Fundacji „Pro Medici Veterinarii”;

- zatwierdzenie projektu bud¿etu na 2018 rok;
- projekty Uchwa³, Apeli i Stanowisk;
- propozycje kandydatur na cz³onków Prezydium 

Zjazdu i cz³onków Komisji Zjazdu:
Przewodnicz¹cy - Robert Karczmarczyk,
Wiceprzewodnicz¹cy - Jan Dorobek 

i Dariusz Jackowski,
Sekretarz - Joanna Ligór -Tkacz,
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna - Jakub Danecki, 

Wojciech Borkowski, Anna Kuziemska-Raczyñska, 
Agnieszka Bartoszewicz, Dominika Kubiak-Nowak,

Komisja Wyborcza - Grzegorz Kowalik, 
Edyta Bieñko, Magdalena Zborowska,

Komisja Uchwa³ i Wniosków - Robert Gruszka,
Komisja Regulaminowa - do ustalenia.

• Sprawy ró¿ne.
- Informacja Wojewody Dolnośl¹skiego o przebie-

gu postêpowania w sprawie stwierdzenia nabycia 
z mocy prawa nieruchomości, na której stoi budy-
nek z siedzib¹ Izby.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 12.04.2018 r. o godz. 15:30.

Posiedzenie Rady nr 9
w dniu 12 kwietnia 2018r.

 Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby, 
radców prawnych oraz zaproszonego lek. wet. Witolda 
Terendê. Nastêpnie odby³a siê rozmowa z gościem 
w sprawie treści artyku³u zamieszczonego w gazecie 
„Wysokie obcasy”. Gośæ wyjaśni³, ¿e dziennikarz by³ 
u niego rok temu, a artyku³ zosta³ opublikowany do-
piero teraz i nie by³ autoryzowany. Lek. wet. Witold 
Terenda oświadczy³, ¿e nie potwierdza prawdziwości 
zamieszczonych w artykule informacji i ¿e nie chcia³ 
¿adnego z lekarzy dyskredytowaæ. Rada przyjê³a wy-
jaśnienia i zobowi¹za³a lek. wet. Witolda Terendê do 
przygotowania sprostowania i przekazania go do Rady.

• Przyjêcie porz¹dku obrad. Rada postanowi³a do 
punktu „Sprawy do Radcy prawnego” dodaæ pismo 
z Posterunku Policji w Marcinowicach w sprawie nie-
prawid³owości przy badaniu byka. Z t¹ poprawk¹ 
porz¹dek obrad zosta³ przyjêty.

• Protokó³ z VIII posiedzenia Rady zosta³ przyjêty w ca-
³ości bez uwag. 

• Rada zatwierdzi³a uchwa³y przyjête w trybie g³osowa-
nia elektronicznego:
- wniosek o objêcie przez Dolnośl¹sk¹ Izbê Lekar-

sko-Weterynaryjn¹ patronatem konferencji wete-
rynaryjnej organizowanej przez dr. n.wet. Macie-
ja Kie³bowicza w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. 
w ośrodku wypoczynkowym „Akademia Kurasz-
ków” w Kuraszkowie oraz w Przychodni Weteryna-
ryjnej „KIE£BOWICZ” lek. wet. Macieja Kie³bowicza 
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w Obornikach Śl¹skich - wniosek zosta³ przyjêty 
wiêkszości¹ g³osów.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ na cz³onków 
DIL-Wet. oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Agata Bolanowska - dyplom nr 80072 

z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86283, 
uchw. nr 412;

- lek. wet. Krzysztof Buczak - dyplom nr 80677 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86284, 
uchw. nr 413;

- lek. wet. Julia Gêsiewicz - dyplom nr 79739 z dnia 
1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86285, uchw. 
nr 414;

- lek. wet. Mariola Klimiuk - dyplom nr 80373 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86286, uchw. nr 
415;

- lek. wet. Martyna Kopyśæ - dyplom nr 45692 z dnia 
6.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86287, uchw. nr 
416;

- lek. wet. Pawe³ Kucharski - dyplom nr 80341 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86288, uchw. nr 
417;

- lek. wet. Zuzanna Ligocka - dyplom nr 80583 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86289, 
uchw. nr 418;

- lek. wet. Arleta Paluch - dyplom nr 79606 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86290, uchw. nr 
419;

- lek. wet. Anna Poliñska - dyplom nr 79942 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86291, uchw. nr 
420;

- lek. wet. Anna Przywóska - dyplom nr 79608 z dnia 
29.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86292, uchw. nr 
421;

- lek. wet. Anna Redlicka - dyplom nr 45635 z dnia 
6.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86293, uchw. nr 
422;

- lek. wet. Iga Rok - dyplom nr 80557 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86294, uchw. nr 
423;

- lek. wet. Aleksandra Sowiñska - dyplom nr 80670 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86295, 
uchw. nr 424;

- lek. wet. Anna Têcza - dyplom nr 79633 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86296, uchw. nr 
425;

- lek. wet. Joanna Wy¿gowska - dyplom nr 79616 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86297, 
uchw. nr 426;

- lek. wet. Adrianna Zaj¹czkowska - dyplom nr 
109824 z dnia 20.02.2018 r. Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego w Olsztynie, wpis do ewidencji 
DIL-Wet. i przyznanie prawa wykonywania zawodu 
nr 86298, uchw. nr 427;

- lek. wet. Bartosz Ligêza - dyplom nr 73202 z dnia 
16.02.2018 r. Uniwersyteckiego Centrum Medy-
cyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagielloñskiego 
i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wpis do 
ewidencji DIL-Wet. i przyznanie prawa wykonywa-
nia zawodu nr 86299, uchw. nr 428;

- lek. wet. Karolina Owsiñska - dyplom nr 80092 
z dnia 01.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86300, 
uchw. nr 429;

- lek. wet. Piotr Bu³a - dyplom nr 80045 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86301, uchw. nr 
430;

- lek. wet. Marta Cylna - dyplom nr 80386 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86302, uchw. nr 
431;

- lek. wet. Julita Nowak - dyplom nr 80717 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86303, uchw. nr 
432;

- lek. wet. Andrzej Smutkiewicz - dyplom nr 5329 
z dnia 9.03.2001 r. Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i ponowne 
przyznanie prawa wykonywania zawodu po stwier-
dzeniu utraty z powodu nieop³acania sk³adek cz³on-
kowskich nr 85209, uchw. nr 433.

Dyskutowano nad procedur¹ wrêczania prawa wy-
konywania zawodu lekarza weterynarii. Rada zobo-
wi¹za³a Prezesa do zebrania informacji o wysokości 
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pierwszej sk³adki cz³onkowskiej ustalonej przez inne 
okrêgowe izby lekarsko-weterynaryjne. Rada upo-
wa¿ni³a równie¿ Jana Dorobka i Roberta Karczmar-
czyka do przygotowania procedury wrêczania prawa 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
b) skreślenia z rejestru:
- lek. wet. Emilia Siedlaczek - dyplom nr 66945 

z dnia 29.06.2012 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85955, zrzeczenie siê prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii, uchw. nr 434;

- lek. wet. Izabela Śniegoñ - dyplom nr 54398 z dnia 
7.04.2009 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85880, zrzeczenie siê prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii, uchw. nr 435;

- lek. wet. Jerzy Derkacz - dyplom nr 2401 z dnia 
20.03.1971 r. Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 09905, 
skreślenie z powodu śmierci i umorzenie zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich nale¿nych od wymienionego 
lekarza wet. na rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej we Wroc³awiu, uchw. nr 436;

- lek. wet. Karol Andrzej Walasek - dyplom nr 1958 
z dnia 25.02.1966 r. Wy¿szej Szko³y Rolniczej we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
09905, skreślenie z powodu śmierci, uchw. nr 437;

- skreślenie z powodu nie op³acania sk³adek przez 
okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (postêpowanie wszczête 
w dniu 16.11.2017 r.) - Rada podjê³a uchwa³y 
nr 438, 439 i 440 o skreśleniu z listy cz³onków 
i pozbawienia prawa wykonywania zawodu trzech 
lekarzy weterynarii;

• Rada przyjê³a informacjê:
- lek. wet. Maciej Chruścik - zg³osi³ przejście na eme-

ryturê od dnia 1.03.2018 r.
• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu zmian do 

ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skreśleñ 
z ewidencji, wpisu nowego zak³adu, na podstawie 
z³o¿onych wniosków oraz rozpatrzy³a inne sprawy 
zwi¹zane z dzia³alności¹ zlz i ich kontrol¹: 
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Wies³aw Marty-

niak, 57-120 Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, nr ewiden-
cji 16/01/554/IV/2005/207 Rej. ZLZ - zmiana 
nazwy podmiotu, zmiana siedziby, uchw. nr 441;

- Gabinet Weterynaryjny lekarz weterynarii Leszek 
Maciura, 57-120 Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, nr ewi-
dencji 16/01/563/IV/2005/216 Rej. ZLZ - zmia-
na nazwy podmiotu, zmiana siedziby, uchw. nr 442;

- Przychodnia Weterynaryjna SALAMANDRA lek. 
wet. Marcin Zawadzki, 52-311 Wroc³aw, ul. Bura-
czana 2B, nr ewidencji 16/02/315/V/2010/540 
Rej. ZLZ - zmiana nazwy podmiotu, zmiana kierow-
nika, uchw. nr 443;

- Gabinet Weterynaryjny - Ró¿anka Tomasz Ruśkie-
wicz, 51-114 Wroc³aw, ul. Obornicka 92, nr ewi-
dencji 16/01/455/IV/2005/110/207 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 444;

b) skreślenie z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jerzy Derkacz, 
59-400 Jawor, ul. Rapackiego 32, nr ewidencji 
16/01/440/IV/2005/106 Rej. ZLZ - śmieræ le-
karza weterynarii, uchw. nr 445;

c) wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna OLVET Karol Olejnik, 
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. L.Hirszfelda 4/4, 
nr ewidencji 16/02/446/VII/2018/761 Rej. ZLZ 
- wpis z dniem 20.04.2018 r., uchw. nr 446;

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Wies³aw Marty-
niak, 57-120 Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, nr ewiden-
cji 16/01/554/IV/2005/207 Rej. ZLZ - zmiana 
siedziby z dniem 12.04.2018 r. - kontrolê prze-
prowadz¹ Agnieszka Noszczyk-Nowak i Robert 
Gruszka; 

- Gabinet Weterynaryjny lekarz weterynarii Le-
szek Maciura, 57-120 Wi¹zów, ul. Strzeliñska 5, 
nr ewidencji 16/01/563/IV/2005/216 Rej. ZLZ 
- zmiana siedziby z dniem 12.04.2018 r. - kontrolê 
przeprowadz¹ Agnieszka Noszczyk-Nowak i Robert 
Gruszka;

- Przychodnia Weterynaryjna OLVET Karol Olej-
nik, 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. L.Hirszfelda 4/4, 
nr ewidencji 16/02/446/VII/2018/761 Rej. ZLZ 
- wpis z dniem 20.04.2018 r. - kontrolê przeprowa-
dz¹ Agnieszka Noszczyk-Nowak i Robert Gruszka;

e) inne informacje dotycz¹ce ewidencji zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny WETHELP lek. wet. Marty-
na Szczesiul, 57-400 Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, 
nr ewidencji 16/01/775/V/2011/575 -przepro-
wadzono kontrolê w zlz - referowa³ lek. wet. Robert 
Gruszka - brak uchybieñ.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru 
osób uprawnionych do wydawania paszportów dla 
zwierz¹t towarzysz¹cych:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Ma³gorzata Pietrzak - Gabinet Weteryna-

ryjny lek. wet. Krzysztof Adamski, 59-305 Rudna, 
ul. Kolejowa 3/2, nr wpisu 0718/16/2018, uchw. 
nr 447;

- lek. wet. Alicja Cepiel - Przychodnia Weteryna-
ryjna Katedry Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹ 
Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, kier. dr n.wet. Jaros³aw Popiel, 
50-366 Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 47, nr wpisu 
0719/16/2018, uchw. nr 448;

- lek. wet. Anna Sobieszczañska - Gabinet Wetery-
naryjny MULTIVET lekarz weterynarii Iga Potwo-
ra, 53-434 Wroc³aw, ul. O³owiana 11, nr wpisu 
0720/16/2018, uchw. nr 449;

- lek. wet. Karol Olejnik - Przychodnia Weterynaryjna 
OLVET Karol Olejnik, 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. 
L.Hirszfelda 4/4, nr wpisu 0721/16/2018, uchw. 
nr 450;
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b) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Beata Kupiec - Przychodnia Weterynaryjna 

LubWet Beata Kupiec, 59-300 Lubin, ul. Cedrowa 
1B, nr wpisu 0518/16/2013, uchw. nr 451. 

• Rada rozpatrzy³a skierowane do niej wnioski:
- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o ob-

ni¿enie wysokości sk³adki cz³onkowskiej lekarzowi 
weterynarii:
 studia doktoranckie (przed³u¿one) w okresie 

1.04.2018 - 30.09.2018, uchw. nr 452;
- wniosek Prezesa o ufundowanie nagród w wysoko-
ści 1000,00z³ (s³ownie z³otych: jeden tysi¹c) ka¿da 
dla dwóch absolwentów Wydzia³u Medycyny Wete-
rynaryjnej UP we Wroc³awiu, uchw. nr 453;

- Rada podjê³a uchwa³y nr od 454 do 470 w sprawie 
umorzenia zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich emery-
towanym lekarzom weterynarii (lata 2011-2013);

- Rada podjê³a uchwa³y nr 471 do 479 dotycz¹ce 9 
lekarzy wet. w sprawie ustalenia wysokości nale¿-
ności z tytu³u zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich na 
rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
na podstawie wys³anych upomnieñ w celu sporz¹-
dzenia Tytu³ów Wykonawczych; 

- Rada podjê³a uchwa³y nr 480 do 487 w sprawie 
wszczêcia przez Radê postêpowañ zmierzaj¹cych 
do podjêcia uchwa³ o utracie prawa wykonywania 
zawodu przez 8 lekarzy weterynarii, którzy nie uisz-
czaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 
1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ 31.03.2018 r.);

- wniosek Prezesa o podjêcie uchwa³y w sprawie 
upowa¿nienia Prezesa i Skarbnika do podpisania 
umowy ubezpieczenia NNW lekarzy weterynarii 
w okresie 2018/2019, uchw. Nr 488;

- wniosek Komisji Prawno-Regulaminowej o opraco-
wanie nowych wzorów protoko³ów kontroli zlz - re-
ferowa³ Bogus³aw Czerski - dyskusja. Rada ustali³a, 
¿e ponownie do wszystkich Cz³onków Rady zostan¹ 
przes³ane projekty protoko³ów przygotowane przez 
Bogus³awa Czerskiego do akceptacji i jednocześnie 
Prezes przedstawi je podczas Konwentu Prezesów 
KRLW;

- wniosek prof. Tadeusza Trziszki - Rektora UP we 
Wroc³awiu o wsparcie organizacji XLII Olimpiady 
Wiedzy i Umiejêtności Rolniczych dla najlepszych 
uczniów szkó³ średnich - Rada odrzuci³a wniosek.

• Sprawy do Radcy Prawnego:
- wp³ynê³a prośba dr. Dariusza Niedzielskiego o oce-

nê zgodności z ustaw¹ wymienionych materia³ów 
filmowych - sprawê przekazano do mec. Piotra Ro-
dziewicza oraz Komisji Etyki i Komisji Prywatnej 
Praktyki - uznano, ¿e takich filmów nie powinno siê 
umieszczaæ w internecie - odpowiedź w tej sprawie 
przygotuje Pan Mecenas;

- projekt Regulaminu przyznawania tytu³u Honoro-
wego Cz³onka Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet. - dysku-
sja. Tytu³ bêdzie przyznawany przez zjazd lekarzom 
weterynarii nie bêd¹cym cz³onkami DIL-Wet. za 
dzia³alnośæ na rzecz zawodu lekarza weterynarii;

- Rada wyra¿a wolê wprowadzenia zasady niewyda-
wania druków paszportowych osobom zalegaj¹cym 

z wprowadzeniem danych do rejestru paszportowe-
go, zasadê przygotuje Pani Mecenas A.Zalesiñska;

- wp³ynê³o pismo z Posterunku Policji w Marcino-
wicach w sprawie nieprawid³owości przy badaniu 
byka - do wiadomości Rady.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium:
- spotkanie przedstawicieli samorz¹dów Dolnego 
Śl¹ska - Izby Lekarskiej, Aptekarskiej, Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych oraz Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
(Prezesi) odby³o siê 28 marca 2018 r. - referowa³ 
Prezes; 

- oferty pracy w biurze DIL-Wet. - wp³ynê³y trzy ofer-
ty. Rada powo³a³a zespó³ rekrutacyjny w sk³adzie: 
Prezes Wojciech Hildebrand, Wiceprezes Robert 
Karczmarczyk oraz Kierownik biura Joanna Kwie-
ciñska;

- trwaj¹ prace nad utworzeniem nowej strony interne-
towej - Rada zobligowa³a zespó³ do przygotowania 
zapytania ofertowego oraz przy³¹czenia do zespo³u 
Pani Mecenas Anny Zalesiñskiej; 

- lista z frekwencj¹ obecności cz³onków Rady na po-
siedzeniach w pierwszym roku VII kadencji - Rada 
wyrazi³a zgodê na upublicznienie listy na zjeździe.

• Ustalenia dotycz¹ce przygotowañ do Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 22 
kwietnia 2017r.:
- projekty Regulaminu Zjazdu, Uchwa³, Apeli i Sta-

nowisk - Prezes zobowi¹za³ siê przes³aæ projekty do 
17 kwietnia (wtorek);

- wp³yn¹³ wniosek Rady Fundacji o powo³anie przez 
Zjazd nowych cz³onków Rady Fundacji „Pro Medi-
ci Veterinarii” na kolejn¹ - IV kadencjê - wniosek 
zostanie wniesiony do porz¹dku obrad Zjazdu;

- wniosek Rady Fundacji o mo¿liwośæ przeprowa-
dzenia podczas obrad Zjazdu zbiórki pieniê¿nej na 
Fundacjê. Wniosek zosta³ odrzucony.

• Sprawy ró¿ne:
- wp³ynê³o podziêkowanie Komitetu Organizacyjnego 

XI Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciar-
stwie Alpejskim dla Rady DIL-Wet. za przychylne 
nastawienie oraz ufundowanie nagród;

- wp³ynê³o pismo dr. Dariusza Niedzielskiego w spra-
wie zg³oszeñ dotycz¹cych nieprawid³owości zwi¹-
zanych z publikacj¹ materia³ów filmowych przez 
lekarzy weterynarii i zak³ady lecznicze dla zwierz¹t 
- sprawê przekazano do Radców Prawnych i cz³on-
ków Prezydium (jak pkt. 9).

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 17.05.2018 r. o godz. 15:30. 

Sporz¹dzi³a:
Teresa Rogowska
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PODZIÊKOWANIE
DLA DOKTORA ROMANA BOCHDALKA
Pan Doktor Roman Bochdalek z³o¿y³ rezygnacjê 

z cz³onkostwa w Zespole Redakcyjnym Biuletynu DIL-
-Wet. Pracowa³ w Redakcji od 1994 roku, a w latach 
2001-2005 pe³ni³ funkcjê sekretarza. By³ jednym 
z tych cz³onków Zespo³u, którzy tworzyli ten Biuletyn 
od podstaw dbaj¹c o jego zawartośæ, wartośæ meryto-
ryczn¹ i wizerunek. Pan Doktor zawsze zwraca³ uwagê 
na stronê etyczn¹ i rzetelnośæ w materia³ach redakcyj-
nych. Sam te¿ pisa³ artyku³y do naszego kwartalnika. 

Za d³ugoletni¹ pracê w naszym Zespole serdecznie 
dziêkujemy.

 Wspó³pracownicy 
 z Zespo³u Redakcyjnego

* * *

Dr Roman Bochdalek otrzyma³ te¿ podziêkowanie 
od Rady DIL-Wet.

Pan Doktor Roman Bochdalek 
Wielce Szanowny Panie Doktorze!
W imieniu Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-

terynaryjnej oraz Zespo³u Redakcyjnego „Biuletynu” 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej sk³adamy 
Panu wyrazy szacunku oraz podziêkowanie za wielo-
letni¹ pracê w Zespole przy redagowaniu kilkudziesiê-
ciu numerów naszego korporacyjnego kwartalnika. 
By³ Pan nie tylko redaktorem, ale te¿ autorem wielu 
artyku³ów dotycz¹cych przede wszystkim ¿ycia naszej 
uczelni, historii, bie¿¹cych wydarzeñ oraz prezento-
wania sylwetek wybitnych naukowców i dydaktyków.

Jako symbol naszego uznania przekazujemy Panu 
Doktorowi statuetkê Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej oraz ¿yczymy du¿o zdrowia i si³y do dalszych 
dzia³añ w naszym środowisku zawodowym.

Zespó³ Redakcyjny „Biuletynu”
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej

dr n.wet. Wojciech Hildebrand
Wroc³aw, dnia 5 czerwca 2018r.

PROF. DR HAB. WOJCIECH NI¯AÑSKI 
LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY 

CHIRONA
Dnia 7 kwietnia 2018r. na VIII Kongresie VetForum 

w £odzi Pan prof. dr hab. Wojciech Ni¿añski otrzyma³ 
z r¹k Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
presti¿ow¹ Honorow¹ Nagrodê Chirona przyznan¹ 
przez Kapitu³ê tej nagrody.

Zgodnie z duchem uchwa³y KRL-W Honorowa Na-
groda Chirona przyznawana jest raz w roku jednemu 
lekarzowi weterynarii - najlepszemu popularyzatorowi 
praktycznej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej, 
wspó³pracuj¹cemu z samorz¹dem lekarsko-weteryna-
ryjnym w organizacji szkoleñ, warsztatów, który jest 
równie¿ autorem praktycznych opracowañ dla lekarzy 
weterynarii. 

Rada DIL-Wet. uzna³a, ¿e nale¿y do tej nagrody 
nominowaæ Pana Profesora Wojciecha Ni¿añskiego 
- Kierownika Katedry Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Go-
spodarskich Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UP 
we Wroc³awiu, który od wielu lat wspó³pracuje z nasz¹ 
Izb¹, upowszechniaj¹c wiedzê i umiejêtności potrzebne 
w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii. 

Wniosek z³o¿ony do Kapitu³y Rada uzasadni³a przed-
stawiaj¹c niepodwa¿alne zas³ugi Profesora.
• Prof. dr hab. Wojciech Ni¿añski od kilkunastu lat jest 

organizatorem i prowadz¹cym konferencje, warsztaty 
i szkolenia dedykowane praktykuj¹cym lekarzom we-
terynarii. Wszystkie organizowane przez Niego Kon-
gresy by³y wspó³organizowane przez Izbê Lek.-Wet. 
Pan Profesor by³ Przewodnicz¹cy Komitetu Organiza-
cyjnego i wyk³adowc¹ czternastu Miêdzynarodowych 
Kongresów „Problemy w Rozrodzie Ma³ych Zwierz¹t” 
od 2005r., czyli od pierwszego Kongresu w Spale 
(później we Wroc³awiu do 2017r. - i bêd¹ nastêpne). 
Kongres dedykowany jest praktykom z kraju i zagra-
nicy - ka¿dorazowo z wyk³adami p. Profesora.

• Jest od 20 lat wyk³adowc¹ na dziesi¹tkach krajowych 
i europejskich kongresach dedykowanych praktykom 
(m.in. Warszawa, £ódź, Lublin, Wroc³aw, Poznañ, 
Olsztyn, Whistler, Mediolan, Moskwa, Berlin, Buda-
peszt, Hanower, Oslo, Wiedeñ, Lisbona, Pary¿). 
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• Z Dolnośl¹sk¹ Izb¹ Lek.-Wet. organizowa³ i prowa-
dzi³ 15 edycji przedkongresowych Warsztatów „USG 
i Sztuczna Inseminacja w Rozrodzie” dla praktykuj¹-
cych lekarzy wet. - ka¿dorazowo by³ g³ównym pro-
wadz¹cym zajêcia.

• By³ organizatorem pierwszego w Polsce szkolenia 
europejskiego w randze ESAVS European School 
of Advanced Veterinary Science - ESAVS-EVSSAR 
Course - jako Mistrz Kursu i g³ówny organizator: 
Wroc³aw, październik 2017 - uczestnicy-praktycy 
z 14 krajów z ca³ego globu. Prowadz¹cy æwiczenia 
to autorytety z 7 krajów.

• By³ Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego 
(g³ównym organizatorem) - organizowanych z Izb¹ 
Lek.-Wet. - i wyk³adowc¹ dwóch światowych Kongre-
sów EVSSAR European Veterinary Society for Small 
Animal Reproduction w 2009 i 2014 r. - prowadzi³ 
wyk³ady plenarne. Prowadzi te¿ wyk³ady w ramach 
Kongresów IVSA we Wroc³awiu.

• Ponad 30-krotnie zorganizowa³ i prowadzi³ „z potrze-
by serca” - bezp³atne warsztaty USG w rozrodzie dla 
studentów i lekarzy weterynarii. Z Jego inicjatywy ta-
kie szkolenia odbywaj¹ siê raz na kwarta³ w Katedrze 
Rozrodu Wydz. Med. Wet. we Wroc³awiu. Prowadzi 
równie¿ seminaria i warsztaty dla studentów innych 
wydzia³ów weterynaryjnych.

• Od wielu lat rokrocznie jest wyk³adowc¹ plenarnym 
Kongresu „Akademia po Dyplomie” w Warszawie. 
Kilkakrotnie by³ wyk³adowc¹ Kongresu „Vet Forum” 
w £odzi oraz wyk³adowc¹ Sympozjum „Perfect-Vet” 
w Lublinie. Wielokrotnie by³ równie¿ wyk³adowc¹ 
Kongresów Vet4Vet „Praktycy Praktykom” Warsza-
wa-Olsztyn (Rozród ma³ych zwierz¹t). W roku 2011 
by³ organizatorem i wyk³adowc¹ Kongresu Rozrodu 
Koni w Ksi¹¿u oraz Kongresu Rozrodu Świñ we Wro-
c³awiu. Pracowa³ (i pracuje nadal) w Komitecie Orga-
nizacyjnym dwudziestu piêciu corocznych Kongresów 
profilaktyki i terapii chorób byd³a w Polanicy Zdroju 
(których równie¿ DIL-Wet. jest wspó³organizatorem) 
i by³ kilkakrotnie wyk³adowc¹. Jest corocznie wyk³a-
dowc¹ Kongresów PSLWMZ od 2013r., a od 2 lat 
wspó³organizatorem tych Kongresów.

• Utworzy³ na Wydziale Med. Wet. pracowniê symu-
latorów badania klaczy i krów, w której prowadzi 
szkolenia nie tylko studentów, ale równie¿ lekarzy 
wet. praktyków na studiach podyplomowych, stu-
diach specjalizacyjnych oraz w ramach warsztatów 
i szkoleñ organizowanych wspólnie z Dolnośl¹sk¹ 
Izb¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹.

• W Katedrze Rozrodu utworzy³: pracowniê zap³odnie-
nia In vitro - program ratowania populacji zwierz¹t 
zagro¿onych wyginiêciem - rysie i ¿biki; pracownie 
- endokrynologii rozrodu, biotechnik rozrodu, obra-
zowania a tak¿e: Bank nasienia ¿ubra - sukcesem jest 
udane zap³odnienia In vitro u ¿ubra, wspólnie z pra-
cownikami SGGW; Bank nasienia psów - prowadzi 
m.in. wymianê miêdzynarodow¹ nasienia z ośrod-
kami europejskimi, amerykañskimi, australijskimi 
i afrykañskimi.

• Katedr¹ kieruje od 2009r., w tym okresie wypro-
mowa³ 5 doktorantów, recenzowa³ 10 habilitacji, 
3 wnioski o profesora i 5 prac doktorskich.

• Profesor jest cz³onkiem Rad Programowych: ¯y-
cia Weterynaryjnego, Magazynu Weterynaryjnego 
i Weterynarii w Praktyce. Jest autorem ponad 300 
publikacji dedykowanych praktykom (oprócz tego 
100 publikacji stricte naukowych) oraz wspó³auto-
rem i autorem podrêczników dla praktyków: „Roz-
ród psów”, „Cytodiagnostyka w rozrodzie psów”, 
„Wady wrodzone”. Jest tak¿e redaktorem naukowym 
polskiego t³umaczenia podrêczników dla praktyków: 
Nelson Couto - „Choroby wewnêtrzne”, PJJ Jackson 
- „Po³o¿nictwo weterynaryjne”, G.Englan, A.von He-
imendahl - „Po³o¿nictwo i neonatologia psa i kota”. 

• By³ pierwszym Prezesem EVSSAR European Veteri-
nary Society for Small Animal Reproduction 2011-
2013; cz³onkiem Zarz¹du EVSSAR 2007-2013, 
tj. najwa¿niejszej na świecie organizacji skupiaj¹cej 
praktyków i naukowców ze wszystkich kontynentów 
zajmuj¹cych siê rozrodem ma³ych zwierz¹t, pierw-
szym prezesem i cz³onkiem zarz¹du tej organizacji 
z naszej czêści świata.

• Jest cz³onkiem Zarz¹du PSLWMZ od 2016r., cz³on-
kiem Zarz¹du Towarzystwa Biologii Rozrodu, cz³on-
kiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii 
Rozrodu PAN, cz³onkiem Rady Naukowej Śl¹skiej 
Polikliniki Weterynaryjnej. 

• By³ wspó³organizatorem światowych kongresów roz-
rodu ma³ych zwierz¹t: w Whistler Kanada 2012r. 
i Tuluza Francja 2013r.

• International Speaker - wyk³adowca plenarny na Kon-
gresach dedykowanym praktykom m.in. WSAVA 
Berlin, AI Vets Kraków 2005, Kongresy EVSSAR 
rokrocznie wyk³ady plenarne od 2006r. do dziś 
(m.in. Budapeszt, Oslo, Estoril, Wiedeñ, Hanower, 
Whistler-Kanada, Pary¿, Mediolan, Wenecja i inne) 
- Kongresy dedykowane praktykom z ca³ego świata.

• G³ówny wyk³adowca plenarny rozrodu Kongresu 
National Veterinary Congress Moskwa 2016 - de-
dykowany praktykom.

• Wspó³organizator Lwowsko-Wroc³awskiej Szko³y 
Weterynaryjnej, Wyk³adowca szkoleñ i warsztatów 
we Lwowie i Po³tawie od lat (prowadzenie >10 Kon-
gresów i Warsztatów dla Praktyków na Ukrainie).

• Wyk³adowca Plenarny dwóch Kongresów USA-
VA-Ukraiñskiego Stowarzyszenia Lek.-Wet. 2016 
i 2017r.

• Prowadz¹cy warsztaty dla praktyków na Kongresie 
ESDAR w Ghent 2009 i w Cordobie w 2018r.

• Recenzowa³ równie¿ ponad 120 publikacji z perio-
dyków światowych umieszczonych na liście Journal 
Citation Reports.
Jak wynika z przedstawionej powy¿ej dzia³alności 

- Pan Profesor Wojciech Ni¿añski jest doskona³ym i za-
s³u¿onym dla zawodu popularyzatorem praktycznej 
wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej, w szcze-
gólności dotycz¹cej rozrodu zwierz¹t.
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Pan Profesor wspó³pracuje z samorz¹dem DIL-
-Wet. organizuj¹c lub wspó³organizuj¹c konferencje 
oraz praktyczne szkolenia i warsztaty, w czasie których 
przekazuje aktualn¹ wiedzê i umiejêtności lekarzom-
-praktykom. 

Ponadto, z ka¿dej konferencji/szkolenia Pan Profe-
sor sporz¹dza obszern¹ informacjê i wraz z materia³ami 
szkoleniowymi przekazuje do publikacji w Biuletynie 
DIL-Wet., co umo¿liwia wszystkim cz³onkom naszej 
Izby zapoznanie siê z aktualn¹ wiedz¹ w zakresie ob-
jêtym szkoleniem.

Jest równie¿ autorem i wspó³autorem podrêczników 
dla praktyków oraz autorem praktycznych opracowañ 
dedykowanych praktykuj¹cym lekarzom weterynarii.

Cieszymy siê, ¿e Kapitu³a uzna³a przedstawione we 
wniosku zas³ugi Pana Profesora i przyzna³a Honorow¹ 
Nagrodê Chirona. 

(J.D.)
* * *

Szanowny Panie Profesorze, prosimy przyj¹æ od 
Rady DIL-Wet. gratulacje za to wyró¿nienie i ¿y-
czenia energii do dalszych dzia³añ oraz satysfakcji 
z pracy, która jest Pana pasj¹.

 Rada Dolnośl¹skiej Izby
 Lekarsko-Weterynaryjnej 

Z życia

Uczelni

Posiedzenia Rady Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu
w okresie od marca do maja 2018r.

Rada Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej podejmo-
wa³a uchwa³y w sprawach osobowych - zatrudniania 
i awansowania nauczycieli akademickich, a tak¿e 
w sprawie awansów naukowych oraz nostryfikacji dy-
plomów uczelni zagranicznych.

Sprawy opiniowane przez Radê Wydzia³u dotyczy³y 
miêdzy innymi:
• nadanie tytu³u honorowego „Profesor honorowy 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu” prof. 
dr. hab. Volodymyrowi Stybelowi, Rektorowi Lwow-
skiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Wete-
rynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego;

• przyznania stypendium naukowego Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wy¿szego dla wybitnych m³odych na-
ukowców - m³odych pracowników naukowo-dydak-
tycznych Wydza³u;

• przyznania Medalu Honorowego „Za zas³ugi dla Wy-
dzia³u Medycyny Weterynaryjnej”; 

• nadania stopnia doktora nauk weterynaryjnych lek. 
wet. Marcie Gotowieckiej i lek. wet. Monice Sikorze;

• wyboru recenzentów rozpraw doktorskich; 
• wszczêcia przewodów doktorskich;
• nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

i dyscyplinie nauk weterynaryjnych dr. Marcinowi 
Jankowskiemu i dr. B³a¿ejowi Poźniakowi;

• rekrutacji na studia na kierunku „weterynaria” oraz 
na studia doktoranckie w dziedzinie i dyscyplinie nauk 
weterynaryjnych, a tak¿e w ramach projektu pn. 
„BioTechNan - Program Interdyscyplinarnych Śro-
dowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z ob-
szaru Biotechnologii i Nanotechnologii”, wspó³finan-
sowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach EFS;

• zatwierdzenia planu i programu studiów dla cyklu 
kszta³cenia rozpoczynaj¹cego siê od roku akademic-
kiego 2018/2019;

• zatwierdzenia za³¹cznika „dyplom z wyró¿nieniem” 
dla dwóch tegorocznych absolwentek kierunku „we-
terynaria”.
Rada Wydzia³u przyjê³a na marcowym posiedzeniu 

sprawozdanie Dziekana za 2017 r. Dziekan Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Krzysztof Ku-
biak przede wszystkim wskaza³ na sukcesy pracowni-
ków i ca³ego Wydzia³u w minionym roku, m.in.:
• Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej uzyska³ kategoriê 

„A” w ocenie parametrycznej jednostek naukowych 
za lata 2013-2016. W wyniku odwo³ania, kategoria 
naukowa zosta³a zmieniona na najwy¿sz¹ „A+”;

• Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyj-
nych Technologii Biomedycznych Wydzia³u Medycy-
ny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu zosta³o wyró¿nione dwiema nagrodami:
- Eurosymbol 2017 (nagroda przyznana przez Mo-

nitor Rynkowy i Monitor Biznesu 2017),
- Polska Nagroda Innowacyjności (nagroda przyzna-

na przez Polsk¹ Agencjê Przedsiêbiorczości i redak-
cjê „Forum przedsiêbiorczości”);

• prof. dr hab. Zdzis³aw Kie³bowicz i dr hab. Marcin 
Wrzosek otrzymali nagrody Zarz¹du PTNW;

• Medal KEN otrzymali: prof. dr hab. dr h.c. Alina Wie-
liczko, prof. dr hab. Wojciech Nowacki, prof. dr hab. 
Wojciech Zawadzki, prof. dr hab. Maciej Ugorski, 
prof. dr hab. Janusz A. Madej i prof. dr hab. Zenon 
So³tysiak;

• dwoje studentów kierunku „weterynaria” otrzyma³o 
stypendium ministra za wybitne osi¹gniêcia naukowe;

• Prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak otrzyma³ nagrodê 
Spiritus Movens Dolnośl¹skiego Festiwalu Nauki.
Dziekan pogratulowa³ pracownikom Wydzia³u osi¹-

gniêcia wysokich wskaźników naukometrycznych 
i zachêci³ do dalszej intensywnej pracy naukowej oraz 
dydaktycznej.

Na podstawie protoko³ów 
mgr Bo¿ena Doszyñ
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LEKARZE WETERYNARII Z UPWR 
Z NAGROD¥ EUROSYMBOL 2017

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej UPWr - z ka-
tegori¹ A w ocenie parametrycznej - oraz Centrum 
Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Tech-
nologii Biomedycznych z nagrod¹ EuroSymbol 2017.

5 stycznia 2018r.

Nagrody „Monitora Biznesu” przyznano ju¿ po raz 
siódmy. Podczas jubileuszowej, pi¹tej edycji, która 
mia³a miejsce w 2015 roku, Jakub Lisiecki, redaktor 
naczelny „Monitora Rynkowego” i „Monitora Biz-
nesu” tak t³umaczy³ ideê przyświecaj¹c¹ powo³aniu 
kapitu³y nagród: - Rozpoczynaj¹c program Symbol, 
byliśmy przekonani o konieczności m¹drego nag³a-
śniania sprawdzaj¹cych siê rozwi¹zañ i strategii. Dziś, 
świêtuj¹c jubileusz programu, gościmy elitarne grono 
ekspertów rozpoznaj¹cych trendy i wyznaczaj¹cych 
nowe standardy w wielu dziedzinach gospodarki, nauki, 
medycyny czy administracji. To w³aśnie oni s¹ symbo-
lami polskiego rozwoju.

W ci¹gu pierwszych piêciu lat przyznano oko³o 250 
tytu³ów w skali ca³ego kraju. Trafi³y one do przedstawi-
cieli rozmaitych bran¿, zarówno potentatów w swoich 
dziedzinach, jak i firm o nied³ugim sta¿u, ale za to 
spektakularnych efektach dzia³añ. Kolejnym krokiem 
„Monitora Biznesu” by³a decyzja o wyró¿nianiu tych, 
którzy skutecznie pozyskuj¹ dotacje unijne. Droga do 
ich zdobycia nie jest ³atwa - wymaga g³êbokiej wiedzy 
i merytorycznego przygotowania, a beneficjenci fun-
duszy unijnych powinni mo¿liwie szeroko, a zarazem 
profesjonalnie promowaæ korzyści wynikaj¹ce z ich 
wykorzystania. Tak¹ w³aśnie zaawansowan¹ formu³ê 
przekazywania informacji i budowy dobrego wizerunku 
umo¿liwia udzia³ w programie EuroSymbolu.

Wśród wyró¿nionych tytu³em EuroSymbol 2017 
znalaz³y siê Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu oraz Centrum 
Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Tech-
nologii Biomedycznych dzia³aj¹ce przy UPWr. Ośrodek 
zosta³ utworzony w lutym 2013 roku, a od 6 paździer-
nika 2014 funkcjonuje jako samodzielna jednostka 

na wydziale, której celem jest integracja środowiska 
naukowego dolnośl¹skich uczelni poprzez realizacjê 
innowacyjnych projektów naukowych. - A wroc³awska 
weterynaria podczas ostatniej oceny parametrycznej 
uzyska³a kategoriê A - podkreśla dziekan wydzia³u prof. 
Krzysztof Kubiak.

- W Centrum prowadzimy badania naukowe w za-
kresie eksperymentalnego testowania innowacyjnych 
technologii biologicznych i medycznych - mówi prof. 
Józef Nicpoñ, pomys³odawca powo³ania ośrodka i wy-
licza: - Bazê stanowi zwierzêtarnia dla du¿ych zwierz¹t, 
a tak¿e pomieszczenia laboratoryjno-badawcze: no-
woczesna sala operacyjna o profilu neurochirurgicz-
nym, pracownia angiograficzna i elektrofizjologiczna, 
pracownia ultrasonograficzna i elektrokardiograficzna, 
laboratorium diagnostyki obrazowej oraz pomieszcze-
nia higieniczno-sanitarne dla ludzi i zwierz¹t.

