
Izby Lubuskiej znajduję się 154 zakłady lecznicze 
dla zwierząt, w tym 111 gabinetów, 35 przychodni, 
5 lecznic, 2 kliniki oraz 1 laboratorium. Po 25 la-
tach od osławionego listu intencyjnego ministra 
Jacka Ambroziaka, szefa Urzędu Rady Ministrów 
w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, który spowo-
dował prywatyzację usług weterynaryjnych, dzi-
siejsza weterynaria lubuska wygląda inaczej. Za-
kłady lecznicze dla zwierząt to w większości no-
wocześnie wyposażone obiekty, w których pracują 
doskonale wykształceni specjaliści. Lekarze we-
terynarii, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej 
w większości posiadają specjalizacje zawodowe. 
Wymogi stawiane lekarzom weterynarii badającym 

zwierzęta, od których pozyskiwane są produkty 
spożywcze, powodują, że również ta grupa leka-
rzy weterynarii aktywnie podnosi swoje kwalifi-
kacji, uzyskując stosowne specjalizacje.

Nie wszystko się udało, ale chyba możemy dzi-
siaj, po 25 latach, przyznać, że nie zmarnowali-
śmy szansy, jaką było powołanie Lubuskiej Izby 
 Lekarsko-Weterynaryjnej i możliwość działania 
na rzecz lekarzy weterynarii województwa lu-
buskiego.

Dr n. wet. Elżbieta Sobczak 
Dr n. wet. Jerzy Szenfeld

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna z  siedzi-
bą w Katowicach jest jedną z najbardziej licz-

nych izb okręgowych w naszym kraju. Liczy oko-
ło 1300 członków. W chwili powstania, czyli 25 lat 
temu, nasza Izba liczyła około 500 członków.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii znajduje 
się w Katowicach, a kieruje nim śląski wojewódz-
ki lekarz weterynarii Jerzy Smogorzewski. Na tere-
nie naszej Izby działa 17 Powiatowych Inspektora-
tów Weterynarii. Siedzibami ich są miasta: Będzin, 
Bielsko- Biała, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Ka-
towice, Kłobuck, Lubliniec, Myszków, Pszczyna, 
Racibórz, Rybnik, Tarnowskie Góry, Tychy, Wo-
dzisław, Zawiercie i Żywiec.

Działamy w obszarze województwa śląskiego, 
które jest województwem o najwyższym stopniu 
urbanizacji oraz największej gęstości zaludnienia 
w Polsce. Sytuacja ta determinuje charakter dzia-
łalności weterynaryjnej. W Izbie Śląskiej zare-
jestrowanych jest 558 zakładów leczniczych dla 
zwierząt. Zdecydowana większość znajduje się 
w miastach i zajmuje się leczeniem i profilaktyką 
małych zwierząt.

W czasach PRL działało Zrzeszenie Lekarzy 
Weterynarii, do którego w 1968 r. włączono tech-
ników weterynarii. Przetrwało ono do 5 kwietnia 
1991 r. Wtedy to Nadzwyczajny Zjazd uchwalił 
jego rozwiązanie. W okresie przemian z inicjaty-
wy dyrektora Departamentu Weterynarii powo-
łano Społeczną Komisję do spraw Reorganizacji 
Służby Weterynaryjnej. Był to tzw. weterynaryj-
ny okrągły stół, który w latach 1989– 1990 odbył 
20 spotkań. Z naszego terenu brali w nim udział: 
Stanisław Śliwa, Mirosław Tomaszewski, Andrzej 
Szlichta i Andrzej Brzózka. W tym czasie w Ka-
towicach powstał Komitet Założycielski Izby, 
w skład którego weszli Mirosław Tomaszewski, 
Michał Konopa i Eligiusz Bender. Grupa ta pod-
jęła trud przygotowania i organizacji Zjazdu Za-
łożycielskiego naszej Izby, do której należeliby 
obligatoryjnie wszyscy lekarze weterynarii pra-
cujący na terenie ówczesnych województw: biel-
skiego, częstochowskiego i katowickiego. Zjazd 
odbył się w sali Sejmiku Śląskiego w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Katowicach w dniu 17 maja 1991 r. 
Jego otwarcia dokonał w imieniu Komitetu Za-
łożycielskiego dr Mirosław Tomaszewski. Obra-
dom przewodniczył lek. wet. Daniel Wierzbinka. 
W Zjeździe uczestniczyło 170 lekarzy. W trakcie 
Zjazdu podjęto uchwałę o  powołaniu Okręgo-
wej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz 
wybrano jej pierwsze władze. Prezesem został 
dr n. wet. Michał Konopa. Członkami Rady zo-
stali: dr n. wet. Mirosław Tomaszewski – wicepre-
zes, dr n. wet. Władysław Lipczak – wiceprezes, 
lek.wet. Anna Spyra – sekretarz, lek. wet. Jerzy 
Zieliński – skarbnik oraz członkowie – lekarze 
weterynarii Mirosław Lański, Aleksy Lasatowicz, 
Eligiusz Bender, Zbigniew Bernacki, Beata Fuliń-
ska, Andrzej Alweil, Ewa Fiedler -Kwiatek, Janusz 
Leśnik, Andrzej Mazurkiewicz, Karol Mielcza-
rek oraz dr n. wet. Bogdan Witała. Okręgowym 
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
został  Józef Gomóła, a  jego zastępcami – Jerzy 

25 lat Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Poświęcenie sztandaru w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny 
w Cieszynie,  
(od prawej): proboszcz parafii 
– ks. Henryk Satława, pastor parafii 
ewangelicko‑augsburskiej 
w Cieszynie – ks. Janusz Sikora 
i krajowy duszpasterz lekarzy 
weterynarii – o. Jerzy Brusiło
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Dorenda, Alojzy Gnot i Józef Prokop. Okręgowy 
Sąd Lekarsko-Weterynaryjny tworzyli – Sławo-
mir Samotij – przewodniczący oraz członkowie 
Daniel Wierzbinka, Arkadiusz Kaleński, Tade-
usz Dziubek i Mieczysław Hławiczka. Okręgowa 
Komisja Rewizyjna została wybrana w  składzie 
Tadeusz Buzek – przewodniczący, Hubert Maj-
chrzyk, Maria Heluszka, Ewa Motyl (dziś Stacho-
wiak) oraz Franciszek Kania.

W 2011 r. Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryj-
na obchodziła 20-lecie powstania samorządu le-
karzy weterynarii na Śląsku. Z tej okazji ufundo-
wany został, przy udziale wielu sponsorów, także 
spoza weterynarii, sztandar, który został poświę-
cony i okazany podczas obchodów 15 październi-
ka 2011 r. w Sali Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Pierwsza siedziba nowej Rady znajdowała się 
dzięki uprzejmości wojewódzkiego lekarza wete-
rynarii w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii 
w Katowicach. Następnie przez wiele lat pracowa-
liśmy w wynajmowanych pomieszczeniach w Ka-
towicach przy ul. Mikołowskiej. W 2012 r. zaku-
piliśmy własny lokal w Katowicach przy ul. Wa-
lecznych 4. Lokal ten ma takie pomieszczenia, jak 
biuro z poczekalnią, sala narad, pokój ROZ, po-
kój kierownika biura, pokój prezesa, zaplecze ku-
chenne, 2 węzły sanitarne, piwnicę oraz pomiesz-
czenie gospodarcze. Lokal zakupiliśmy z własnych 
składek oraz zaciągnęliśmy kredyt, który jesienią 
2016 r. będzie spłacony, oraz przy pomocy Kra-
jowej Rady, która na pewien czas prolongowa-
ła nam obowiązek odprowadzania składek na jej 
rzecz. Siedziba mieści się w cichej dzielnicy Ka-
towic. Zaletą tego miejsca jest także fakt, iż po-
siadamy własny parking, o którym marzyliśmy 
w  poprzedniej siedzibie, bowiem czasami dłu-
go musieliśmy szukać miejsca do zaparkowania.