Centrum dysponuje pracowni¹ wysokopolowego 
rezonansu magnetycznego, której wyposa¿enie warte 
5 milionów z³otych, da³o mu wiod¹c¹ pozycjê w kraju. 
Na tych urz¹dzeniach wykonywano miêdzy innymi ba-
dania nad procesami regeneracji rdzenia krêgowego. 
Ale o sukcesie ośrodka zdecydowa³a nie tylko aparatura 
światowej klasy, lecz przede wszystkim umiejêtności 
specjalistów w nim pracuj¹cych. To w³aśnie dlatego 
do wroc³awskiego Centrum trafi³ bia³y lew z ZOO Sa-
fari w Borysewie. - Leo mia³ dwa lata, wa¿y³ 160kg. 
Biegaj¹c po swoim terytorium, uderzy³ g³ow¹ w konar. 
Jego opiekunowie, którzy na co dzieñ zajmuj¹ siê tym 
gin¹cym gatunkiem, obawiali siê, ¿e lew mo¿e przyp³a-
ciæ to ¿yciem - opowiada³ dziennikarzowi „Monitora 
Biznesu” prof. Nicpoñ, podkreślaj¹c, ¿e zwierzê trafi³o 
pod opiekê dr. Marcina Wrzoska, który jako pierwszy 
w kraju uzyska³ europejsk¹ specjalizacjê z neurologii 
weterynaryjnej. - Po wykonaniu rezonansu u lwa, oka-
za³o siê, ¿e nasz pacjent nie dozna³ powa¿nych obra¿eñ 
g³owy i dziś czuje siê bardzo dobrze - doda³ prof. Józef 
Nicpoñ, którego zespó³ wyspecjalizowa³ siê w diagno-
styce uk³adu nerwowego zwierz¹t.

Najczêściej badanymi gatunkami zwierz¹t w Cen-
trum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych 
Technologii Biomedycznych s¹ psy, koty i świnie, 
ale specjaliści badaj¹ tutaj te¿ ró¿ne gatunki drobiu 

Prof. Józef Nicpoñ i dziekan Krzysztof Kubiak - z wyró¿-
nieniami EuroSymbol 2017 (Fot. Tomasz Lewandowski)

Dwuletni lew Leo podczas badania rezonansem magne-
tycznym (Fot. Tomasz Lewandowski)
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czy ryb, a tak¿e zwierzêta egzotyczne (lwy, lemury, 
skunksy, je¿e). Tylko w 2016 roku w ramach badañ 
nad zdolnościami regeneracyjnymi uk³adu nerwowego 
oraz oceny nerwów obwodowych, rdzenia krêgowego 
i mózgowia wykonano rezonansowe badania 235 g³ów 
psów, 27 g³ów kotów, 152 psich krêgos³upów i 26 
krêgos³upów kotów.

kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

Z£OTY CHIRON 
DLA PROF. NI¯AÑSKIEGO z UPWr

Prof. Wojciech Ni¿añski, szef Katedry Rozrodu 
z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich na Wydziale Medy-
cyny Weterynaryjnej, wyró¿niony Z³otym Chironem.

12 kwietnia 2018r.
Odebra³ Pan Z³otego Chirona. To jedno z najwa¿-

niejszych wyró¿nieñ dla lekarza weterynarii i dydak-
tyka. Jakie to uczucie zostaæ tak docenionym?

Wyj¹tkowe, zw³aszcza, ¿e pierwszym, który w historii 
odebra³ to wyró¿nienie by³ pan profesor Ryszard Ba-
dura, wieloletni rektor naszej uczelni i legenda polskiej 
weterynarii. Wśród wyró¿nionych s¹ m.in. prof. Ro-
man Ko³acz, prof. Roman Lechowski, prof. Andrzej 
Koncicki czy prof. Jan Twardoñ i co wiêcej, tê statu-
etkê przyznaje Izba Lekarsko-Weterynaryjna, a no-
minacje zg³aszaj¹ izby wojewódzkie od 12 lat. Mnie 
przypad³a 12 nagroda.

By³ Pan zaskoczony?
Rzek³bym mi³o zaskoczony nominacj¹, a potem 

niemal onieśmielony bardzo bogat¹, honorow¹ opra-
w¹ przyznania wyró¿nienia. Przewodnicz¹cym kapi-
tu³y nagrody jest wielki nasz autorytet prof. Antoni 
Schollenberer, jeden z nestorów polskiej weterynarii. 
Oczywiście jest g³osowanie. Kandydatów zawsze jest 
kilku, czêsto to naprawdê znacz¹ce nazwiska. A sama 
nagroda jest wrêczana podczas Vet Forum targów 
wspó³organizowanych przez Krajow¹ Izbê Lekarsko-
-Weterynaryjn¹ w £odzi podczas ich otwarcia przez 

Prezesa Izby. Przyznam, ¿e by³o mi bardzo mi³o i czu-
³em siê zaszczycony. W koñcu tego wyró¿nionego, za 
popularyzowanie wiedzy i za osi¹gniêcia naukowe, 
docenia ca³e środowisko. Trudno wiêc nie czuæ dumy. 
Ta nagroda ma swoj¹ wagê w środowisku.

Chiron by³ centaurem, na wpó³ cz³owiekiem, na 
wpó³ zwierzêciem. Jak¹ inspiracj¹ mo¿e byæ dla le-
karza weterynarii?

Przede wszystkim by³ lekarzem i nauczycielem, le-
czy³ i uczy³ leczenia. I zgin¹³ zabity przypadkiem przez 
ucznia, co oczywiście ma wymiar symboliczny, bo w ja-
kimś sensie ka¿dy uczeñ „zabija” swojego mistrza, id¹c 
dalej ni¿ ten, który by³ jego nauczycielem. Dla mnie 
Chiron to jednak przede wszystkim przypomnienie 
o naszym powo³aniu - jako klinicysta, a wiêc lekarz 
weterynarii, leczê, ale jako nauczyciel akademicki uczê, 
wiêc wype³niam przes³anie, jakie niesie ze sob¹ ta mi-
tyczna postaæ.

Wybra³ Pan weterynariê bo?
Bo by³em przekorny i uparty. Moi rodzice chcieli, 

¿ebym leczy³ ludzi, a ja kocha³em zwierzêta i upar-
³em siê na studia na weterynarii. Nigdy nie ¿a³owa³em 
tego wyboru. Wiêcej nawet, uwa¿am, ¿e by³ najlepszy 
z mo¿liwych.

Dlaczego?
Dlatego, ¿e medycyna weterynaryjna daje naukow-

cowi ogromne mo¿liwości i perspektywê badawcz¹. To 
nie tylko leczenie zwierz¹t, ale te¿ zag³êbianie siê w ge-
netykê, biologiê molekularn¹, ekologiê. Te horyzonty 
wci¹¿ siê poszerzaj¹, a bywa, ¿e ¿ycie samo przynosi 
nowe tematy, jakich by siê nie przewidywa³o wcześniej.

Jakie na przyk³ad?
W chwili obecnej ¿yjê przygotowaniem wyk³adu na 

Kongres rozrodu w Wenecji. Bêdê mówi³ o p³odno-
ści samców w starszym wieku, czyli mówi¹c wprost 
o zmianach starzeniowych dotycz¹cych uk³adu roz-
rodczego. Kiedy zacz¹³em przygotowywaæ wyk³ad, ze 
zdumieniem odkry³em, ¿e istnieje ca³kiem du¿o prac 
na temat korelacji pomiêdzy wiekiem zwierzêcia a jego 
p³odności¹, ale w³aściwie nikt szerzej nie sprawdzi³, jak 
u zwierz¹t wiek ojca wp³ywa na zdrowie potomstwa, 
na rozwój zarodków i p³odów, na cechy fenotypu itp. 
Natomiast zale¿nośæ miêdzy wiekiem ojca, a p³odno-

(Fot. archiwum prywatne) (Fot. Tomasz Lewandowski)
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ści¹ i zdrowiem potomstwa, czêstotliwości¹ wystêpo-
wania u dzieci ró¿nych chorób to temat szeroko badany 
w medycynie cz³owieka. I to temat bardzo na czasie. 
I okazuje siê, ¿e chyba po raz pierwszy mamy do czy-
nienia z mo¿liwości¹ odwrócenia modelu badawczego 
- do tej pory model zwierzêcy by³ punktem odniesienia 
do badañ z zakresu medycyny cz³owieka. Tak by³o 
i jest na przyk³ad w przypadku nowotworów gruczo³u 
sutkowego. W tym wypadku to jednak model ludzki 
bêdzie móg³ byæ inspiracj¹ wobec zwierz¹t. W g³owie 
mam ju¿ plan na badania i bardzo mnie to ekscytuje. 
I to jest w³aśnie fascynuj¹ce w nauce, ¿e wci¹¿ w niej 
jest tyle do zrobienia, do odkrycia. I to przyk³ad, ¿e 
czasem odkrywamy coś, obok czego przechodzimy 
obojêtnie przez wiele lat, w ogóle tego nie zauwa¿aj¹c. 

Lubi Pan uczyæ?
Bardzo. Dydaktyka powoduje, ¿e moje synapsy 

wci¹¿ s¹ aktywne. Studenci zmuszaj¹ do ci¹g³ej ak-
tywności, czytania literatury i doskonalenia formy 
przekazu. Ta praca jest inspiruj¹ca. Nie mo¿na byæ 
dobrym nauczycielem przedmiotów klinicznych bez 
realizacji siê w pracy klinicznej i jednoczesnego do-
skonalenia siê w pracy dydaktycznej. A podstaw¹ tej 
relacji, swoistego trójk¹ta s¹ oczywiście badania, wiêc 
naukowiec-lekarz-dydaktyk to triada idealna, najlepsza 
z mo¿liwych w przypadku nauk klinicznych.

Kiedy ma Pan wyk³ad, to od razu Pan wie, kto 
bêdzie dobrym lekarzem?

Nie, bo takie wra¿enia mog¹ byæ myl¹ce. Ktoś nie-
koniecznie bêdzie świetny z rozrodu, czy z chirurgii, 
ale za to mo¿e okazaæ siê bardzo dobrym praktykiem 
specjalizuj¹cym siê w innej sferze, świetnie rozumie-
j¹cym swoich pacjentów, empatycznym i odpowie-
dzialnym. Czasem samorealizacja, rozwój zawodowy 
nastêpuj¹ stopniowo podczas i po studiach, ale jeśli jest 
konsekwencja i pasja to efekty mog¹ byæ wspania³e. 
Oczywiście studentów aktywnych widaæ od razu, ale 
ci akurat najczêściej przychodz¹c na studia wiedz¹, co 
chc¹ robiæ w przysz³ości. I bardzo czêsto s¹ to plany 
zwi¹zane z prac¹ naukow¹ w³aśnie.

kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

PROF. ALINA WIELICZKO 
DOKTOREM HONORIS CAUSA 

LWOWSKIEJ UCZELNI
Prof. Alina Wieliczko zosta³a doktorem honoris 

causa Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Bio-
technologii we Lwowie. Jest pierwsz¹ kobiet¹ w historii 
tej uczelni, któr¹ przyznano tê godnośæ.

21 maja 2018r.
Wybra³a Pani medycynê weterynaryjn¹, bo nie 
chcia³a leczyæ ludzi, ale czy koñcz¹c studia przy-
puszcza³a, ¿e pójdzie ście¿k¹ naukow¹?
Nie, wiedzia³am na pewno, ¿e chcê pracowaæ ze 

zwierzêtami i pocz¹tkowo myśla³am bardziej o hodowli 
ni¿ o leczeniu, a wiêc na przyk³ad o zootechnice. Im 
bli¿ej by³o matury, tym bardziej by³am zdecydowana 
zdawaæ na weterynariê, ale prawdê mówi¹c cz³owiek 
kszta³tuje siê dopiero w okresie studiów. Decyzje 
o przysz³ości zawodowej mo¿na podejmowaæ dopiero 
w miarê nabywania wiedzy i doświadczenia - obserwu-
j¹c, jak rozwija siê rolnictwo, produkcja zwierzêca, jaka 
jest mo¿liwości pracy lekarza weterynarii w terenie oraz 
jaki jest dostêp do lekarza weterynarii.

Rektor lwowskiej uczelni prof. Volodymyr Stybel i prof. 
Alina Wieliczko, za nimi od lewej prof. Józef Nicpoñ 

i prof. Roman Ko³acz (fot. UMWiB we Lwowie)
Z drugiej strony ¿ycie to te¿ zbieg okoliczności i dla 

mnie takim zbiegiem, bardzo szczêśliwym, by³o spotka-
nie na studiach ludzi, którzy w pewnym sensie ukszta³-
towali mój wybór kierunku pracy zawodowej. Myślê 
tutaj o moim pierwszym szefie, profesorze Zenonie 
Wachniku, kierowniku Instytutu Chorób Zakaźnych 
i Inwazyjnych, który obserwowa³ studentów na zajê-
ciach, a wybranych zaprasza³ do pracy w klinice jako 
wolontariuszy. Profesor uczy³ konstruktywnego myśle-
nia, by³ ¿yczliwy m³odym ludziom oraz bardzo wyma-
gaj¹cym, mocno dyscyplinowa³ mówi¹c, ¿e „choroby 
zakaźne nie mog¹ czekaæ, wiêc niewa¿ne, ¿e minê³a 
godzina 16.00, trzeba dalej pracowaæ”. 

Pani¹ te¿ zaprosi³?
Tak. Znalaz³am siê w gronie trzech szczêśliwców 

z mojego rocznika. Wszyscy wiedzieliśmy, ¿e na ewen-
tualn¹ pracê w Instytucie szansê ma tylko jedna osoba. 

Prof. Wojciech Ni¿añski prowadzi nie tylko zajêcia ze 
studentami, ale te¿ specjalistyczne szkolenia dla lekarzy 

(fot. Tomasz Lewandowski)
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Wtedy w klinice tworzy³y siê nowe pracownie i zespo³y 
ludzi, miêdzy innymi Dolnośl¹ski Zespó³ ds. Zoonoz, 
gdzie wspólnie z ówczesn¹ Akademi¹ Medyczn¹ robio-
no badania krwi ciê¿arnych kobiet w kierunku zaka¿eñ 
pa³eczkami Listeria monocytogenes. Dobrze dzia³a³a 
te¿ pracownia bakteriologiczna, w której wykonywano 
du¿o badañ naukowych ale te¿ zlecanych przez pod-
mioty gospodarcze. By³am na VI roku, tu¿ przed dyplo-
mem (i mia³am ju¿ propozycjê pracy od wojewódzkiego 
lekarza w Czêstochowie), kiedy profesor zaproponowa³ 
- oczywiście jeśli bêdê zainteresowana - pracê w kli-
nice. Wtedy o pracê na uczelni by³o zdecydowanie 
trudniej. W dodatku nie by³am z Wroc³awia, wiêc nie 
mia³am sta³ego zameldowania, co utrudnia³o sytuacjê, 
ale po ostatnim egzaminie powiedzia³am profesorowi 
„tak, jestem zainteresowana prac¹, jako wolontariusz 
nauczy³am siê wiele i postaram siê nie zmarnowaæ 
szansy”. Szczególnie interesowa³o mnie drobiarstwo.

Dlaczego?
Wtedy, w koñcówce lat 70. rozwija³o siê ono bardzo 

intensywnie, tak naprawdê w Polsce rozpoczê³a siê era 
intensywnej produkcji drobiu. Powstawa³y nowe, du¿e 
fermy drobiu, a w zwi¹zku z tym istnia³a pilna potrzeba 
kszta³cenia specjalistów z tego obszaru, którzy bêd¹ 
takie fermy obs³ugiwali. Powiedzia³am wiêc profeso-
rowi, ¿e chcê pracowaæ tutaj, w Klinice Chorób Zakaź-
nych, ale zajmowaæ siê chorobami drobiu, z tym, ¿e 
siê na tym nie znam. I profesor Wachnik zdecydowa³, 
¿e powinnam pójśæ w teren i tam uczyæ siê, czerpaæ 
wiedzê od starszych kolegów, praktyków oraz obser-
wowaæ co dziej siê w świecie - wtedy jeszcze nie tak 
otwartym dla nas. Tak spêdzi³am ponad rok w Pozna-
niu, w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym 
Drobiarstwa w Zakrzewie ko³o Poznania, który mia³ 
w swojej strukturze du¿e fermy drobiu. Wtedy du¿a 
ferma oznacza³a 10-20 tysiêcy ptaków, dzisiaj mówimy 
o 30-50 tysi¹cach w jednej fermie, wiêc ju¿ same licz-
by pokazuj¹ dynamikê rozwoju drobiarstwa w Polsce. 
A wracaj¹c do poznañskiego ośrodka - tam uczy³am 
siê awiopatologii, spotka³am wspania³ych ludzi, dys-
ponuj¹cych du¿¹ wiedz¹ z zakresu drobiarstwa. By³o 
ich wielu, ale ja wspomnê tylko pañstwa Lisowskich, 
Krystynê i Kazimierza, zreszt¹ absolwentów naszego 
wroc³awskiego Wydzia³u. Pan Kazimierz by³ lekarzem 
na fermach, a pani Krystyna pracowa³a w ZHW, gdzie 
zajmowa³a siê diagnostyk¹ laboratoryjn¹. Wiele siê od 
Nich nauczy³am. Po pewnym okresie profesor Wach-
nik powiedzia³ „dosyæ, trzeba wracaæ i zaj¹c siê czymś 
powa¿nym”, czyli nauk¹.

Wróci³a Pani i?
I w nied³ugim czasie, po nieca³ych dwóch latach, 

profesor zmar³. Mia³am rozpoczêt¹ pracê doktorsk¹ 
i by³am bez patrona. Jakby by³o ma³o, w kraju by³ 
bardzo trudny czas, za chwilê mia³ przyjśæ stan wo-
jenny. Brakowa³o pieniêdzy na wszystko, na naukê 
i uczelniê te¿. Ale szczêście sprzyja czasami ludziom. 
Wychowankiem profesora Wachnika by³ profesor Mi-
cha³ Mazurkiewicz, wspania³y cz³owiek. Wyci¹gn¹³ do 

mnie pomocn¹ d³oñ. Powiedzia³ „OK, zobaczymy co 
pani zrobi³a i co chce pani robiæ”. Mieliśmy du¿¹ sa-
modzielnośæ i to ja musia³am mieæ wizjê tego, co chcê 
osi¹gn¹æ. Oczywiście tej wizji musia³y te¿ towarzyszyæ 
rzetelnośæ w badaniach i dyscyplina, bo bez nich nie 
da siê niczego w nauce osi¹gn¹æ.

Jak po³¹czy³a Pani macierzyñstwo z prac¹ nauko-
w¹? Dziêki samodyscyplinie, organizacji pracy, 
pomocy bliskich?
W przypadku kobiet s¹dzê, ¿e wszystkie te czynniki 

s¹ istotne. Na pewno usystematyzowanie i dyscyplina 
czasowa s¹ wrêcz fundamentalne, bo przecie¿ trzeba 
znaleźæ czas i na to, co s³u¿bowe, i na to, co pry-
watne. Je¿eli chcemy coś osi¹gn¹æ, to nie mo¿emy 
sobie pozwoliæ na ¿ycie relaksowe. Ja mia³am du¿e 
wsparcie ze strony rodziny. Myślê tutaj o mê¿u, któ-
ry przede wszystkim zarabia³ na rodzinê, ale i dzieci 
by³y fantastyczne, zreszt¹ s¹ do dzisiaj fantastyczne. 
Nie sprawia³y mi k³opotu, mog³am je zostawiæ z mê-
¿em i przyjechaæ wieczorem na klinikê dopilnowaæ 
naukowych spraw. Kiedyś przecie¿ nie by³o komórek 
i internetu. Z prac¹ przygotowywan¹ do druku jecha-
³o siê do promotora i to wieczorami, by poprawiaæ, 
sprawdzaæ tekst, wyniki badañ i ponownie przepisywaæ 
na maszynie. Z perspektywy czasu mogê powiedzieæ, 
¿e wsparcie rodziny ma ogromne znaczenie, ale nie 
zmienia to faktu, ¿e równie wa¿na w pracy naukowca 
jest systematycznośæ. Ca³e ¿ycie kierowa³am siê starym 
powiedzeniem „co masz zrobiæ jutro, zrób dzisiaj”. 
Nie mo¿na odk³adaæ za du¿o do tzw. szuflady. Ob-
serwujê m³odych ludzi. Robi¹ du¿o ciekawych rzeczy, 
ale wiele z nich zostawiaj¹ na potem, na później. To 
jest archiwum i w dodatku nie wiadomo, czy do niego 
kiedykolwiek sami siêgn¹. Dlatego t³umaczê, je¿eli coś 
robimy, poświêcamy czas i pieni¹dze, to doprowadźmy 
to co zaczêliśmy do koñca. Wtedy uzyskamy efekt, 
który w pracy naukowca jest wa¿ny: publikacje, granty 
i „obecnośæ w świecie”.

To jest zawód, w którym trzeba siê ca³y czas 
sprawdzaæ?
Tak, niezbêdna jest aktualna wiedza i ci¹g³a mobili-

zacja. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ wszystko wiemy. 
Ca³y czas trzeba śledziæ, co siê dzieje u nas, u s¹siada, 
na świecie. Szczególnie w tym obszarze, w którym ja 
siê znalaz³am, czyli chorób zakaźnych, a wiêc w świe-
cie, w którym drobnoustroje nie znaj¹ granic i barier, 
a transmisja wielu czynników zakaźnych na du¿e od-
leg³ości trwa nieraz krócej ni¿ jedna doba.

Co Pani¹ zafascynowa³o, w świecie, którego nie 
widzimy, czyli w świecie drobnoustrojów choro-
botwórczych?
Potrzeba dociekania i rozumienia. Do wszystkiego 

musimy jednak dochodziæ sami, bo przecie¿ zwierzê-
ta nam nie powiedz¹, co siê dzieje. Musimy drog¹ 
dedukcji umieæ zastosowaæ wiedzê. I to jest fascynu-
j¹ce. W moim wyk³adzie przedstawionym we Lwowie 
po wrêczeniu mi najwy¿szej godności akademickiej 
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 Doctora Honoris Causa - „Zoonozy XXI - wielu, stare 
i nowe wyzwania” - przywo³a³am s³owa naszej dwukrot-
nej laureatki Nagrody Nobla, Marii Curie-Sk³odowskiej: 
„W ¿yciu nie ma rzeczy, których powinniśmy siê baæ. 
S¹ tylko takie, które nale¿y zrozumieæ”. To piêkne 
i ci¹gle aktualne s³owa. 

A w tym dociekaniu jesteśmy krok do ty³u, czy 
krok do przodu w stosunku do tego świata? Mówi 
siê teraz wiele o zagro¿eniu bakteriami lekoopor-
nymi. Ludzkośæ wraca do punktu wyjścia, trac¹c 
narzêdzie, które j¹ uratowa³o, czyli antybiotyki.
Odkrycie antybiotyku o nazwie penicylina w pierw-

szej po³owie XX wieku przez szkockiego lekarza mikro-
biologa Aleksandra Fleminga sta³o siê prze³omowym 
momentem w medycynie i prze³omowym w historii 
ludzkości. By³o to olbrzymie osi¹gniêcie, podobnie jak 
wprowadzenie szczepieñ ochronnych. Walka z choro-
bami zakaźnymi sta³a siê skuteczniejsza. Ale przed tym 
światem drobnoustrojów, a wiêc bakteriami, wirusami, 
grzybami czy paso¿ytami musimy mieæ wiele pokory, 
zreszt¹ sam Fleming mówi³, ¿e penicylinê odkry³ przy-
padkiem: „To natura wyprodukowa³a penicylinê, ja j¹ 
tylko odkry³em”.

Prof. Alina Wieliczko jest pierwsz¹ kobiet¹ w historii 
lwowskiej uczelni, której nadano godnośæ doktora honoris 

causa (fot. UMWiB we Lwowie)

Ludzie z upośledzonym uk³adem odpornościo-
wym, zaka¿eni na przyk³ad wirusem HIV, umieraj¹ 
najczêściej z powodu powik³añ, wtórnych zaka¿eñ 
ró¿nymi drobnoustrojami, g³ównie grzybami. Rzeczy-
wiście, ludzkośæ zafascynowana antybiotykami, ich 
skuteczności¹ stosowa³a je szeroko w leczeniu ludzi, 
zwierz¹t, w rolnictwie. Czêsto w sposób nadmierny 
i niekontrolowany. Przez lata drobnoustroje, mówi¹c 
najprościej, zaczê³y stawaæ siê oporne na stosowane 
antybiotyki i dzisiaj mamy wokó³ siebie szczepy opor-

ne i wielooporne. Musimy wiêc wci¹¿ uczyæ siê tego 
świata drobnoustrojów. Obecnie du¿y nacisk k³adzie siê 
na monitorowanie lekooporności drobnoustrojów, tak 
w medycynie jak i weterynarii oraz na racjonalnie sto-
sowanie leków, by mieæ w przypadku zagro¿eñ takie, 
które bêd¹ t¹ ostatni¹ desk¹ ratunku dla ludzi. Dlatego 
te¿ poszukujemy alternatywnych mo¿liwości zapobie-
gania chorobom, tak w świecie ludzi, zwierz¹t i roślin.

Jak czêsto myje Pani rêce?
Czytam czasami w prasie artyku³y o tym, ¿e nadmiar 

higieny szkodzi, ¿e myjemy siê za czêsto, ¿e sprz¹tamy 
za dok³adnie, u¿ywamy za du¿o środków chemicznych. 
Uwa¿am jednak, ¿e czêste mycie i dezynfekcja w wielu 
obszarach czy dziedzinach s¹ bardzo po¿¹dane, na 
przyk³ad w produkcji ¿ywności. Tutaj szczególnie wa¿-
ne jest zachowanie procedur ju¿ na ka¿dym etapie 
produkcji tzn. „od pola do sto³u”. To wa¿ne, ponie-
wa¿ wed³ug Europejskiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa 
¯ywności (EFSA) do najczêściej stwierdzanych zaka¿eñ 
ludzi nale¿¹ obecnie kampylobakterieza i salmonelloza, 
czyli tzw. choroby od¿ywnościowe - foodborne dise-
ases. Zwierzêta s¹ czêsto nosicielami drobnoustrojów 
z rodzaju Salmonella czy Campylobacter, same te¿ 
rzadko choruj¹ z przebiegiem objawów klinicznych, 
natomiast nasz kontakt z nimi lub zanieczyszczon¹ ¿yw-
ności¹ mo¿e byæ dla nas źród³em zaka¿enia. Nie jeste-
śmy w stanie rozpoznaæ, czy na przyk³ad kura, która 
znosi jaja, jest zaka¿ona pa³eczkami Salmonella. Tylko 
wdro¿one programy monitorowania zdrowia zwierz¹t, 
w tym na przyk³ad ptaków w kierunku obecności Sal-
monella oraz du¿a świadomośæ producentów ¿ywności 
oraz nas konsumentów mo¿e tê sytuacjê epidemiolo-
giczn¹ zmieniæ. A wiêc mycie i dezynfekcja s¹ bardzo 
istotne. Ka¿dy z nas mo¿e byæ transmiterem ró¿nych 
drobnoustrojów, dlatego na przyk³ad ludzie, którzy 
pracuj¹ w przemyśle spo¿ywczym czy pracownicy ob-
s³uguj¹cy du¿e fermy powinni byæ badani w kierunku 
nosicielstwa ró¿nych drobnoustrojów. Z drugiej strony 
nasz organizm dba o pewn¹ równowagê, dlatego nasze 
cia³o zamieszkuje ogromna ilośæ bakterii - mniej wiêcej 
tyle samo, z ilu komórek jest zbudowane - które ³¹cznie 
tworz¹ bardzo po¿yteczny tzw. mikrobiom. 

Czy przyznanie tytu³u doktora honoris causa jest 
porównywalne z odebraniem nominacji profesor-
skiej w Belwederze?
To jest coś wiêcej. Oczywiście tê godnośæ mo¿na 

otrzymaæ nie bêd¹c profesorem, bo otrzymuje siê j¹ 
za szczególne osi¹gniêcia, ale to jest wielki zaszczyt, 
wyró¿nienie i docenienie wielu obszarów, nie tylko 
naukowych. To jest te¿ docenienie wszechstronnej 
dzia³alności, tego co cz³owiek robi i jak robi. Ja nigdy 
nie pracowa³am dla splendorów. Zawsze mia³am po 
prostu potrzebê stawiania sobie ci¹gle nowych wy-
zwañ. Tym bardziej wiêc, kiedy okaza³o siê, ¿e ktoś tê 
pracê dostrzeg³ i uzna³, ¿e zas³ugujê na wyró¿nienie, 
mog³am czuæ tylko radośæ. Kiedy w domu powiedzia-
³am, ¿e w³aśnie we Lwowie rozpoczê³a siê procedura 
w sprawie przyznania mi tytu³u doktora honoris causa, 

”Musimy nie tylko znać aktualny stan wie-
dzy, ale też umieć rozpoznawać, diagnozować, 
w przypadku różnych sytuacji leczyć i zapobie-
gać. Do tego lekarzom weterynarii potrzebna 
jest duża wiedza z zakresu mikrobiologii czy tak 
szybko rozwijającej się obecnie biotechnologii.
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bo przecie¿ procedura nie oznacza przyznania, m¹¿ 
powiedzia³ do mnie z uśmiechem: „a ju¿ myśla³em, ¿e 
szykujesz siê do emerytury razem ze mn¹”.

A szykuje siê Pani do emerytury?
Formalnie z racji wieku ju¿ na niej jestem, ale 

profesor, je¿eli oczywiście uczelnia tego chce, mo¿e 
pracowaæ do 70. roku ¿ycia. Wiem, ¿e moja praca 
jest ceniona i dobrze oceniana, wiêc mo¿e popracujê 
jeszcze. Oczywiście o ile zdrowie bêdzie równie dobre.

Kobiety maj¹ trudniej w weterynarii, trudniej 
w nauce?
Kiedyś rozmawia³am z jednym z profesorów o mê-

skich i niemêskich zawodach. Powiedzia³ „wiesz, w la-
tach 70. i 80. by³y dwa mêskie zawody - górnictwo na 
politechnice i weterynaria na rolniczej”. Nie wiedzia³, 
¿e by³am z naboru, kiedy przyjmowano na weterynariê 
tylko 10 procent kobiet. W tamtych czasach lekarz 
weterynarii to rzeczywiście by³ to mêski zawód. Po 
studiach pracowa³o siê g³ównie z du¿ymi zwierzêta-
mi. Dzisiaj weterynaria to jest zupe³nie inny obszar 
i mo¿liwości pracy. Rozwiniêta jest bardzo diagno-
styka, ta obrazowa i laboratoryjna, gdzie du¿o kobiet 
mo¿e pracowaæ. Leczy siê psy, koty, ma³e zwierzêta 
i zwierzêta egzotyczne. Ale okazuje siê, ¿e kobiety do-
brze siê sprawdzaj¹ równie¿ na fermach byd³a, trzo-
dy chlewnej. S¹ ambitne i pracowite. A czy w nauce 
mamy trudniej? Ja tego nie odczu³am, ale pamiêtam 
rady wydzia³u, gdzie by³y tylko trzy kobiety. Dzisiaj na 
zajêciach 80 procent studentów to kobiety. Czasami ju¿ 
matki wychowuj¹ce dzieci. Świetnie zorganizowane, 
systematyczne i zdolne. To procentuje.

Jak¹ da³aby Pani radê m³odym ludziom, którzy s¹ 
na studiach doktoranckich i myśl¹ o przysz³ości 
naukowej?
W nauce, tak jak w ¿yciu - trzeba byæ ciekawym 

wszystkiego i mieæ du¿o pokory. Jeśli tego nie mamy, 
szybko siê zniechêcamy. Nie zawsze otrzymujemy takie 
wyniki, jakich oczekiwaliśmy. Wtedy trzeba wracaæ 

do punktu wyjścia, powtórzyæ eksperyment, 
a to wymaga cierpliwości. Ka¿de wyzwa-
nie uczy nas pokory. Ja te¿ siê jej uczy³am. 
Pamiêtam, jak na pierwszym stypendium 
w Hanowerze pope³ni³am b³¹d laboratoryj-
ny i w kolejnym dniu zdziwi³am siê, ¿e nic 
mi rośnie na pod³o¿u. Takie doświadcze-
nie i prze¿ycie jest doskona³¹ lekcj¹, która 
kszta³tuje charakter i postawê naukowca. 

* * *
PROF. DR HAB. ALINA WIELICZKO
Prof. dr hab. Alina WIELICZKO jest pro-

fesorem zwyczajnym zatrudnionym w Kate-
drze Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwie-
rz¹t Egzotycznych na Wydziale Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wroc³awiu. Wybitny specjalista nauk 
weterynaryjnych z zakresu awiopatologii, 

twórca bogatego dorobku naukowego i popularyzator-
skiego z zakresu patologii ptaków, wychowawca wielu 
pokoleñ lekarzy weterynarii. 

Specjalizuje siê w zakresie patologii ptaków ze szcze-
gólnym ukierunkowaniem na diagnostykê i zwalczanie 
chorób bakteryjnych oraz wirusowych drobiu w wa-
runkach chowu wielkostadnego oraz ptaków dzikich 
i wolno ¿yj¹cych. Utworzy³a zespó³ dydaktyczno-na-
ukowy zajmuj¹cy siê patologi¹ ptaków egzotycznych, 
dzikich i wolno ¿yj¹cych, który nie tylko realizuje z tego 
obszaru program dydaktyczny, ale równie¿ zdobywa 
projekty naukowe oraz publikuje wyniki badañ w cza-
sopismach indeksowanych.

Zainteresowania transferem wiedzy od nauki do prak-
tyki zaowocowa³y utworzeniem przez prof. Wieliczko 
w 1997 roku akredytowanego laboratorium weteryna-
ryjnego, wspó³pracuj¹cego z macierzyst¹ uczelni¹ oraz 
z producentami drobiu. Realizacja tak bogatego dorobku 
naukowego prof. Aliny Wieliczko nie by³aby mo¿liwa bez 
realizacji licznych projektów badawczych i kierowania 
zespo³ami naukowymi. Uczestniczy³a w realizacji 16 pro-
jektów naukowych, w tym w 6 by³a kierownikiem i w 3 
g³ównym wykonawc¹ (wykaz najwa¿niejszych projektów 
badawczych w za³¹czniku).

Profesor Wieliczko swoj¹ dzia³alnośæ naukow¹ roz-
wija³a w ścis³ym kontakcie z nauk¹ światow¹. Odby³a 
liczne sta¿e naukowe w ośrodkach badawczych za gra-
nic¹ m.in. d³ugoterminowe w Niemczech (Hannover, 
Monachium), sta¿e laboratoryjne w Holandii (Biltho-
ven), USA (Idexx) i Wielkiej Brytanii (Weybridge). By³a 
stypendystk¹ fundacji „Tempus”. Wyniki swoich prac 
naukowych prezentowa³a na licznych kongresach, sym-
pozjach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, 
w tym w ramach programu European Commission 
- COST Action 839. 

Dorobek naukowy prof. Aliny Wieliczko, wa¿ny 
zarówno dla nauki, jak te¿ praktyki weterynaryjnej 
obejmuje ³¹cznie 430 pozycji, z czego 164 stanowi¹ 
oryginalne prace twórcze, 230 to artyku³y i doniesienia 
na konferencje krajowe i zagraniczne, 36 - prace po-
pularno-naukowe i przegl¹dowe. Ponadto, jest wspó³-

W uroczystości uczestniczyli rektor UPWr Tadeusz Trziszka, dziekan 
weterynarii Krzysztof Kubiak, pracownicy wydzia³u oraz bliscy prof. 

Aliny Wieliczko (fot. UMWiB we Lwowie)
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autorem dwóch wydañ (2005r. i 2011r.) podrêcznika 
akademickiego „Choroby drobiu”, redaktorem nauko-
wym polskiego wydania „Poultry Diseases” (2010r.) 
oraz autorem ponad 40 innych opracowañ (opinie, 
ekspertyzy, zwarte materia³y szkoleniowe). Wykaz naj-
wa¿niejszych prac z ostatnich lat w za³¹czniku.

Wyniki prac badawczych prof. Wieliczko publiko-
wa³a w recenzowanych czasopismach, obecnie znaj-
duj¹cych siê na liście Journal Citation Reports (JCR), 
w takich jak: BMC Vet Research, Virology Journal, 
Veterinary Microbiology, Avian Diseases, Bull Vet Inst 
Pulawy, Vector-Borne and Zoonotic Diseases, Micro-
bial Drug Resistance, Infection Genetic Evolution, 
Current Microbiology, Polish Journal of Veterinary 
Sciences, Berliner Münchener Tierärztliche Wochen-
schrift, Medycyna Weterynaryjna i innych.

Aktywnośæ naukowa profesor Wieliczko sprzyja³a 
rozwojowi kadry naukowej. Profesor wypromowa³a 8 
doktorów nauk weterynaryjnych, wykona³a recenzjê 12 
prac doktorskich, 10 recenzji na stopieñ doktora habi-
litowanego, 5 na stanowisko profesora i 2 recenzje na 
tytu³ profesora. Ponadto recenzowa³a wiele projektów 
badawczych, artyku³ów naukowych dla wydawnictw 
czasopism krajowych i zagranicznych.

Prof. Alina Wieliczko jest cenionym nauczycielem 
akademickim. Prowadzi zajêcia dydaktyczne dla studen-
tów Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej oraz dla Wy-
dzia³u Biotechnologii i Nauk o ¯ywności. Od wielu lat 
aktywnie uczestniczy w kszta³ceniu podyplomowym le-
karzy weterynarii w ramach studiów specjalizacyjnych. 
Pe³ni przy tym funkcjê kierownika Specjalizacji nr 5 we 
Wroc³awiu (Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych).

Na przestrzeni wieloletniej pracy zawodowej wyg³o-
si³a wiele referatów na kursach specjalistycznych dla 
lekarzy weterynarii oraz producentów drobiu, hodow-
ców go³êbi pocztowych i ptaków ozdobnych (organi-
zowanych czêsto w ramach funduszy zewnêtrznych 
np. PHARE czy SAPARD). Od 1979r. jako wspó³or-
ganizator, wspólnie z profesorem Micha³em Mazurkie-
wiczem, zaś od 2003r. jako przewodnicz¹ca zespo³u 
naukowego organizuje coroczne wroc³awskie konfe-
rencje naukowe (ju¿ ponad 40), poświêcone aktualnym 
problemom w patologii drobiu. Konferencje te wpisane 
s¹ do sta³ego kalendarza wydarzeñ naukowych skupia-
j¹cych specjalistów z kraju i zagranicy, a tak¿e lekarzy 
weterynarii wolnej praktyki. Dzia³alnośæ ta w du¿ym 
zakresie przyczyni³a siê promocji oraz rozwoju macie-
rzystego wydzia³u i uczelni. 

Prof. Wieliczko zosta³a odznaczona Srebrnym Krzy-
¿em Zas³ugi, Medalem Z³otym za D³ugoletni¹ S³u¿bê, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem Zas³u-
¿ony dla Wydzia³u Nauk o ̄ ywności, odznak¹ zas³u¿o-
ny dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Za dzia³alnośæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organiza-
cyjn¹ otrzyma³a nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wy¿szego (2), Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2), 
komitetu Mikrobiologii PAN (1), Zarz¹du G³ównego 
PTNW (4) oraz nagrody JM Rektora Akademii Rolni-
czej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu (22).

kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

Szanowni Pañstwo, 
w zwi¹zku z pismem Kliniki Weterynaryjnej dr n.wet. 

Dariusza Niedzielskiego VETCARE GROUP Sp. z o.o., 
datowanym na dzieñ 09.08.2016 r., które wp³ynê³o do 
biura Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu w dniu 10.08.2016 r., niniejszym przekazu-
je sugerowane odpowiedzi na zawarte w nim pytania. 