W ciągu 25 lat nasza izba kierowana była przez 
trzech prezesów:   Michała Konopę przez 4 kaden-
cje, przedzielone jedną kadencją Mirosława To-
maszewskiego oraz Krzysztofa Orlika przez jed-
ną kadencję.

Obecny skład Rady Śląskiej Izby Lekarsko- 
-Weterynaryjnej to: Krzysztof Orlik – prezes, Ma-
riusz Grzesiczek – wiceprezes, Jordan Zawadzki 
– sekretarz, Adam Paszek – skarbnik, Bogusław 
Kubica – członek Prezydium, Andrzej Franiczek – 
członek Prezydium oraz członkowie Rady: Katarzy-
na Wierzbinka, Maciej Dragan, Ireneusz Gewald, 
Tadeusz Hapeta, Andrzej Janikowski, Zbigniew 
Krysztofiak, Marcin Machoj i Leszek Szczepań-
czyk. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodo-
wej jest Piotr Ścigała, jego zastępcami są Szymon 
Kościarz, Ziemowit Kudła, Małgorzata Strokow-
ska i Piotr Teodorowski. Sąd Śląskiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej tworzą przewodniczący – Jan 
Skrzypiec, wiceprzewodniczący  Zbigniew Blimke, 
Katarzyna Dudzińska -Salamon, Zbigniew Mazur, 
Jacek Musialik, Violetta Olender, Karol Piwowarek 
oraz Grzegorz Tokarczyk. W Komisji Rewizyjnej 
pracują: Bogdan Lisak – przewodniczący, Wiesław 
Jadanowski, Karolina Michalec.

Członek naszej Izby – dr n. wet. Janusz Zwią-
zek w latach 2005–2008 był zastępcą głównego le-
karza weterynarii, a w latach 2008–2014 głównym 
lekarzem weterynarii.

Wielu naszych członków aktywnie pracowało 
na rzecz samorządu na różnych szczeblach. I tak 
obok prezesów w Krajowej Radzie Lekarsko-Wete-
rynaryjnej pracowali: Stanisław Śliwa, Jerzy Smogo-
rzewski, Bogusław Kubica i obecnie aktualny pre-
zes oraz Katarzyna Wierzbinka, w Krajowym Są-
dzie Lekarsko-Weterynaryjnym: Eligiusz Bender, 
Andrzej Szlichta, Ewa Fidler-Kwiatek (wszyscy po 
dwie kadencje), Józef Gomóła, Andrzej Alweil, za-
stępcami Krajowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej byli: Józef Gomóła, Jerzy Smogo-
rzewski, Zbigniew Krysztofiak, w Krajowej Komi-
sji Rewizyjnej pracował Mirosław Lański, a obecnie 
Bogusław Kubica.

Wielu naszych członków działa społecznie rów-
nież poza samorządem. Kilkunastu kolegów zasia-
da w radach powiatu, radach miast i gmin.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na działalność 
na polu weterynaryjnym. Roman Aleksiewicz oraz 
Zbigniew Blimke są prezesami Polskiego Stowarzy-
szenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Jest 

Rada Śląskiej Izby 
Lekarsko‑Weterynaryjnej, 2013 r. 

Od lewej stoją: Ireneusz Gewald, 
Adam Paszek, Zbigniew Krysztofiak, 

Tadeusz Hapeta, Jordan Zawadzki, 
Andrzej Janikowski, 

Marcin Machoj, Maciej Dragan, 
Leszek Szczepańczyk, 

Andrzej Franiczek; od lewej 
siedzą: Mariusz Grzesiczek, 

Katarzyna Wierzbinka, 
Krzysztof Orlik, Magdalena Górska 

(kierownik biura)

Od lewej: dr Marcin Bojarski, 
prezes Stowarzyszenia Śląska 

Poliklinika Weterynaryjna, 
poseł lek. wet. Dorota Niedziela, 

Krzysztof Orlik, prezes Rady 
Izby Śląskiej
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to organizacja o zasięgu ogólnopolskim skupiają-
ca elitę lekarzy zwierząt towarzyszących.

W 1999 r. powstało Stowarzyszenie Śląska Po-
liklinika Weterynaryjna. Poliklinikę zawiązało kil-
kunastu lekarzy, którzy obrali sobie za cel współ-
pracę, wymianę doświadczeń, a  nade wszystko 
pogłębianie wiedzy weterynaryjnej. Co roku or-
ganizowane są konferencje ogólnopolskie, na któ-
re przyjeżdża kilkaset lekarzy z całej Polski i nie 
tylko, a wykładowcami byli czołowi światowi pre-
legenci w różnych dziedzinach.

W naszych szeregach mamy koleżanki i kole-
gów, którzy rozwijają swoje pasje pozazawodowe. 
Mamy muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, fotografi-
ków, żeglarzy, podróżników. Niektórzy startują 
również w  zawodach sportowych organizowa-
nych przez samorządy innych izb.

Rada Śląskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej 
od 2001 r. organizuje spotkania integracyjne w ra-
mach „Święta Weterynarii”. Spotkania te organi-
zowane są zazwyczaj w październiku (w 1986 r. 
ustanowiony został Dzień Służby Weterynaryjnej, 
który przypadał na pierwszą niedzielę po 16 paź-
dziernika). Spotkania takie odbywają się co roku 
w innej części województwa. Byliśmy w Beskidach 
i Jurze Krakowsko -Częstochowskiej.

W bieżącej kadencji spotkania takie odbyły się 
w Pszczynie w Warowni, w Górnośląskim Parku 
Etnograficznym w Chorzowie oraz ostatnio pod 
średniowiecznym zamkiem w Olsztynie koło Czę-
stochowy. Ostatnie spotkanie po części miało cha-
rakter sportowy, ponieważ rywalizowaliśmy o Pu-
char Prezesa w takich konkurencjach, jak: paintball, 
park linowy, wspinaczka na ściance, sumo, rzuty 
lotkami. Lekarze weterynarii zostali podzieleni na 
3 zespoły, które rywalizowały drużynowo. Ubrani 
byliśmy w 3 kolory koszulek: białe, czarne i zielo-
ne, z logo Izby, a wieczorem szturmowaliśmy z po-
chodniami ruiny średniowiecznego zamku w Olsz-
tynie koło Częstochowy. Zabawa była wyśmieni-
ta, a zwycięzcą po serii pytań w quizie kończącym 
spotkanie została drużyna w zielonych koszulkach.

Organizujemy również spotkania, które poma-
gają nam w prowadzeniu zakładów leczniczych. 
Mieliśmy szkolenia dotyczące powinności wobec 
fiskusa, szkolenie przeprowadzone przez nadzór 
weterynaryjny, szkolenie związane z gospodarką 
odpadami oraz szkolono nas w zakresie ochrony 
danych osobowych.

Przez 10  lat jesteśmy współorganizatorami 
Międzynarodowej Konferencji oraz Międzyna-
rodowych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim 
Lekarzy Weterynarii o Puchar Euroregionu Be-
skidy. Spotkania te organizujemy wspólnie z ko-
legami ze Słowacji w Dolnym Kubinie.

W ostatnim roku zorganizowaliśmy cykl szko-
leń (kilkanaście spotkań w Śląskim zoo) w zakre-
sie chorób zwierząt egzotycznych.

Co roku dofinansowujemy Śląskie Warszta-
ty Diagnostyczne, które organizują nasze kole-
żanki i koledzy ze Śląskiej Polikliniki Weteryna-
ryjnej, pierwszego stowarzyszenia lekarzy wete-
rynarii w Polsce.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. upoważnieni, na 
podstawie uchwały nr 10/2016 z dnia 19 marca 
2016  r. Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy We-
terynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 

Uczestnicy warsztatów Śląskiej 
Polikliniki Weterynaryjnej, 2016 r.