Pytanie 1. „Proszê o informacje czy kliniki wetery-
naryjne s¹ zobowi¹zane do stworzenia bazy danych 
osobowych i wskazania jej administratora?” 
Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t 
(dalej zwana „u.z.l.z.”) zak³ad leczniczy dla zwierz¹t 
prowadzi dokumentacjê świadczonych us³ug wetery-
naryjnych określon¹ odrêbnymi przepisami oraz za-
pewnia jej ochronê i poufnośæ. Odrêbnym przepisem, 
o którym mowa w cytowanym przepisie u.z.l.z., jest 
przepis art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierz¹t (dalej zwana „u.o.z.z.”), w myśl 
którego lekarze weterynarii s¹ obowi¹zani do prowa-
dzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wyko-
nywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz 
stosowanych produktów leczniczych i pasz leczniczych. 
Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e zakres i sposób prowadze-
nia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji 
leczenia zwierz¹t zosta³ określony w drodze aktu wy-
konawczego, wydanego na podstawie przepisu art. 
53 ust. 4 u.o.z.z., w postaci Rozporz¹dzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumenta-
cji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierz¹t 
oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji. Zgodnie z §7 
pkt 5) wskazanego rozporz¹dzenia, ksi¹¿ka leczenia 
zwierz¹t zawiera imiê, nazwisko i adres albo nazwê, 
siedzibê i adres posiadacza zwierzêcia. Maj¹c powy¿-
sze na uwadze dokumentacja lekarsko-weterynaryjna, 
któr¹ jest zobowi¹zany prowadziæ i przechowywaæ 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t zawiera dane osobowe 
posiadacza zwierzêcia. Zgodnie natomiast z art. 7 
pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (dalej jako „u.o.d.o.”), przez zbiór 
danych rozumie siê ka¿dy posiadaj¹cy strukturê ze-
staw danych o charakterze osobowym, dostêpnych 
wed³ug określonych kryteriów, niezale¿nie od tego, 
czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funk-
cjonalnie. Maj¹c powy¿sze na uwadze, dokumentacja 
lekarsko-weterynaryjna w czêści zawieraj¹cej dane oso-

Akty i porady

prawne
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bowe posiadacza zwierzêcia stanowi element zbioru 
danych osobowych. Ponadto zbiory danych zazwyczaj 
s¹ tworzone na potrzeby wystawienia klientom zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t faktur VAT dokumentuj¹cych 
świadczone us³ugi weterynaryjne, z uwagi na obowi¹zu-
j¹ce przepisy prawa podatkowego. Podkreśliæ równie¿ 
nale¿y, ¿e podmiot prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla 
zwierz¹t przetwarza dane swych pracowników i wspó³-
pracowników (prowadzi akta osobowe pracowników). 
Innymi zbiorami danych jakie mo¿e gromadziæ zak³ad 
leczniczy dla zwierz¹t jest zbiór dotycz¹cy posiadaczy 
zwierz¹t dla których zosta³ wystawiony paszport. Zgod-
nie z art. 24 ea ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych lekarz weterynarii gromadzi i przekazuje 
okrêgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej nastêpuj¹ce 
dane osobowe posiadacza zwierzêcia, któremu zosta³ 
wystawiony paszport: imiê i nazwisko, miejsce zamiesz-
kania i adres oraz numer telefonu i adres poczty elek-
tronicznej. Podobnie w ramach zak³adu leczniczego dla 
zwierz¹t s¹ przetwarzane dane osobowe gromadzone 
w rejestrze posiadaczy psów zaszczepionych przeciw-
ko wściekliźnie. Zgodnie bowiem z za³¹cznikiem nr 1 
do Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczegó³o-
wego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepio-
nych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia 
o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, w rejestrze 
gromadzi siê dane o imieniu, nazwisku i miejscu za-
mieszkania posiadacza psa. 

Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y przyj¹æ, ¿e pod-
miot prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t w ra-
mach prowadzonej dzia³alności zazwyczaj gromadzi 
dane osobowe tworz¹ce zbiory danych. 

Pytanie 2. „Jeśli tak czy naturalnym tego nastêp-
stwem ma byæ zg³oszenie takowej bazy do GIODO?”
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2) u.o.d.o., u.o.d.o. stosu-

je siê do osób fizycznych i osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych niebêd¹cych osobami prawnymi, 
je¿eli przetwarzaj¹ dane osobowe w zwi¹zku z dzia³al-
ności¹ zarobkow¹, zawodow¹ lub dla realizacji celów 
statutowych, które maj¹ siedzibê albo miejsce zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo 
w pañstwie trzecim, o ile przetwarzaj¹ dane osobowe 
przy wykorzystaniu środków technicznych znajduj¹cych 
siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 7 
pkt 2) u.o.d.o. wskazano, ¿e przez przetwarzanie da-
nych rozumie siê jakiekolwiek operacje wykonywane 
na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udo-
stêpnianie i usuwanie, a zw³aszcza te, które wykonuje 
siê w systemach informatycznych. Maj¹c powy¿sze na 
uwadze, jak wskazano wy¿ej na potrzeby sporz¹dzenia 
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej zak³ad leczni-
czy dla zwierz¹t gromadzi dane osobowe posiadaczy 
zwierz¹t oraz na potrzeby dokumentacji podatkowej 
świadczonych us³ug weterynaryjnych, czy te¿ w ramach 
akt osobowych pracowników zak³adu leczniczego dla 
zwierz¹t, tym samym podmiot prowadz¹cy zak³ad lecz-

niczy dla zwierz¹t zazwyczaj przetwarza dane osobowe, 
co powoduje, ¿e bêdzie mia³a do niego zastosowanie 
u.o.d.o. określaj¹ca zasady postêpowania przy prze-
twarzaniu danych osobowych. Podmiot prowadz¹cy 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t jest administratorem da-
nych w rozumieniu art. 7 pkt 4) u.o.d.o. W zwi¹zku 
z powy¿szym na wskazanym podmiocie spoczywa sze-
reg obowi¹zków wynikaj¹cych m.in. z art. 26 u.o.d.o., 
art. 36 u.o.d.o. i inne. 

Zgodnie natomiast z przepisem art. 40 u.o.d.o., 
administrator danych jest obowi¹zany zg³osiæ zbiór 
danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 
Ochrony Danych Osobowych, z zastrze¿eniem art. 43 
u.o.d.o., który zawiera katalog zbiorów danych zwol-
nionych z obowi¹zku rejestracji. Udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, czy konkretny podmiot prowadz¹cy zak³ad 
leczniczy dla zwierz¹t jest zobowi¹zany do rejestracji 
zbioru danych wymaga ustalenia, czy posiada on zbiór 
danych i jakiego rodzaju jest to zbiór. Odnosz¹c siê do 
wskazanych wy¿ej zbiorów, jakie mog¹ byæ zazwyczaj 
przetwarzane przez podmiot prowadz¹cy zak³ad leczni-
czy dla zwierz¹t, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mo¿e byæ to zbiór 
danych posiadaczy zwierz¹t zawarty w dokumentacji 
lekarsko-weterynaryjnej, zbiór danych kontrahentów 
na potrzeby wystawienia faktury VAT, zbiór danych 
pracowników i wspó³pracowników zak³adu leczniczego 
dla zwierz¹t, zbiór danych w ramach rejestru psów, 
które zosta³y zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz 
zbiór danych posiadaczy zwierz¹t dla których zosta³ 
wystawiony paszport. Odnosz¹c powy¿sze do przepisu 
art. 43 u.o.d.o. nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w myśl pkt 4) 
wskazanego przepisu administratorzy danych s¹ zwol-
nieni z obowi¹zku rejestracji danych przetwarzanych 
w zwi¹zku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im 
us³ug na podstawie umów cywilnoprawnych, a tak¿e 
dotycz¹cych osób u nich zrzeszonych lub ucz¹cych 
siê, a tak¿e zgodnie z pkt 8) danych przetwarzanych 
wy³¹cznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub 
prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Wobec 
tego, w zakresie wskazanych zbiorów danych na za-
k³adzie leczniczym dla zwierz¹t nie bêdzie spoczywa³ 
obowi¹zek rejestracji (meldunkowy) zbioru danych. 
W¹tpliwości budzi natomiast kwestia zbioru danych 
zawartych w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, 
zbioru danych zawartych w rejestrze psów zaszcze-
pionych przeciwko wściekliźnie oraz zbiór danych 
posiadaczy zwierz¹t dla których zosta³y wystawione 
paszporty. Zgodnie bowiem z art. 43 pkt 5) u.o.d.o. 
z obowi¹zku rejestracji zwolnieni s¹ administratorzy 
danych dotycz¹cych osób korzystaj¹cych z ich us³ug 
medycznych, obs³ugi notarialnej, adwokackiej, radcy 
prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatko-
wego lub bieg³ego rewidenta. W ramach wskazanego 
przepisu nie wskazano na dane osób korzystaj¹cych 
z us³ug weterynaryjnych, tym samym nale¿y przyj¹æ, ¿e 
jeśli podmiot prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t 
dysponuje zbiorem danych osób korzystaj¹cych z us³ug 
weterynaryjnych, np. dane zawarte w dokumentacji 
lekarsko-weterynaryjnej, dane posiadaczy psów za-
szczepionych przeciwko wściekliźnie, dane posiadaczy 
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zwierz¹t dla których zosta³ wystawiony paszport, to 
jest on zobowi¹zany do zg³oszenia go do rejestracji 
Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Na-
le¿y jednak zastrzec, ¿e dotyczy to sytuacji, w której 
dane przetwarzane s¹ w zbiorach, które s¹ prowadzone 
z wykorzystaniem systemów informatycznych. Jeśli 
natomiast dane s¹ przetwarzane w zbiorze, który nie 
jest prowadzony z wykorzystaniem systemów infor-
matycznych, to brak jest obowi¹zku rejestracji takiego 
zbioru, co wynika z art. 43 pkt 12) u.o.d.o.

Na koniec nale¿y wskazaæ, ¿e ka¿dy podmiot 
prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t powinien 
przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê, czy i jakie zbiory 
danych przetwarza oraz poczyniæ kroki zmierzaj¹ce do 
rejestracji zbiorów danych w zakresie, których istnieje 
taki obowi¹zek. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e zgodnie 
z przepisem art. 53 u.o.d.o. za niezg³oszenie do re-
jestracji zbioru danych grozi odpowiedzialnośæ karna. 

Pytanie 3. „Czy mamy prawo przy wystawianiu 
FV (zw³aszcza na dy¿urach nocnych) prosiæ o po-
twierdzenie to¿samości poprzez okazanie dowodu 
osobistego, prawa jazdy lub paszportu?”
Szereg przepisów przewiduje uprawnienie do ¿¹da-

nia okazania dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samośæ 
lub określone dane osobowe. Tytu³em przyk³adu mo¿na 
wskazaæ, na przepis art. 59b ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o us³ugach p³atniczych, w myśl którego przy 
dokonywaniu p³atności z u¿yciem karty p³atniczej iden-
tyfikuj¹cej osobê upowa¿nion¹ do jej u¿ywania, osoba 
korzystaj¹ca z tej karty jest obowi¹zana do okazania 
akceptantowi, na jego ¿¹danie, dokumentu potwier-
dzaj¹cego jej to¿samośæ. Innym przyk³adem mo¿e byæ 
przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia³aniu 
alkoholizmowi, zgodnie z którym, w przypadku w¹t-
pliwości, co do pe³noletniości nabywcy sprzedaj¹cy 
lub podaj¹cy napoje alkoholowe uprawniony jest do 
¿¹dania okazania dokumentu stwierdzaj¹cego wiek 
nabywcy. Brak jest jednak ogólnego przepisu, który 
upowa¿nia³by podmiot sprzedaj¹cy określone towary 
lub świadcz¹cy określone us³ugi do ¿¹dania okazania 
dokumentu to¿samości. 

Niemniej jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e us³uga we-
terynaryjna jest świadczona posiadaczowi zwierzêcia 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi 
rodzaj umowy o świadczenie us³ug, do której na pod-
stawie przepisu art. 750 k.c. bêd¹ mia³y odpowiednie 
zastosowanie przepisy o umowie zlecenia. Jednym 
z przejawów zasady swobody umów wyra¿onej w art. 
3531 k.c. jest mo¿liwośæ swobodnego wyboru kon-
trahenta, z którym zostanie zawarta umowa. Innymi 
s³owy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e zdecydowaæ, 
czy bêdzie świadczy³ lub te¿ nie us³ugi weterynaryjne 
na rzecz określonego kontrahenta. Umowa o świad-
czenie us³ug weterynaryjnych zazwyczaj jest zawierana 
w formie ustnej lub per facta concludentia. Podmiot 
prowadz¹cy zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e jednak 
uzale¿niæ przyst¹pienie do świadczenia us³ug wetery-
naryjnych (zawarcia umowy) od podania danych oso-

bowych przez posiadacza zwierzêcia, które pozwol¹ 
na wykonanie zawartej umowy, czyli ewentualne 
dochodzenie nale¿ności z tytu³u wynagrodzenia za 
świadczone us³ugi od posiadacza zwierzêcia. Ponadto 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e uzale¿niæ przyst¹-
pienie do świadczenia us³ug od okazania dokumen-
tu potwierdzaj¹cego dane podane przez posiadacza 
zwierzêcia. Oczywiście podmiotowi prowadz¹cemu 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t nie wolno kserowaæ lub 
skanowaæ dokumentu to¿samości. W istocie posia-
dacz zwierzêcia bêdzie mia³ wybór, mianowicie mo¿e 
skorzystaæ z us³ug zak³adu leczniczego dla zwierz¹t po 
dobrowolnym podaniu swoich danych umo¿liwiaj¹cych 
wystawienie rachunku lub faktury VAT i dobrowolnym 
okazaniu dokumentu je potwierdzaj¹cego lub nie po-
daæ wskazanych danych i nie okazaæ dokumentu po-
twierdzaj¹cego podane dane, co spowoduje, ¿e zak³ad 
leczniczy dla zwierz¹t odmówi świadczenia us³ug na 
rzecz posiadacza zwierzêcia (nie zawrze z nim umowy 
o świadczenie us³ug weterynaryjnych). Ponadto, jak 
wskazano wy¿ej, podanie prawid³owych danych po-
siadacza zwierzêcia jest konieczne w celu poprawnego 
sporz¹dzenia przez lekarza weterynarii dokumentacji 
lekarsko-weterynaryjnej, co tym bardziej uzasadnia 
uzale¿nienie świadczenia us³ug weterynaryjnych (za-
warcia umowy o świadczenie us³ug weterynaryjnych) 
od podania niezbêdnych danych posiadacza zwierzêcia. 
Podsumowuj¹c, brak jest szczególnego uregulowania 
upowa¿niaj¹cego zak³ad leczniczy dla zwierz¹t do ¿¹-
dania okazania dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samośæ 
posiadacza zwierzêcia. Niemniej jednak, w przypadku, 
gdy posiadacz nie chce dobrowolnie okazaæ dokumen-
tu to¿samości w celu zweryfikowania podanych przez 
niego danych koniecznych na potrzeby świadczenia 
us³ug weterynaryjnej zak³ad leczniczy dla zwierz¹t mo¿e 
odmówiæ świadczenia us³ugi weterynaryjnej (odmówiæ 
zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie 
us³ug weterynaryjnych). 

Pytanie 4. „Czy mo¿emy od ka¿dego z Klientów 
wymagaæ podania numeru PESEL?”
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 3) u.o.d.o. admini-

strator danych przetwarzaj¹cy dane powinien do³o-
¿yæ szczególnej staranności w celu ochrony interesów 
osób, których dane dotycz¹, a w szczególności jest 
obowi¹zany zapewniæ, aby dane te by³y merytorycznie 
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w ja-
kich s¹ przetwarzane. Zak³ad leczniczy dla zwierz¹t 
zazwyczaj przetwarza dane osobowe klientów w celu 
świadczenia us³ug weterynaryjnych, tym samym pod-
staw¹ przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 
3) u.o.d.o., zgodnie z którym przetwarzanie danych 
osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne 
do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotycz¹, 
jest jej stron¹ lub gdy jest to niezbêdne do podjêcia 
dzia³añ przed zawarciem umowy na ¿¹danie osoby, 
której dane dotycz¹. Ponadto podstaw¹ do przetwa-
rzania nr PESEL przez zak³ad leczniczy dla zwierz¹t 
jest równie¿ art. 23 ust. 1 pkt 5) u.o.d.o., zgodnie 
z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeśli 
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jest to niezbêdne dla wype³nienia prawnie usprawiedli-
wionych celów realizowanych przez administratorów 
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie 
narusza praw i wolności osoby, której dane dotycz¹. 
Za prawnie usprawiedliwiony cel, uwa¿a siê natomiast 
dochodzenie roszczeñ z tytu³u prowadzonej dzia³alności 
gospodarczej. W zwi¹zku z powy¿szym, w zakresie 
przetwarzania nr PESEL przez zak³ady lecznicze dla 
zwierz¹t pojawia siê pytanie, czy jest to adekwatne 
z punktu widzenia celu dla jakiego dane osobowe klien-
tów s¹ gromadzone. W zwi¹zku wskazanymi wy¿ej 
celami w jakich dane s¹ gromadzone w ramach zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t oraz brzmieniem przepisów 
postêpowania cywilnego, które przewiduj¹ koniecz-
nośæ wskazania w pozwie zmierzaj¹cym do dochodze-
nia roszczeñ nr PESEL, wydaje siê, ¿e adekwatnym 
jest gromadzenie i przetwarzanie tej danej osobowej 
przez zak³ad leczniczy dla zwierz¹t, na wypadek gdyby 
klient nie uiści³ nale¿nego wynagrodzenia za świadczo-
ne us³ugi weterynaryjne (nie wykona³ zawartej umowy). 
Zauwa¿my, ¿e zgodnie z art. 50532 §2 pkt 1) k.p.c. 
pozew powinien zawieraæ równie¿ numer PESEL lub 
NIP pozwanego bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, je¿eli jest on 
obowi¹zany do jego posiadania lub posiada go nie ma-
j¹c takiego obowi¹zku. W zwi¹zku z powy¿szym, jeśli 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t nie bêdzie przetwarza³ nr 
PESEL swoich kontrahentów, to utrudnione mo¿e byæ 
dochodzenie przez zak³ady lecznicze roszczeñ o zap³atê 
wynagrodzenia wynikaj¹cych z umów o świadczenie 
us³ug weterynaryjnych. Dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e 
przetwarzanie przez zak³ad leczniczy dla zwierz¹t nr PE-
SEL posiadaczy zwierz¹t jest uzasadnione i adekwatne 
z punktu widzenia celu w jakim dane te s¹ przetwarza-
ne, a mianowicie świadczenia us³ug weterynaryjnych 
oraz wype³nienia prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez administratora danych. 

Pytanie 5. „W zwi¹zku z brakiem zamiaru prze-
twarzania zebranych danych na potrzeby inne ni¿ 
proces leczenia, czy w³aściciele powinni podpisywaæ 
zgodê na przetwarzanie danych osobowych wy³¹cz-
nie do celów leczenia, z mo¿liwości¹ wgl¹du w swoje 
dane i ich korekty?”
O zgodnym z prawem przetwarzania danych osobo-

wych mo¿emy mówiæ, gdy jest spe³niony, co najmniej 
jeden z piêciu warunków przetwarzania danych okre-
ślonych w art. 23 ust. 1 u.o.d.o. Wobec powy¿szego, 
jeśli zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) u.o.d.o., wykorzy-
stywanie danych osobowych uzasadnia koniecznośæ 
realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotycz¹ jest jej 
stron¹, lub gdy jest to konieczne do podjêcia koniecz-
nych dzia³añ przed zawarciem takiej umowy, to dodat-
kowe ¿¹danie zgody na przetwarzanie danych w celu 
realizacji umowy, jest zbêdne. Jeśli zak³ad leczniczy dla 
zwierz¹t gromadzi dane swojego klienta (posiadacza 
zwierzêcia) i ma zamiar wykorzystywaæ je jedynie do 
celu realizacji umowy (świadczenia us³ug weterynaryj-
nych), któr¹ z nim zawiera, to nie powinien zwracaæ 
siê o zgodê na przetwarzanie danych. Jeśli natomiast 
zak³ad leczniczy dla zwierz¹t zamierza wykorzystaæ 

dane swoich klientów (posiadaczy zwierz¹t) w innym 
celu ni¿ do realizacji lub wykonania zawartej umowy, 
nie spe³niaj¹c przy tym ¿adnego z warunków określo-
nych w art. 23 ust. 1 pkt 2-5) u.o.d.o., to dopiero 
wówczas powinien uzyskaæ zgodê osoby, której dane 
maj¹ byæ przetwarzane. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e 
w przypadku zak³adu leczniczego dla zwierz¹t mo¿e 
istnieæ jeszcze inna przes³anka przetwarzania danych 
osobowych, ani¿eli wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 3) 
u.o.d.o. Zauwa¿my bowiem, ¿e przepisy szczególne 
nak³adaj¹ na zak³ady lecznicze obowi¹zek zamieszcze-
nia w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, czy te¿ 
rejestrze psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie 
danych posiadaczy zwierz¹t, tym samym podstaw¹ 
przetwarzania tych danych mo¿e byæ równie¿ prze-
pis art. 23 ust. 1 pkt 2) u.o.d.o., zgodnie z którym 
przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to 
niezbêdne dla zrealizowania uprawnienia lub spe³nienia 
obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa. 

Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y wskazaæ, ¿e 
gromadzenie danych osobowych posiadaczy zwierz¹t 
na potrzeby świadczenia us³ug weterynaryjnych nie 
wymaga ich pisemnej zgody, poniewa¿ podstawa do 
przetwarzania ich danych wynika bezpośrednio z prze-
pisów u.o.d.o.

Pytanie 6. „Jak w takiej sytuacji wygl¹da udostêp-
nienie danych takich osób naszym pe³nomocnikom 
i firmom windykacyjnym?”
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) u.o.d.o. przetwarzanie 

danych osobowych, w tym ich udostêpnianie, jest do-
puszczalne, jeśli jest niezbêdne dla wype³nienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez admini-
stratorów danych albo odbiorców danych, a przetwa-
rzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane 
dotycz¹. Ze wzglêdu na to, ¿e - stosownie do art. 23 
ust. 4 pkt 2) u.o.d.o. - za prawnie usprawiedliwiony cel 
uwa¿a siê dochodzenie roszczeñ z tytu³u prowadzonej 
przez administratora danych dzia³alności gospodarczej, 
przetwarzanie danych w takim przypadku jest prawnie 
dopuszczalne. Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e admini-
strator danych mo¿e powierzyæ przetwarzanie danych 
osobowych podmiotowi zajmuj¹cemu siê windykacj¹ 
wierzytelności w drodze umowy zawartej na piśmie na 
podstawie art. 31 u.o.d.o. Koniecznymi elementami 
tej umowy jest określenie celu, w jakim podmiot, któ-
remu powierzono przetwarzanie danych mo¿e je prze-
twarzaæ oraz zakresu powierzonych do przetwarzania 
danych. Podmiot ten mo¿e bowiem przetwarzaæ dane 
wy³¹cznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. 
Powierzenie przetwarzania danych na podstawie umo-
wy, o której stanowi art. 31 u.o.d.o., w określonym 
w niej celu, jest dzia³aniem prawnie dopuszczalnym 
i nie stanowi nieuprawnionego udostêpnienia danych 
przez ich administratora innemu podmiotowi - tak 
zob. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych z dnia 14 września 2010 r., znak 
DOLiS/DEC-1103/10. 

Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e równie¿ dzia³anie przez 
pe³nomocnika ustanowionego na podstawie art. 95 
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k.c. oraz art. 86 k.p.c., nie stanowi naruszenia przepi-
sów prawa. Dzia³anie takie znajduje bowiem podstawê 
prawn¹ w przes³ance przetwarzania danych osobowych 
wskazanej w art. 23 ust. 1 pkt 2) u.o.d.o., zgodnie 
z któr¹ przetwarzanie danych jest dopuszczalne, je¿eli 
jest to niezbêdne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa. 
Istot¹ pe³nomocnictwa jest z³o¿enie przez mocodawcê 
oświadczenia woli, którego treści¹ jest upowa¿nienie 
określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem 
prawnym dla mocodawcy czynności prawnych okre-
ślonych w pe³nomocnictwie. Natomiast istot¹ pe³no-
mocnictwa procesowego jest upowa¿nienie określonej 
osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym 
dla mocodawcy czynności procesowych. 

Reasumuj¹c, zarówno powierzenie danych firmie 
windykacyjnej w drodze umowy, o której mowa w art. 
31 u.o.d.o., jak i przekazanie danych osobowych pro-
fesjonalnemu pe³nomocnikowi w celu dochodzenia 
przez niego roszczeñ przed s¹dem (realizacji uprawnieñ 
i prawnie usprawiedliwionych celów przez administra-
tora danych) stanowi zgodne z prawem udostêpnienie 
danych osobowych. 

dr Piotr Rodziewicz
adwokat

Kronika

wydarzeñ

XI MISTRZOSTWA POLSKI 
LEKARZY WETERYNARII 

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 
Bia³ka Tatrzañska 2018

W dniu 10.03.2018r. w ośrodku narciarskim Ka-
niówka w Bia³ce Tatrzañskiej odby³y siê ju¿ po raz 
jedenasty Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii 
w Narciarstwie Alpejskim. Impreza zorganizowana po 
raz pierwszy przez Dolnośl¹sk¹ Izbê Lekarsko-Wete-
rynaryjn¹ w 2003r., od 2 lat jest wspó³organizowana 
przez Okrêgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne - Dol-
nośl¹sk¹ i Ma³opolsk¹. 

W tym roku na starcie stanê³o czterdziestu trzech 
zawodników. Wśród nich byli zarówno je¿d¿¹cy pro-
fesjonalnie, jak i stawiaj¹cy pierwsze kroki na deskach. 
Wyj¹tkowośæ zawodów polega³a te¿ na tym, ¿e wziê-
³o w nich udzia³ wielu Prezesów i vice-Prezesów Rad 

Okrêgowych (Dolnośl¹skiej - Wojciech Hildebrand 
i Robert Karczmarczyk, Ma³opolskiej - Lech Pankie-
wicz, Kujawsko-Pomorskiej - Maciej Bachurski, Lu-
buskiej - Dorota Suchecka, Opolskiej - Marek Wis³a, 
Podkarpackiej - Piotr Rucki, Warszawskiej - Marek 
Mastalerek, Zachodniopomorskiej - Hubert Jagusz) 
z Prezesem Rady Krajowej Jackiem £ukaszewiczem 
na czele. 

Pogoda, choæ wydawa³a siê pocz¹tkowo niesprzy-
jaj¹ca, ju¿ od późnych godzin rannych pokaza³a swoje 
³askawe oblicze i zawodnicy mogli obserwowaæ pano-
ramê Tatar ze stoków Horników Wierchu. 

Po czêści sportowej, tradycyjnie ju¿ odby³a siê impre-
za integracyjna w karczmie na stoku. Przed konsump-
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cj¹ Prezes Rady Krajowej Jacek £ukaszewicz oraz orga-
nizatorzy: Wojciech Hildebrand, Robert Karczmarczyk 
i Lech Pankiewicz, wrêczyli puchary zwyciêzcom oraz 
nagrody wszystkim uczestnikom. Tytu³ Mistrzyni Polski 
Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim w roku 
2018 oraz Puchar Prezesa Rady Krajowej w kategorii 
kobiet otrzyma³a Julia Jurkanis (drugie miejsce - Ali-
cja Pilch, trzecie - Magdalena Świrska). W kategorii 
mê¿czyzn tytu³ Mistrza Polski Lekarzy Weterynarii 
w Narciarstwie Alpejskim ora z Puchar Prezesa Rady 
Krajowej w roku 2018 otrzyma³ Krzysztof Pilch, który 
obroni³ zesz³oroczny tytu³ mistrzowski (drugie miejsce 
- Maciej Witkowski, trzecie - Wojciech T³ustochowicz). 
Tradycj¹ zawodów jest nagradzanie wszystkich uczest-
ników Mistrzostw oraz fundowanie nagród specjalnych. 
W tym roku nagrod¹ specjaln¹, ufundowan¹ przez 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz, za najbezpiecz-
niejszy zjazd zosta³ uhonorowany Maciej Bachurski 
- Prezes Rady Izby Kujawsko-Pomorskiej. 

Entuzjazm uczestników zarówno zawodów, jak i im-
prezy integracyjnej, zachêca do organizacji kolejnych 
edycji zawodów, które na dobre wpisa³y siê w tradycjê 
samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego.

 Organizatorzy:
 Wojciech Hildebrand
 Robert Karczmarczyk

 Lech Pankiewicz

WIELKANOCNE SPOTKANIE KO£A 
SENIORÓW LEKARZY WETERYNARII 

2018r. 
W siedzibie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-

ryjnej w dniu 27 marca 2018r. odby³o siê spotkanie 
Seniorów Lekarzy Weterynarii z okazji Świ¹t Wielka-
nocnych. Przyby³ych na spotkanie powita³ w serdecz-
nych s³owach Pan Prezes Rady DIL-Wet. dr Wojciech 
Hildebrand. Z³o¿y³ najserdeczniejsze ¿yczenia pomyśl-
ności, d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu, spêdzenia Świ¹t 

w mi³ej i serdecznej atmosferze wśród rodziny i bliskich 
osób. Przekaza³ ¿yczenia świ¹teczne od Dolnośl¹skiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wroc³awiu dr. 
Zdzis³awa Króla oraz wiceprezesów DIL-Wet. dr. Ro-
berta Karczmarczyka i dr. Jana Dorobka, którzy z po-
wodu zajêæ s³u¿bowych nie mogli przybyæ na spotkanie. 

Prezes Ko³a Seniorów lek. wet. Bohdan Wojtal 
podziêkowa³ Panu Prezesowi dr. Wojciechowi Hil-
debrandowi za przybycie i udzia³ w spotkaniu. Z³o¿y³ 
wszystkim obecnym najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji 
Świ¹t Wielkanocnych ¿ycz¹c d³ugich lat ¿ycia w zdro-
wiu i dobrym samopoczuciu. Przekaza³ ¿yczenia od 
kole¿anek i kolegów, którzy z przyczyn od siebie nie-
zale¿nych nie mogli wzi¹æ udzia³u w spotkaniu. 
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Honorowy Prezes Ko³a Seniorów kol. dr Józef 
Szyñkarczuk równie¿ prosi³ o przekazanie uczestnikom 
spotkania najserdeczniejszych ¿yczeñ świ¹tecznych. 
Niestety nie móg³ wzi¹æ udzia³u w spotkaniu ze wzglê-
dów zdrowotnych. 

Prezes Ko³a poinformowa³ ze smutkiem, ¿e odszed³ 
od nas śp. lek. wet. Karol Walasek. Poprosi³ obecnych 
o uczczenie pamiêci zmar³ego kolegi chwil¹ ciszy. 

Po czêści oficjalnej spotkania uczestnicy przyst¹pili 
do konsumpcji tradycyjnych potraw wielkanocnych 
i rozmów indywidualnych. Ca³ośæ spotkania up³ynê³a 
w mi³ej i serdecznej atmosferze. 

Seniorzy sk³adaj¹ podziêkowanie pracownicom biura 
Izby paniom: Joannie Kwieciñskiej i Teresie Rogow-
skiej za przygotowanie i pomoc w organizacji spotkania 
Seniorów z okazji Świ¹t Wielkanocnych. 

Prezes Ko³a Seniorów
lek. wet. Bohdan Wojtal 

SPOTKANIE Z LWOWSKIM 
PROFESOREM ANTONIM GAMOT¥

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w uroczystościach Ab-
solutorium Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, w ramach 
delegacji Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Me-
dycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, bra³ udzia³ 
emerytowany kierownik lwowskiej Katedry Chirurgii 
Weterynaryjnej prof. Antoni Gamota, który jest nadal 
aktywny zawodowo, prowadz¹c wyk³ady i æwiczenia 
dla tamtejszych studentów.

Korzystaj¹c z obecności Profesora Antoniego Gamo-
ty we Wroc³awiu, z inicjatywy przyjació³ Pana Profeso-
ra, Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
zorganizowa³a w swojej siedzibie uroczyste spotkanie. 
Jego gospodarzami byli: prezes Rady DIL-Wet. dr 
Wojciech Hildebrand, wiceprezes Jan Dorobek, cz³o-
nek Prezydium Rady Wies³awa Bober oraz Zastêpca 
Dolnośl¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
Julian Jakubiak. W spotkaniu uczestniczyli równie¿: 
wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
Maciej Gogulski, dr n.wet. in¿. Bartosz Winiecki z ma³-
¿onk¹ Mari¹, prof. dr hab., dr h.c. Pawe³ Sysa, a tak¿e 
zaproszeni goście, którzy od wielu lat wspó³pracuj¹ 
z prof. Antonim Gamot¹: lek. wet. Wac³aw Ossowski, 
lek. wet. Tomasz Przybylski z synem oraz lek. wet. Zbi-
gniew Wróblewski prezes Rady Warmiñsko-Mazurskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Przyby³ych na spotkanie przywita³ Prezes Wojciech 
Hildebrand, który nawi¹za³ te¿ do zwi¹zków Wroc³a-
wia ze Lwowem, co zosta³o upamiêtnione m.in. na 
Sztandarze Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
herbem miasta Lwowa sprzed 1945r. Pogratulowa³ 
równie¿ profesorowi Antoniemu Gamocie przyzna-
nego przez Senat UP, a otrzymanego w czasie uro-

czystości Absolutorium, Medalu „Za zas³ugi dla Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu”. Prezes, 
w imieniu Rady DIL-Wet, wrêczy³ Profesorowi statu-
etkê Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz 
pismo z podziêkowaniem za utrwalanie śladów polskiej 
weterynarii we Lwowie. 

Wiceprezes KRL-W Maciej Gogulski wrêczy³ Profe-
sorowi list Prezesa Krajowej Rady Jacka £ukaszewicza 
z podziêkowaniem za wspó³pracê oraz kopiê wroc³aw-
skiego „Krasnala Roszka - lekarza weterynarii”, usta-
wionego przy wejściu do budynku Dziekanatu Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu. Warto tu 
przypomnieæ, ¿e z inicjatyw¹ ufundowania krasnala 
wyst¹pi³a lek. wet. Maria Tonder na X-tym Krajowym 
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Zjeździe Lekarzy Weterynarii we Wroc³awiu w czerwcu 
2013 r. Prof. A.Gamota by³ gościem na tym zjeździe, 
a autorka pomys³u ma swoje rodzinne korzenie w tej 
samej miejscowości co Profesor i znaj¹ siê ju¿ od wielu 
lat. Dlatego, jak wspomnia³ w czasie spotkania Profe-
sor, jest to szczególnie bliska Jemu pami¹tka. 

Po czêści oficjalnej nast¹pi³ czas na wspomnienia, 
które rozpoczêli inicjatorzy spotkania: dr Bartosz Wi-
niecki przedstawi³ genezê uroczystości, prof. Pawe³ 
Sysa dr honoris causa Lwowskiego Narodowego Uni-
wersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnolo-
gii, bêd¹cy od ponad 20 lat czêstym gościem uczelni 
lwowskiej, omówi³ burzliwe dzieje uczelni w tym okre-
sie, naświetli³ jej rozwój oraz kszta³towanie siê w tym 
czasie uczelnianych kontaktów polsko-ukraiñskich, 
a zw³aszcza udzia³u w nich prof. A.Gamoty. Wszyscy 
z uwag¹ ws³uchali siê w opowiadanie prof. Antoniego 
Gamoty o zawi³ościach w dzia³aniach, lub braku dzia-
³añ w³adz uczelni na rzecz jej utrzymania we Lwowie 
oraz o oddolnej inicjatywie ratowania uczelni podjêtej 
przez pracowników Uniwersytetu. Profesor podkreśli³ 
ogromne znaczenie poparcia tych dzia³añ przez polskie 
uczelnie i polski Samorz¹d lekarzy weterynarii dla pod-
jêcia przez Prezydenta Ukrainy decyzji o pozostawieniu 
Uniwersytetu we Lwowie. Po wypowiedzi Profesora 
wywi¹za³a siê dyskusja o wspó³pracy pomiêdzy polski-
mi i ukraiñskimi uczelniami weterynaryjnymi oraz pol-
skimi i ukraiñskimi organizacjami lekarzy weterynarii.

(J.D.)
* * *

Antoni GAMOTA jest profesorem Katedry Chirur-
gii Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej 
i Biotechnologii im. Stepana Grzyckiego, a przez wiele 
lat by³ jej kierownikiem.

Antoni Gamota urodzi³ siê we wsi Dublany/k.Lwowa 
14 marca 1940 r. w polskiej rodzinie ch³opskiej. Szko-
³ê licealn¹ ukoñczy³ we Lwowie 
w 1957 roku. Nastêpne dwa lata 
pracowa³ i uczy³ siê w lwowskich 
zak³adach przemys³u miêsnego. 
Po odbyciu czteroletniej (1959-
1963) s³u¿by wojskowej w ma-
rynarce wojennej, w formacjach 
³odzi podwodnych, podj¹³ stara-
nia o przyjêcie na studia wy¿sze. 
W latach 1963-1968 studiowa³ 
weterynariê w Lwowskim Insty-
tucie Zooweterynaryjnym, daw-
nej Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. 
Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu ukoñczenia stu-
diów, jako lekarz weterynarii zosta³ w trybie nakazu 
zatrudnienia skierowany do pracy w doświadczalnym 
ko³chozie „Dublanskim”, pod Lwowem, na stanowisku 
g³ównego lekarza weterynarii. 

Od 1972 r. lek. wet. A.Gamota ponownie zwi¹za³ 
siê z lwowsk¹ uczelni¹ weterynaryjn¹., w³aściwie ju¿ na 
ca³e swoje zawodowe ¿ycie. Przyjêty zosta³ na trzyletni 
okres aspirantury w Katedrze Chirurgii, pod opiekê 
Prof. Eugeniusza Maliszewskiego. 
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Od 19. grudnia 1975 roku zosta³ asystentem, a od 
listopada 1987 roku - docentem w Katedrze Chirur-
gii. Od lutego 1993, w wyniku konkursu, prof. dr 
hab. A.Gamota obj¹³ stanowisko kierownika Katedry 
Chirurgii Wydzia³u Weterynaryjnego. W latach 1989-
1993 by³ równocześnie prodziekanem ds. studenckich. 
Katedr¹ Chirurgii kierowa³ do roku 2010, gdy prze-
szed³ na formaln¹ emeryturê, jednak w dalszym ci¹gu 
jest zatrudniony w tej Katedrze na stanowisku profeso-
ra, gdzie prowadzi wyk³ady i æwiczenia ze studentami 
oraz wyk³ady i demonstracje kliniczne na kursach spe-
cjalistycznych dla lekarzy weterynaryjnych - praktyków.

Uzyskanie przez Ukrainê suwerenności w 1991 r. 
otworzy³o nowe mo¿liwości wspó³dzia³ania środowisk 

weterynaryjnych polskich i ukraiñskich. Zosta³y wów-
czas nawi¹zane intensywne kontakty miêdzy uczelni¹ 
lwowsk¹ a polskimi wydzia³ami medycyny weteryna-
ryjnej, Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych 
i naszymi Izbami Lekarsko-Weterynaryjnymi. Od tego 
okresu mo¿na by³o zauwa¿yæ zintensyfikowanie aktyw-
ności Profesora A.Gamoty w nawi¹zywaniu osobistych 
kontaktów z polskim środowiskiem weterynaryjnym. 
Prof. A.Gamota odby³ krótkoterminowy sta¿ nauko-
wy w Katedrze Chirurgii Wydzia³u Weterynaryjnego 
w Warszawie na zaproszenie Prof. W.Empla. Sta³ siê 
czêstym uczestnikiem i autorem referatów na sesjach 
naukowych organizowanych przez Sekcjê Fizjologii 
i Patologii Konia oraz Sekcjê Historii Medycyny We-
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terynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Weteryna-
ryjnych. Spotyka³ siê z polskimi uczestnikami miêdzy-
narodowych sesji naukowych organizowanych ka¿dego 
roku w uczelni lwowskiej. Owocem tych kontaktów 
sta³o siê wielokrotne organizowanie wyjazdów lwow-
skich studentów weterynarii na indywidualne praktyki 
wakacyjne na nasze wydzia³y weterynaryjne oraz do 
lekarzy prowadz¹cych swoje prywatne kliniki. Równie¿ 
polscy studenci mieli dziêki Profesorowi A.Gamocie 
okazjê odbycia praktyk we Lwowie i poznania historii 
tamtejszej Uczelni oraz polskiej historii i kultury stolicy 
Galicji. Dziêki osobistym staraniom Prof. A.Gamoty 
nastêpowa³o stymulowanie W³adz uczelni lwowskiej 
do nawi¹zywania roboczych kontaktów z polskimi 
wydzia³ami uczelni w Warszawie, Lublinie, Olsztynie 
i Wroc³awiu. Dziêki Niemu sta³y siê mo¿liwe kursy szko-
leniowe dla lwowskich lekarzy wet. organizowane na 
terenie Lwowa przez polskich specjalistów. Środowi-
ska Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, znaj¹ce starania 
Prof. A.Gamoty o rozwijanie kontaktów ukraiñskich 
s³u¿b weterynaryjnych z Polsk¹, zaprasza³y do Polski 
(ponosz¹c wszelkie koszty) lwowskich lekarzy specjali-
zuj¹cych siê w określonych dziedzinach na swoje sesje 
i kursy specjalistyczne. Profesor A.Gamota organizo-
wa³ równie¿ wyjazdy swoich asystentów do Polski na 
krótkoterminowe szkolenia specjalistyczne. 

Te rozbudowane wielorakie kontakty z Uczelni¹ 
Lwowsk¹ i Panem Prof. A.Gamot¹ pozwoli³y zorien-
towaæ siê nam, ¿e Profesor Antoni Gamota od wielu lat 
prowadzi na lwowskiej weterynarii, z udzia³em polskich 
jak równie¿ ukraiñskich studentów, akcjê opieki nad 
grobami polskich lekarzy i profesorów spoczywaj¹-
cych na Cmentarzu £yczakowskim. Z Jego inicjatywy 
i z ogromnym zaanga¿owaniem, równie¿ osobistym 
materialnym, podejmuje przeprowadzanie prac kon-
serwatorskich grobów polskich profesorów, tak¿e wy-
mianê tam zniszczonych p³yt i tablic nagrobnych. Jest 
On jednocześnie wspania³ym przewodnikiem po tym 
cmentarzu i po Lwowie. Z wielkim zaanga¿owaniem 
oprowadza³ ró¿ne grupy polskich pracowników i stu-
dentów przybywaj¹cych do lwowskiej Uczelni. 

 Od lat Profesor zabiega o zachowanie pami¹tek po 
polskim okresie istnienia Akademii Medycyny Wete-
rynaryjnej we Lwowie i stara siê przywracaæ pamiêæ 
o dzia³alności naukowej dawnych polskich profesorów. 
Wspólnie z polskimi pasjonatami historii weterynarii 

dokonuje licznych opracowañ ukazuj¹cych bogactwo 
dokonañ polskiej przedwojennej weterynarii we Lwo-
wie, od najwcześniejszych czasów powo³ania tej uczelni 
weterynaryjnej. Z Jego inicjatywy i przy Jego istotnym 
zaanga¿owaniu organizacyjnym zosta³a poprowadzona 
w 2012 roku du¿a polsko-ukraiñska konferencja na-
ukowa „Historia Wy¿szego Szkolnictwa Weterynaryj-
nego we Lwowie w latach 1881-1914. W³aśnie wów-
czas odegra³a ona niezwyk³¹ rolê, bowiem w tym czasie 
podejmowane by³y decyzje o likwidacji Lwowskiej 
Uczelni Weterynaryjnej jako samodzielnej uczelni. By³ 
te¿ On organizatorem Obchodów 90-rocznicy śmierci 
prof. Józefa Szpilmana, inicjatorem oraz jednym z fun-
datorów odtworzenia zaginionego po wojnie popiersia 
prof. Piotra Seifmana, wcześniejszego dyrektora Szko³y 
Weterynaryjnej w Warszawie, późniejszego dyrektora 
Instytutu Weterynaryjnego w Kazaniu a nastêpnie za³o-
¿yciela i dyrektora uczelni weterynaryjnej we Lwowie, 
jako c.k. Szko³y Weterynarii.

Szczególn¹ determinacjê w obronie polskiej tradycji 
w lwowskiej uczelni weterynaryjnej wykaza³ Profesor 
A.Gamota w okresie, gdy ujawni³y siê, wspomniane 
wcześniej, dzia³ania maj¹ce w 2012 roku prowadziæ 
do likwidacji uczelni na terenie Lwowa i w³¹czenia jej 
jako podjednostki do uczelni w Dublanach. Decyzja 
taka zosta³a podjêta przez Ministerstwo nadzoruj¹ce 
Uczelniê. Wówczas to grupa starszych profesorów, 
maj¹cych zdecydowane wsparcie ze strony studentów, 
zawi¹za³a Komitet Obrony Uniwersytetu, organizacjê 
zarejestrowa³a w S¹dzie. Jednym z jej najaktywniej-
szych cz³onków by³ Profesor A.Gamota. Zorganizowa³ 
miejsk¹ demonstracjê przed lwowskim Ratuszem. Wy-
po¿yczy³ w tym celu od miejscowych Cyganów bryczkê 
zaprzê¿on¹ w dwa konie, ozdobi³ j¹ we flagi Ukrainy, 
Polski oraz Unii Europejskiej i powozi³ t¹ bryczk¹ wokó³ 
Ratusza. W sprawie istnienia uczelni weterynaryjnej we 
Lwowie zainicjowa³ dzia³ania propagandowo-populary-
zuj¹ce poprzez lokalna prasê i TV. Intensywnie zabie-
ga³ te¿ o uzyskanie wsparcia dla tej sprawy ze strony 
polskich Izb Lekarsko-Weterynaryjnych oraz Wydzia-
³ów Weterynaryjnych. W rezultacie te strategiczne, 
intensywne, i wielokierunkowe dzia³ania, potencjalnie 
niebezpieczne dla ich inicjatorów, doprowadzi³y wiosn¹ 
2013 r. do podjêcia przez Prezydenta Ukrainy decyzji 
o uniewa¿nieniu decyzji Ministerstwa i od³¹czeniu we-
terynarii lwowskiej od uczelni w Dublanach, co grozi³o 
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w najbli¿szej perspektywie usuniêciem z miasta uczelni 
weterynaryjnej. Obecnie, ponownie podejmowane s¹ 
dzia³ania maj¹ce na celu wyprowadzenie weterynarii 
ze Lwowa do obiektów uczelni rolniczej w Dublanach. 
Dlatego te¿ cz³onkowie Komitetu zg³osili w S¹dzie 
kontynuacjê rejestracji Komitetu, uprawomocniaj¹c¹ 
wznowienie jej publicznej dzia³alności.

Niemal od pocz¹tku istnienia niepodleg³ej Ukrainy, 
Profesor A.Gamota prowadzi te¿ dzia³ania maj¹ce na 
celu odzyskanie dla uczelni lwowskiej budynku Klini-
ki Chirurgicznej wybudowanej tu¿ przed wojn¹ przez 
Prof.. Szczud³owskiego, a przejêtej w czasach ZSRR 
na cele wojskowe. Niestety, mimo przedstawiania 
przez Prof. A.Gamotê w³aściwych przedwojennych 
dokumentów (planów terenu i projektów architekto-
nicznych) kolejni rektorzy nie wykazywali chêci odzy-
skania tego przedwojennego maj¹tku uczelni, który 
stanowiæ móg³by bazê materialn¹ dla rozwoju Katedry 
Chirurgii. W tym miejscy nale¿y podkreśliæ, ¿e mimo 
niezwykle skromnych obecnie warunków technicznych 
klinik lwowskiej uczelni weterynaryjnej prowadzony 
tam proces dydaktyczny odbywa siê na stosunko-
wo wysokim poziomie, skoro przez wiele ostatnich 
lat lwowscy studenci zajmowali czo³owe miejsca na 
ukraiñskich studenckich olimpiadach wiedzy klinicz-
nej. Dziêki wieloletnim zabiegom Profesora uda³o siê 
natomiast odtworzyæ kolekcjê podków gromadzonych 
jeszcze przez prof. Szczud³owskiego a nawet zorgani-
zowaæ ich now¹, sta³¹ ekspozycjê w Muzeum Podków 
Katedry Chirurgii. Wiele wspólnych publikacji Profe-
sora A.Gamoty i polskich lekarzy wet. powsta³o dziêki 
odszukaniu i ocaleniu nieznanych w Polsce materia³ów 
źród³owych (zdjêæ autorstwa Piotra Boczkowskiego, 
albumu prof. Stanis³awa Królikowskiego, szklanych 
negatywów W³adys³awa Borzemskiego, bêd¹cych ilu-
stracj¹ udzia³u polskich lekarzy weterynarii w wojnie 
rosyjsko-japoñskiej itp.).

Nadzwyczaj cenn¹ inicjatyw¹ Profesora A.Gamoty 
s¹ Jego dzia³ania maj¹ce na celu promowanie w środo-
wisku zawodowym lekarzy weterynarii na Ukrainie idei 
powo³ania organizacji zawodowej, podobnej form¹ do 
izby lekarsko-weterynaryjnej, jak ma to miejsce w Pol-
sce. Zas³ug¹ trudn¹ do przecenienia jest Jego udzia³ 
w podpisaniu umowy lwowskiej uczelni z Krajow¹ Rad¹ 
Lekarsko-Weterynaryjn¹ o digitalizacjê zbiorów prze-
chowywanych w katedrach lwowskiej uczelni a odno-
sz¹cych siê do czasów dzia³alności dawnej Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej. Bez Jego pomocy by³oby 
to niemo¿liwe. 

Za sw¹ dzia³alnośæ dydaktyczn¹ i naukow¹ uzyska³ 
wiele wyró¿nieñ i medali ukraiñskich, wśród których za 
najwy¿szy honorów uznaje „Medal dla Prymusa Oświaty 
Rolniczej”. Z tytu³u „dzia³añ maj¹cych na celu ratowa-
nie polskich zasobów historycznych na Ukrainie oraz 
propagowanie kultury polskiej we Lwowie” Profesor 
A.Gamota zosta³ wyró¿niony honorowym medalem Sa-
morz¹du Województwa Ma³opolskiego. Otrzyma³ Medal 
Ma³opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na XX-lecie 
Izby 1991-2011. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryj-
na nada³a Mu Honorowy Dyplom i Medal „Bene de Ve-

terinaria Meritus”. Z okazji 70-lecia powstania Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu, bêd¹cego 
kontynuatorem Akademii Medycyny Weterynaryjnej ze 
Lwowa, Profesor otrzyma³ (w 2015 r.) okolicznościowy 
Medal Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. Otrzyma³ równie¿ 
pami¹tkowy Medal Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 
Odznakê Warmiñsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej „za tworzenie p³aszczyzny wspó³pracy polsko-
-ukraiñskiej lekarzy weterynarii”. 

Prof. Antoni Gamota jest, obok autorstwa ukraiñ-
skich publikacji naukowych, jest autorem i wspó³au-
torem 15 prac z zakresu historii polskiej weterynarii 
opublikowanych w jêzyku polskim, miêdzy innymi 
w „¯yciu Weterynaryjnym”, gdzie jest te¿ cz³onkiem 
Rady Programowej tego czasopisma, a tak¿e w mate-
ria³ach konferencyjnych publikowanych po sesjach na-
ukowych odbytych w Ciechanowcu, Che³mnie i £om¿y. 

Profesor A.Gamota jest osob¹ znan¹ w polskim 
środowisku weterynaryjnym z wielkiej kultury osobistej 
i niezwyk³ej wiedzy o historii lwowskiej weterynarii. 
Odznacza siê zdolnościami organizacyjnymi i entuzja-
zmem jako przewodnik lekarzy i studentów po Lwo-
wie. Na ka¿dym kroku odczuwa siê Jego uczciwośæ 
i otwartośæ w kontaktach osobistych. Stale emanuje 
sympati¹, ¿yczliwości¹ i ciekawości¹ wobec ka¿dej spo-
tkanej osoby. Sam wykazuje osobist¹ wielk¹ skrom-
nośæ, bez przypisywania sobie dokonania szczególnych 
zas³ug. Z tytu³u tego czego siê podejmuje, nie oczekuje 
¿adnych zaszczytów. Uwa¿a to za naturalne dzia³ania 
przyzwoitego cz³owieka. 

Pawe³ Sysa
* * *

Pan Profesor Antoni Gamota 
Katedra Chirurgii Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej 
i Biotechnologii im. Stepana Grzyckiego 
Szanowny Panie Profesorze!
W imieniu Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-

naryjnej sk³adam Panu wyrazy szacunku oraz podziêko-
wanie za inicjowanie i podejmowanie dzia³añ na rzecz 
wspó³pracy pomiêdzy polskimi i ukraiñskimi lekarzami 
weterynarii. Szczególnie dotyczy to zachowania pamiê-
ci o przedwojennej weterynarii lwowskiej i potrzeby 
kontynuacji jej tradycji przez cz³onków naszego zawodu 
w Polsce i na Ukrainie. Dotyczy to w szczególności 
Dolnego Śl¹ska, bo to u nas po wojnie podwaliny dzia-
³alności weterynaryjnej, zarówno terenowej, jak te¿ 
naukowej, po³o¿yli przesiedleni ze Lwowa naukowcy, 
lekarze urzêdowi i klinicyści.

Jako symbol naszej wdziêczności przekazujemy Panu 
Profesorowi statuetkê Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej z ¿yczeniami zdrowia i si³y do dalszych 
dzia³añ dla dobra naszego środowiska zawodowego.

Prezes Rady Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet.
dr n.wet. Wojciech Hildebrand
Wroc³aw, dnia 21 kwietnia 2018r.
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DIAMENTOWE DYPLOMY 
ABSOLWENTÓW z 1958r. 

WYDZ. WET. WSR WROC£AW

W dniu 21 kwietnia 2018r. lekarze wet. absolwenci 
sprzed sześdziesiêciu lat mieli swój dzieñ wzruszeñ. 
Otó¿ w Auli im. Jana Paw³a II Wroc³awskiego Uniwer-
sytetu Przyrodniczego odby³a siê wielka uroczystośæ. 
Rektor i Senat UP oraz Dziekan i Rada Wydzia³u Me-
dycyny Weterynaryjnej zaprosili Gości na uroczystośæ 
nadania tytu³u Profesora Honorowego tej Uczelni, 
wrêczenia Diamentowych Dyplomów, promocjê dok-
torów oraz wrêczenie dyplomów lekarza weterynarii 
tegorocznym absolwentom r. 2012-18.

Uroczystośæ rozpoczê³a siê wprowadzeniem sztan-
darów Uczelni i Wydzia³u, za którymi kroczy³ JM Rek-
tor, Senat, Dziekan i Prodziekani oraz Rada Wydzia³u. 
Chór Uniwersytetu Przyrodniczego odśpiewa³ „Gaudê 
Mater Polonia”. Dziekan Wydzia³u Med. Wet. prof. 
dr hab. Krzysztof Kubiak powita³ zebranych, a by³a to 
d³uga lista Gości, bo przybyli pracownicy naukowo-dy-
daktyczni ze Lwowa, W³adze Uczelni i Wydzia³u, wielu 
pracowników nauki, przedstawicieli wielu Okrêgowych 
Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, Woj. Inspektoratów 
Weterynarii i oczywiście Absolwentów sprzed sześæ-
dziesiêciu lat (r. 1952-58 ) a tak¿e tegorocznych Ab-
solwentów, którzy dziś bêd¹ odbierali dyplomy lekarza 
wet. Nas, Absolwentów z 1958r. ucieszy³y i wzruszy³y 
serdeczne s³owa Pana Dziekana skierowane pod na-
szym adresem.

Rozpoczê³a siê uroczystośæ nadania tytu³u Profesora 
Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³a-
wiu JM Rektorowi Lwowskiego Narodowego Uniwer-
sytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. 
Stefana Grzyckiego, profesorowi dr hab. Volodymirowi 
Stybelowi. G³os zabra³ JM Rektor UP prof. dr hab. in¿. 
Tadeusz Trziszka, przedstawiono sylwetkê nomino-
wanego, Uchwa³ê Senatu 
i wrêczono dyplom. Wy-
st¹pi³ te¿ prof. V. Stybel. 
T¹ uroczystośæ zakoñczy³a 
piêkna pieśñ ukraiñska w 
wykonaniu chóru.

Kolejny punkt uroczysto-
ści to wrêczenie medali 
i odznaczeñ UP i Wydzia³u, 
którymi uhonorowano kil-
ku pracowników nauki 
z Uczelni Lwowskiej a tak¿e 
inne osoby, wśród nich me-
dal otrzyma³ nasz kolega 
Mieczys³aw Pietrzak - eme-
rytowany profesor i dyrek-
tor Technikum Weteryna-
ryjnego we Wrześni.

Nastêpuje moment tak 
oczekiwany przez nas 
- wrêczenie „Diamento-
wych Dyplomów” naszej 
grupie. Niestety jest nas 

tylko dziesiêciu. Padaj¹ alfabetycznie odczytywane 
nazwiska, Pan Dziekan wrêcza piêkne dyplomy, któ-
rych treśæ w jêzyku polskim i po ³acinie potwierdza, i¿ 
sześædziesi¹t lat temu ukoñczyliśmy studia, a studentki 
wrêczy³y nam ró¿e. Oto nazwiska jubilatów: Adam-
czyk Eryk - Wroc³aw, Bochdalek Roman - Wroc³aw, 
Dobkowicz Zdzis³aw - Opole, Dziedzic W³adys³aw 
- Nowy S¹cz, Kêdzierski Rados³aw - Leszno, Nowacki 
Jerzy - Radom, Pietrzak Mieczys³aw -Września, Pohnke 
Bruno-Stuhrr - Niemcy, Prill Hubert-Stelle - Niemcy, 
Szlichta Andrzej - Czêstochowa. Na uroczystośæ mimo 
zaproszenia nie dojecha³ Krasicki Kornel - Gdañsk oraz 
Kierzkowski Marian i Tatomir Janusz - Wroc³aw. Có¿, 
tylko tylu by³o w stanie przybyæ. W imieniu naszej grupy 
podziêkowa³ Kolega Mieczys³aw Pietrzak.

Przysz³a kolej na promocje doktorów n.wet. Kilka-
naście Pañ przedstawionych przez promotorów otrzy-
ma³o stosowny dokument.

W kolejnym punkcie kilkanaścioro obcokrajowców, 
którzy ukoñczyli studia - w jêzyku angielskim - z³o¿y³o 
przyrzeczenie i otrzyma³o dyplom lekarza wet.

Nadszed³ najwa¿niejszy moment dla tegorocznych 
Absolwentów (I. 2012-18 ). Sto kilkadziesi¹t osób li-
cz¹ca grupa dziewcz¹t i ch³opców- (ledwie kilkunastu) 
- ubrana w togi i birety, powtarza za Dziekanem s³owa 
przyrzeczenia lekarskiego i otrzymuj¹ dyplomy lekarza 
weterynarii. 

Chwile podnios³e i radosne dla naszych m³odych 
Kole¿anek i Kolegów koñczy zbiorowe, radosne wy-
rzucenie w górê biretów. Piêkna i wzruszaj¹ca uroczy-
stośæ, której my przed sześædziesiêciu laty niestety nie 
mieliśmy - po zdaniu ostatniego egzaminu ka¿dy szed³ 
do Dziekana tu, gdzie Pan Dziekan odbiera³ przyrze-
czenie i wrêcza³ dyplom. Takie by³o nasze rozstanie 
z Uczelni¹. Dzisiejszych Absolwentów po¿egna³ chór 
piosenk¹ „Mkn¹ po szynach niebieskie tramwaje” To 
by³o sympatyczne.

Jerzy Nowacki, córka H.Prila, Bruno Pohnke, jego ¿ona Agnieszka, Eryk Adamczyk, 
z ty³u Zdzis³aw Dobkowicz, Krystyna - ¿ona Jerzego Nowackiego, Rados³aw Kêdzierski, 

Mieczys³aw Pietrzak, Andrzej Szlichta, Roman Bochdalek, Hubert Prill
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Po wrêczeniu ró¿nego typu nagród wyró¿niaj¹cym 
siê Absolwentom, wys³uchaliśmy dwóch ciekawych 
wyk³adów okolicznościowych. Wyg³osili je: dr Grzegorz 
J.Dejneka: „Codzienne wyzwania dla lekarza wete-
rynarii” i dr hab. Micha³ Dziêcio³ - wyk³ad w „Lets 
communicate”.

Nadszed³ czas koñcowych okolicznościowych wy-
st¹pieñ Starościny Roku, przedstawicielki Samorz¹du 
Studenckiego, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów 
UP prof. dr. hab. in¿. Jerzego Bieñka.

Uroczystośæ koñczy „Gaudeamus” w wykonaniu 
chóru, wyprowadzaj¹ sztandary, aulê opuszczaj¹ W³a-
dze Uczelni, Wydzia³u i pozostali uczestnicy tej piêknej 
i wzruszaj¹cej uroczystości.

A my, absolwenci sprzed sześædziesiêciu lat byliśmy 
wzruszeni i jednocześnie dumni, bo przecie¿ ca³e ¿ycie, 
dopóki pozwoli³y nam si³y i zdrowie poświêciliśmy na-
szemu zawodowi. Gdy patrzyliśmy na m³ode, roześmia-
ne twarze tegorocznych Absolwentów, przypomina³y 
siê nasze m³ode, studenckie lata. Zaczêliśmy studia 
w 1952r. na Wydz. Wet. Wy¿szej Szko³y Rolniczej. 
Wroc³aw by³ jeszcze pe³en gruzów. Na Uczelni bardzo 
skromne warunki, niepodobne do obecnych. Naszymi 
nauczycielami byli znakomici profesorowie z Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, którzy nie z 
w³asnej woli opuścili Lwów i po zakoñczeniu II woj-
ny światowej przybyli do Wroc³awia i tu organizowali 
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej. Byli to m.in. pro-
fesorowie: Antoni Bant, Tadeusz Konopiñski, Tadeusz 
Olbrycht, Gustaw Poluszyñski, Kazimierz Szczud³owski, 
Aleksander Zakrzewski i inni oraz ich wspó³pracownicy 
ze Lwowa. 

W r. 1958 ukoñczyliśmy studia. Dyplom uzyska³o 
140 osób . Po rocznym obowi¹zkowym sta¿u pracy, 
podjêliśmy pracê w ró¿nych jednostkach organizacyj-
nych weterynarii, przewa¿nie w lecznicach. Mieliśmy 
kontakt z Wydzia³em, podnosiliśmy swoje kwalifika-
cje zawodowe i uczestniczyliśmy w ró¿nych uroczy-
stościach, jak np. w ods³oniêciu tablicy na 100-lecie 
Lwowsko-Wroc³awskiej Weterynarii, ufundowanej 
przez absolwentów dotychczasowych roczników. 
W r. 1986 mia³em zaszczyt wraz z Kolegami z roku 
- Zdzis³awem Dobkowiczem i nie¿yj¹cym ju¿ Leszkiem 
Bladowskim stanowiæ poczet sztandarowy przekazuj¹cy 
ówczesnemu Dziekanowi ufundowany równie¿ przez 
absolwentów sztandar Wydzia³u.

Studiowaliśmy i pracowaliśmy w odmiennych ni¿ 
dzisiejsze warunkach geopolitycznych i ekonomicz-
nych, w ówczesnym PRL-u ale to te¿ by³a Polska, nasza 
Ojczyzna, nasz Kraj. Takie by³y czasy.

Teraz nale¿y ¿yczyæ naszym m³odym Kole¿ankom 
i Kolegom wszelkiej pomyślności w ¿yciu osobistym i 
zawodowym.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Panu Dzieka-
nowi prof. Krzysztofowi Kubiakowi za zaproszenie nas 
na t¹ piêkn¹ uroczystośæ, za Diamentowe Dyplomy, 
za pomiêæ o tych, którzy studiowali przed wieloma laty 
na Wroc³awskim Wydziale Wet., a teraz stanowi¹ ju¿ 
bardzo nieliczn¹ grupê emerytów w bardzo podesz³ym 
wieku, borykaj¹cych siê z ró¿nymi problemami.

By³o mi³o uczestniczyæ w takiej uroczystości, spotkaæ 
siê z Kolegami ale zegar biologiczny ca³y czas tyka. 
Pozostaje pytanie czy i kiedy i czy jeszcze spotkamy 
siê znowu.

Andrzej Szlichta
Czêstochowa

Poznajmy się

Kole¿anki i Koledzy, czytelnicy Biuletynu!
Zespó³ Redakcyjny otwiera nowy dzia³ pod nazw¹ 

„Poznajmy siê”. Proponujemy i zachêcamy do publi-
kowania w Biuletynie informacji o Waszych zak³adach 
leczniczych, laboratoriach, inspektoratach. Przedsta-
wiajcie siê, piszcie o swoich sukcesach, ale te¿ o po-
ra¿kach i problemach, oferujcie pomoc, wspó³pracê z 
kole¿ankami i kolegami w zawodzie. 

Chcemy, aby ten dzia³ by³ te¿ jednym z elementów 
integracji naszego środowiska zawodowego. A wiêc 
Poznajmy siê!

Nie bêd¹ przyjmowane do publikacji materia³y no-
sz¹ce cechy reklamy.

Poni¿ej zamieszczamy dwa artyku³y „Śmia³ków”, 
którzy zgodzili siê jako pierwsi zaprezentowaæ w tym 
dziale. Czekamy na nastêpnych!

 Redakcja

  

PIW W OLEŚNICY
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy sw¹ 

jurysdykcj¹ obejmuje powiat sk³adaj¹cy siê z trzech 
gmin; Dobroszyce, Dziadowa K³oda, Oleśnica oraz 
piêciu miast i gmin; Bierutów, Miêdzybórz, Syców, 
Twardogóra oraz Oleśnica jako historyczna stolica 
Ksiêstwa Oleśnickiego. 

Historia powiatowej weterynarii rozpoczê³a siê 18 
czerwca1945r. od powo³ania Józefa Blecharczyka jako 
„lekarza weterynarii Starostwa Powiatu Oleśnickie-
go”. Kolejnymi szefami byli: lek. lek. wet. Zbigniew 
Spajdel, Roman £ysakowski, Wojciech Lewandowski, 
Stanis³aw Szachnowski. W roku 1999 do powiatu ole-
śnickiego do³¹czono czêśæ powiatu sycowskiego, gdzie 
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d³ugoletnim szefem weterynarii by³ lek. wet. Pawe³ 
Świ¹toniowski. 

Nie sam¹ histori¹ ¿yje inspektorat
Od roku 2008 mamy now¹ w³asn¹ i samodzieln¹ 

siedzibê. Mieszkamy jak ludzie. Niczego nam nie bra-
kuje, nawet w teren moglibyśmy nie wyje¿d¿aæ - to 
oczywiście ¿artem. Dobre warunki lokalowe sprzyjaj¹ 
dobrej pracy. Lokal nasz wyposa¿ony jest w sieæ tele-
foniczn¹, komputerow¹ i klimatyzacjê. Do dyspozycji 
mamy dwa samochody s³u¿bowe. 

 Zespó³ powiatowego inspektoratu sk³ada siê z ośmiu 
piêknych, m³odych pañ oraz dwóch mê¿czyzn tj. PLW 
i z-ca PLW. Średnia wieku 30+, średnia waga 50+, 
średnia wykszta³cenia wy¿sze+ (w tym 5 specjalistów). 
Jesteśmy zorganizowani w kilka zespo³ów: jednoosobo-
wy zespó³ ds. bezpieczeñstwa ¿ywności, jednoosobowy 
zespó³ ds. higieny pasz i utylizacji, trzyosobowy zespó³ 
ds. zdrowia i ochrony zwierz¹t, czteroosobowy zespó³ 
ds. finansowo-ksiêgowych i administracyjnych oraz na 
parterze zarz¹dzaj¹cy jednoosobowy PLW. Stale wspó³-
pracujemy z jedenastoma lekarzami wolnej praktyki.

Lek. wet. Kamila Kopiñska-Nowak 
- Inspektor ds. Ochrony Zwierz¹t

Henryk Bajcar 
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy 

Lek. wet. Emilia Wachowska 
- Starszy Inspektor ds. Bezpieczeñstwa ¯ywności

Mgr. Dorota Zdunek 
- Starszy Inspektor ds. Pasz i Utylizacji

Lek. wet. Kornelia Kudela 
- Starszy Inspektor ds. Zdrowia Zwierz¹t

Mgr. Ewelina Mokrzycka 
- Inspektor ds. Administracyjnych
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Misja Powiatowego Inspektoratu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśni-

cy realizuje zadania publiczne w zakresie ochrony 
zdrowia publicznego w sposób najbardziej skuteczny 
i wydajny, umo¿liwiaj¹cy realizacjê celów. Pracujemy 
jak muszkieterowie - jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego. Mamy swoje pora¿ki i sukcesy, które zdecydo-
wanie przewa¿aj¹. Na osi czasu mamy walkê z ró¿nymi 
plagami i problemami, z których na razie wychodzimy 
obronn¹ rêk¹. Dzia³aj¹c zespo³owo osi¹gamy lepsze 
efekty. W 2017r. mieliśmy okazjê przetestowaæ swe 
doświadczenia podczas zwalczania HPAI. W dowód 
uznania wysi³ków i „dobrej roboty” Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi odznaczy³ mgr Dorotê Zdunek, lek. wet.  
Korneliê Kudelê, lek. wet. Emiliê Wachowsk¹ oraz 
zastêpcê PLW Tadeusza Partykê medalem Zas³u¿ony 
dla Rolnictwa. 

Wszystkie swe si³y i energiê oddajemy dla dobra 
i pomyślności Inspekcji Weterynaryjnej.

Co w inspektoracie piszczy? 
Bida p³acowa! 
Czekamy na 500+!

Jeszcze PLW w Oleśnicy 
Henryk Bajcar

Mgr. Anna Jarosz - G³ówna Ksiêgowa Mgr. Katarzyna Hudzika - ksiêgowa

Siedziba inspektoratu Legitymacja s³u¿bowa lek. wet. Józefa Blecharczyka 
pierwszego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy

Powiatowi Lekarze Weterynarii w Oleśnicy

Lek. wet. Tadeusz Partyka - z-ca PLW w Oleśnicy
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PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA 
„HO£DOWAÑSCY” W PSZENNIE

22 lata temu mój tata lek. wet. Andrzej Ho³dowañski 
za³o¿y³ w Świdnicy przychodniê weterynaryjn¹. Sukce-
sywnie rozbudowywana i wyposa¿ana, z biegiem czasu 
sta³a siê „za ciasna” i wymaga³a zast¹pienia nowym 
obiektem. 

W maju tego roku nast¹pi³o otwarcie przychodni 
w nowej lokalizacji. 

Przychodnia w Pszennie zosta³a zaprojektowana 
i wybudowana tak, by stanowiæ miejsce komfortowe 
zarówno dla naszych pacjentów i ich w³aścicieli, jak 
te¿ dla lekarzy i personelu technicznego zatrudnionego 
w przychodni.

W Przychodni mieści siê poczekalnia g³ówna, osobna 
poczekalnia dla kotów, trzy gabinety lekarskie, dwie 
sale chirurgiczne, szpital, pomieszczenie laboratoryjne, 
pracownia radiologiczna, pracownia ultrasonografii 
i pracownia stomatologii.
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Przestronne zaplecze z bibliotek¹, jadalni¹ i szatni¹ 
zapewnia wygodê wszystkim pracuj¹cym w przychod-
ni osobom. Dysponujemy sal¹ konferencyjn¹, któr¹ 
zamierzamy wykorzystywaæ w celach szkoleniowych. 

W sk³ad za³ogi wchodz¹:
- lek. wet. Andrzej Ho³dowañski - spec. chirurg zajmu-

j¹cy siê g³ównie pacjentami ortopedycznymi;
- lek. wet. Eliza Ho³dowañska-Kroczak (córka), spec. 

radiolog - zajmuj¹ca siê w przychodni diagnostyk¹ 

radiologiczna i utrasonograficzn¹, oraz chirurgi¹ 
miêkk¹ i ortopedi¹;

- lek. wet. Mateusz Podgórski - zajmuje siê szeroko 
pojêt¹ intern¹, ze szczególnym naciskiem na onko-
logiê, pasjonat badañ cytologicznych;

- lek. wet. Martyna Kurzeja - swoje plany zawodowe 
wi¹¿e z chirurgi¹;

- tech. wet. Monika Smejda - niezast¹piona w opiece 
nad pacjentami pozostaj¹cymi na leczeniu stacjo-
narnym, pacjentami po zabiegach, zajmuje siê te¿ 
laboratorium w naszej przychodni;
lekarze sta¿yści:
- lek. wet. Karolina ¯êdzianowska - chce pog³êbiaæ 

swoj¹ wiedzê na temat behawioryzmu psów i ko-
tów;

- lek. wet. Mariola Klimiuk - szczególnie zaintereso-
wana chirurgi¹ i ortopedi¹;

- lek. wet. Olga Woźniakowska - swoj¹ przysz³ośæ 
w zawodzie wi¹¿e ze stomatologi¹ i anestezjologi¹.

Eliza Ho³dowañska-Kroczak
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prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-P³otnicki, Niemce
dr n.wet. Jerzy Murawski, Lublin

NA £ÓW, NA £ÓW, NA £OWY… 
ALE W D¥BROWIE ASF

Problematyka zwalczania ASF u dzików 
w świetle obyczajów wspó³czesnego ³owiectwa

Od kilku ju¿ lat (2014 r.) na wschodnie rubie¿e Pol-
ski, wzd³u¿ granicy z Bia³orusi¹, przywêdrowa³ z chory-
mi dzikami afrykañski pomór świñ. Zaraza ta, jak wiele 
innych, przynosi ogromne straty ekonomiczne dla do-
tkniêtych ni¹ regionów. Problemem istotnym w po-
zbyciu siê choroby jest brak jakichkolwiek mo¿liwości 
zastosowania środków farmakologicznych (szczepionek 
i leków) skutecznych przy jej zwalczaniu. Pozostaje wiêc 
tylko terapia fakultatywna zgodnie z regu³¹ dotycz¹c¹ 
zasad leczenia tj. Que medicamenta non curent, ferrum 
curent, que ferrum non curent, ignis curent (Gdzie leki 
nie lecz¹, skalpel uleczy, gdzie skalpel nie pomaga, to 
tylko ogieñ pozostaje).

Populacja dzików na obszarach objêtych t¹ groźn¹ 
chorob¹ dla świniowatych nale¿a³a w przeci¹gu ostat-
nich kilkudziesiêciu latach na tych terenach do stanów 
średnich, w porównaniu do siedlisk dzika na zachodzie 
Polski. W miarê wprowadzania w rolnictwie polskim 
upraw roślin wysokobia³kowych na cele paszowe jak 
kukurydza, która jest bardzo ponêtn¹ karm¹ dla zwie-
rzyny czarnej, liczebnośæ dzika zaczê³a siê zwiêkszaæ, 
g³ównie w rejonach upraw tej rośliny na ziarno. Ku-
kurydza ma jeszcze jeden, poza ¿ywieniowym, walor, 
chronienia siê w jej ³anach dzikiej świni. Nie musi ona 
w okresie późnego lata, a¿ do przymrozków, szukaæ 
ostêpów trudno dostêpnych dla cz³owieka na dzienny 
odpoczynek, tym samym unika w ten sposób zak³óca-
j¹cego jej spokój sezonu grzybobrania. Bywaj¹ zatem 
w lesie tylko por¹ nocn¹ w celu odwiedzenia miejsc 
bagiennych tzw. paprzysk lub te¿ karmisk oraz nêcisk, 
a i spacer po sytej kukurydzy to przecie¿ tylko ście¿ka 
zdrowia przed dzienn¹ drzemk¹. Wyborne warunki 
siedliskowe, jakie dzikom zapewni³a natura i cz³owiek, 
zosta³y przez ten gatunek natychmiast wykorzystane 
w jej reprodukcji, która utrudnia, a nawet mo¿e unie-
mo¿liwiæ pozbycie siê tej groźnej zoonozy.

Z biegiem czasu, jak wiemy, wirus ASF zosta³ prze-
transferowany na kuzynkê dzika, czyli świniê domow¹. 
Zgodnie bowiem z biologiczn¹ doktryn¹, ¿e zaraziæ jest 
siê tak samo ³atwo, jak i trudno. Za resztê odpowiada 
ju¿ tylko cz³owiek. W dawnych czasach, przed wie-

kami, kiedy skupiska ludzkie dotyka³y groźne zarazy, 
tak¿e stosowano bioasekuracjê (biobezpieczeñstwo, 
bioochronê). Polega³a ona na starannym zamkniêciu 
siedlisk ludzkich, wstrzymaniu migracji ludzi i zwierz¹t, 
zarówno do ogniska zarazy, jak i odwrotnie. Czas i si³a 
natury gasi³y nawet najgroźniejsze epidemie oraz epi-
zoocje. Jedn¹ z si³ natury by³ ogieñ, który wzniecany 
by³ w sposób naturalny (wy³adowania atmosferyczne) 
lub celowo przez cz³owieka (wypalanie ognisk zarazy). 
W dzisiejszej cywilizacji jest to niemo¿liwe. Cz³owiek 
wspó³czesny nie wierzy w naturê, tylko w siebie. Wy-
myśla najmodniejsze procedury, które czêsto s¹ ma³o 
lub wcale nieskuteczne. Nie daj¹c szans si³om natury, 
przeszkadza jej jeszcze, jak tylko mo¿e. Tekst ten po-
winien byæ wystarczaj¹cy do refleksji nad obecnym 
stanem mocowania siê cz³owieka z ci¹gle rozrastaj¹-
cym siê, zarówno liczebnie, jak i obszarowo, ASF tak 
u dzików, jak i u trzody chlewnej. 

Jedn¹ z dziedzin w strukturze polskiej gospodarki, 
bior¹c¹ udzia³ w mocowaniu siê kraju z ASF, jest ³o-
wiectwo. Dziedzina od prastarych dziejów kszta³towana 
i w miarê postêpu cywilizacyjnego cz³owieka sprowa-
dzona zosta³a do dyscypliny stricte sportowej, znanej 
pod pojêciem myślistwa. W tym miejscu pojawia siê 
dylemat celowości utrzymywania takiego sportu w kra-
ju. Bowiem, je¿eli to ma nosiæ znamiona sportowe, 
to dlaczego nie strzela siê do makiet, tym bardziej, 
¿e przy dzisiejszej technice elektronicznej mo¿na by 
ró¿ne formy zaprezentowaæ. Przyznaæ wiêc nale¿a³oby 
racjê fanatykom i mi³ośnikom ochrony fauny, a prze-
ciwnikom myśliwych, ¿e oprotestowuj¹ taki pseudo 
sport, który bardziej kojarzy siê z pró¿ności¹ i zbytkiem, 
ani¿eli nawet zwyk³¹ rekreacj¹. Zauwa¿yæ przy tym 
nale¿y, ¿e ³owiectwo w naszym kraju nie kojarzy siê 
ju¿ z pozyskaniem pokarmu i dewiz, tak brakuj¹cych 
w PRL. Zarówno jednego, jak i drugiego elementu 
mamy obecnie pod dostatkiem. Uzupe³nienie jad³a 
o bardzo wykwintn¹ dziczyznê nie wchodzi³o w grê 
ju¿ od wieków. Jak wiemy z literatury, by³ to sport 
królów i mo¿nych, którym pokarmu nie brakowa³o. 
Plebs, któremu ¿ywności nie starcza³o, po prostu k³u-
sowa³ i dzieli³ siê czêsto ze stanem średnim. Knieja 
tego piêknego kraju by³a przez wieki w dzik¹ zwierzy-
nê bardzo zasobna. Istniej¹cy w kraju Polski Zwi¹zek 
£owiecki (PZ£) jest organizacj¹ typowo zrzeszeniow¹ 
i gdyby nie wiekowa tradycja to chêtnie by siê dzisiaj 
móg³ przekszta³ciæ w jak¹ś modn¹ agencjê. Tak wiêc 
jest to zrzeszenie oparte o statut PZ£ i regulamin, 
poczynaj¹c od Zarz¹du G³ównego po Regionalne, 
na ko³ach ³owieckich koñcz¹c. Jedynym elementem 
silnej zwory z przepisami administracyjnymi pañstwa 
jest pozwolenie na broñ paln¹ wydawan¹ przez organ 
administracji pañstwowej dla ka¿dego cz³onka PZ£ 
oraz przepisy prawa stanowionego, które sankcjonuj¹ 
funkcjonowanie ³owiectwa. W Polsce jest zarejestrowa-
nych ok. 120 tys. myśliwych zrzeszonych w ponad 2.5 
tys. kó³ ³owieckich. Ka¿de ko³o ³owieckie dzier¿awi od 
Skarbu Pañstwa tereny ³owieckie, na których prowadzi 
gospodarkê zgodn¹ z przepisami ustawy ³owieckiej. 
W ramach gospodarki ³owieckiej dba o dobrostan 

Problemy
spo³eczno-
zawodowe
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zwierzyny wystêpuj¹cej na terenach dzier¿awionych. 
W ramach prac gospodarczych inwentaryzuje stan 
zwierzyny w siedliskach ³owieckich i planuje wielkośæ 
odstrza³u. Liczbê poszczególnych gatunków zwierzy-
ny z podzia³em na p³eæ, wiek i klasy zatwierdzaj¹ na 
terenach leśnych w³aściwe terenowo Nadleśnictwa La-
sów Pañstwowych lub na ³owiskach polnych Urzêdy 
Gmin. Za u¿ytkowanie terenów ³owieckich ko³a ³owiec-
kie p³ac¹ podatek zwany tenut¹ dzier¿awn¹. Z tytu³u 
wyrz¹dzanych szkód przez zwierzynê czarn¹ i p³ow¹ 
dla upraw rolnych ko³a ³owieckie pokrywaj¹ koszty 
poniesionych strat dla poszkodowanych rolników, po 
uprzednim ich oszacowaniu. Krótka charakterystyka, 
zarówno struktury, jak i dzia³alności kó³ ³owieckich, 
ma na celu uświadomienie czytelnikowi omawianego 
zagadnienia oraz określenie miejsca samych myśliwych 
w sytuacji wyst¹pienia chorób zakaźnych i zaraźliwych 
u zwierzyny ³ownej.