Konferencja w Dolnym Kubiniu 
z udziałem uczestników z Polski, 
Czech i Słowacji
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przedstawiciele Rady Izby: prezes lek. wet. Krzysz-
tof Orlik, wiceprezes lek. wet. Mariusz Grzesi-
czek i członek Rady lek. wet. Katarzyna Wierz-
binka, reprezentowali środowisko lekarzy wete-
rynarii na Śląskim Forum Samorządów Zaufania 
Publicznego. W imieniu Śląskiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej porozumienie podpisał prezes 
Krzysztof Orlik. Celem powstania Forum zrzesza-
jącego wszystkie zawody zaufania publicznego na 
Śląsku jest między innymi inicjowanie i wyraża-
nie opinii wobec działań organów władzy, admi-
nistracji państwowej i samorządowej oraz wystę-
powanie w obronie interesów grupowych człon-
ków Forum, tworzenie właściwych warunków do 
wykonywania ustawowych zadań przez członków 
samorządów oraz integracja. Forum ma stanowić 
płaszczyznę wymiany myśli, poglądów, doświad-
czeń związanych z wykonywaniem zawodów za-
ufania publicznego.

Biuro Izby jest nerwem naszej działalności. 
Bez prawidłowo działającego układu nerwowego 

żaden organizm nie da rady pracować. Na układ 
nerwowy działają różne bodźce:   pozytywne i ne-
gatywne. Wyzwalają one różne reakcje organiz-
mu, również pozytywne i negatywne. Nad pra-
widłową obsługą biura Izby czuwają panie: mgr 
Magdalena Górska – kierownik biura oraz mgr 
Justyna Bierca oraz Anna Socha. Panie są nasta-
wione na przyjmowanie tylko bodźców pozy-
tywnych i o takie proszą. W biurze wspomagają 
nas mecenasi: p. Magdalena Skonecka oraz me-
cenas Zenon Klatka. Księgowością zajmuje się  
p. mgr Oriana Kreja, a  informatyką – Tomasz 
Kreja.

Przeżyliśmy ćwierć wieku jako Śląska Izba 
Lekarsko -Weterynaryjna, mam nadzieję, że prze-
żyjemy następne 25 lat, działając na rzecz dobra 
naszego pięknego zawodu.

Lek. wet. Krzysztof Orlik 
Prezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Uczestnicy forum samorządów 
zaufania publicznego  

po podpisaniu umowy zawiązującej 
Śląskie Forum Zaufania Publicznego,

czwarty od prawej 
– lek. wet. Krzysztof Orlik, 

prezes Śląskiej Izby 
Lekarsko‑Weterynaryjnej

Patrząc z perspektywy 25 lat działania naszego 
samorządu, uświadamiamy sobie, że niezbyt 

dbaliśmy o dokumentowanie początkowych peł-
nych entuzjazmu czasów, a do tego wspomnienia 
ujawniają ukrytą w nas świadomość rozbieżności 
pomiędzy ówczesnymi pomysłami i zamierzenia-
mi a realnym stanem dzisiejszym. Nie wszystko, 
co osiągnęliśmy, stanowi kontynuację tamtych po-
mysłów. Zbyt optymistycznie, jak się wydaje, wi-
dzieliśmy przyszłość zawodu i niezbyt precyzyjnie 

udało się przewidzieć kierunki zmian, z którymi 
mieliśmy się zmierzyć. Można nawet stwierdzić, 
że niektóre sprawy nas przerosły, w  znaczeniu 
nieprzewidywalności tempa i kierunków zmian 
w  zawodzie lekarza weterynarii i  środowisku, 
w którym działamy. Zresztą dotyczy to kontek-
stu całości przemian ustrojowych w Polsce. Dzi-
siaj możemy uznać, że sami lekarze weterynarii 
jako środowisko zawodowe mają bardzo różne 
widzenie zawodu, jego organizacji i  kierunków 

Jubileuszowy przyczynek do historii powstania 
Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Historia weterynarii

731Życie Weterynaryjne • 2016 • 91(10)