W tak zorganizowanej strukturze braæ ³owiecka wy-
rusza na ³owy. Polowanie indywidualne realizowane 
jest w oparciu o tzw. zezwolenie na indywidualny od-
strza³, w którym wymienione s¹ gatunki zwierzyny lub 
ptactwa ³ownego oraz ich liczbê w oparciu o kryteria 
obowi¹zuj¹ce czyli tzw. kalendarz ³owiecki. Myśliwy po 
udaniu siê do ³owiska wpisuje siê do rejestru polowañ 
indywidualnych, podaj¹c datê i godzinê rozpoczêcia 
polowania, a po zakoñczeniu podobnie - z wymie-
nieniem pozyskanej zwierzyny oraz liczby oddanych 
strza³ów. Zgodnie z tradycj¹ ³owieck¹ i zwyczajami, 
indywidualnie poluje siê z podchodu, na zasiadkê lub 
z urz¹dzeñ ³owieckich zwanych ambonami. W epoce 
niezmotoryzowanej korzystano jeszcze z tzw. podwody, 
czyli furmanki lub sani. W dzisiejszej dobie postêpu 
cywilizacji technicznej pojazdy z zaprzê¿onymi koñmi 
zast¹piono samochodami. G³ównie s¹ to samochody 
osobowe, terenowe z napêdem na cztery ko³a, wypo-
sa¿one w szperacze na dachach, które s³u¿¹ do dale-
kosiê¿nego oświetlania terenu. U¿yty w zaprzêgu koñ 
nie budzi³ w zwierzynie podejrzliwości, nie powodowa³ 
niepokoju, posuwaj¹c siê prawie bezszelestnie nie wy-
wo³ywa³ stresu, itp., bo przecie¿ ta dziko ¿yj¹ca istota 
posiada swój instynkt samozachowawczy, myśliwy zaś 
móg³ siê jej dobrze przez d³u¿szy czas przyjrzeæ i oceniæ, 
czy spe³nia kryteria uprawnionego zezwolenia na od-
strza³. W takim sposobie polowania trudno doszukiwaæ 
siê krytyki w aspekcie braku humanitaryzmu. Dzisiaj 
jednak mamy samochód. Myśliwi te¿ chc¹ nad¹¿aæ za 
postêpem cywilizacyjnym, wsiadaj¹ i obje¿d¿aj¹ ³owi-
ska. W noce ksiê¿ycowe, ¿eby nie p³oszyæ zwierzyny 
świat³ami, je¿d¿¹ bez nich penetruj¹c leśne ostêpy 
i wokó³ otaczaj¹ce pola. Sta³ siê pojazd samochodowy 
niejako urz¹dzeniem ³owieckim, chocia¿ w świetle prze-
pisów nim nie jest. Na protektorach opon samocho-
dowych i podwoziach wyci¹gaj¹ z ³owisk wszystko, co 
mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla otoczenia, wywlekaj¹c 
to na g³ówne szlaki komunikacyjne, przeje¿d¿aj¹c przez 
wsie obok zagród pozostawiaj¹c materia³ gotowy do 
zawleczenia wszystkiego, co w swoim obszarze zastali, 
a o czym nie wiedzieli. W przypadku trafienia na źród³o 
ASF, jak farbuj¹cy postrza³ek, padlina zaka¿ona wle-

czona drog¹ leśn¹ przez wilki lub psy, manewrowanie 
pojazdem wokó³ patroszonego po odstrzeleniu dzika, 
spowoduje na³o¿enie z kó³ ska¿onego samochodu 
w drodze do domu cienkiego zakaźnego mikrofilmu, 
od którego piesi, zwierzêta domowe i gospodarskie 
oraz inne pojazdy bêd¹ mog³y wtórnie wnosiæ materia³ 
zakaźny na teren zagród, gdzie hodowane s¹ świnie.

Polowania zbiorowe organizowane s¹ w m-ch listo-
pad, grudzieñ i styczeñ, w oparciu o ustalony przez 
Zarz¹dy Kó³ i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie 
plan polowañ. Zasad¹ takich polowañ jest uczestnicze-
nie w nich wielu myśliwych, którzy ustawiaj¹ tzw. liniê 
na danym obszarze pola lub lasu, gdzie s¹ ostoje zwie-
rzyny zwane miotami. Po ustawieniu linii myśliwych 
w miot wchodz¹ naganiacze, których liczba zale¿y od 
tego, czy chcemy zwierzynê mocno p³oszyæ krzycz¹c 
i pohukuj¹c (tzw. g³ośne pêdzenia), czy te¿ zwierzyna 
jest nazbyt czujna i warunki środowiskowo - pogodowe 
s¹ sprzyjaj¹ce, to w miot idzie jeden lub dwóch naga-
niaczy, którzy lekko postukuj¹c kijem o pnie drzew 
penetruj¹ pêdzony miot. Mo¿na jeszcze podk³adaæ spe-
cjalnie szkolone psy określonych ras, które spotykaj¹c 
zwierzynê g³osz¹ j¹ (obszczekuj¹). W przypadku ASF, 
o którym mowa, nie powinno siê korzystaæ z pêdzeñ 
g³ośnych, gdzie w miot wprowadza siê ok. 10 i wiêcej 
naganiaczy, gdy¿ jest to przeciwne zasadzie ograni-
czania migracji i penetracji terenu zapowietrzonego 
lub zagro¿onego. Naganiacze rekrutuj¹ siê najczêściej 
z pobliskich wsi i kolonii opolowywanego terenu, 
gdzie rolnicy prowadz¹ hodowlê świñ. Przez ca³y dzieñ 
przedeptuj¹ oni knieje, pomagaj¹ w wyci¹ganiu strze-
lonej zwierzyny i za³adunku jej na środek transportu 
oraz przy patroszeniu. Takiego uczestnika polowania 
nale¿y traktowaæ jako potencjalne źród³o zawleczenia 
zarazy do swego domu. Zak³adaj¹c, ¿e myśliwy ma 
jeszcze jakieś mgliste pojêcie w czym uczestniczy i jak 
wielki jest to problem, to naganiacz bez wzglêdu na 
wiek, jest poza tematem, a trudno przecie¿ by nad 
ka¿dym sta³ i kontrolowa³ go nie zawsze świadomy za-
gro¿eñ myśliwy. Nale¿y zwróciæ uwagê na jeszcze jeden 
czynnik. Polowaniom towarzysz¹ pewne emocje, które 
odwracaj¹ uwagê od zagro¿eñ, jakim jest ASF. Nawet 
gdyby tam w ³owisku by³a d¿uma i cholera, to poluj¹cy 
pierwej dokoñczyliby polowanie. Upolowan¹ zwierzy-
nê, czyli pokot uk³ada siê frontem przed myśliwych 
i odbywa siê wówczas ceremonia³ zakoñczenia polowa-
nia, zgodnie z tradycj¹ i zwyczajem ³owieckim. Po tym 
uroczystym zakoñczeniu zwierzyna jest przenoszona na 
środki transportu i przewo¿ona, w przypadku dzików 
do komór ch³odniczych lub punktów skupu dziczyzny. 
Warto wiêc zauwa¿yæ, ¿e we wszystkich tych miejscach 
jest bardzo wzmo¿ony ruch ludzi, pojazdów oraz to-
warzysz¹cego sprzêtu. W takich okolicznościach nie 
sposób unikn¹æ zbêdnego kontaktu z miejscem zaka-
¿onym, tym bardziej, ¿e jeszcze nie mamy wiedzy, czy 
upolowane dziki s¹ zdrowe, czy chore. Próbki pobrane 
do badañ serologicznych w PIWet-PIB w Pu³awach 
dotr¹ tam dopiero nastêpnego dnia. Zak³adaj¹c, ¿e 
wynik badania bêdzie pozytywny chocia¿by u jednego 
spośród upolowanych dzików, to w komorze ch³odni-
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czej inne towarzysz¹ce mu w tym czasie, tak¿e winny 
byæ zutylizowane. Czy tak siê dzieje na pewno? Czy 
nadzór z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii jest 
w stanie zidentyfikowaæ liczbê dzików umieszczonych 
w komorze w dniu dostarczenia do niej dzika z wyni-
kiem dodatnim? Przecie¿ z punktów skupu odbierana 
jest zwierzyna do zak³adów przetwórstwa, a myśliwi 
w dni powszednie dostarczaj¹ nastêpne pozyskane dzi-
ki z polowañ indywidualnych, tak¿e stan ten jest zmien-
ny. Nie uwzglêdniamy tu higieny osobistej, odzie¿y i jej 
zmiany przed, w trakcie i po polowaniu, jak równie¿ 
higieny w trakcie patroszenia i sposobu postêpowania 
z narogami i patrochami. Mo¿na jednak pokusiæ siê, 
analizuj¹c powy¿sze wywody, ¿e ka¿dy krok myśliwego 
przed, podczas i po polowaniu jest zwi¹zany z ryzykiem 
przyczynienia siê do rozprzestrzenienia silnie zakaźnej 
i zaraźliwej zoonozy. Przemawia³yby za tym ostatnie 
przypadki zwiêkszonej liczby padniêæ dzików na coraz 
bardziej na zachód wysuniêtych terenach, co świadczy 
o szerzeniu siê zarazy z zajêciem Warszawy w³¹cznie. 
W miesi¹cach wrześniu i październiku, przed wysy-
pem grzybów i ruszeniem myśliwych na ³owy, liczba 
upadków by³a niewielka, co stwarza³o jak¿e fa³szywe 
wra¿enie, ¿e choroba jest w odwrocie. Nic bardziej 
mylnego.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e z zagro¿eniami 
rodzaju pomór świñ, w¹glik, pryszczyca, nale¿y postê-
powaæ roztropnie, a nie pochopnie. Wydaje siê, i¿ b³¹d 
zosta³ pope³niony ju¿ na samym pocz¹tku, tj. w 2014 
roku w samym podejściu do ASF. Dyrektywa UE oraz 
na jej podstawie wydane przepisy krajowe traktowa³y 
tê chorobê z przymru¿eniem oka, czyli jakoś tam bê-
dzie, poradzili sobie Hiszpanie to i my te¿. Ale spójrz-
my na otoczenie Hiszpanii i nasze. Wydaje siê, ¿e in-
westycja w ogrodzenie granicy z Bia³orusi¹ zwróci³aby 
siê ju¿ dawno, a i z chorob¹ byśmy sobie poradzili. 
Przepisy reguluj¹ce ASF w naszym kraju nie mog¹ 
odnosiæ siê tylko do wykonania za³o¿eñ zawartych 
w Dyrektywie UE i pozbawione elementu zarz¹dzania 
oraz nakazu i zakazu stanowi¹ jak dotychczas narzêdzie 
bardzo u³omne w skutecznym dzia³aniu w ognisku tak 
zjadliwej jednostki chorobowej. Nie do pomyślenia 
bowiem jest, ¿e przez kilka lat ostoje zwierzyny czarnej 
by³y otwarte dla wszystkich i wszystkiego, grzybiarzy, 
braci myśliwskiej, k³usowników, turystów, a przede 
wszystkim dla samych dzików, itd., itp. Zagadnienie 
jak¿e istotne w tym temacie, czyli redukcja zwierzyny 
czarnej zosta³o potraktowane po macoszemu. Wyko-
nanie tego zadania powierzono ko³om ³owieckim, 
które niejako w³asnymi si³ami mia³y spowodowaæ 
zmniejszenie populacji dzika do minimum, stawiaj¹c 
warunek poluj¹cemu, i¿ nie mo¿e on wykonuj¹c polo-
wania na tzw. dzika sanitarnego, upolowaæ innej zwie-
rzyny. Ko³a ³owieckie na terenie zapowietrzonym 
posiadaj¹ w swoich ³owiskach ró¿n¹ ilośæ zwierzyny 
czarnej, a zespo³y myśliwych w poszczególnych ko³ach 
prezentuj¹ ró¿n¹ mentalnośæ, wra¿liwośæ i zapa³ ³o-
wiecki. Istotnym zagadnieniem jest wyposa¿enie my-
śliwego. Nie wszyscy myśliwi posiadaj¹ broñ kulow¹ 
z celownikiem optycznym, który u³atwia polowanie na 

dziki noc¹ w fazie pe³ni ksiê¿yca. W ci¹gu dnia dziki 
śpi¹. Do skutecznej redukcji dzika w terenie zagro¿enia 
chorob¹ zakaźn¹ winno siê u¿ywaæ urz¹dzeñ noktowi-
zyjnych do celowania, po to, aby mo¿na by³o polowaæ 
bez ksiê¿yca oraz przy zachmurzonym niebie w czasie 
pe³ni. Zdecydowanej wiêkszości polskich myśliwych na 
taki sprzêt po prostu nie staæ, a tym wyposa¿eniem, 
jakim myśliwi dysponuj¹, to kaczki s¹siadowi mog¹ 
tylko zredukowaæ. Racjonalnym rozwi¹zaniem by³oby 
tworzenie czegoś na wzór obwodów administracyjnych, 
które na czas trwania choroby by³yby w dyspozycji 
rz¹du wyposa¿one w myśliwych zawodowych /etato-
wych/ zaopatrzonych w profesjonalny arsena³ do od-
strza³u redukcyjnego, a tworzone pasy epizootyczne 
nale¿a³oby zabezpieczaæ przed nap³ywem na zreduko-
wane tereny dzików z zewn¹trz (pas sanitarny i pas 
ochronny). Priorytetowym zadaniem by³oby wiêc utrzy-
manie pasa ochronnego, który oddziela³by migracjê 
dzików z terenów zapowietrzonych do wolnych. Teren 
zapowietrzony obecnie nale¿y uwa¿aæ za ca³kowicie 
stracony i mo¿na go tylko wyczyściæ ze świniowatych, 
uzdrawiaj¹c go czasow¹ kwarantann¹. Rejonem zapo-
wietrzonym i zagro¿onym powinien zawiadywaæ jeden 
administrator i w Polsce najlepszym by³yby Lasy Pañ-
stwowe. Dotychczas zastosowano natomiast metodê 
pracy dzielonej, gdzie zgodnie z t¹ zasad¹ jest to po-
³owa pracy, po³owa kosztów, ale i po³owa sukcesu. 
Przydzielono bowiem zadania wielu jednostkom orga-
nizacyjnym, na ró¿nych szczeblach w³adzy, o zró¿ni-
cowanych kompetencjach i braku kompatybilności 
w podejmowaniu decyzji. Czy najwa¿niejszym elemen-
tem w zwalczaniu zarazy nale¿a³o uczyniæ wyszukiwa-
nie po lasach pad³ych dzików? Czy Lasy Pañstwowe 
same nie poradzi³yby sobie z zawartości¹ lasu? Wysy-
³anie armii ludzi w poszukiwanie padliny tak¿e niesie 
samo w sobie zagro¿enie wywleczenia z g³êbi puszczy 
wirusa ASF. Administrowanie zwalczaniem choroby 
zakaźnej jest inn¹ powinności¹ od postêpowania z cho-
rob¹ przez s³u¿by weterynaryjne. Administrator takie-
go obszaru powinien mieæ pe³n¹ w³adzê publiczn¹, aby 
mo¿liwie najlepiej u³atwiæ pracê personelowi wetery-
naryjnemu. Inspekcja weterynaryjna nie mo¿e byæ 
obarczana wieloma dodatkowymi zadaniami z zakresu 
porz¹dku publicznego, które to sprawy utrudniaj¹ jej 
lub nawet uniemo¿liwiaj¹ zajmowanie siê postêpowa-
niem stricte epizootycznym. Blokowanie polowañ 
przez fanatyków niby mi³ości do zwierzyny wolno ¿y-
j¹cej, w tym ³ownej na terenach zapowietrzonych i za-
gro¿onych powinno byæ karalne, gdy¿ tak¿e mo¿e 
przyczyniaæ siê do rozprzestrzeniania choroby jak¹ jest 
ASF. Sprawia to wra¿enie, ¿e by³ to ogrom nikomu 
niepotrzebnej pracy. Wydaje siê byæ ma³o prawdopo-
dobnym, ¿e wyobraźnia o źródle i pierwszych ogni-
skach ASF by³a tak niedoceniana, ¿e zbagatelizowano 
ca³kowicie powagê tego zarazka. Poruszone tu zagad-
nienia stanowi¹ tylko czêśæ elementów z szerokiej 
palety tak groźnej choroby zakaźnej, jak¹ stanowi 
afrykañski pomór świñ. Materia³y administracji wete-
rynaryjnej (IW oraz PIWet-PIB) zawieraj¹ wszystko 
i nic, co koresponduje z określeniem bardzo trafnym 
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przez prof. Z.Pejsaka i prof. M.  Truszczyñskiego, 
¿e w przepisach unijnych dotycz¹cych zwalczania ASF 
powinno siê znaleźæ jeszcze wiele innych, jak¿e wa¿-
nych zagadnieñ. Nale¿y tylko ze zdziwieniem zapytaæ, 
dlaczego tak nieśmia³o porusza siê te braki w publika-
cjach literatury fachowej. Nale¿y jednocześnie zauwa-
¿yæ, ¿e w strategii zwalczania ASF dominuje trzoda 
chlewna, która stanowi faktycznie pierwszoplanowy 
problem gospodarczy, ekonomiczny i polityczny. Dzik 
by³ natomiast zawsze w lesie i zapominano o nim 
mimo, i¿ to on sprowadzi³ zarazê i stanowi g³ówny 
czynnik w kwestii źród³a zarazy. Ustalony bowiem pro-
gram Komisji UE sprawia raczej podejrzenie, ¿e stali-
śmy siê poligonem lub poletkiem doświadczalnym do 
testowania. Nie wchodz¹c g³êbiej w zagadnienie, to 
nie wyklucza siê gry w zielone. Macie ASF to bawcie 
siê nim. Administrator pañstwowy (np. wspomniane 
PLP) powinien zarz¹dzaæ strategi¹, w tym taktyk¹ ca-
³ej operacji na froncie zwalczania ASF. Powinno siê 
powo³aæ specjalne zespo³y w obszarach redukcji dzików 
do ich tropienia. Dobrym okresem do tropienia jest 
zima ze śniegiem. Samo bowiem strzelanie z broni jest 
zbyt ma³o efektywne, bowiem a¿eby zwierzynê pozy-
skaæ, pierwej nale¿y j¹ wytropiæ, zwabiæ lub zanêciæ. 
Myśliwy etyczny nie jest bowiem wy³¹cznie zabójc¹ 
zwierza, lecz uczestnicz¹c w polowaniu ma du¿¹ satys-
fakcjê, kiedy mo¿e obejrzeæ tropy zwierza, radośæ, gdy 
widzi go oraz wykonuje obowi¹zek odstrza³u, gdy mie-
rzy do celu. Skuteczny strza³ sprowadza niema³o trudu 
w oporz¹dzeniu i zagospodarowaniu zwierzyny. £o-
wiectwo samo w sobie jest wiêc zajêciem ze wszech 
miar potrzebnym w ogniwie gospodarki ka¿dego pañ-
stwa. Przeciwnicy myśliwych, bêd¹c ograniczonym 
fragmentem spo³eczeñstwa w zakresie wiedzy i świa-
domości, nie zastanawiaj¹ siê np. nad antagonistycz-
nym kierowaniem swojego protestu. Wyra¿aj¹c litośæ 
nad zwierzyn¹ dzik¹ i pikietuj¹c zajêcia myśliwych, 
wiele z tych osób wyra¿a tak¿e swoje poparcie w spra-
wach zabiegów aborcji u ludzi, co tak¿e jest zabijaniem, 
ba nawet mordowaniem zwa¿ywszy na sposób ekstyr-
pacji p³odu lub zarodka. Myśliwi tylko zabijaj¹ na wzór 
i podobieñstwo do uboju zwierz¹t gospodarskich i w 
tych samych celach. 

Piśmiennictwo u autorów.

Carlo Masserdotti
DVM, DiplECVCP, Spec Bioch Clin IAT
IDEXX Laboratories

JAK DIAGNOZOWAÆ 
CHOROBY PROSTATY

Wstêp
Gruczo³ krokowy wy-

stêpuje zarówno u kotów 
i psów, ale zdecydowana 
wiêkszośæ chorób prostaty 
jest stwierdzana u psów. 
Schorzenia prostaty najczê-
ściej wystêpuj¹ u psów sam-
ców w średnim wieku lub 
starszych, i dotycz¹ zmian 
rozrostowych, torbielowa-
tych, zapalnych, metaplazji 
p³askonab³onkowej oraz nowotworów pierwotnych 
i przerzutowych. Równocześnie mo¿e wystêpowaæ 
wiêcej ni¿ jedno schorzenie prostaty.

Do pierwotnych objawów klinicznych zwi¹zanych 
z chorobami prostaty zalicza siê gor¹czkê, objawy 
z dolnych dróg moczowych (krwisty wyp³yw z cewki), 
zaburzenia oddawania ka³u oraz problemy w porusza-
niu siê. Niektóre przypadki chorób prostaty u psów 
mog¹ przebiegaæ bez wyraźnych objawów klinicznych; 
dlatego te¿ badanie palpacyjne per rectum powinno 
byæ elementem ka¿dego badania klinicznego u doj-
rza³ych p³ciowo psów samców, kastrowanych lub nie. 
Prawid³owa prostata powinna byæ g³adka, symetrycz-
na i niebolesna. Palpacja jamy brzusznej mo¿e byæ 
wykorzystana do oceny powiêkszonej prostaty, która 
przemieści³a siê do jamy brzusznej. Pomocnicze te-
sty diagnostyczne mog¹ byæ stosowane w przypadku 
podejrzenia chorób prostaty, zaleca siê wykonanie 
badanie moczu, posiewy bateriologiczney, zdjêcia rtg 
i badanie USG. 

Badania morfologiczne oraz biochemiczne krwi s¹ 
zazwyczaj prawid³owe w przebiegu chorób prostaty, 
jednak¿e stwierdzenie nieprawid³owości w hemogra-
mie lub parametrach biochemicznych mo¿e pomóc 
w rozpoznaniu. Cytologia, mikrobiologia i/lub histo-
patologia mog¹ byæ konieczne do określenia rodzaju 
schorzenia prostaty. Choroby prostaty u psów s¹ zwy-
kle diagnozowane na podstawie badania cytologicz-
nego, zw³aszcza obecnie, gdy biopsja cienkoig³owa 
pod kontrol¹ USG jest powszechnie dostêpna. Czu³ośæ 
diagnostyczna cytologii w odniesieniu do histopato-

Zagadnienia

zawodowe
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logii wynosi 80%. Dodatkowo cytologia jest bardziej 
czu³¹ metod¹ ni¿ histologia w wykrywaniu zaka¿eñ 
bakteryjnych. 

Techniki pobierania materia³u
Wyp³yw z cewki moczowej
Pobranie wyp³ywu z cewki moczowej jest prost¹ 

metod¹ oceny nieprawid³owości prostaty, ale te¿ naj-
mniej efektywn¹. Jeśli wystêpuje, wyp³yw z cewki jest 
pobierany poprzez odci¹gniêcie napletka, oczyszczenie 
¿o³êdzi pr¹cia i zebranie wyp³ywu do probówki lub 
bezpośrednio na szkie³ko mikroskopowe do oceny mi-
kroskopowej. Niektóre próbki mog¹ zostaæ pobrane 
do ja³owych probówek na posiew bakteryjny jakościo-
wy i ilościowy. Równoleg³a analiza moczu pobranego 
przez cewnikowanie lub cystocentezê powinna zostaæ 
wykonana celem rozró¿nienia pomiêdzy prawid³ow¹ 
mikroflor¹ cewki moczowej a zapaleniem pêcherza. 

Masa¿ prostaty
Masa¿ prostaty jest stosowany w pierwszej kolejności 

do pobrania wydzieliny prostaty, gdy pies jest niezdolny 
do ejakulacji. Najprostsza metoda masa¿u prostaty za-
k³ada wprowadzenie kateteru do cewki moczowej, pod 
kontrol¹ palpacyjn¹ per rectum, a¿ do doogonowego 
bieguna prostaty. Strzykawk¹ pod³¹czon¹ do kateteru 
aspiruje siê p³yn, podczas gdy gruczo³ krokowy jest de-
likatnie masowany per rectum. ¯eby u³atwiæ pobranie 
p³ynu do analizy, mo¿na wprowadziæ do kateteru kilka 
mililitrów sterylnego p³ynu fizjologicznego, a nastêp-
nie zaaspirowaæ go. Infekcje dróg moczowych czêsto 
towarzysz¹ zakaźnemu zapaleniu prostaty, co mo¿e 
utrudniaæ interpretacjê wyników masa¿u prostaty. 
W takich wypadkach mo¿na zastosowaæ alternatyw-
n¹ procedurê masa¿u, w celu określenia źród³a infek-
cji. Mocz z pêcherza moczowego jest usuwany przez 
cewnik, a pêcherz p³ukany 5 ml p³ynu fizjologicznego. 
P³yn z tego p³ukania jest zbierany jako frakcja przed-
prostatowa masa¿u. Nastêpnie cewnik jest wycofywany 
na g³êbokośæ tylnego bieguna prostaty. Kolejne 5 ml 
p³ynu fizjologicznego jest wprowadzane przez cew-
nik, podczas gdy prostata jest masowana per rectum. 
Nastêpnie cewnik jest wprowadzany z powrotem do 
pêcherza i ca³y obecny tam p³yn jest zbierany. Ten p³yn 
tworzy poprostatow¹ frakcjê masa¿u, która powinna 
byæ wzglêdnie wolna od zanieczyszczeñ moczem. Licz-
ba bakterii oraz obecnośæ lub brak komórek zapalnych 
jest porównywana we frakcji przed- i poprostatowej, 
w celu ustalenia miejsca infekcji. Aby u³atwiæ identy-
fikacjê źród³a infekcji, dzieñ przed masa¿em prostaty 
mo¿na podaæ ampicylinê, która osi¹ga wysokie stê¿e-
nie w moczu, ale niskie w prostacie, z powodu niemo¿-
ności przekroczenia bariery prostatowo-t³uszczowej. 
Zwykle masa¿ prostaty powinien byæ zarezerwowany 
do diagnostyki zapalenia prostaty u psów bez infekcji 
dróg moczowych, lub u których infekcja dróg moczo-
wych jest pod kontrol¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e prepara-
ty cytologiczne wykonane z próbek pobranych przez 
cewnik zwykle zawieraj¹ mieszan¹ populacjê komórek 
nab³onka przejściowego dróg moczowych.

Biopsja aspiracyjna cienkoig³owa a biopsja 
cienkoig³owa
Wykazano, ¿e biopsja aspiracyjna cienkoig³owa BAC 

(ang. Fine Needle Aspiration, FNA) lub biopsja cienko-
ig³owa (ang. Fine needle Capillary Sampling, FNCS) 
gruczo³u krokowego daje bardziej wiarygodne wyniki 
i wiêcej komórek prostaty ni¿ masa¿. Jeśli gruczo³ jest 
powiêkszony, mo¿na biopsjê wykonaæ z dostêpu prze-
zbrzusznego. Opisano równie¿ dostêp przezkroczowy 
i oko³oprostnicowy. USG jest szczególnie pomocne do 
nakierowania ig³y aspiracyjnej, zw³aszcza jeśli obecne 
s¹ zmiany ogniskowe. 

Wykonanie BAC w przypadku ostrego zapalenia 
prostaty lub obecności ropni mo¿e wi¹zaæ siê z ry-
zykiem zapalenia otrzewnej lub rozsianiem infekcji 
na drodze ig³y. Psy z podejrzeniem chorób prostaty 
z leukogramem zapalnym i gor¹czk¹ nie powinny byæ 
poddawane BAC. Jeśli podczas aspiracji pojawia siê 
p³yn ropny, aspiracja powinna byæ kontynuowana do 
momentu ca³kowitego zredukowania ciśnienia, w celu 
unikniêcia kontaminacji materia³em zakaźnym oko-
licznych tkanek. BAC gruczo³u krokowego posiada 
kilka zalet w porównaniu do innych metod pobierania 
materia³u. Zidentyfikowanie w aspiratach prostaty ske-
ratynizowanych komórek powierzchownych nab³onka 
pozwala na rozpoznanie metaplazji p³askonab³onko-
wej, podczas gdy ich obecnośæ w pop³uczynach prosta-
ty mo¿e byæ mylnie zinterpretowana jako prawid³owe 
komórki nab³onka dolnych dróg moczowych. Tak¿e 
wiêksze bogactwo komórkowe materia³u pobranego 
przez BAC zwiêksza pewnośæ rozpoznania nowotwo-
ru. G³ówn¹ wad¹ BAC prostaty jest fakt, ¿e zmiany 
ogniskowe, takie jak nowotwory, mog¹ zostaæ prze-
oczone. Jednak¿e wykonanie biopsji pod kontrol¹ 
USG zmniejsza to ryzyko. 

Prawid³owa anatomia i histologia
Prostata jest gruczo³em o w³óknisto-miêśniowej 

strukturze, otaczaj¹cym ca³kowicie czêśæ bli¿sz¹ cewki 
moczowej samca. Sk³ada siê z cewkowo-pêcherzy-
kowych gruczo³ów rozchodz¹cych siê promieniście 
od świat³a cewki moczowej. Pêcherzyki wydzielnicze 
posiadaj¹ pierwotne i wtórne pofa³dowania nab³onka 
wystaj¹ce do świat³a pêcherzyka. W³óknisto-miêśnio-
wy zr¹b otacza przewody prostaty, które s¹ wy³o¿one 
nab³onkiem sześciennym lub walcowatym. Nab³onek 
przejściowy wyściela przewody wyprowadzaj¹ce, które 
uchodz¹ do cewki moczowej. 

Prawid³owa cytologia
Liczba i rodzaj komórek prostaty w preparatach cy-

tologicznych prostaty ró¿ni siê w zale¿ności od techniki 
pobrania materia³u. Komórki nab³onka prostaty po-
brane poprzez aspiracjê od zdrowych psów wystêpuj¹ 
czêsto w grupach i s¹ sześcienne lub cylindryczne. Te 
komórki s¹ jednolite pod wzglêdem wielkości i kszta³tu, 
i zawieraj¹ okr¹g³e lub owalne j¹dro, które mo¿e byæ 
umiejscowione przy podstawie komórek cylindrycz-
nych. J¹derka s¹ zazwyczaj ma³e i s³abo widoczne. 
Cytoplazma jest zasadoch³onna, drobnoziarnista lub 
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z mikrowakuolami. Mo¿na zaobserwowaæ inne rodza-
je komórek, szczególnie w materiale z nasienia lub 
masa¿u prostaty, takie jak plemniki, komórki p³asko-
nab³onkowe oraz komórki nab³onka przejściowego 
dróg moczowych. Plemniki wybarwiaj¹ siê niebiesko-
-zielono w barwieniu Romanowskiego i zmodyfikowa-
nym barwieniu Romanowskiego i mog¹ przylegaæ do 
innych komórek. Komórki p³askonab³onkowe s¹ du¿e 
i maj¹ obfit¹ niebiesk¹ lub niebiesko-zielon¹ (skeraty-
nizowan¹) cytoplazmê. J¹dra tych komórek mog¹ byæ 
okr¹g³e, pyknotyczne lub nieobecne. Brzegi komórek 
s¹ zwykle kanciaste lub pozaginane. Komórki nab³on-
ka przejściowego (urotelialne) s¹ wiêksze ni¿ komórki 
nab³onka prostaty i maj¹ jaśniejsz¹ cytoplazmê oraz 
ni¿szy stosunek j¹dra do cytoplazmy. 

Torbiele prostaty
Istnieje wiele rodzajów torbieli, które rozwijaj¹ siê 

w prostacie oraz wokó³ niej. Torbiele oko³osterczowe 
to te wokó³ prostaty, a torbiele sterczowe to te w tkan-
ce prostaty. Torbiele sterczowe mog¹ wystêpowaæ jako 
mnogie, ma³e torbiele zwi¹zane z ³agodnym przero-
stem, wielkie, gromadz¹ce p³yn torbiele prostaty oraz 
torbiele przysterczowe, które mog¹ ulegaæ mineralizacji 
lub byæ wynikiem metaplazji kostnej, a tak¿e torbiele 
zwi¹zane z metaplazj¹ p³askonab³onkow¹. Wy³¹czaj¹c 
torbiele zwi¹zane z ³agodnym rozrostem, torbiele sta-
nowi¹ od 2 do 5% schorzeñ prostaty. Inne badania 
wykaza³y, ¿e torbiele wystêpuj¹ u 14% doros³ych psów 
du¿ych ras bez chorób uk³adu moczowo-rozrodcze-
go, oraz ¿e w 42% przypadków stwierdzono wzrost 
bakterii w badaniu bakteriologicznym. Stwierdzono 
wystêpowanie zmian jamistych zawieraj¹cych mocz 
(torbiele moczowe) bêd¹cych wynikiem przetoki z cew-
ki moczowej do mi¹¿szu prostaty. Ma³e torbiele mog¹ 
byæ wyczuwalne w badaniu per rectum jako ma³e, fluk-
tuuj¹ce obszary w niesymetrycznie powiêkszonej pro-
stacie. Du¿e, odrêbne torbiele mog¹ byæ wyczuwalne 
w ty³obrzuszu lub w okolicy kroczowej. Dopóki torbiele 
nie ulegn¹ wtórnemu zaka¿eniu, objawy kliniczne s¹ 
rzadkie. Wyp³yw krwisty z cewki, bolesne oddawanie 
moczu oraz zaparcie mog¹ pojawiaæ siê w wyniku 
powiêkszenia prostaty. Aspiracja torbieli sterczowych 
zwykle skutkuje pobraniem zmiennej ilości surowiczo-
-krwistego lub br¹zowego p³ynu. Badanie cytologiczne 
p³ynu zazwyczaj wykazuje brak lub niewielk¹ liczbê 
komórek nab³onkowych o prawid³owym wygl¹dzie, 
nisk¹ do średniej liczbê neutrofilii, makrofagów i ma-
³ych limfocytów oraz erytrocytów na tle czerwonym 
do brunatnego. 

£agodny przerost prostaty
£agodny przerost prostaty (ang. benign prostatic 

hyperplasia, BPH) jest czêsto diagnozowany u star-
szych, niekastrowanych psów. BPH wi¹¿e siê z po-
wiêkszeniem rozmiarów i masy prostaty, zwi¹zanego 
ze zwiêkszeniem ilości tkanki śródmi¹¿szowej oraz po-
wiêkszeniem świat³a gruczo³ów. Symetryczne torbie-
lowate rozszerzenie gruczo³ów jest wynikiem wzrostu 
mi¹¿szu i świat³a gruczo³ów. Patogeneza BPH nie jest 

do koñca poznana. Rozwój BPH jest hormonozale¿ny 
i wymaga obecności funkcjonalnych j¹der. Dihydro-
testosteron jest uznany jako kluczowy hormon sty-
muluj¹cy powiêkszenie gruczo³u sterczowego psów 
przez potêgowanie wzrostu zarówno w komponencie 
mi¹¿szowej jak i gruczo³owej. 

U mê¿czyzn prostata jest tak umocowana anatomicz-
nie, ¿e jej powiêkszenie powoduje zablokowanie dróg 
moczowych, co w rezultacie daje najczêściej typowe 
objawy zaburzeñ mikcji. U psów gruczo³ krokowy jest 
inaczej po³o¿ony, przez co jego powiêkszenie nastêpuje 
odśrodkowo, skutkuj¹c zaparciami i parciem na ka³. 
£agodny wyp³yw krwisty z cewki moczowej równie¿ 
mo¿e byæ obserwowany. Jednak¿e w przypadku BPH 
u psów objawy czêsto nie wystêpuj¹. Badanie rektalne 
zwykle ujawnia symetrycznie powiêkszony, niebolesny 
gruczo³ krokowy, choæ okazjonalnie mo¿na wyczuæ 
nieregularności jego powierzchni. 

Komórki nab³onkowe otrzymane z powiêkszone-
go gruczo³u sterczowego s¹ zwykle u³o¿one w ró¿nej 
wielkości grupy i klastry, tworz¹ce wzór plastra miodu. 
Komórki te s¹ jednolite w wygl¹dzie, z okr¹g³ym j¹-
drem i ma³ym, okr¹g³ym j¹derkiem. Stosunek jadra do 
cytoplazmy jest niski do średniego, a cytoplazma jest 
zasadoch³onna, okazjonalnie mo¿e zawieraæ wakuole. 
Umiarkowany wzrost wielkości komórek i anizoka-
rioza mo¿e byæ obserwowana. Badanie cytologiczne 
wykazuj¹ce populacjê prawid³owych w wygl¹dzie ko-
mórek nab³onka powiêkszonej prostaty, szczególnie 
jeśli rozrost jest symetryczny, pozwala na rozpoznanie 
³agodnego przerostu. 

Metaplazja p³askonab³onkowa
Wzrost stê¿enia kr¹¿¹cych estrogenów mo¿e skutko-

waæ metaplazj¹ p³askonab³onkow¹ nab³onka prostaty. 
Podczas tego procesu komórki nab³onka przyjmuj¹ 
morfologiczne w³aściwości i barwi¹ siê podobnie do 
zrogowacia³ych powierzchownych komórek nab³on-
ka. Receptory estrogenowe obecne w przewodach, 
mi¹¿szu i w 10% komórek nab³onka prostaty mog¹ 
pośredniczyæ w tej odpowiedzi. Choæ przewlek³e dra¿-
nienie i zapalenie mo¿e prowadziæ do metaplazji p³a-
skonab³onkowej, najczêstszym endogennym źród³em 
estrogenów s¹ guzy z komórek Sertoliego. Prostata 
mo¿e byæ ma³a w wyniku zmniejszonego stê¿enia te-
stosteronu lub powiêkszona jeśli obecne s¹ torbiele 
lub ropnie. Objawy kliniczne zazwyczaj zwi¹zane s¹ 
z hiperestrogenizmem. 

Zapalenie prostaty
W gruczole krokowym psów mo¿e wystêpowaæ 

zapalenie zarówno ostre jak przewlek³e, zwykle w wy-
niku zaka¿enia wstêpuj¹cego prawid³owymi, tlenowy-
mi bakteriami cewki moczowej (w tym mykoplazm¹). 
Zaka¿enie hematogenne oraz lokalne przejście bakterii 
z innych narz¹dów uk³adu moczowo-rozrodczego jest 
równie¿ mo¿liwe. Escherichia coli jest najczêściej izo-
lowanym mikroorganizmem, zarówno z przypadków 
ostrych, jak i przewlek³ych, a w dalszej kolejności Sta-
phylococcus aureus, Klebsiella spp., Proteus mira-
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bilis, Mycoplasma canis, Pseudomona aeruginosa, 
Enterobacter spp., Streptococcus spp., Pasteurella 
spp., and Haemophilus spp. Niep³odnośæ i przewlek³e 
zapalenie prostaty na tle zaka¿enia Leishmania infan-
tum by³o odnotowane. Zaburzenia prawid³owej archi-
tektury przez schorzenia takie jak BPH, metaplazja 
p³askonab³onkowa czy nowotwory, mog¹ oddzia³ywaæ 
na prawid³owe mechanizmy obronne lub dostarczaæ 
po¿ywki (np. krew w torbielach) dla wzrostu bakterii. 
Zlewanie siê ognisk zapalnych w prostacie lub zaka¿e-
nie torbieli sterczowych mo¿e prowadziæ do powstania 
ropni prostaty. 

Zapalenie ostre przebiega zwykle z ogólnoustrojowy-
mi objawami choroby (gor¹czka, brak apetytu, apatia), 
napinaniem siê podczas mikcji lub defekacji, krwiomo-
czem, obrzêkiem moszny, napletka i tylnych koñczyn 
lub bolesności¹ gruczo³u krokowego podczas badania 
palpacyjnego per rectum. Pies mo¿e wykazywaæ pro-
blemy z poruszaniem siê spowodowane bólem brzucha 
lub tylnego odcinka lêdźwiowego. Czêsto obserwuje 
siê leukogram zapalny z, lub bez przesuniêcia w lewo. 
U psów z zapaleniem przewlek³ym objawy kliniczne 
mog¹ byæ nieobecne, mog¹ wystêpowaæ nawracaj¹ce 
infekcje dróg moczowych, pogorszenie jakości nasienia 
i niep³odnośæ, czasem zmniejszone libido. Mo¿e byæ 
równie¿ obserwowany przejściowy lub sta³y wyp³yw 
z cewki. Ropnie prostaty mog¹ wystêpowaæ z obja-
wami zwi¹zanymi z powiêkszeniem prostaty (parcie 
na ka³, bolesne oddawanie moczu), ci¹g³ego lub przej-
ściowego wyp³ywu z cewki moczowej oraz objawami 
choroby ogólnoustrojowej zwi¹zanej z toksemi¹ lub 
zapaleniem otrzewnej. 

W badaniu cytologicznym próbek z bakteryjnego 
zapalenia prostaty stwierdza siê du¿¹ liczbê neutroflii, 
z których wiele wykazuje zmiany degeneracyjne - ka-
riolizê i karioreksjê. Mog¹ wystêpowaæ równie¿ ma-
krofagi, zw³aszcza w zapaleniu przewlek³ym. Jeśli nie 
by³a prowadzona wcześniej antybiotykoterapia, mog¹ 
byæ widoczne wewn¹trz- i zewn¹trzkomórkowe mikro-
organizmy. Komórki nab³onkowe s¹ obecne i mog¹ 
wygl¹daæ prawid³owo lub hiperplastycznie, w wyniku 
zwiêkszonej zasadoch³onności cytoplazmy, zwiêkszo-
nego stosunku j¹dra do cytoplazmy i ³agodnej anizoka-
riozy. Atypowośæ komórek nab³onka prostaty zwi¹zana 
z zapaleniem powinna byæ interpretowana ostro¿nie, 
aby unikn¹æ fa³szywego rozpoznania nowotworu. 

Nowotwory prostaty
Z³ośliwe nowotwory prostaty u psów s¹ rzadkie, 

z odnotowan¹ prewalencj¹ na podstawie badañ sek-
cyjnych od 0,2 do 0,6%. Historycznie, najczêściej od-
notowywanym nowotworem prostaty by³ gruczolako-
rak, w dalszej kolejności rak z komórek przejściowych, 
wywodz¹cy siê z czêści sterczowej cewki moczowej. 
Opisano równie¿ inne nowotwory nab³onkowe, takie 
jak rak niezró¿nicowany oraz rak p³askonab³onkowy. 
Nowotwór śródnab³onkowy prostaty, prekursor raka 
prostaty, by³ odnotowany w neoplastycznych gruczo-
³ach prostaty. Inne nowotwory z³ośliwe, tj. ch³oniak 
oraz z³ośliwe guzy mezenchymalne, takie jak naczy-

niakomiêsak, miêśniakomiêsak g³adkokomórkowy, rak 
miêsakowy prostaty, by³y rzadko opisywane. 

Obecnie termin rak prostaty ma kilka znaczeñ 
u psów. W ujêciu konwencjonalnym raki prostaty to 
gruczolakoraki (z tkanki gruczo³owej prostaty). Jed-
nak¿e istnieje kilka rodzajów raków u psów, wlicza-
j¹c gruczolakoraki (przypuszczalnie z gruczo³ów), raki 
z komórek przejściowych (przypuszczalnie z przewo-
dów wyprowadzjacych), raki mieszane i raki p³asko-
nab³onkowe. Brak jest zgody odnośnie do tego, który 
jest najczêstszy: typ gruczo³owy czy typ przejściowy, 
poniewa¿ istniej¹ kontrowersje odnośnie pochodzenia 
komórek, z których wywodzi siê rak prostaty psów. Po-
tencjalnie nowotwory te mog¹ wywodziæ siê z nab³onka 
pêcherzyków wydzielniczych, urotelium wyścielaj¹cego 
czêśæ sterczow¹ cewki moczowej (np. rak z komórek 
przejściowych) lub z nab³onka przewodów wyprowa-
dzaj¹cych. Histologicznie wiêkszośæ raków prostaty 
u psów przypomina nowotwory sródpêcherzykowe, 
a niektóre wygl¹daj¹ podobnie do raka z komórek 
przejściowych. U ludzi specyficzny antygen prostaty 
(ang. prostate specific antigen, PSA) ró¿nicuje raki 
prostaty i raki urotelialne (z komórek przejściowych). 
Jednak¿e u psów komórki prostaty nie produkuj¹ PSA 
tak jak ma to miejsce u ludzi, a raczej odpowiednik 
enzymu z rodziny kallikreiny - esterazê argininow¹, dla 
której nie s¹ dostêpne komercyjne przeciwcia³a. Co 
wiêcej, immunoreaktywnośæ keratyny 7 oraz ekspresja 
genu esterazy argininowej nie pozwalaj¹ na rozró¿nie-
nie u psów raków z komórek przejściowych oraz raków 
prostaty o typie gruczo³owym. 

Obecnie hipoteza o pochodzeniu raków prostaty 
z nab³onka przewodów wyprowadzaj¹cych jest wspie-
rana przez fakt, ¿e czêsto raki prostaty maj¹ morfologiê 
pêcherzykow¹ lub urotelialn¹, wskazuj¹c na udzia³ gru-
czo³ów prostaty i pêcherza. Dodatkowo, w ¿yciu zarod-
kowym nab³onek zatoki moczop³ciowej daje pocz¹tek 
gruczo³om prostaty i pêcherzowi moczowemu, a wiêc 
raki prostaty psów mog¹ wywodziæ siê z komórek 
nab³onka przewodów zdolnych do dwukierunkowego 
ró¿nicowania w zarówno liniê nab³onka przejściowego 
dróg moczowych, jak i liniê komórek pêcherzyków 
prostaty. Co wiêcej, w innych badaniach wykazano, 
¿e ekspresja uroplakiny III (UPIII), PSA, CK7, CK18 
wskazuje, ¿e raki prostaty u psów pochodz¹ raczej 
z przewodów zbiorczych ni¿ z pêcherzyków obwodo-
wych. Raki prostaty u psów w wiêkszości nie posiadaj¹ 
receptorów androgenowych, co sugeruje, ¿e androge-
ny nie s¹ wymagane dla zapocz¹tkowania lub progresji 
tego nowotworu. Porównanie cech raków prostaty 
u psów i ludzi jest dobrze opisane w literaturze. 

Raki prostaty najczêściej wystêpuj¹ u psów w wieku 
8 do 10 lat, a psy kastrowane s¹ w grupie wy¿szego 
ryzyka i czêściej rozwijaj¹ siê u nich nowotwory o typie 
przejściowym. Wiêkszośæ raków prostaty, zw³aszcza 
typu przejściowego, wykazuje inwazyjnośæ miejscow¹ 
oraz mo¿e dawaæ przerzuty do innych tkanek. Przerzu-
ty by³y stwierdzane podczas sekcji u 80 do 89% psów 
z rakiem prostaty, najczêściej w lokalnych wêz³ach 
ch³onnych oraz p³ucach. Innymi miejscami przerzutów 
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by³y kości, pêcherz moczowy i krezka. Przerzuty do 
kości najczêściej umiejscawiaj¹ siê w miednicy, krêgach 
lêdźwiowych oraz kości udowej i mog¹ byæ lityczne lub 
rozrostowe. Schorzenie to daje z³e rokowanie u nie-
leczonych psów, z czasem prze¿ycia krótszym ni¿ 2 
miesi¹ce. 

Rak prostaty u psów jest chorob¹ bezobjawow¹, 
a wiele psów nie wykazuje objawów klinicznych a¿ do 
późnych stadiów z³ośliwości. Najczêściej stwierdzan¹ 
nieprawid³owości¹ w badaniu klinicznym jest powiêk-
szenie gruczo³u krokowego, stwierdzane u 52% psów 
z rakiem. Powiêkszenie jest g³ównie asymetryczne 
(32%), jednak¿e czasami odnotowywane jest powiêk-
szenie symetryczne (6%). Wśród innych nieprawi-
d³owości wymieniæ mo¿na depresjê, bolesnośæ przy 
omacywaniu brzucha, kacheksjê, gor¹czkê, dusznośæ, 
zaburzenia oddawania moczu, ból podczas oddawania 
moczu, krwiomocz, parcie na ka³, utratê wagi, zaburze-
nia poruszania oraz obecnośæ tworu w jamie brzusz-
nej. Ca³kowite zablokowanie przep³ywu moczu mo¿e 
prowadziæ do rozszerzenia moczowodów, wodonercza 
i w efekcie niewydolności nerek. 

BAC jest przydatna do rozpoznawania nowotwo-
rów prostaty. Ocena cytologiczna próbek pobranych 
za pomoc¹ BAC z raków prostaty (typ gruczo³owy) 
zazwyczaj ujawnia du¿¹ liczbê silnie zasadoch³onnych, 
czêsto zwakuolizowanych komórek nab³onkowych u³o-
¿onych w ró¿nej wielkości gniazda i pasma. Stosunek 
j¹dra do cytoplazmy jest czêsto wysoki, a anizokario-
za i anizocytoza jest od umiarkowanej do znacznej. 
J¹dro jest okr¹g³e do polimorficznego, a j¹derka s¹ 
du¿e, wyraźne, czêsto mnogie. Mo¿e wystêpowaæ 
podwójne j¹dro. Typ gruczo³owy raka prostaty i typ 
przejściowy mog¹ byæ trudne do rozró¿nienia cyto-
logicznie i histopatologicznie. Pewne pêcherzykowe 
struktury mog¹ byæ zauwa¿alne w typie gruczo³owym, 
co pomaga w ró¿nicowaniu tego nowotworu z typem 
przejściowym. Co wiêcej, komórki nab³onka przejścio-
wego maj¹ kszta³t wyd³u¿ony i tylko sporadyczne maj¹ 
wakuole w cytoplazmie, jako konsekwencjê metaplazji 
gruczo³owej. Komórki nowotworowe s¹ u³o¿one w nie-
regularnych grupach. J¹dra s¹ okr¹g³ê do owalnych, 
z nieregularnie zbit¹ chromatyn¹, czasem z j¹derkami 
i wykazuj¹ umiarkowan¹ do znacznej anizocytozê. 
Nowotworowo zmienione gruczo³y prostaty czêsto 
zawieraj¹ ogniska BPH, torbielowatego rozszerzenia 
gruczo³ów oraz znacz¹cego zapalenia wysiêkowego 
i limfoplazmatycznego. Wyniki fa³szywie negatywne 
cytologii mog¹ wynikaæ z ma³ego rozmiaru próbki, 
ogniskowego rozmieszczenia zmian nowotworowych 
lub wspó³istniej¹cego zapalenia prostaty i/lub BPH.
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LECZENIE POWSZECHNYCH SCHORZEÑ 
PROSTATY U PSÓW: UAKTUALNIENIE

Schorzenia prostaty s¹ powszechne u psów i mog¹ 
prowadziæ do ró¿nych objawów klinicznych, od niep³od-
ności do posocznicy (Smith i wsp., 2008; Lévy i wsp. 
2014). Badanie retrospektywne na grupie 177 psów 
wykaza³o, ¿e schorzenia prostaty s¹ diagnozowane 
u 3% niekastrowanych psów samców zg³aszanych do 
lekarza weterynarii. Bior¹c pod uwagê wiek, wystêpo-
wa³y one u 8% psów starszych ni¿ 10 lat i u mniej ni¿ 
1% m³odszych ni¿ 4 lata. W zdecydowanej wiêkszości 
przypadków by³y to psy niekastrowane, ale notowano 
równie¿ przypadki nowotworów lub zaka¿eñ prostaty 
u psów kastrowanych (Wilson i wsp., 2011). Nie ma 
predyspozycji rasowych do chorób prostaty u psów. 
£agodny przerost prostaty (ang. benign prostatic hyper-
plasia, BPH) stanowi ponad 50% przypadków schorzeñ 
prostaty, zaka¿enia mniej ni¿ 20%, nowotwory ok. 7%, 
a metaplazja p³askonab³onkowa mniej ni¿ 2% (Krawiec 
et al, 1992; Foster al, 2012). Torbiele, ropnie i pro-
blemy towarzysz¹ce innym chorobom nie by³y brane 
pod uwagê. 

BPH jest definiowane jako powiêkszenie rozmiarów 
komórek nab³onka prostaty (hipertrofia) oraz ich liczby 
(hiperplazja, dominuj¹cy mechanizm u psów). Pocz¹t-
kowo komórki nab³onka pêcherzyków wydzielniczych 
zwiêkszaj¹ swoje rozmiary, z nastêpowym rozwojem 
ma³ych torbieli w przewodach wyprowadzaj¹cych i hi-
perplazj¹ gruczo³owo-torbielowat¹ prostaty. BPH roz-
wija siê przy ³¹cznym wp³ywie pochodnych androgenów 
(DTH) i relacji estrogenów/androgenów. Pochodne 
androgenów indukuj¹ przerost komórek oraz odgrywaj¹ 
kluczow¹ rolê w uwra¿liwianiu prostaty na dzia³anie 
estrogenów. Estrogeny prowadz¹ do zmian struktu-
ralnych komórek prostaty (metaplazja), wzrostu liczby 
receptorów androgenowych oraz byæ mo¿e uszkodzenia 
komórek zwi¹zanego z wolnymi rodnikami (metabolity 
estrogenów). Ostanie doniesienia wskazuj¹, ¿e prolakty-
na równie¿ mo¿e odgrywaæ tu rolê (Wolf et al, 2012).

BPH le¿y u pod³o¿a wiêkszości schorzeñ prostaty, 
w³¹czaj¹c zapalenie. Wczesne rozpoznanie i leczenie 
BPH zmniejsza szanse na rozwój patologicznych stanów 
prostaty w przysz³ości. Prostatitis jest definiowane jako 
zapalenie gruczo³u krokowego. Mo¿e byæ spowodowa-
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ne czynnikami zakaźnymi lub mo¿e byæ aspetyczne. 
Tylko jedna trzecia zapaleñ prostaty jest spowodowana 
przez pojedynczy szczep bakterii, w pozosta³ych wy-
kazano mieszany wzrost kilku czynników zakaźnych 
(Barsanti, 1997; Lévy et al, 2006; Ling et al, 1983). 

Do tworów jamistych w prostacie zalicza siê torbie-
le i ropnie. Torbiele s¹ czêst¹ zmian¹ diagnozowan¹ 
w powiêkszonej prostacie (BPH) lub w mi¹¿szu prostaty 
z ciê¿kimi zmianami (metaplazja p³askonab³onkowa). 
Torbiele mog¹ byæ du¿e i pojedyncze lub ma³e i mnogie 
(najczêstsze). Ropnie prostaty s¹ du¿o rzadsze i czêsto 
s¹ powik³aniem zaka¿enia torbieli lub ostrego zapalenia. 

Rak prostaty jest odpowiedzialny za 0,2 do 0,6% 
przypadków śmierci psów, a rokowanie po zdiagno-
zowaniu jest bardzo niekorzystne. U psów kastrowa-
nych rak gruczo³u krokowego rozwija siê czêściej ni¿ 
u niekastrowanych (stosunek 3,9:4,4). Niektóre rasy 
psów, jak owczarki flandryjskie, mog¹ wykazywaæ ra-
sowe predyspozycje (Bryan et al, 2007; Teske et al, 
2002; Obradovich et al, 1987) do tego schorzenia. 

Metaplazja p³askonab³onkowa jest definiowana jako 
zwyrodnienie komórek nab³onkowych pod wp³ywem 
dzia³ania estrogenów. Niektóre rodzaje nowotworów 
j¹der powoduj¹ tzw. feminizacjê u dotkniêtego psa. Pra-
wid³owy nab³onek staje siê nab³onkiem wielowarstwo-
wym z komórkami skeratynizowanymi (³uskami). Du¿e 
torbiele, czasami przekszta³cone w ropnie, s¹ czêsto 
obserwowane, tak samo jak zablokowanie przewodów 
wyprowadzaj¹cych (Smith, 2008). 

Celem tego artyku³u jest umo¿liwienie lekarzom 
weterynarii ustalenie najbardziej optymalnego lecze-
nia w zale¿ności od rozpoznanej patologii, wieku psa, 
przysz³ego u¿ytkowania rozrodowego i woli w³aściciela. 

1. Leczenie BPH
Leczenie BPH obejmuje zahamowanie/ograniczenie 

syntezy lub dzia³ania androgenów. Leczeniem z wyboru 
u psów nie przeznaczonych do rozrodu jest kastracja 
chirurgiczna. Inwolucja gruczo³u jest zakoñczona 6-12 
tygodni po gonadektomii, ale objawy kliniczne scho-
rzenia mog¹ zanikn¹æ ju¿ wcześniej.

U psów reproduktorów preferowane jest leczenie 
farmakologiczne z u¿yciem substancji hamuj¹cych 
produkcjê lub dzia³anie androgenów, w celu zachowa-
nia p³odności. Ta zasada nie powinna byæ stosowana 
w przypadku nowotworów prostaty, torbieli sterczo-
wych o znacznych rozmiarach, lub przy zaawansowa-
nych objawach klinicznych zwi¹zanych ze skrajnym 
powiêkszeniem prostaty. Koniecznym jest równie¿ wy-
kluczenie nowotworów j¹der przed wprowadzeniem 
terapii antyandrogenowej. 

1.1. Inhibitory receptorów steroidowych. Octan 
ozateronu (OA) (17 α-acetoxy-6-chloro-2-oxa-
4,6-pregnadiene-3,20-dione)
OA okaza³ siê byæ skutecznym i silnym kompetencyj-

nym inhibitorem receptorów testosteronu. Jego z³o¿o-
ny mechanizm dzia³ania jest dośæ nietypowy. Zaburza 
on wychwyt DHT przez gruczo³ krokowy oraz blokuje 
dzia³anie 5-reduktazy. Co wiêcej, OA bezpośrednio 
obni¿a stê¿enie DHT i j¹drowego receptora androge-

nowego w prostacie (Takezawa i wsp. 1992; Tsutsui 
i wsp. 2000, 2001). OA posiada 5 razy silniejszy efekt 
dzia³ania na gruczo³ krokowy ni¿ chlormadinon (Tsutsui 
i wsp. 2000).

Badania histologiczne i immunohistochemiczne do-
wiod³y, ¿e OA nie ma wp³ywu na j¹dra (komórki kana-
lika nasiennego i Leydiga) oraz na komórki przysadki 
wydzielaj¹ce LH. Jednak¿e odnotowano nieznacznie 
obni¿enie stê¿enia testosteronu w surowicy zwierz¹t 
leczonych OA, co sugeruje, ¿e marginalny efekt anty-
gonadotropowy nie mo¿e byæ wykluczony (Murakoshi 
i wsp. 1992).

Wycofywanie siê zmian w obszarze prostaty (ang: 
rate of change in prostatic area, RCPA) by³o nag³e 
i wyraźnie widoczne (ok. 58,5% do 77,9% wartości 
sprzed leczenia) po jednym tygodniu leczenia, pomimo 
zró¿nicowanych dawek u¿ytych w badaniu (0,1; 0,2; 
0,5 i 1 mg/kg m.c.) (Tsutsui i wsp. 2000). U psów 
niekastrowanych OA cechuje siê szczególnie d³ugim 
czasem pó³trwania od 197,9 +/- 109,9 godz, zwi¹za-
nym z przed³u¿onym wydalaniem poprzez d³ugotrwa-
³¹ cyrkulacjê jelitowo-watrobow¹. OA jest wydalany 
g³ównie z ka³em poprzez ¿ó³æ w formie glukuronianu. 
Warto zauwa¿yæ, ¿e u psów znaczna ilośæ tej substancji 
ulega resorpcji zwrotnej z ¿ó³ci¹ (Minato i wsp. 2002). 

Octan ozateronu jest dostêpny na rynku w postaci 
tabletek o ró¿nej zawartości substancji czynnej, w za-
le¿ności od masy cia³a psa. Codzienne podawanie do-
ustne przez 7 dni skutkuje znacznym pomniejszeniem 
gruczo³u krokowego. Wymiary prostaty powracaj¹ do 
wartości sprzed leczenia w ci¹gu 5 miesiêcy od pocz¹tku 
leczenia (Tsutsui i wsp. 2000, 2001). Dla przed³u¿e-
nia efektu leczniczego protokó³ mo¿e byæ powtórzony. 
OA nie upośledza znacz¹co procesu spermatogenezy. 
Ca³kowita liczba plemników pozostaje praktycznie nie-
zmieniona, choæ obserwowany by³ przejściowy wzrost 
odsetka plemników nieprawid³owych morfologicznie 
(Tsutsui i wsp. 2000). Objêtośæ p³ynu prostaty repre-
zentowanego przez trzeci¹ frakcjê ejakulatu mo¿e byæ 
nieznacznie obni¿ona przez 2-4 tygodni po rozpoczêciu 
podawania OA, jako efekt jego dzia³ania na tkankê gru-
czo³u. Niemniej jednak lek ten okaza³ siê byæ niezwykle 
efektywny w terapii BPH. Psy reproduktory leczone 
OA pozostaj¹ p³odne, przez co mog¹ byæ u¿ywane 
w programach hodowlanych. W przeciwieñstwie do 
progestagenów (patrz poni¿ej), prawie nie obserwu-
je siê efektów ubocznych. Z doświadczeñ w³asnych 
zaobserwowano przejściowy wzrost apetytu podczas 
pierwszych 1-3 tygodni po rozpoczêciu leczenia OA, 
jak równie¿ apatiê i ³agodn¹ utratê w³osa u odpowiednio 
3, 2 i 1 psa z 15 badanych. 

1.2. Agoniści GnRH
Wykorzystanie agonistów GnRH jest nowym trendem 

w leczeniu BPH. Podobnie jak w przypadku naturalne-
go GnRH, syntetyczni agoniści GnRh jak buserelina, 
nafarelina, leuprolid, deslorelina i goserelina stymuluj¹ 
produkcjê i uwalnianie gonadotropin z przysadki. Jed-
nak¿e agoniści GnRH, zastosowane w odpowiednich 
dawkach, odwracalnie blokuj¹ oś przysadka-gonady po 
pocz¹tkowym okresie stymulacji (‘flare up effect’) (Trigg 



146 Biuletyn DIL-Wet. 28, Nr 2 (110), 2018

i wsp. 2001; Gobello 2006). U doros³ych psów leczo-
nych implantem zawieraj¹cym 0,5-1,0 mg/kg m.c. 
desloreiny stê¿enie testosteronu w surowicy obni¿y³o siê 
o 90% (w porównaniu do kontroli), a objêtośæ prostaty 
zmniejszy³a siê o ponad 50% w tygodniu po za³o¿eniu 
implantu. Znacz¹ce pomniejszenie gruczo³u krokowego 
by³o obserwowane pocz¹wszy od 37 dnia. Od dnia 22 
do 37 koncentracja nasienia oraz ruchliwośæ plemni-
ków obni¿a³y siê wraz ze wzrostem odsetka plemników 
nieprawid³owych morfologicznie. Pocz¹wszy od 37 dnia 
pobieranie nasienia skutkowa³o zupe³nym brakiem 
frakcji nasiennej (aspermia). Kiedy leczenie nie by³o 
kontynuowane (brak powtórnego podania implantu), 
prostata powróci³a do objêtości bliskiej tej sprzed lecze-
nia w ci¹gu 48 tygodni (Romagnoli 2006).

Podskórne podanie implantu zawieraj¹cego 0,5-1,0 
mg/kg m.c. octanu desloreiny piêciu psom znacz¹co 
obni¿y³o stê¿enie testosteronu w surowicy i wielkośæ 
prostaty odpowiednio na 7-11 miesiêcy (Ponglowhapan 
i wsp. 2002).

1.3. Progestageny
Ta grupa syntetycznych progestagenów posiada dzia-

³anie antyandrogenowe (Tsutsui i wsp. 2001; Johnson 
2003). Wiele z tych leków by³o u¿ywanych w przesz³o-
ści. Ich podawanie mo¿e byæ brane pod uwagê, gdy 
wymagane jest krótkie i tanie leczenie daj¹ce szybk¹ 
poprawê stanu klinicznego. Obecnie, dziêki dostêpności 
nowocześniejszych leków, leczenie syntetycznymi pro-
gestagenami powinno byæ przemyślane, z uwagi na ich 
potencjalne, powa¿ne efekty uboczne. Octan delmadi-
nonu by³ podawany w dawce 1,5 mg/kg m.c. SC, 3x/
tydzieñ przez 1’, 2’ i 4’ tydzieñ; jako pojedyncza iniekcja 
SC lub IM 3 mg/kg m.c. (Albouy i wsp. 2008); lub IM 
1 mg/kg m.c. (Lange i wsp. 2001). Dawki nie wp³ywa³y 
na tolerancjê glukozy czy stê¿enie somatotropiny, ale 
hamowa³y funkcjê nadnerczy (Johnson 2003).

1.4. Inhibitory 5α-reduktazy
Inhibitory 5-reduktazy (5-R) zapobiegaj¹ prze-

kszta³ceniu testosteronu do DHT, który jest aktywn¹ 
form¹ androgenu w tkankach prostaty. Zahamaowanie 
tego enzymatycznego etapu skutkuje zmniejszeniem siê 
wielkości gruczo³u. Inhibitory 5-reduktazy mog¹ byæ 
przypisane do dwóch grup, w zale¿ności od charak-
terystycznego mechanizmu dzia³ania: kompetycyjne, 
reprezentowane przez finasteryd i niekompetycyjne - re-
prezentowane przez epristeryd. Jak wykazano w ostat-
nich badaniach na psach rasy beagle, oba typy wywo³a³y 
obni¿enie stê¿enia DHT w tkance gruczo³u krokowego. 
Jednak¿e inhibitory 5-reduktazy typu kompetycyjne-
go silniej obni¿a³y stê¿enie DHT w krwi obwodowej, 
co powodowa³o wzrost poziomu testosteronu we krwi 
i prostacie (Zhao i wsp. 2013).

Finasteryd mo¿e byæ lekiem stosowany u psów. 
Zosta³ wprowadzony do leczenia BPH u ludzi we 
wczesnych latach 90-tych (artyku³ przegl¹dowy Smith 
2008). Dostêpne s¹ doniesienia o skutecznym wyko-
rzystaniu tego leku u psów cierpi¹cych na BPH przy 
podawaniu doustnym 1x/dzieñ w dawce 0,1-0,5 mg/
kg m.c. przez 16 tygodni (Sirinarumitr i wsp. 2001) 

lub 1 mg/psa przez 3-21 tygodni (Iguer-Ouada i Ver-
stegen 1997; Lange i wsp. 2001). Zaobserwowano 
znacz¹ce obni¿enie stê¿enia DHT w krwi (Nakayama 
i wsp. 1997; Lange i wsp. 2001). Po 5 do 15 tygo-
dniach leczenia lek powodowa³ znaczne zmniejszenie 
wielkości prostaty oraz zablokowanie jej wydzielniczo-
ści. Przy maksymalnym efekcie dzia³ania wyliczona 
objêtośæ prostaty zmniejsza³a siê do 30% pocz¹tkowej 
wielkości (Iguer-Ouada i Verstegen 1997). Spermato-
geneza, w³aściwości nasienia, libido, stê¿enie testoste-
ronu (Lange i wsp. 2001) i p³odnośæ nie uleg³y zmianie 
(Kamoltapana i wsp. 1998). Podawanie finasterydu 
przez kilka tygodni pozwala uzyskaæ d³ugotrwa³y efekt 
terapeutyczny w przypadku rozrostu prostaty (Iguer-
-Ouada i Verstegen 1997). Finasteryd jest substancj¹ 
teratogenn¹; wobec tego ciê¿arne kobiety powinny uni-
kaæ kontaktu z tym lekiem. Chocia¿ istnieje potencjalne 
ryzyko wch³aniania tego leku z plazmy nasienia w dro-
gach rodnych samicy, nie odnotowano widocznych 
nieprawid³owości u szczeni¹t uzyskanych po samcach 
leczonych tym lekiem (Iguer-Ouada i Verstegen 1997). 

1.5. Flutamid
Wybiórczy bloker receptorów androgenowych, ha-

muje wychwyt androgenów i wi¹zanie do j¹drowego re-
ceptora androgenowego. Flutamid przeszed³ pomyślnie 
testy jako lek w przypadkach BPH. Pozwala uzyskaæ do-
bre efekty leczenia bez negatywnego wp³ywu na jakośæ 
nasienia i libido. Podawanie doustne w dawce 5 mg/
kg/dzieñ przez 1 rok nie powodowa³o zaburzeñ libido 
czy produkcji nasienia (Romagnoli 2006). W wiêkszości 
krajów flutamid nie jest dopuszczony do stosowania 
w weterynarii choæ wydaje siê byæ bezpieczny i sku-
teczny (Memon 2007).

1.6. Antagoniści GnRH
Ostatnio antagoniści GnRh przesz³y pomyślnie testy 

w leczeniu hormonozale¿nego raka prostaty u ludzi (Lai 
2009). Leki te bezpośrednio blokuj¹ receptory GnRH 
w przysadce. W ostatnich latach prace badawcze sku-
pia³y siê g³ównie na agonistach GnRH, podczas gdy 
wysokie koszty produkcji ogranicza³y badania nad pre-
paratami antagonistycznymi. Pierwsze dwie generacje 
antagonistów GnRH cechowa³a s³aba efektywnośæ i wy-
kazywa³y one efekty uboczne takie jak wyrzut histaminy 
prowadz¹cy do reakcji anafilaktycznej. Ostatnio opra-
cowano now¹ seriê silnych, d³ugo dzia³aj¹cych (<10 
dni) antagonistów GnRH trzeciej generacji, o niskim 
wyrzucie histaminy: cetroreliks, abareliks, ganireliks, 
które zosta³y ju¿ wprowadzone na rynek oraz inne, 
takie jak antareliks, tevareliks, degareliks, ozareliks, 
ornireliks, acyklina (Gobello 2012). Szczegó³owy prze-
gl¹d zosta³ opisany w pracy Gobello (2012). Przyk³adem 
leku nale¿¹cego do tej grupy i ostatnio intensywnie 
badanego klinicznie w leczeniu przez deprywacjê an-
drogenow¹ (ang. Androgen Deprivation Therapy, ADT) 
jest degareliks. Garcia Romero i wsp. (2009) wykazali, 
¿e pojedyncze podanie antagonisty GnRH - acykliny 
- bezpiecznie i odwracalnie obni¿a stê¿enie gonado-
tropin i testosteronu w surowicy psów na 9 dni. Nie 
zaobserwowano miejscowych lub ogólnych objawów 
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ubocznych u ¿adnego z psów leczonych acyklin¹. War-
to zauwa¿yæ, ¿e u kotów pojedyncza dawka acykliny 
odwracalnie zaburza³a spermiogenezê, spermatocyto-
genezê i ruchliwośæ plemników na 2 tygodnie (Garcia 
Romero et. al. 2012b). Do chwili obecnej antagoniści 
GnRH nie zosta³y wprowadzone do powszechnego 
u¿ycia w praktyce weterynaryjnej, g³ównie ze wzglêdu 
na wysok¹ cenê leku i koniecznośæ wzglêdnie czêstego 
podawania. 

1.7. Antyestrogeny
Tamoxifen jest zwi¹zkiem antyestrogenowym. Kom-

petycyjnie blokuje receptory estrogenowe wywieraj¹c 
mieszany antagonistyczno-agonistyczny efekt. Tamok-
syfen by³ skutecznie stosowany w leczeniu chorób pro-
staty u psów. Podawanie doustne leku w dawce 2,5 mg 
siedmiu samcom rasy Beagle przez 28 dni znacz¹co 
obni¿y³o obwodowe stê¿enie testosteronu i wielkośæ 
prostaty (Corrada i wsp. 2004). Wielkośæ j¹der i libido 
równie¿ uleg³y obni¿eniu. Co wiêcej, w cyklu sperma-
togenezy nastêpuj¹cym po leczeniu ca³kowita liczba 
plemników i objêtośæ ejakulatu spad³y do niskiego 
poziomu, a ruchliwośæ i morfologia plemników by³y 
równie¿ zaburzone. Wszystkie parametry powróci³y do 
wartości sprzed leczenia w nastêpnym cyklu. Nie zaob-
serwowano klinicznych oraz hematologicznych efektów 
ubocznych podczas 4 tygodniowej kontroli po leczeniu 
(Corrada i wsp. 2004). Na koniec leczenia objêtośæ pro-
staty zmniejszy³a siê o 28,5±4,3% u samców z BPH. 
Nastêpnie objêtośæ prostaty zaczyna³a wzrastaæ, nie 
osi¹gaj¹c wartości sprzed leczenia na koniec badañ 
(4 miesi¹ce).

Inny antyestrogen, inhibitor aromatazy anastra-
zol, by³ badany pod k¹tem zastosowania do leczenia 
BPH. Po 60-dniowym doustnym podawaniu tego 
leku (0,25-1 mg/dzieñ) objêtośæ prostaty obni¿y³a siê 
o 21,6±6,3% na koniec leczenia i zaczê³a z powrotem 
powiêkszaæ siê a¿ do koñca 4 miesi¹ca od rozpoczêciu 
podawania leku. Podawanie anastrazolu, podobnie do 
tamoksifenu, daje kliniczn¹ poprawê echogeniczności 
prostaty w badaniu USG. Nie zaobserwowano objawów 
ubocznych w odniesieniu do parametrów klinicznych 
i hematologicznych. Podsumowuj¹c, autorzy cytowanej 
publikacji ocenili anastrazol jako bezpieczn¹ i skuteczn¹ 
alternatywê dla farmakologicznej terapii BPH u psów 
(Gonzales i wsp. 2009). Jednak¿e powinno siê pod-
kreśliæ wzglêdnie krótki czas podawania obu leków 
w cytowanym badaniu. Bior¹c pod uwagê potencjalnie 
estrogenny wp³yw obu zwi¹zków, radzimy stosowaæ je 
z ostro¿ności¹. 

1.8. Fitoterapia
Ekstrakty z Serronea repens s¹ z dobrym skutkiem 

stosowane do leczenie objawu zatrzymania moczu to-
warzysz¹cego BPH u ludzi. Zatrzymanie moczu bardzo 
rzadko wystêpuje w zwi¹zku z BPH u psów (Johnson 
2003). U psów doustne podawanie tego zwi¹zku przez 
91 dni nie mia³o ¿adnego wp³ywu na wielkośæ prostaty, 
poziom testosteronu we krwi, libido, jakośæ nasienia, 
obraz ultrasonograficzny i rtg jak równie¿ budowê hi-
stologiczn¹ gruczo³u krokowego i przez to wydaje siê 

nieprzydatny do leczenia BPH u tego gatunku (Barsanti 
i wsp. 2000). 

2. Leczenie zapalenia prostaty 
Ostre zapalenie prostaty z powa¿nym, g³êbokim 

stanem zapalnym prowadz¹cym do bolesności, powiêk-
szenia gruczo³u, zaburzeñ mikcji/defekacji, gor¹czki 
i leukocytozy wymaga agresywnej terapii. Zazwyczaj 
stosuje siê do¿ylne podawanie p³ynów, takich jak p³yn 
wieloelektrolitowy, oraz NLPZ. W ostrym zapaleniu 
prostaty bariera krew-gruczo³ krokowy jest ograniczona 
(Barsanti and Finco 1979), co pozwala na ³atw¹ pe-
netracjê antybiotyków i innych leków do gruczo³u bez 
wzglêdu na pH i rozpuszczalnośæ w t³uszczach substancji 
aktywnych. W takich sytuacjach antybiotyk powinien 
byæ wybrany na podstawie antybiogramu. Zazwyczaj 
próbka jest pobierana przez pop³uczyny prostaty (szcze-
gó³y dotycz¹ce diagnostyki s¹ opisane w publikacji Levy 
i wsp. 2014). Do czasu uzyskania wyników posiewu za-
leca siê podawaæ antybiotyk o szerokim spektrum dzia-
³ania (Memon 2007; Verstegen 2008; Lopate 2010). 

W chronicznym zapaleniu prostaty bariera krew-
-gruczo³ krokowy nie pozwala na penetracjê wielu leków 
do gruczo³u. Wybór antybiotyku przeprowadza siê na 
podstawie antybiogramu (szczegó³y dotycz¹ce diagno-
styki s¹ opisane w publikacji Levy i wsp. 2014) oraz 
zdolności leku do przenikniêcia do gruczo³u. Tylko s³abo 
zasadowe antybiotyki, z wysokim pKa (sta³a dysocjacji 
kwasowej) i dobrze rozpuszczalne w t³uszczach s¹ zdolne 
przenikn¹æ do mi¹¿szu prostaty. Dowiedziona jest efek-
tywnośæ trimetoprimu, klindamycyny, doksycykliny oraz 
erytromycyny. Antybiotyki takie jak fluorochinolony 
enro-, cipro-, marbofloksacyna s¹ tak¿e skuteczne, ze 
wzglêdu na zmienne pKa (Barsanti and Finco 1979; 
Dorfman i wsp. 1995; Johnston i wsp. 2001).

Poniewa¿ wiele przypadków zapalenia prostaty roz-
wija siê jako konsekwencja BPH, wymagane jest rów-
noczesna terapia obu schorzeñ. Leczenie BPH z u¿y-
ciem zwi¹zków farmakologicznych o w³aściwościach 
antyandrogenowych lub pozbawienie testosteronu 
przez kastracjê chirurgiczn¹ mo¿e byæ rozwa¿ane jako 
terapia wspomagaj¹ca zapalenia prostaty (Cowan et al, 
1991; Johnston i wsp. 2001). W zapaleniu przewle-
k³ym antybiotyki s¹ podawane przez co najmniej 4-5 
tygodni. W niektórych przypadkach konieczne mo¿e 
byæ leczenie przez 8-12 tygodni (Barsanti and Finco 
1979; Verstegen 2008). Potencjalne efekty ubocz-
ne d³ugiej antybiotykoterapii obejmuj¹ wykszta³cenie 
oporności u bakterii, dysfunkcjê w¹troby, dysfunkcjê 
nerek, anemiê (wysokie ryzyko przy chloramfenikolu, 
fluorochinolonach), artropatie (fluorochinolony) oraz 
w przypadku podawania trimetoprimu niedoczynnośc 
tarczycy, powstawanie kamieni moczowych oraz suche 
zapalenie spojówek keratoconjuctivitis sicca (Rubin 
1990; Johnston i wsp. 2001).

3. Leczenie du¿ych torbieli i ropni
Du¿e twory jamiste w prostacie (torbiele i ropnie) 

s¹ rzadkimi nieprawid³owościami u psów. Obecnie le-
czenie obejmuje inwazyjne postêpowanie chirurgiczne 
takie jak wyszycie lub omentalizacja (patrz ni¿ej), które 
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pozwalaj¹ na skuteczny drena¿, ale mog¹ byæ zwi¹zane 
z powa¿nymi komplikacjami pooperacyjnymi (ropnie 
i zapalenie otrzewnej)

3.1. Przezbrzuszny drena¿ pod kontrol¹ USG
Niektórzy autorzy opisywali u psów leczenie z dobry 

skutkiem poprzez przezskórn¹ aspiracjê pod kon-
trol¹ USG (Boland i wsp. 2003, Levy i wsp. 2007). 
Aspiracja oraz przep³ukanie p³ynem fizjolgicznym mo¿e 
byæ po³¹czone z iniekcj¹ środka dra¿ni¹cego (olejek 
drzewa herbacianego, alkoholu) lub antybiotyku (mar-
bofloksacyna itp.). Do ca³kowitego zredukowania du¿ej 
torbieli potrzeba średnio 4 kolejnych zabiegów drena¿u, 
w po³¹czeniu z terapi¹ BPH. 

3.2. Omentalizacja torbieli i czêściowa 
prostatektomia (Richard, 2012)
Opisano wiele zabiegów chirurgicznych dla opra-

cowania tworów jamistych prostaty, ale omentalizacja 
przedstawia siê jako najbardziej przydatna technika. 
Czêściowa prostatektomia jest zalecana w przypadku 
du¿ych torbieli i ropni (patrz ni¿ej). Po wyeksponowaniu 
gruczo³u krokowego niezbêdne jest odizolowanie go od 
innych narz¹dów jamy brzusznej poprzez ob³o¿enie go 
wilgotnymi gazikami chirurgicznymi. Kateteryzacja cew-
ki moczowej jest konieczna w celu unikniêcia zaka¿enia 
moczem oraz w celu zlokalizowania czêści sterczowej 
cewki moczowej podczas operacji. 

Naciêcia wykonuje siê po bocznych stronach gru-
czo³u krokowego, materia³ ropny lub gruczo³owy 
jest aspirowany, a jama torbieli/ropnia przep³ukana 
p³ynem fizjologicznym ¿eby zminimalizowaæ ryzyko 
kontaminacji jamy brzusznej. Nastêpnie otwiera siê to-
rebkê prostaty. Czêsto podczas jaj otwarcia wystêpuje 
znaczne, trudne do opanowania (nawet przy u¿yciu 
elektrokautera) krwawienie - mo¿e byæ konieczne cza-
sowe odciêcie ukrwienia prostaty poprzez zaciśniêcie 
palcem aorty. Innym rozwi¹zaniem jest zastosowanie 
systemu koagulacji tkanek ligasure® do kontrolowania 
krwawienia z torebki. 

Ściany oraz wnêtrze torbieli lub ropnia w obrêbie 
mi¹¿szu musz¹ zostaæ zniszczone poprzez wprowadze-
nie palca lub kleszczyków tkankowych (torbiele i ropnie 
obustronne lub oko³ocewkowe). Podczas ca³ej proce-
dury kluczowym jest sprawdzenie przez omacywanie 
placem po³o¿enia i integralności cewnika. 

Czasem niezbêdna jest czêściowa prostatektomia 
poprzez wyciêcie tkanki gruczo³owej i torebki (du¿a 
torbiel lub ropieñ bez po³¹czenia z tkank¹ gruczo³ow¹). 
W trakcie resekcji nie mo¿na uszkodziæ grzbietowej 
czêści torebki, bo mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie 
naczyñ i nerwów oraz komplikacji w postaci perma-
nentnego nietrzymania moczu.

W przypadku patologii jednostronnej, sieæ jest 
umieszczana w jamie torbieli/ropnia i zakotwiczona 
szwami materacowymi do ściany torebki. Jeśli obecne 
s¹ patologie obustronne, sieæ przeprowadzana jest po 
dobrzusznej stronie cewki moczowej z jednej strony 
na drug¹ i wyprowadzana grzbietowo w stosunku do 
cewki przez ciêcie zrobione pocz¹tkowo przy nacinaniu 
torebki. Koniec p³ata sieci jest nastêpnie zakotwiczany 

do jego podstawy na zewn¹trz prostaty przy u¿yciu 
szwów wch³anialnych. Podczas tego kroku nie mo¿-
na skrêcaæ naczyñ sieci ani poci¹gaæ ich zbyt mocno, 
w celu unikniêcia martwicy sieci. 

W przypadku du¿ych torbieli, które po³o¿one s¹ śród-
torebkowo lub maj¹ bliski kontakt z cewk¹ moczow¹, 
wymagane jest przed³u¿one ciêcie i oddzielenie ich od 
okolicznych tkanek. 

Jeśli torbiel ma swój pocz¹tek w szyjce pêcherza lub 
dogrzbietowej czêści prostaty, wycina siê wiêkszośæ 
ściany i unika zbyt du¿ego wycinania tych okolic, ¿eby 
zminimalizowaæ ryzyko uszkodzenia struktur nerwo-
wych i naczyniowych. Listek sieci jest zatapiany w po-
zosta³ości torbieli i przyszyty u jego podstawy z u¿yciem 
materia³u wch³anialnego i szwów materacowych. 

Nawroty mog¹ wystêpowaæ jeśli: świat³o ropnia nie 
zosta³o ca³kowicie wype³nione, zbyt ma³a ilośæ sieci zo-
sta³a wprowadzona do jamy ropnia, torbiel wraz z ota-
czajacym mi¹¿szem nie zosta³y prawid³owo usuniête 
oraz gdy sieæ jest uszkodzona. 

Piśmiennictwo u autora.

Źród³o: XIII Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: 
p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; Wroc³aw, 14-15.10.2017

Z historii

weterynarii

Dr n.wet. in¿. Bartosz Winiecki
Emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie 

Res gestae.
Historia, dzieje bohaterów.

DR WETERYNARII SZCZEPAN GRACZ 
(1888-1942) 

- lekarz weterynaryjny, pallotyn, kap³an, 
patriota, dzia³acz narodowo-spo³eczny 

- w 130 rocznicê urodzin 

Urodzi³ siê dnia 2 sierpnia 1888 r., w jednej z pol-
skich enklaw na terenie ówczesnych Niemiec, w Syp-
niewie k. Z³otowa, w diecezji che³miñskiej. Pochodzi³ 
z pomorskiej rodziny rolniczej, bardzo katolickiej i bar-
dzo patriotycznej, do tego ceni¹cej wykszta³cenie. 

Jego rodzicami byli Wincenty i Franciszka z d. Metz. 
Ojciec pos³a³ na studia a¿ czterech synów. Jan Gracz 
zosta³ lekarzem, Jakub - nauczycielem, Alfons - praw-
nikiem, w późniejszym czasie katolickim ksiêdzem, 
Szczepan - lekarzem weterynaryjnym, nastêpnie za-
konnikiem i kap³anem.

Cz. I
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Po ukoñczeniu miejscowej szko³y powszechnej, 
uczêszcza³ w latach 1900-1908 do biskupiego progim-
nazjum - Collegium Marianum w Pelplinie. W okresie 
1908-1911 by³ uczniem gimnazjum kla-
sycznego w Che³mnie. Dośæ wcześnie zo-
rientowa³ siê, ¿e w³adze pruskie wszelkimi 
sposobami zmierza³y do wynarodowienia 
m³odzie¿y polskiej, wydaj¹c zakaz porozu-
miewania siê w szkole jêzykiem ojczystym.

W w³asnorêcznie wype³nionym kwe-
stionariuszu, w 1921r., Szczepan Gracz 
szczegó³owo opisa³ tworzenie ruchu nie-
podleg³ościowego. 

W marcu 1907 r. podczas pobytu 
w Che³mnie stwierdzi³, ¿e nie ma ¿adnej 
organizacji polskiej dzia³aj¹cej przy gim-
nazjum che³miñskim. W zamkniêtym krêgu 
pracowa³o wówczas kilka osób: ks. kano-
nik Juliusz Pob³ocki, ̄ urek, Józef Licznerski (późniejszy 
adwokat), które nie objawia³y tendencji do rozszerzenia 
zakresu swego dzia³ania. W marcu 1908r. ww. osoby 
porozumia³y siê z innymi kolegami (W³adys³aw Cie-
szyñski, Mroziñski, ks. Wac³aw Faustmann, Wilamow-
ski) w celu utworzenia polskiej organizacji filomackiej 
wzorowanej na tajnym zwi¹zku filomatów za³o¿onym 
1 października 1817r. w Wilnie. 

Filomat oznacza³ „mi³ośnika wiedzy”. Filomaci 
stawiali sobie cele samokszta³cenia i szerzenia nauki, 
wkrótce jednak tak¿e do³¹czyli do swojego programu 
cele polityczne, wolnościowe. Do filomatów dzia³aj¹-
cych w Wilnie nale¿eli m.in. Adam Mickiewicz i To-
masz Zan.

W Che³mnie zawi¹zano wówczas organizacjê na-
zwan¹ VISTULA, a na jej prezesa wybrano Hassego. 
Okaza³ siê on osob¹ niedojrza³¹ do kierowania ni¹ 
i nie mia³ wsparcia ze strony kolegów. Gracz oceniaj¹c 
dzia³alnośæ VISTULI wzi¹³ tê okolicznośæ pod uwagê 
oraz uwzglêdni³ fakt, ¿e jej cz³onkowie dzia³ali ka¿dy 
na w³asn¹ rêkê i ka¿dy próbowa³ pozyskiwaæ nowych 
cz³onków. Uzna³ powy¿sz¹ sytuacjê za zgubn¹ w przy-
sz³ości i organizacjê rozwi¹zano. 

Ju¿ po kilku tygodniach, w uzgodnieniu z kilkoma 
najbardziej godnymi zaufania kolegami, g³ównie z ks. 
Pob³ockim, za³o¿y³ tajny zwi¹zek filomacki, maj¹cy na 
celu podtrzymanie ducha narodowego wśród m³odzie¿y 
gimnazjum che³miñskiego, do którego przyjmowanie 
cz³onków by³oby bardziej ostro¿ne. Nadano mu nazwê 
FILARECJA. Potoczn¹ nazwê Filarecja nosi³ Zwi¹zek 
Stowarzyszeñ Polskiej M³odzie¿y Postêpowo-Niepod-
leg³ościowej. 

Zwi¹zki filomackie posiada³y w³asn¹ strukturê, statut, 
program, w³adze, siedzibê i bibliotekê. Organizowa³y 
pracê formacyjn¹ w duchu patriotycznym, naukow¹, 
spo³eczn¹ i samopomocow¹. Autoedukacja zaznacza³a 
siê g³ównie w wymiarze literacko-historycznym.

W Che³mnie uda³o siê odtworzyæ organizacjê filo-
mack¹, która w 1901r., w zwi¹zku ze znanym proce-
sem toruñskim, uleg³a ca³kowitemu rozbiciu. W tym 
dziele pomóg³ wydatnie student Politechniki Gdañskiej, 
niejaki Kubajczyk, który przyby³ do Che³mna ze specjal-

n¹ misj¹. Przekaza³ za³o¿ycielom gotowe regulaminy 
oraz tradycje wolnościowych organizacji poznañskich. 
Podczas pierwszego konstytucyjnego zebrania FILA-

RECJI, w którym uczestniczy³o 12 cz³on-
ków, wybrano Gracza przewodnicz¹cym, 
a cz³onkami zarz¹du zostali ks. Pob³ocki, 
ks. Faustmann i Wiśniewski. W później-
szym czasie Gracz by³ powo³ywany przez 
kilka lat z rzêdu na prezesa tej organizacji 
i bardzo dobrze wywi¹zywa³ siê ze swej 
funkcji, wytyczaj¹c zwi¹zkowi odwa¿ne kie-
runki dzia³ania. Urz¹d przewodnicz¹cego 
z³o¿y³ przed matur¹.

FILARECJA posiada³a w³asn¹ bibliote-
kê, odziedziczon¹ po filomatach z okresu 
przed procesem toruñskim, któr¹ prze-
chowywano na plebanii u ks. Pob³ockiego 
w Che³mnie. Biblioteka by³a znaczna, obej-

mowa³a kilkaset dzie³. Bibliotekarzem by³ Alojzy Deja, 
późniejszy alumn seminarium duchownego w Pelplinie. 

Kwestia biblioteki w późniejszym czasie sta³a siê 
dla organizacji krytyczna, bo ks. kanonik Pob³ocki 
postanowi³ przekazaæ j¹ do Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „SOKÓ£”. „Sokó³”, choæ formalnie 
apolityczny, bo propaguj¹cy tylko gimnastykê, by³ z du-
cha swego organizacj¹ na wskroś polityczn¹, dbaj¹c¹ 
nie tylko o tê¿yznê fizyczn¹, lecz tak¿e o kszta³cenie 
ducha narodowego, o wyrabianie karności, ofiarności 
i poświêcenia.

W tej sytuacji dzia³acze FILARECJI zdecydowali siê 
zabraæ zbiór biblioteczny z plebanii. Los biblioteki by³ 
burzliwy. Najpierw zbiory przechowano u dr. Domañ-
skiego, nastêpnie przewieziono do Mellera do Folgowa 
pod Che³mnem, a on je przewióz³ do doktora pra-
wa mec. Paw³a Ossowskiego do Che³mna. Kolejnym 
opiekunem biblioteki by³ Jan Nierzwicki (późniejszy 
prezes Filomatów Pomorskich), który nie zapewni³ 
swobody korzystania z niej. Koñcowym etapem „wê-
drówki biblioteki” by³ pensjonat w Che³mnie przy ul. 
Toruñskiej 3, prowadzony przez p. Buliñsk¹. Zbiory 
biblioteczne by³y zgromadzone w pensjonacie do wy-
buchu I wojny światowej. Wzbogacono je o ksi¹¿ki 
wykradzione z biblioteki polskiej znajduj¹cej siê na 
strychu gimnazjum niemieckiego.

Do pensjonatu prowadzi³y dwa osobne wejścia 
z dwóch ulic. Jego w³aścicielka bardzo ¿yczliwie od-
nosi³a siê do pracy cz³onków FILARECJI, pomaga³a jak 
tylko mog³a i u³atwia³a organizowanie zebrañ, oddaj¹c 
na spotkania pokoje w pensjonacie. Du¿y ruch osób 
w pensjonacie dobrze maskowa³ dzia³alnośæ cz³onków 
organizacji. 

W dzia³alnośæ cz³onków FILARECJI w³¹czali siê inni 
mieszkañcy miasta. Kupiec i restaurator z ul. Gru-
dzi¹dzkiej - Wawrzyniak udostêpnia³ pomieszczenia 
restauracji na zebrania i lekcje. Lekcje i zebrania odby-
wano na plebanii u ks. Pob³ockiego. Tak¿e kierownik 
filii „HEIMCHEN” w Rynku udziela³ pokoju na zebrania 
i lekcje. 

Podstawow¹ komórk¹ organizacyjn¹ FILARECJI 
by³o kó³ko, w którym pracowa³o po 2-3 cz³onków 
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wraz z 1 kó³kowym. W kó³ku uczono gramatyki, or-
tografii, pisano wypracowania o aktualnej tematyce 
spo³ecznej i pañstwowej, odbywa³y siê lekcje z literatury 
i historii, szczególnie w kierunku unaradawiaj¹cym. 
Świêtowane by³y obchody narodowe: „Grunwald”, 
„Konstytucja 3-Maja”, podczas których wyg³aszano 
referaty. Podczas jednej rocznicy Grunwaldu Szczepan 
Gracz wyg³osi³ referat pt. „Momenty przyczyniaj¹ce siê 
do upadku potê¿nego krzy¿actwa a zwyciêstwo Polski”. 

Znacz¹cym czynnikiem unaradawiaj¹cym filomatów 
by³ śpiew, æwiczony na jedn¹ melodiê, aby by³ dostêpny 
dla ka¿dego, bez wzglêdu jakim g³osem by³ on obdarzo-
ny. Co niedzielê rano o godz. 700 odbywano æwiczenia 
śpiewu w górach pod Starogrodem. W Starogrodzie 
istnia³a osada krzy¿acka pochodz¹ca z XIII wieku oraz 
jeden z najstarszych zamków krzy¿ackich - na obecnej 
tzw. Górze Zamkowej. Tu w roku 1233 pierwotnie 
lokowano miasto Che³mno. Uczestnicy æwiczeñ śpiewu 
byli zobowi¹zani nauczyæ siê na pamiêæ do nastêpnej 
niedzieli wszystkie zwrotki æwiczonej pieśni. Wśród 
uczestników by³o ¿ywe zainteresowanie t¹ form¹ pracy 
filomackiej. 

FILARECJA wspó³pracowa³a z organizacjami nie-
podleg³ościowymi w poznañskim, odbywaj¹c wspólnie 
dwudniowe zebrania, zwykle w okresie wielkanocnym. 
Jesieni¹ 1909 r. zorganizowano 2 tygodniowy kurs dla 
filomatów z Pomorza. Wspólnie urz¹dzono wycieczkê 
do Krakowa, odbywano te¿ wycieczki w Bory Tuchol-
skie i na Kaszuby. 

 Gracz przygotowywa³ tak¿e wyk³ady dla innych 
organizacji - Towarzystwa M³odzie¿y Kupieckiej, Pol-
skiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” oraz dla 
ró¿nych gimnazjów na Pomorzu. 

FILARECJA przetrwa³a do wyzwolenia Pomorza 
spod zaboru pruskiego, przy czym wybuch I wojny 
światowej zdynamizowa³ jej dzia³alnośæ. 

Ju¿ od czasów gimnazjalnych Gracz nale¿a³ do 
tajnego Towarzystwa im. Tomasza Zana (za³o¿y³ je 
w 1908 r. i by³ prezesem ko³a gimnazjalnego w latach 
1910-1912), zrzeszaj¹cego polsk¹ m³odzie¿ gimna-
zjaln¹ i studenck¹.

Aktywnośæ Szczepana Gracza w rozwoju placówek 
Towarzystwa im. Tomasza Zana (TTZ) charakteryzuje 
poni¿sze zdarzenie. Na wiosnê 1912 r. wraz z koleg¹ 
przyjecha³ do Grudzi¹dza i spotka³ siê z gimnazjalist¹ 
Marianem Grodzkim, od którego odebra³ przysiêgê 
i zapozna³ go ze statutem TTZ. Gracz poleci³ mu zor-
ganizowanie ko³a TTZ, co nie by³o ³atwym zadaniem, 
gdy¿ Grudzi¹dz obok Bydgoszczy i Chojnic s³yn¹³ jako 
twierdza niemczyzny na ca³e Prusy Zachodnie, a Po-
laków w gimnazjum by³o ma³o. 

W 1912 r. po uzyskaniu dyplomu dojrza³ości Gracz 
uda³ siê do Berlina, gdzie podj¹³ studia w Królewskiej 
Wy¿szej Szkole Weterynaryjnej. 

Ka¿dy polski student zapisuj¹cy siê na wy¿sze studia, 
by³ zobowi¹zany z³o¿yæ przyrzeczenie, ¿e nie bêdzie 
nale¿a³ do ¿adnych organizacji polskich, ponadto, ¿e 
nie bêdzie udziela³ nauki jêzyka polskiego. Mimo tego 
zobowi¹zania, bêd¹c studentem kontynuowa³ dzia³al-
nośæ filomack¹ w latach 1912-1915.

W latach 1913-1914 by³ cz³onkiem polskich organi-
zacji uniwersyteckich i naczelnych w³adz TTZ na zabór 
pruski, przewodniczy³ ko³u filomackiemu w Berlinie. 

Bra³ udzia³ w pracy tzw. Grupy Narodowej, oznaczo-
nej liter¹ „Z”. By³ cz³onkiem zwyczajnym, cz³onkiem 
zarz¹du tej grupy i kierowa³ gimnazjalnymi organizacja-
mi filomackimi na terenie Pomorza, Warmii i Mazur. 
Osobiście zawi¹za³ kó³ka filomackie w Brodnicy, Choj-
nicach, E³ku, Lubawie, Olsztynie, Tczewie i Wejhero-
wie, zaś z wieloma innymi utrzymywa³ ścis³¹ ³¹cznośæ 
- w Grudzi¹dzu, I³awie, Ostródzie, Starogardzie Gdañ-
skim, Świeciu i Wa³czu. Kó³kiem w Wa³czu kierowa³ 
brat Szczepana - Jan, późniejszy student medycyny 
w Berlinie. W dzia³alności filomackiej wspó³pracowa³ ze 
Szczepanem jego bliski krewny - brat stryjeczny Dama-
zy Gracz, filomata pomorski, późniejszy student prawa 
Uniwersytetu poznañskiego i adwokat poznañski. 

W kwietniu 1913 r. Szczepan zorganizowa³ zjazd 
przedstawicieli organizacji filomackich w Chojnicach, 
a w 1914 r. w Che³mnie.

W 1913 r. przebywa³ w Prusach Wschodnich, prowa-
dz¹c tam agitacjê polsk¹, m.in. w E³ku, Gi¿ycku, I³awie, 
Olecku, Olsztynie, Ostródzie, Szczytnie i Wêgorzewie. 

Podczas pobytu w Berlinie bra³ czynny udzia³ w reda-
gowaniu czasopisma filomatów „BRZASK”, publikuj¹c 
w nim artyku³y o ziemi kaszubskiej. Czasopismo wyda-
wano z w³asnych środków organizacji i by³o drukowane 
w Poznaniu. 

Szeroka dzia³alnośæ polityczna Gracza obudzi³a 
czujnośæ policji pruskiej, która po wybuchu I wojny 
światowej aresztowa³a go w 1914, podczas pobytu na 
wakacjach w Che³mnie, poniewa¿ by³ podejrzewany 
o szpiegostwo na rzecz Rosji, czego nigdy mu nie udo-
wodniono. Skonfiskowano wówczas jego materia³y sta-
tystyczne, określaj¹ce w jakich zawodach odczuwa siê 
najdotkliwszy brak inteligencji polskiej. Dane te mia³y 
byæ przekazane m³odzie¿y w celu udzielenia jej pomocy 
w wyborze zawodu, odpowiadaj¹cego najbardziej pol-
skiej racji stanu. Z braku innych dowodów, po krótkim 
pobycie w areszcie, zosta³ zwolniony i wcielony do woj-
ska niemieckiego, ale po kilku tygodniach z uwagi na 
z³y stan zdrowia zosta³ zwolniony i kontynuowa³ studia. 

8 września 1921 r. napisa³ w kwestionariuszu, ¿e 
wspomnienia i prze¿ycia pracy filareckiej by³y dla niego 
bardzo mi³e. Przyświeca³y jemu idea³y pracy i wyrabia-
nia w sobie gotowości poświêcenia siebie dla sprawy 
narodowej. Bêd¹c przewodnicz¹cym tajnych orga-
nizacji na Pomorzu wyrabia³ i wszczepia³ m³odzie¿y 
zami³owanie do pracy. Uwa¿a³, ¿e w spo³eczeñstwie 
winni byæ „prowodyrzy”, za takiego zapewne siebie 
uwa¿a³, potrafi¹cy rozwi¹zywaæ ró¿norakie trudności 
i uporczywie walczyæ o lepsze jutro. 

W 1915 r., po uzyskaniu dyplomu lekarza weteryna-
rii, opuści³ Berlin, osiedli³ siê w Grudzi¹dzu i podj¹³ tu 
pierwsz¹ pracê zawodow¹. Podczas pobytu w Grudzi¹-
dzu poślubi³ Pelagiê Pruszak-Czapsk¹, która prowadzi³a 
w Che³mnie bursê dla m³odzie¿y gimnazjalnej.

W 1917 r. obj¹³ stanowisko powiatowego lekarza 
weterynarii w Lêborku. Podczas pobytu w Lêborku 
podj¹³ akcjê agitacyjn¹ wśród ludności kaszubskiej na 
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rzecz wyzwolenia ziemi lêborskiej i przy³¹czenia Pomo-
rza do Polski, tworz¹c tajne oddzia³y Stra¿y Ludowych 
lub Towarzystw Wojackich, Powiatow¹ Radê Ludow¹ 
w Lêborku oraz polskie rady ludowe w powiecie lêbor-
skim. Ich celem by³o rozwijanie i umacnianie wśród 
miejscowej ludności kaszubskiej ducha narodowego 
oraz prowadzenie agitacji na rzecz przy³¹czenia po-
wiatu lêborskiego do Polski.

Z ramienia Powiatowej Rady Ludowej w Lêborku by³ 
delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Zasiada³ 
w prezydium tego Sejmu. 

1 stycznia 1919 r. odby³ siê w Lêborku, w sali kon-
certowej Gatha, wiec Polaków z miasta i okolic, które-
go organizatorem by³ m.in. Szczepan Gracz. Wiec mia³ 
charakter legalny. Akcentowano bliskie wyzwolenie 
miejscowych Polaków spod panowania niemieckiego 
oraz przy³¹czenie ziemi lêborskiej i ziemi bytowskiej 
do Polski. 

Gracz zamierza³ udaæ siê do Poznania by braæ udzia³ 
w obradach miêdzyn. komisji limitacyjnej, wytaczaj¹-
cej pañstwow¹ granicê zachodni¹. Przewodnicz¹c tej 
delegacji by³ zdecydowany oficjalnie wyst¹piæ z katego-
rycznym wnioskiem o w³¹czenie powiatu lêborskiego 
do Polski. Nie zdo³a³ jednak swego planu zrealizowaæ. 

Na podstawie zarz¹dzenia nadprezydenta Prus Za-
chodnich i w³adz wojskowych w Gdañsku zakazuj¹cego 
Polakom wszelkiej dzia³alności politycznej i narodowo-
ściowej, w³adze niemieckie oskar¿y³y go wraz z jego 
towarzyszami o zdradê stanu i w dniu 12. stycznia 
1919 r. aresztowano wielu obywateli polskich, miêdzy 
innymi Szczepana Gracza, którego wiêziono najpierw 
w Lêborku, a 14 lutego 1919 r. przewieziono wraz 
z czêści¹ aresztowanych do twierdzy w S³upsku. 

W okresie pobytu Szczepana Gracza w wiêzieniach, 
na zarz¹dzenie komendantury wojskowej, wśród wielu 
mieszkañców Lêborka, podejrzanych o wspó³pracê 
z nim, przeprowadzono rewizjê w poszukiwaniu broni.

Naciski Naczelnej Rady Ludowej w Gdañsku oraz 
interwencja dyplomatyczna Tymczasowego Rz¹du Pol-
skiego sprawi³y, ¿e po prawie dwóch miesi¹cach aresz-
tu i śledztwa w S³upsku, wycieñczonych aresztantów 
wypuszczono. Okoliczności, w jakich zosta³ zwolniony 
z wiêzienia w S³upsku nie s¹ jasne. Zwolniono go ra-
czej, aby odpowiada³ z wolnej stopy. Proces jednak¿e 
nigdy siê nie odby³.

Wszyscy Polacy, zaanga¿owani w pracê konspiracyj-
n¹ w Lêborku, z niecierpliwości¹ oczekiwali powrotu 
Gracza z twierdzy, s³usznie spodziewaj¹c siê, ¿e na 
nowo bêdzie im przewodzi³. Jednak¿e opuści³ Lêbork, 
a w zasadzie zbieg³ do Poznania, sk¹d dalej aktywnie 
uczestniczy³ w przejêciu administracji Pomorza przez 
Polaków. Polscy dzia³acze polityczni Ziem Zachodnich 
utworzyli wówczas w Poznaniu ośrodek kierowniczy 
dla spraw polskich pod nazw¹ Komisariatu Naczelnej 
Rady Ludowej. Dla spraw Pomorza zorganizowano 
odrêbny podkomisariat z siedzib¹ w Gdañsku. Dzia³a³ 
on w sprawach zwi¹zanych z oswobodzeniem tej dziel-
nicy. W sk³ad organizacji licz¹cej zaledwie sześæ osób 
powo³ano równie¿ Gracza. 

(Cz. II w kolejnym Biuletynie)

Studia
podyplomowe,
konf. naukowe,

szkolenia

Pañstwowy Instytut Weterynaryjny - Pañstwowy Instytut 
Badawczy w Pu³awach na wniosek Komisji ds. Specjali-
zacji Lekarzy Weterynarii og³asza nabór na czteroseme-

stralne Studia Specjalizacyjne z zakresu:

CHOROBY TRZODY CHLEWNEJ
Ukoñczenie studiów pozwala lek. wet. ubiegaæ siê 

o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego w celu uzyskania 
tytu³u specjalisty w dziedzinie „choroby trzody chlewnej”.

Planowany termin rozpoczêcia specjalizacji: 
październik 2018r.

Op³ata za jeden semestr: 1800 z³.
Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zg³aszanie 

uczestnictwa na adres: Komisja ds. Specjalizacji Leka-
rzy Weterynarii, al. Partyzantów 57, 24-100 Pu³awy, 
z adnotacj¹ „Specjalizacja z zakresu choroby trzody 
chlewnej”. 

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr. tel. 
818893120; e-mail: anna.rakowska@piwet.pulawy.pl

Warunki w sprawie trybu i zasad uzyskania tytu³u 
specjalisty przez lekarza weterynarii uregulowane zo-
sta³y Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
¯ywnościowej z dnia 28 listopada 1994r. (Dz.U. nr 131 
poz. 667). W myśl tego rozporz¹dzenia bezwzglêdnym 
warunkiem przyjêcia lekarza weterynarii na studia spe-
cjalizacyjne jest wykazanie siê co najmniej dwuletnim 
sta¿em pracy zawodowej. 

Podanie kandydata ubiegaj¹cego siê o przyjêcie na 
studia specjalizacyjne powinno zawieraæ: imiê i nazwisko 
wnioskodawcy oraz datê i miejsce urodzenia, miejsce 
zamieszkania (adres, telefon, e-mail, faks), informacjê 
o przebiegu pracy zawodowej, ukoñczonych kursach 
specjalizacyjnych i ewentualnych publikacjach, określe-
nie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ: CV z przebiegiem pracy 
zawodowej, odpis dyplomu lekarza weterynarii, odpis 
zaświadczenia okrêgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 
stwierdzaj¹cego prawo do wykonywania zawodu, de-
klaracjê o pokryciu kosztów studiów specjalizacyjnych 
przez lekarza weterynarii lub zatrudniaj¹cy go zak³ad 
pracy oraz dokument potwierdzaj¹cy co najmniej 2-letni 
sta¿ pracy zawodowej.

Termin sk³adania dokumentów up³ywa:
31 sierpnia 2018r.

Og³oszenie umieszczone jest równie¿ na stronie piwet.
pulawy.pl/ksyw.

Krajowy kierownik specjalizacji nr 3: 
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Dyrektor PIWet-PIB: 
dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw.
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Informacje

ró¿ne

Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 
zaprasza na: 

V DOLNOŚL¥SKI WETERYNARYJNY 
RAJD SAMOCHODOWY

„Vet Off Road”
8 września 2018r. 

Poligon Jelenia Góra 
W programie:

• pokaz oraz instrukta¿ jazdy terenowej i przeprawowej
• pokaz udzielania pierwszej pomocy
• sprawdzenie mo¿liwości swoich i swoich samocho-

dów na profesjonalnych trasach terenowych o ró¿-
nym stopniu trudności - zawody dla za³óg 2-4 - oso-
bowych

• trasy w kategorii: Adventure, Sport i Extreme
• posi³ek
• wspólne biesiadowanie
Wspó³praca: 
Solter 4x4 Team

Zapraszamy za³ogi z ca³ej Polski
Koszt uczestnictwa 100,00 z³ od za³ogi 

p³atne na konto DIL-Wet z dopiskiem 
„V Vet Off Road - 2018” 

lub w biurze zawodów.
Rejestracja za³óg w godz. 9.00-10.00 na poligonie 

Jelenia Góra w okolicach Alei Solidarności 
i ulicy Sudeckiej.

Pocz¹tek zawodów o godz. 11.00.
Zg³oszenia (wype³nione formularze) 

organizatorzy przyjmuj¹ do dnia 
19 maja 2017r.
Wp³aty na konto:

48 1240 1994 1111 0000 2495 9016 
z dopiskiem: „V Vet Off Road”

Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wroc³aw

Wiêcej bie¿¹cych informacji na 
www.dilwet.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z organizatorami:

Wojciech Hildebrand 
tel. 601786433, e-mail: hildek@interia.eu

Robert Karczmarczyk
tel. 501631788, e-mail: robert.karczma@wp.pl

Z A P R A S Z A M Y !!!

ZJAZD ROCZNIKA 1965-1971
WYDZIA£U MEDYCYNY WET. 

WE WROC£AWIU
Zapraszamy na kolejne spotkanie po 47 latach od 

ukoñczenia studiów. Zjazd odbêdzie siê w Kórniku 
w Hotelu Daglezja nad Jeziorem Kórnickim w dniach: 

31 sierpnia - 2 września 2018r.
Kontakt oraz zg³oszenia przyjmujemy na adres ko-

mitetu organizacyjnego:
- Krystyna Broda-Michalska,

e-mail: krystyna.bm@gmail.com;
tel. 607227331, 

- Tadeusz Janaczyk, 
e-mail: jantad@vp.pl;
tel. 509359007.

O warunkach uczestnictwa i szczegó³owym progra-
mie powiadomimy poczt¹.

Tadeusz Janaczyk

SPOTKANIE ROCZNIKA (+/-) 1984-1990 
WYDZIA£U WETERYNARYJNEGO 

WE WROC£AWIU
Serdecznie zapraszam na nasze kolejne spotkanie, 

które odbêdzie siê w dniach: 
28-30 września 2018r. 
w miejscowości Brenna, 

woj. śl¹skie, Hotel „Kotarz”***. 
W programie m.in. wejście na B³otny Wierch oraz 

biesiada góralska. 
Wp³aty w kwocie 380z³ od osoby w pokoju 2-oso-

bowym lub 457z³ w jednoosobowym nale¿y dokonaæ 
na konto hotelu: 

85 8126 1020 0055 1094 2000 0010 
z dopiskiem „weterynaria”.

Informacje szczegó³owe: 
lek. wet. Karolina Pomorska-Wypch³o 
e-mail: karolina.slawek@interia.pl.
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Ex 
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charta

PROF. JERZY MONKIEWICZ 
- ¯Y£ NA 1000 PROCENT

Kocha³ podró¿e i zwierzêta. Odkry³ Paw³owice dla 
artystów i melomanów, co dzisiaj przy wejściu do 
pa³acu upamiêtnia skrzat zdumiewaj¹co podobny do 
pana profesora. Jerzy Monkiewicz zmar³ po ciê¿kiej 
chorobie, której nie dawa³ siê do koñca.

26 kwietnia 2018r.
Nie tak dawno temu Kolegium Rektorów Uczelni 

Wroc³awia i Opola uhonorowa³o go nagrod¹ za dzia³a-
nia na rzecz integracji środowiska akademickiego. Klu-
czowe dla przyznania wyró¿nienia by³y Wieczory Paw-
³owickie, o których w styczniu tego roku w wywiadzie 
dla „G³osu Uczelni” Jerzy Monkiewicz opowiada³ tak: 

„Jakieś 13 lat temu mia³em przyjaciela, który by³ jed-
nym z twórców orkiestry Leopoldinum. ̄ artowaliśmy, 
¿e jego ¿ona jest najszybsz¹ dziewczyn¹ we Wroc³a-
wiu, bo jeździ³a karetk¹ reanimacyjn¹. By³a lekarzem. 
Moja druga ¿ona pracowa³a razem z ni¹ w szpitalu 
na Rydygiera, a ja z Kostkiem chodzi³em czasami na 
mêskie wieczory. To siê zaczê³o w czeskiej knajpie na 
Odrzañskiej. Coś tam jedliśmy, coś tam piliśmy i on 
wymyśli³, ¿e chcia³by zostaæ mened¿erem muzycznym. 
Tylko potrzebne by³y jakieś fundusze na pocz¹tek. Za-
pyta³em ile, on na to, ¿e mo¿e na pocz¹tek z 1500z³. 
Po jakimś czasie on siê do mnie odezwa³, ¿e mu nie 
wychodzi, a wtedy ja powiedzia³em, ¿e mamy taki faj-
ny pa³ac i nic siê tam nie dzieje. Oczywiście mia³em 
na myśli Paw³owice. Zaproponowa³em, ¿e pójdê do 
rektora i z nim porozmawiam, ale nie myśla³em, ¿e 
sam bêdê to robiæ. I do dzisiaj pamiêtam s³owa rektora 
Mazurkiewicza - „a co byś tam chcia³ robiæ?”. Ja na 
to: „pokazy mody, wystawy obrazów? Koncerty?”. 
I us³ysza³em „dobry pomys³, rób to”. Wiêc zapyta³em, 
czy da pieni¹dze, a on ¿e nie ma, te z ministerstwa 
s¹ tylko na dydaktykê i badania. Wtedy wymyśli³em, 

XIV KONGRES „PROBLEMY W ROZRODZIE 
MA£YCH ZWIERZ¥T 

- P£ODNOŚÆ, CI¥¯A, NOWORODEK”
13-14 października 2018r.

Aula Jana Paw³a II, pl. Grunwaldzki 24, Wroc³aw
Sesje t³umaczone z j.ang. na j.pl. i z j.pl. na j.ang.
12.10.2018 • pi¹tek • Katedra Rozrodu z Klinik¹ 

Zwierz¹t Gospodarskich
– Warsztaty –

Dwie ście¿ki: 
1. Ultrasonografia uk³adu rozrodczego i sztuczna insemi-

nacja suk 
2. Ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna i monitoring 

ci¹¿y - dla zaawansowanych - kurs mistrzowski
13.10.2018 • sobota • Aula Jana Paw³a II

9.00-9.30 – Otwarcie Kongresu
Minisympozjum: Starzenie siê a rozród - czy temat 

passé czy coraz bardziej aktualny?
Sesja I. Choroby uk³adu rozrodczego starszych samic
9.30-10.15 – Metropatie i choroby jajników starszych suk 

i kotek - podejście kliniczne i prowadzenie - Andrea Mün-
nich (Berlin-Schonow)

10.15-11.30 – Mastopatie starszych suk i kotek kastro-
wanych i niekastrowanych - Sabinê Schäfer -Somi 
(Wiedeñ)

11.30-12.00 – Przerwa na kawê. Sesja plakatowa w prze-
rwach
Sesja II. Rozród i choroby uk³adu rozrodczego 

u starszych samców
12.00-12.45 – Wiek a rozród u samców - dylemat „czy 

jeszcze mo¿e mieæ dzieci, ale czy naprawdê powinien”? 
- Wojciech Ni¿añski (Wroc³aw)

12.45-13.30 – Nowotwory uk³adu rozrodczego samców 
- markery, prognoza, monitorowanie i leczenie onkolo-
giczne - Sandra Goericke-Pesch (Hanower)

13.30-14.30 – Obiad. Sesja plakatowa w przerwach
Sesja III. Wiek a choroby prostaty

14.30-15.15 – Leczenie chorób prostaty - podejście za-
chowawcze ( jak optymalnie stosowaæ leki ) - Sandra 
Goericke-Pesch (Hanower)

15.15-16.00 – Leczenie chorób prostaty - podejście chirurga
14.10.2018 • Niedziela • Aula Jana Paw³a II
Sesja IV. Techniki wspomaganego rozrodu

- jak to prowadziæ u psów i kotów
9.00-9.45 Jak prowadziæ bank nasienia - Sabinê Schäfer-

-Somi (Wiedeñ)
9.45-10.30 – Mro¿one czy sch³odzone - co jest lepsze i kie-

dy jest lepsze - Alain Fontbonne (Alfort)
10.30-11.00 – Jak inseminowaæ, ¿eby uzyskaæ dobre wy-

niki - Alain Fontbonne (Alfort)
11.00-11.20 – Przerwa na kawê. Sesja plakatowa w prze-

rwach
Sesja V. Diagnostyka prenatalna i nowe kierunki 

diagnostyki laboratoryjnej w rozrodzie
11.20-12.05 – Prenatalna diagnostyka USG - monitorowa-

nie prawid³owego rozwoju p³odów - Piotr Socha (Olsztyn)
12.05-12.50 – Ultrasonograficzna diagnostyka wad rozwo-

jowych p³odów - Konrad Kalisz, Adam Gierulski (£ódź)
12.50-13.30 – Hormony i nowe markery w diagnostyce 

chorób uk³adu rozrodczego - obiecuj¹ce perspektywy 
- Sandra Goericke-Pesch (Hanower)

13.30 – Zakoñczenie i obiad
Szczegó³y na stronie: 

www.rozrodwroclaw.pl
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¿e musi byæ sponsoring, czyli darczyñcy. Za trzy kon-
certy na pocz¹tku sam zap³aci³em, kanclerz Rybarczyk 
mnie straszy³, ¿e nic z tego nie bêdzie, ale teraz sam 
chwali i przyznaje: „nie s¹dzi³em, ¿e to jednak wyjdzie”. 

Rektor Tadeusz Trziszka i prof. Jerzy Monkiewicz ods³o-
nili Koncertusia w Paw³owicach w listopadzie 2017r. 

(fot. Tomasz Lewandowski)

Ale wysz³o, a rozbawiony profesor nie kry³, ¿e zacz¹³ 
znajomych naci¹gaæ, zdobywaæ sponsorów powa¿niej-
szych, sta³ych. I tak uda³o mu siê tchn¹æ nowe ¿ycie 
w pa³ac rodziny Kornów, gdzie w pi¹tkowe wieczory 
spotykali siê ludzie z ró¿nych środowisk, których ³¹czy³o 
jedno - mi³ośæ do kultury. 

Profesor zaskakiwa³ bezpośredniości¹. Zawsze ele-
gancki, na pozór móg³ sprawiaæ wra¿enie wymuska-
nego dandysa, ale po kilku minutach rozmowy szybko 
okazywa³o siê, ¿e to tylko wra¿enie w³aśnie, bo bli¿ej 
mu by³o do wagabundy, który z plecakiem na grzbie-
cie przemieszcza ró¿ne strony świata poznaj¹c tam 
ludzi, przyrodê, historiê i kulturê. Tym, których lubi³, 
przywozi³ z dalekich stron drobiazgi. Jak choæby dzwo-
neczek z krany wulkanów na Kamczatce. I oczywiście 
mnóstwo zdjêæ, wśród których zawsze by³y te z flag¹, 
koszulk¹ czy choæby czapeczk¹ z logo Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu. 

Chorowa³ od jakiegoś czasu. Radzi³ sobie z t¹ cho-
rob¹ nieźle i nie kry³ radości, kiedy uda³o mu siê w li-
stopadzie sprowadziæ do Paw³owic nowego lokatora 
- kolejnego z wroc³awskich krasnali, którego figurê 
ods³ania³ razem z rektorem Tadeuszem Trziszk¹. Tego 
wieczoru w pa³acu wyst¹pi³ Konstanty Andrzej Kulka, 
a co bardziej spostrzegawczy goście ¿artowali, ¿e Kon-
certuś jest zaskakuj¹co podobny do profesora Jerzego 
Monkiewicza. 

- Nie pamiêtam, kiedy dok³adnie siê poznaliśmy, 
ale na pewno kilkadziesi¹t lat temu. Byliśmy w podob-
nej sytuacji zawodowej, obydwaj lekarze weterynarii. 
I on, i ja staliśmy przed wyborem dalszego miejsca 
pracy. Obydwaj chcieliśmy odejśæ z uczelni. I obydwaj 
mieliśmy propozycjê w Rzeszowie. Wtedy w³aśnie za-
czêliśmy siê czêściej spotykaæ, rozmawiaæ o tej mo¿li-
wości przejścia, ale ostatecznie z niej zrezygnowaliśmy. 
Mo¿e los dobrze nami pokierowa³, bo zostaliśmy we 
Wroc³awiu - wspomina Roman Ko³acz, by³y rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu i wielo-
letni przyjaciel prof. Jerzego Monkiewicza dodaj¹c: 

- Jerzy przeszed³ na dawny wydzia³ zootechniczny. 
Spotykaliśmy siê na radach wydzia³u i wtedy pozna³em 
go od strony naukowej. Recenzowa³em prace jego ma-
gistrantów i trzy albo cztery doktorantów. By³ perfek-
cjonist¹. Nie dopuszcza³ niedopracowanych prac. By³ 
wymagaj¹cym mistrzem, ale to wszystko skutkowa³o 
jakości¹. Ju¿ wtedy bywaliśmy u siebie na imieninach, 
chodziliśmy na wspólne sylwestry, czasem wyje¿d¿ali-
śmy. Ale najbli¿ej pozna³em go i zaprzyjaźniliśmy siê 
wtedy, kiedy pe³ni³em funkcje prorektora i rektora. 
Wtedy te¿ rektor prof. Micha³ Mazurkiewicz powo³a³ 
Jurka na organizatora koncertów paw³owickich, które 
zreszt¹ sam wymyśli³.

Fot. Tomasz Lewandowski
Prof. Roman Ko³acz: do dzisiaj pamiêtam pierwszy 

koncert w ponad 13-letnim cyklu Wieczorów Paw-
³owickich. Jak opowiada, dośæ szybko zawi¹za³a siê 
grupa gości, która przyje¿d¿a³a jeśli nie na wszystkie, 
to na wiêkszośæ koncertów. I przede wszystkim przy-
je¿d¿a³a dla profesora Monkiewicza. 

- Sta³ zawsze w holu i wita³ siê z ka¿dym gościem. 
Po koncercie spotkaliśmy siê jeszcze na dole pa³acu, 
w restauracji D¹browa. Tam podchodzi³ do ka¿dego 
stolika. Z ka¿dym porozmawia³, za¿artowa³. By³ te¿ 
czas, by przy barze wypiæ jednego albo dwa wściek³e 
psy - wspomina prof. Ko³acz i dodaje, ¿e to dziêki prof. 
Monkiewiczowi powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³ 
Pa³acu w Paw³owicach, przebudowano salê balow¹ 
stwarzaj¹c lepsze warunki dla koncertów, na ścianach 
zawis³y kopie obrazów Kornów, a w holu stanê³y ze-
skanowane z ratusza pos¹gi przedwojennych w³aścicieli 
tego pa³acu.

- By³ wielkim zwolennikiem o¿ywienia pa³acu 
paw³owickiego. Kiedy ju¿ wywalczy³ kopie obrazów, 
zorganizowa³ aukcjê, by je sfinansowaæ i zachowaæ 
na pa³acowych ścianach. Jego aktywnośæ, pomys³y, 
energia zawsze by³y wrêcz imponuj¹ce i w³aśnie dlatego 
powo³a³em go na dyrektora Uniwersytetu Otwartego. 
Jerzy mia³ szerokie kontakty w ró¿nych środowiskach 
i na wyk³ady zaprasza³ specjalistów z najró¿niejszych 
dziedzin i dyscyplin nauki. Prywatnie by³ dusz¹ towarzy-
stwa, lubiany wszêdzie, gdzie siê pojawia³. By³ wielkim 
fanem jazzu i muzyki klasycznej. Wiele razy dzwoni³ do 
mnie i mówi³: „S³uchaj, kupi³em bilety na koncert”, 
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albo, ¿e zamówi³ stolik na walentynki czy Dzieñ Ko-
biet. W tych wypadach organizowanych przez Jurka 
towarzyszyli nam zwykle Ania i Andrzej Krupscy. Tak 
trudno jest mi siê z tym pogodziæ, ¿e ju¿ nigdy nie 
zadzwoni, nie zobaczymy siê na koncercie czy innym 
kole¿eñskim spotkaniu. Ju¿ nigdy… Tê pustkê po Jur-
ku bêd¹ wype³niaæ tylko dobre wspomnienia i wdziêcz-
na o Nim pamiêæ. Nie zdajemy sobie jeszcze sprawy 
z tego, jaka strat¹ jest dla nas Jego odejście. Kiedy 
Kolegium Rektorów uhonorowa³o go w zesz³ym roku 
w³aśnie za Wieczory Paw³owickie, by³ bardzo dumny 
z tego wyró¿nienia. Owszem, chorowa³ ju¿, ale chyba 
nie zdawaliśmy sobie sprawy z postêpu choroby, któr¹ 
on sam te¿ jakby bagatelizowa³. Przecie¿ jeszcze w ze-
sz³ym roku pojecha³ na Kamczatkê zobaczyæ wulkany. 
To by³o dla niego wa¿ne. ̄ yæ na 1000 procent - mówi 
prof. Roman Ko³acz.

* * *
Uroczystości ¿a³obne odby³y siê w pi¹tek 27 kwietnia 

2018 roku o godz. 11:00 w Kaplicy Cmentarnej przy 
ul. Smêtnej (Sêpolno).

* * *

Prof. dr hab. Jerzy MONKIEWICZ 
Urodzi³ siê 15.05.1940 roku w Telszach ko³o Kowna. 

Szko³ê podstawow¹, a nastêpnie Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce ukoñczy³ w Krzeszowicach. W roku 1958 rozpocz¹³ 
studia na Wydziale Weterynaryjnym w Wy¿szej Szkole 
Rolniczej we Wroc³awiu, które ukoñczy³ w 1965 roku. 
Stopieñ doktora nauk weterynaryjnych uzyska³ w roku 
1971 na Wydziale Weterynaryjnym w Wy¿szej Szko-
³y Rolniczej we Wroc³awiu na podstawie rozprawy pt. 
„Określenie trwa³ości witaminy A podczas wytwarzania 
i przechowywania wybranego rodzaju pasztetu”. Nato-
miast stopieñ doktora habilitowanego nauk rolniczych 
- na Wydziale Zootechnicznym w roku 1988 (rozprawa 
pt. „Analiza skutków oddzia³ywania Legnico - G³ogow-
skiego Okrêgu Miedzowego na organizm i u¿ytkowośæ 
krów”). W roku 1990 zosta³ zatrudniony na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego, a w roku 1996 na stano-
wisku profesora zwyczajnego. Odby³ d³ugoterminowe 
sta¿e naukowe m.in. w Finlandii, Wêgrzech, Stanach 
Zjednoczonych i S³owacji. By³ specjalist¹ w zakresie 
ograniczania negatywnych skutków wp³ywu ska¿onego 
środowiska przez ksenobiotyki na zdrowie i produkcyj-
nośæ zwierz¹t u¿ytkowanych w rejonach zagro¿onych. 
Szczególn¹ uwagê zwraca³ na badanie zale¿ności pomiê-
dzy stopniem ska¿enia środowiska metalami ciê¿kimi, 
a p³odności¹ byd³a. 

W latach 1972-2010 by³ kierownikiem i wykonawc¹ 
10 grantów rz¹dowych, miêdzyresortowych oraz celo-
wanych, zleconych przez KGHM. By³ pomys³odawc¹ 
i wspó³wykonawc¹ wielu projektów badawczych po-
zwalaj¹cych na ocenê wp³ywu ska¿onego środowiska 
na zdrowie byd³a oraz jakośæ miêsa i mleka. Opracowa³ 
i wdro¿y³ preparat detoksykacyjny Monk-1 pozwalaj¹cy 
na ograniczanie wch³aniania metali ciê¿kich i wypieraj¹-
cy nagromadzone ju¿ metale z organizmu byd³a. 

Promotor 9 prac doktorskich oraz 245 prac magi-
sterskich. Wykona³ szereg recenzji prac habilitacyjnych, 

doktorskich oraz projektów badawczych i prac nauko-
wych. Autor dwóch podrêczników: „Biologia rozrodu” 
i „Kynologia. Wiedza o psie”, dwóch skryptów z zakresu 
genetyki i hodowli zwierz¹t. Dorobek naukowy to 277 
publikacji w tym 157 oryginalnych prac twórczych oraz 
monografie i rozprawy. Wyniki swych prac prezentowa³ 
na konferencjach zagranicznych m.in. w Helsinkach, 
Cordobie, Brnie, Berlinie i Nitrze. Od roku 1996 by³ 
Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Nauczycieli Akademic-
kich. Wielokrotnie powo³ywano go na przewodnicz¹ce-
go komitetów naukowych konferencji ogólnopolskich 
i miêdzynarodowych. 

Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Ka-
walerskim Odrodzenia Polski, odznak¹ „Za Zas³ugi 
w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”, Meda-
lem za Wspó³pracê z KGHM i Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej. Wyró¿niony Nagrod¹ Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wy¿szego za pracê naukow¹ i 32-krotnie 
Nagrod¹ Rektora. 

Od roku 2005 organizowa³ i prowadzi³ cykl koncer-
tów Wieczory Paw³owickie, który zyska³ status salonu 
muzycznego. 

Od roku 2009 pe³ni³ funkcjê Dyrektora Otwartego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Przy-
rodniczym we Wroc³awiu oraz kierownika studiów po-
dyplomowych „Pielêgniarstwo i chów zwierz¹t towa-
rzysz¹cych”. 

Od roku 2013 by³ pomys³odawc¹ i prezesem Sto-
warzyszenia Przyjació³ Pa³acu w Paw³owicach, które 
prowadzi szerok¹ dzia³alnośæ kulturalno-oświatow¹.

Prywatnie od wielu lat pasj¹ by³y podró¿e po świecie. 
£¹cznie zwiedzi³ 98 krajów na wszystkich kontynentach 
(oprócz Antarktydy). Zdoby³ szereg szczytów górskich 
w Himalajach, na Kaukazie, Górach Skalistych, Atlasie, 
Andach, Kilimand¿aro i Alasce. 

kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

PROF. MONKIEWICZ:
- JESTEM CIEKAWY. WSZYSTKIEGO

Prof. Jerzy Monkiewicz o swojej mi³ości do psów i Paw-
³owic, podró¿ach po świecie i wspinaczkach po górach, 
o tym, jak o ma³y w³os nie znalaz³ siê na wojnie.

3 stycznia 2018r.

Jest Pan lekarzem weterynarii z wykszta³cenia, ale 
kynologiem z zami³owania.
Psy zawsze by³y w moim domu. Nigdy nie zajmo-

wa³em siê praktyk¹ lecznicz¹, po studiach zosta³em na 
uczelni. Chcia³em pracowaæ na chirurgii lub na po³o¿-
nictwie, ale ¿e nie by³o miejsc, to zosta³em na higienie 
środków spo¿ywczych. I dlatego to ja robiê zakupy 
w sklepie miêsnym, bo znam siê na sztuczkach typu 
przyciemnione świate³ko. S¹ te¿ wyroby, których nie 
jem, bo wiem, jak i z czego by³y robione. We Wroc³awiu 
by³a olbrzymia rzeźnia, w której bito dziennie oko³o 
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400 krów i oko³o 800 świñ. Olbrzymi kombinat i ja, 
niestety, mia³em nieprzyjemnośæ chodzenia i uczenia 
studentów, jak siê bada miêso poubojowo, praktycznie 
i jak laboratoryjnie.

Fot. archiwum prywatne

Zdarza³o siê Panu, ¿e po takich zajêciach ktoś re-
zygnowa³ ze studiów?
Te zajêcia by³y na pi¹tym roku, a wiêc chodzili na 

nie dorośli ludzie. Ale rzeczywiście, praca rzeźnika jest 
chyba najgorsz¹ jaka w ogóle jest.

W latach 80., kiedy w Polsce by³y kartki na miêso 
op³ywa³ Pan w dobrobyt i wszyscy znajomi kupowali 
od Pana nielegalnie szynkê?
Nie, bo w 1980 roku mia³em 40 lat i by³em star-

szym panem. Po siedmiu latach pracy w tej¿e katedrze 
i zrobieniu doktoratu, przenios³em siê na wydzia³ zoo-
techniczny.

Fot. archiwum prywatne
Kontakty zostaj¹.
Zostaj¹. W czasie wojny rzeczywiście mia³em do-

stêp do miêsa, ale tylko dlatego, ¿e mieliśmy zajêcia 
w Toporowie i wśród studentów byli równie¿ rzeźnicy. 
Oczywiście wykorzystywali to, ¿e byliśmy niedo¿ywieni 
i futrowali nas.

Jak?
Najgorzej by³o wjechaæ do Wroc³awia zachodnim sa-

mochodem typu trabant lub fiat 126p. Wiadomo by³o, 
¿e zaraz bêdzie sprawdzanie, a my baga¿niki mieliśmy 
wy³adowane miêsem. Oczywiście mieliśmy te¿ adresy, 
gdzie to miêso mia³o dojechaæ. W zwi¹zku z tym jak 

podje¿d¿aliśmy pod ten punkt graniczny, nie czekaj¹c 
wyskakiwaliśmy z samochodu, wyci¹galiśmy delegacje, 
mówiliśmy, ¿e wracamy z naukowego wyjazdu. I s³ysze-
liśmy „niech panowie ju¿ jad¹”.

Fot. archiwum prywatne

Ma Pan jakiś ulubiony rodzaj miêsa?
W tej chwili? Jem indycze miêso i wo³owinê. Robiê 

pysznego tatara. Od czasu do czasu, jak widzê ³adny 
boczek parzony, to chce mi siê zgrzeszyæ i to czyniê. 
A ¿ona dba o to, by zawsze hulaj¹cy w lodówce wiatr 
zatrzymywa³ siê na śledziach. One rz¹dz¹ w naszej kuch-
ni. Z koperkiem, ze śmietan¹, z cebulk¹. Jest przepis na 
śledzie z ¿ó³tym serem, ba nawet z curry. A jak ktoś i tak 
woli wêdlinê, to podpowiadam: na przekroju powinny 
byæ lite kawa³ki miêsa. Kiedy prowadzi³em zajêcia ze 
studentami, zgodnie z przepisami ze 100 kilogramów 
miêsa mo¿na by³o zrobiæ 130kg kie³basy, a teraz ze 
100kg - 190kg.

Chyba czas na wegetarianizm. Na szczêście w Pol-
sce psów nie jemy, wiêc proste pytanie: ma Pan 
swoj¹ ukochan¹ rasê?
Mam. Mój ojciec by³ lekarzem weterynarii w Krze-

szowicach pod Krakowem. Mia³ lecznicê i tam oczy-
wiście by³a sala operacyjna. I mieliśmy przepiêknego 
dobermana, zreszt¹ rodem z Wroc³awia. Nasz Aras, 
karmiony g³ównie miêsem, by³ potê¿ny i suki z ca³ej 
Polski przyje¿d¿a³y do niego. Akt mi³ości nastêpowa³ 
w sali operacyjnej, bo tam by³y maty. Nie bez zamie-
szania, bo damy by³y drobne.

Nie denerwowa³ siê?
Bardzo siê denerwowa³. Zachowywa³ siê jak typowy 

mê¿czyzna. Po wszystkim on by³ padniêty, ledwo ¿ywy 
k³ad³ siê przy misce z wod¹, a ona chcia³a siê bawiæ, 
wiêc zwykle warcza³ na wybrankê.

I to dobermany s¹ Pana ukochan¹ ras¹?
We Wroc³awiu zdoby³em mieszkanie, w którym 

z dobermanem bym siê nie zmieści³, a nie chcia³em 
jamnika. No i za³o¿y³em, ¿e nie mo¿e byæ dźwigania 
psa na rêkach na czwarte piêtro, strzy¿enia i tego typu 
atrakcji. Wiêc wymyśli³em rasê, której jeszcze we Wro-
c³awiu nie by³o - ani jednego egzemplarza, a mianowicie 
foksteriera krótkow³osego. Sierśæ siê co prawda wbija, 
ale nie trzeba ich strzyc. S¹ wysokie i nie tak szczekliwe 
jak foksteriery szorstkow³ose. 
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Poluj¹?
Na dziki. Trzy dobrze u³o¿one tak dzika umêcz¹, ¿e 

na koñcu jeden siada prze jedynym uchu, drugi przy 
drugim a trzeci przy ogonie i ten dzik zmordowany 
siedzi, a wówczas myśliwy mo¿e z najbli¿szej odleg³ości 
po odwo³aniu psów strzeliæ do tego nieszczêśnika.

Fot. archiwum prywatne

Rozumiem, ¿e Pan poluje?
Nie! Jestem wrogiem polowania i uwa¿am, ¿e lekarze 

weterynarii powinni mieæ zakaz. Student weterynarii, 
a to s¹ trudne studia, uczy siê prawie 6 lat, jak leczyæ 
zwierzêta, po czym idzie do lasu i zabija te najpiêkniej-
sze. Proszê pójśæ do jakiegokolwiek myśliwego i zoba-
czyæ trofea na ścianie. To nigdy nie s¹ osobniki s³abe, 
chore, z krzywymi rogami. S¹ najpiêkniejsze, w sile 
wieku. One powinny byæ jeszcze w lesie i kryæ samice, 
¿eby potomstwo by³o mocne, a myśliwi bajdurz¹ o św. 
Hubertusie, kompletnie przeinaczaj¹c legendê.

Naprawdê?
Oczywiście. Zgodnie z legend¹ myśliwy o imieniu 

Hubert zabija³ bardzo du¿o zwierz¹t. I któregoś dnia 
ukaza³ mu siê jeleñ z gorej¹cym krzy¿em - ¿eby przesta³ 
polowaæ i zabijaæ. A dzisiaj myśliwi opowiadaj¹, ¿e to 
ich rozgrzeszenie i mog¹ mordowaæ. Ale wróæmy do 
psów, bo jak mówiê o myśliwych to siê zaraz denerwujê. 
Pierwsz¹ foksterierkê przywioz³em z Warszawy. Kupi-
³em j¹ od ludzi, którzy mieli hodowlê. On by³ re¿yserem 
filmowym, ona w centrum mia³a butik, a w szklarniach 
hodowali psy. 28 ras. Jak przyjecha³em do nich, to ich 
suczka mia³a trzy m³ode. Chcieli jedn¹ sprzedaæ, a dwie 
sobie zostawiæ. Jak usiedliśmy i zaczê³o siê wybieranie 
szczeni¹t, to taka by³a „zakrapiana” dyskusja, ¿e za-
p³aci³em za psa, ale zapomnia³em go zabraæ ze sob¹. 
Dojecha³a do mnie rano nastêpnego dnia. A potem 
okaza³o siê, ¿e zgarnia³a najlepsze oceny na wystawach.

Jak mia³a na imiê?
Śrubka, dzisiaj świeczkê jej stawia³em, pochowana 

jest u mnie na wsi w ogródku, tam mam taki cmentarzyk 
psów. Jest tam równie¿ Pyrka, bo z Poznania by³a. 
Kropka, jest Aga i jeszcze jedna towarzyszka - Danka.

A koty te¿ Pan trzyma³ czy z nimi to na bakier?
Z kotami by³o na bakier. Ale w pewnym momen-

cie mia³em trzy psy w domu. Tê pierwsz¹ foksterierkê 
z córk¹ z jednego miotu, któr¹ zostawi³em w domu. 

I wtedy babcia, która mieszka³a z nami, powiedzia³a - jak 
wy macie dwa psy, to ja te¿ chcê mieæ swojego. I za-
fundowa³a sobie brodacza monachijskiego miniaturkê, 
Dankê. Niez³e stadko mieliśmy. 

Nie by³y o siebie zazdrosne?
Nie, skonstruowa³em im le¿e do spania, dwa lego-

wiska obok siebie i jedno na piêtrze. Bardzo grzeczne 
by³y. Kiedy pracowa³em na Biskupinie, jecha³em powoli 
autem przez braci Gierymskich, a one bieg³y obok, 
potem przez park ju¿ same i spotykaliśmy siê pod pra-
c¹. Grzecznie czeka³y na mnie. Mia³em w pokoju dwa 
fotele, które zajmowa³y, bo moje miejsce by³o przy 
biurku. I oczywiście szczekaniem wita³y ka¿dego, kto 
wchodzi³ do pokoju porozmawiaæ. 

Jest Pan podró¿nikiem, a psy chyba ciê¿ko zabieraæ 
na d³ugie wyprawy?
Jeździ³em sam, ¿ona zostawa³a z psami w domu, ale 

te¿ jeździmy od paru lat zim¹ nad morze. Wtedy ceny s¹ 
niskie i psa pozwalali zabraæ. Z moj¹ ukochan¹ Rud¹, 
kundlic¹, chodzimy na d³ugie spacery. Mamy swoje 
miejsce nad Ba³tykiem, miêdzy D¹bkami, a £azami. 
Cypel, jezioro, morze, cisza, spokój…

Fot. archiwum prywatne

Kiedy obudzi³ siê w Panu podró¿nik?
W liceum jeździ³em z rodzicami w Tatry. Wtedy zdo-

by³em odznakê GOT. W czasie studiów pracowa³em 
w komisji turystyki ZSP i w nagrodê co roku dla tych, 
którzy koñczyli studia, by³y dwie wycieczki na tzw. Za-
chód.

I Pan zosta³ nagrodzony?
Tak, wyjecha³em do Jugos³awii. Byliśmy w Splicie, 

Dubrowniku, Sarajewie. I po³kn¹³em bakcyla. Trudno 
jednak by³o wyjechaæ. Trzeba by³o mieæ przydzia³ 130 
dolarów, ale mój teśæ by³ przewodnikiem po Wroc³a-
wiu i Karkonoszach - w jêzyku rosyjskim i polskim. 
Teściowa by³a zaś przewodniczk¹ ze znajomości¹ fran-
cuskiego. I st¹d ³atwiej by³o mi zdobyæ te 130 dolarów. 
Zacz¹³em jeździæ, najpierw po Europie i do tzw. demo-
ludów, czyli Bu³garii, Rumunii. Ale jeździliśmy te¿ do 
Zwi¹zku Radzieckiego. By³em wtedy nad Bajka³em, 
w Uzbekistanie, Tad¿ykistanie, Azerbejd¿anie, Gruzji. 
Potem, ju¿ na uczelni, organizowaliśmy te¿ wyjazdy 
poprzez zwi¹zki zawodowe - autobusem do Francji, 
Hiszpanii, Portugalia, W³ochy.
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Ale to zwiedzanie by³o, a ja pytam o wyprawy. Za-
czyna³ Pan przecie¿ od gór.
I nigdy ich nie porzuci³em. By³em w górach Atlasu, 

w Alpach na Mont Blanc, na Kaukazie - na Elbrusie, 
w Kordylierach, na Kilimand¿aro. W USA, gdzie miesz-
ka moja córka, by³em w Górach Skalistych i Monte 
Negro. Nie bêdê wyliczaæ wszystkiego, bo naprawdê 
by³o tego bardzo du¿o, w³¹cznie z Himalajami.

Wszed³ Pan na Mont Everest?
Nie, du¿o tam nie nawojowaliśmy. Weszliśmy na 

dwie góry powy¿ej 5000 metrów. Byliśmy pod Lothse, 
gdzie zgin¹³ Kukuczka. I straszn¹ awanturê tam zrobi-
liśmy. Przychodzimy, a tam obelisk, kapliczka i trzy 
nazwiska, wśród nich Kukuczka. Podchodzimy bli¿ej, 
bardzo du¿o turystów, ale na samym dole taka ³ezka 
ze szk³a i drobnym makiem po polsku napisane, ¿e ta 
tabliczka to upamiêtnienie przez senat uczelni Kukuczki. 
Katowicki AWF ufundowa³ tê tabliczkê w 30. rocznicê 
jego śmierci. Postawili, podparli kamykami i pojechali. 
Wiele osób pyta³o nas, co to jest, a nam by³o wstyd 
powiedzieæ. Wróci³em do kraju i tak siê wściek³em, ¿e 
zadzwoni³em do Anety Augustyn, da³em jej zdjêcia i po-
prosi³em, ¿eby coś z tym zrobi³a. Kukuczka to przecie¿ 
wzór do naśladowania. Zdoby³ 14 ośmiotysiêczników. 
Nie by³ bandyt¹, z³odziejem… W obecnym świecie, 
gdzie wystarczy wzi¹æ wiertarkê do kieszeni, by p³ytê 
pami¹tkow¹ przytwierdziæ, robiæ tak¹ prowizorkê?

I jak siê skoñczy³a ta historia?
Powsta³ tekst w „Gazecie Wyborczej”, a dwa dni 

później rektor z Katowic zadzwoni³ do mnie ze s³owa-
mi „panie profesorze, pośpiech jest z³ym doradc¹”. 
Poprawili siê. Dwa lata później nie tylko przywiercili tê 
tabliczkê, ale i ³aweczkê postawili. 

Czego Pana nauczy³y te wyjazdy?
To jest mo¿e i slogan, ale góry ucz¹ pokory. S¹ 

zmienne, pe³ne niespodzianek i trzeba do nich podcho-
dziæ bardzo powa¿nie, ale w zamian daj¹ fantastyczn¹ 
satysfakcjê, kiedy pokona siê w³asn¹ s³abośæ.

Fot. archiwum prywatne

A Pan jak j¹ pokonywa³?
Przed wypraw¹ stara³em siê - choæ nie jestem gru-

basem, zrzuciæ 3-4 kilo. Chodzi³em z plecakiem ob-
ci¹¿onym, w szybkim tempie. Nie lubiê spacerów, ale 
w górach nie lubiê iśæ pierwszy. Zawsze dostosowuje 
têtno i oddech do tempa marszu. Ma³o pijê, co aku-
rat w górach jest z³e. Ale nie mam lêku przestrzeni, 

bólu g³owy i choroby wysokościowej. Mam nawet na 
to swoj¹ teoriê. U organizmów m³odych ca³a czaszka 
wype³niona jest mózgiem i to u niektórych pofa³dowa-
nym. A p³uca ograniczone s¹ ¿ebrami. Z wiekiem te 
dwa organy siê obkurczaj¹ - p³uca i mózg. Tak wiêc 
u m³odych osób w górach zwiêksza siê ciśnienie i do-
ciska mózg do kości czaszki, a p³uca do ¿eber. St¹d 
bierze siê ból g³owy i ucisk w klatce piersiowej. A ja 
mam ju¿ luzy. I jest jeszcze jedna wa¿na rzecz - aklima-
tyzacja, chocia¿ przyznam, ¿e mam na koncie wyczyny, 
¿e strach myśleæ.

Czyli?
Szliśmy na Elbrus. Jak dotarliśmy do Górnego Kara-

bachu, to siê okaza³o, ¿e 18 dni deszcz la³, a „okno”, 
jak mówimy w ¿argonie, bêdzie na nastêpny dzieñ. 
Okno, czyli suchy dzieñ. Przewodnik powiedzia³, ¿e 
wtedy pójdziemy. My do niego, ¿e mieliśmy siê przez 
trzy dni aklimatyzowaæ, a on mówi - „idziemy, kto wej-
dzie ten wejdzie, a kto nie da rady, poczeka”. Posz³o 
nas 11, 6 wesz³o z przewodnikiem, reszta zosta³a i to 
dosyæ wcześnie. O dziwo, zostali najm³odsi. Od Ska³ek 
Prowidiencewa, nieczynnego wulkanu, le¿y ju¿ śnieg. 
S¹ powtykane tyki, bo pod tym śniegiem s¹ szczeliny 
lodowcowe. Jest wiêc niebezpiecznie, idzie siê od tyczki 
do tyczki. Tam zreszt¹ s¹ przez to wypadki śmiertelne, 
bo ktoś skuterem lub na piechotê wypadnie z ozna-
czonej trasy i nieszczêście gotowe. Rosjanie, którzy 
wybieraj¹ siê w bardzo wysokie góry, w³aśnie na El-
brusie aklimatyzuj¹ siê w obozach treningowych. Ale 
wracajmy do nas. Weszliśmy na szczyt, a tu zadyma 
taka, ¿e Chryste Panie. Ca³a nasza pi¹tka wesz³a. Jak 
schodziliśmy to jakieś wybuchy s³yszeliśmy, ni cholery 
nie wiedzieliśmy o co chodzi. Ju¿ na dole wymyśliliśmy, 
¿e pozosta³a czêśæ ekipy wejdzie za 4-5 dni. Myśleliśmy, 
¿e wypo¿yczymy du¿ego mercedesa i pojedziemy do 
Soczi na zwiedzanie. A tu w nocy zadzwoni³ zamówiony 
taksówkarz i mówi - „nigdzie nie jedziemy, wojna jest, 
Rosjanie napadli na Gruzjê. Jak z³api¹, to wezm¹ nas 
za szpionów, a mnie zamkn¹ albo zabij¹”. No i tak nie 
zobaczyliśmy Soczi, bo siê zaczê³a wojna gruziñsko-
-rosyjska.

Fot. archiwum prywatne

” Do dnia dzisiejszego zwiedzi³em 88 krajów 
i 26 stanów w Ameryce Pó³nocnej.
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Nie wygl¹da Pan na wagabundê. Na pierwszy rzut 
oka kojarzy siê Pan raczej z wymuskanym elegantem 
i trudno sobie Pana wyobraziæ z plecakiem.

Jak to wygl¹d nie pozwala s¹dziæ o cz³owieku! Nie 
by³em nigdy himalaist¹, nie wspina³em siê po ska³ach. 
Himalaiści byli w moich czasach raczej drobnej budowy, 
ja by³em za ciê¿ki. Dzisiaj jest inny sprzêt, ale jak widaæ 
moja m³odośæ zaczê³a siê za szybko.

Góry, podró¿e, poznawanie świata i swoich w³a-
snych granic, to w takim razie sk¹d Wieczory Paw-
³owickie?
Jakieś 13 lat temu mia³em przyjaciela, który by³ jed-

nym z twórców orkiestry Leopoldinum. ¯artowaliśmy, 
¿e jego ¿ona jest najszybsz¹ dziewczyn¹ we Wroc³a-
wiu, bo jeździ³a karetk¹ reanimacyjn¹. By³a lekarzem. 
Moja druga ¿ona pracowa³a razem z ni¹ w szpitalu 
na Rydygiera, a ja z Kostkiem chodzi³em czasami na 
mêskie wieczory. To siê zaczê³o w czeskiej knajpie na 
Odrzañskiej. Coś tam jedliśmy, coś tam piliśmy i on 
wymyśli³, ¿e chcia³by zostaæ mened¿erem muzycznym. 
Tylko potrzebne by³y jakieś fundusze na pocz¹tek. Za-
pyta³em ile, on na to, ¿e mo¿e na pocz¹tek z 1500z³. 
Po jakimś czasie on siê do mnie odezwa³, ¿e mu nie 
wychodzi, a wtedy ja powiedzia³em, ¿e mamy taki faj-
ny pa³ac i nic siê tam nie dzieje. Oczywiście mia³em 
na myśli Paw³owice. Zaproponowa³em, ¿e pójdê do 
rektora i z nim porozmawiam, ale nie myśla³em ¿e 
sam bêdê to robiæ. I do dzisiaj pamiêtam s³owa rek-
tora Mazurkiewicza - „a co byś tam chcia³ robiæ?”. Ja 
na to: „pokazy mody, wystawy obrazów? Koncerty?”. 
I us³ysza³em „dobry pomys³, rób to”. Wiêc zapyta³em, 
czy da pieni¹dze, a on ¿e nie ma, te z ministerstwa s¹ 
tylko na dydaktykê i badania. Wtedy wymyśli³em, ¿e 
musi byæ sponsoring, czyli darczyñcy.

” Za trzy koncerty na pocz¹tku sam zap³aci³em, 
kanclerz Rybarczyk mnie straszy³, ¿e nic z tego 
nie bêdzie, ale teraz sam chwali i przyznaje: 
„nie s¹dzi³em, ¿e to jednak wyjdzie”.

Ale wysz³o.
Bo zacz¹³em znajomych naci¹gaæ, zdobywaæ sponso-

rów powa¿niejszych, sta³ych. Wspó³pracowa³em wtedy 
z KGHM. Ja tu takie opowieści snujê o psach, górach 
i muzyce, ale oprócz tych moich mi³ości jest te¿ nauka.

I w ramach tej nauki realizowa³ Pan wiele grantów 
m.in. dla KGHM w³aśnie.
Dok³adnie. Badaliśmy środowisko wokó³ Huty 

G³ogów. W Katedrze toksykologii powsta³ zespó³, do 
którego zosta³em w³¹czony - mia³em w nim oceniaæ 
wydajnośæ krów i oczywiście ska¿enie. By³ PRL, nasze 
wyniki nie nadawa³y siê do publikacji, tak by³y fatal-
ne. Doprowadziliśmy jednak do tego, ¿e zawiesiliśmy 
wokó³ huty hodowlê byd³a. Ale mówi¹c kolokwialnie, 
kombinat zacz¹³ bokami robiæ, bo musia³ bardzo du¿e 
odszkodowania p³aciæ ch³opom, którzy nie mogli trzy-
maæ krów. A tam jest fantastyczna ziemia! No i kiedyś 
zawo³a³ mnie dyrektor huty i mówi: „Niech pan coś 
zrobi, bo to nie mo¿e tak wiecznie trwaæ, porobione 
strefy ska¿enia a¿ po S³awê”. Wówczas mu wyjaśni-
³em: „Istnieje antagonizm pierwiastkowy - jak jest du¿o 

o³owiu, a brakuje wapnia, to ten o³ów wbudowuje siê 
w struktury biochemiczne. Trzeba wiêc daæ wiêcej wap-
nia, fosforu i inne pierwiastki antagonistyczne w odnie-
sieniu do metali ciê¿kich”.

I daliście?
Dodaliśmy antagonistyczne pierwiastki, botaniczne 

sk³adniki i stworzyliśmy, wspólnie z wytwórni¹ leków 
w Gorzowie Wielkopolskim, preparat, który dodawa³o 
siê krowom do paszy. Oczywiście najpierw przebada-
liśmy na szczurach, później wykonaliśmy badania na 
bydle. I okaza³o siê, ¿e nasz preparat dzia³a. Ograni-
cza³ stê¿enie kadmu, o³owiu i arsenu o 40 procent we 
krwi, w w¹trobie o 60, a w nerkach 70. Wyst¹piliśmy 
o patent. Zrobiliśmy spis krów w gospodarstwach, 
obliczyliśmy, ile ka¿dy rolnik ma dodawaæ ka¿dej kro-
wie dziennie preparatu do paszy. Huta siê ucieszy³a. 
Zaświta³o świate³ko, ¿e bêdzie mo¿na wprowadziæ na 
nowo zwierzêta do gospodarstw. Po paru latach tak siê 
sta³o. Co wiêcej, ka¿dy rolnik musia³ 100 gramów tego 
preparatu wsypaæ do ¿³obu codziennie. Najpierw nie 
chcieli, ale potem zaczêli prosiæ, ¿eby dawaæ im wiêcej, 
bo zauwa¿yli, ¿e jak siê go podaje kurom i świniom, to 
maj¹ lepsze przyrosty.

No to sukces pe³n¹ gêb¹, bo trafi³ Pan pod strzechy.
No tak. A wracaj¹c do tej mojej przyjaźni z KGHM. 

Przy którejś okazji powiedzia³em do tamtejszych dyrek-
torów, ¿eby mo¿e coś dali na koncerty paw³owickie, bo 
ju¿ mi ¿ona przygaduje.

To znaczy?
Zawsze po wystêpie artystów wychodzi³ darczyñca 

i mia³ za zadanie powiedzieæ, ¿e bardzo siê cieszy, ¿e 
tym darczyñc¹ zosta³. Jak widaæ, przebieg³y jestem. 
(śmiech) Ale któregoś razu wysz³a te¿ moja ¿ona i po-
wiedzia³a: „Bardzo jest mi mi³o, ¿e pañstwo siê bawili 
za moje pieni¹dze, a tobie mê¿u chcê powiedzieæ, ¿e 
ty imienin w tym roku nie bêdziesz mia³”. Tak siê to 
spodoba³o, ¿e od tego czasu ka¿dy chcia³ mieæ mowê 
na koniec koncertu.

Fot. Tomasz Lewandowski

Stworzy³ Pan Stowarzyszenie Przyjació³ Pa³acu 
w Paw³owicach.
Bo, mam nadziejê, ¿e ¿ona mi wybaczy, pa³ac Kor-

nów to kolejna mi³ośæ w moim ¿yciu.
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Rozumiem, ¿e odkry³ Pan swoj¹ now¹ pasjê, po-
wo³anie?
Nie jestem snobem, ale te¿ nie uwa¿am snobstwa za 

wadê. Niektórzy pytaj¹ mnie „s³uchaj co ty masz w tym 
za interes w tych koncertach”. Nie mam ¿adnego, ba, 
bywa, ¿e dop³acam z w³asnej kieszeni. Ale jak widzê 
zadowolonych, uśmiechniêtych ludzi, to mam satysfak-
cjê i to mi wystarczy. Ludziom potrzebne jest świêto, 
wyjście miêdzy innych w odświêtnym ubraniu, rozmo-
wa, wyj¹tkowy nastrój. Poza tym, sam siê dokszta³cam.

” Przed ka¿dym koncertem czytam o artyście, 
kompozytorze i sam siê uczê. Tak na przyk³ad 
pozna³em ostatnio historiê ¿ycia Edith Piaf i ju¿ 
wiem, o czym śpiewa w piosence „Niczego nie 
¿a³ujê”.

Sprawdzi³ siê Pan jako organizator i dlatego pojawi³ 
siê te¿ otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku?
Jest otwarty, bo jego s³uchaczami mog¹ byæ osoby 

w wieku od 18 lat do 118. Wzi¹³em go na próbê, bo 
sam mia³em mamê, która mia³a 95 lat. I przyznam 
szczerze, wpad³em po uszy. To fantastyczne zajêcie. 
Prowadzê ten uniwersytet siódmy rok. Co, ciekawe, 
wiêkszośæ studentów to kobiety, ale one s¹ z natury 
bardziej otwarte, ciekawsze świata, nie boj¹ siê pytaæ. 
Zapraszam z wyk³adami naszych naukowców, ale te¿ 
i gości z innych uczelni. A poniewa¿ Uniwersytet Przy-
rodniczy, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje siê szeroko 
rozumianym światem przyrody, to i my na tym Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku zajmujemy siê cz³owiekiem 
w tej przyrodzie.

Fot. Tomasz Lewandowski

Jak¹ ma Pan receptê na udane ¿ycie?
A czy ja jestem aptekarzem?

Proszê nie ¿artowaæ, pytam powa¿nie.
Chyba dobrze jest byæ optymist¹, byæ aktywnym, 

mieæ pasje i po prostu byæ otwartym na ludzi. To w 
zespole zwykle udaje nam siê osi¹gn¹æ najwiêcej. To 
rozmowy z innymi daj¹ nam satysfakcjê czy poszerzaj¹ 
horyzonty. I chyba dobrze jest te¿ byæ wyrozumia³ym 
dla siebie. Wtedy ³atwiej nam znosiæ pora¿ki.

A nie wola³by Pan le¿eæ na kanapie i narzekaæ?
Tylko po co? Lubiê smakowaæ inne światy, dotykaæ 

ich, patrzeæ na nie, oddychaæ nimi. Jestem ciekawy 
kolorów, zapachów, obrazów, historii, ludzi, wszystkie-
go. Zawsze te¿, gdziekolwiek jestem, muszê spróbowaæ 
nawet najwiêkszych dla Europejczyka paskudztw, jak 
choæby sma¿one paj¹ki. Te wszystkie kraje, w których 
by³em, góry, na które siê wspina³em, bêdê mia³, gdy 
przyjdzie czas - pod powiekami. I o to chodzi, czy¿ nie?

kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

Ś.P.
lek. wet. Karol Andrzej WALASEK

(1941-2018)
Karol Andrzej Walasek ur. 4.11.1941r. w Korczynie 

Starym w powiecie buskim.

Studia ukoñczy³ w 1965r. na Wydziale Wete-
rynaryjnym Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. 
Obowi¹zkowy sta¿ pracy odby³ w lecznicy dla zwierz¹t 
w Świebodzicach. Po sta¿u pracowa³ jako lekarz tere-
nowy, g³ównie ze zwierzêtami gospodarskimi w PZLZ 
w Świnoujściu, Lubsku, Rogoźnie, Lubaniu i Jeleniej 
Górze.

W latach 80 pe³ni³ funkcje wicedyrektora Woje-
wódzkiego Zak³adu Weterynarii w Jeleniej Górze oraz 
kierownika Oddzia³u Terenowego WZWet. w Jeleniej 
Górze.

Po reprywatyzacji w 1989r. rozpocz¹³ praktykê pry-
watn¹ zajmuj¹c¹ siê leczeniem psów i kotów, któr¹ 
prowadzi³ do 2014r. - do czasu przejścia na emeryturê. 

Nagrodzony br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi i Honorow¹ 
Odznak¹ Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii.

Zmar³ po ciê¿kiej chorobie 20 marca 2018r.
Kole¿anki i Koledzy 

z Jeleniej Góry
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