
Ryc. 1. Spotkanie otworzył twórca polskiej kolumbopatologii
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk. 

Akredytacja praktyk kolumbopatologicznych rozpoczęta! 
lek. wet. Krzysztof Adamczyk 
 

W dniu 02.06.2017 roku w Pałacyku Rektorskim SGGW odbyła się podniosła 
uroczystość wręczania dyplomów akredytacyjnych pierwszym dwunastu 
praktykom kolumbopatologicznym (pełną ich listę zawiera tab. I). Uroczystość 
rozpoczął twórca polskiej kolumbopatologii prof. Piotr Szeleszczuk (ryc. 1), 
witając przedstawicieli akredytowanych praktyk (ryc. 2) i wyrażając ogromną 
radość, że polscy specjaliści leczący gołębie jako pierwsi na świecie stworzyli 
taki system projakościowy. 
 

daniem prelegenta 
podjęta inicjatywa jest 
z pewnością dużej wagi 

krokiem na drodze podno- 
szenia standardów opieki 
weterynaryjnej nad hodowlami 
gołębi w Polsce. Następnie głos 
zabrał prof. Krzysztof Anusz, 
Przewodniczący Komisji ds. 
Kształcenia i Specjalizacji Kra- 
jowej Izby Lekarsko-Wete- 
rynaryjnej, który od wielu lat 
owocnie wspiera inicjatywy 
środowiska kolumbopatologów. Pan Prezes wskazał na pionierski charakter projektu 
i jego rolę w rozpoczęciu niezbędnej dyskusji nad zapewnieniem wysokich 
standardów jakości usług w naszym zawodzie. Życzył kolumbopatologom wielu 
sukcesów w pracy zawodowej. 
 

 

Z 

Ryc. 2. Uczestnicy ceremonii. Od 
lewej: Agata Dejko, Łukasz Piorun, 
Aleksandra Ledwoń, Adam Kra- 
jewski, Beata Hajdas-Hałun, Aure- 
lia Romanik, Anna Tomalak, 
Andrzej Hałun, Paweł Kot, Andrzej 
Kijewski, Hubert Zientek (red. 
naczelny „Magazynu Weteryna- 
ryjnego”), Jan Serwin. 



Po części powitalnej rozpoczęła się uroczystość wręczania przyznanych 
dyplomów akredytacyjnych. Jako pierwsza w imieniu Zakładu Chorób Ptaków 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, bez wątpienia najstarszej placówki 
weterynaryjnej, w której ponad 45 lat temu profesor Wanda Barbara Borzemska 
rozpoczęła udzielanie profesjonalnych porad hodowcom gołębi, dyplom 
akredytacyjny nr 1 odebrała dr Aleksandra Ledwoń (ryc. 3). 
 

 
 

Następnie prof. Anusz i prof. Szeleszczuk wręczali dyplomy przedstawicielom 
kolejnych akredytowanych praktyk. Wśród nich znaleźli się tak cenieni i szeroko 
znani w środowisku specjaliści jak między innymi dr Andrzej Hałun (pierwszy 
kolumbopatolog przeszkolony przez prof. Szeleszczuka na początku lat 80.), dr 
Andrzej Kijewski, dr Adam Krajewski czy dr Jan Serwin. 

W części merytorycznej spotkania przedstawiono trzy interesujące wykłady. 
Pierwszy z nich, zaprezentowany przez dr. Tomasza Piaseckiego (UP we Wrocławiu) 
wprowadził uczestników w problemy trudnej niekiedy współpracy między lekarzami 
a hodowcami gołębi (ryc. 4). 
 

 
 

Następny prelegent, dr Krzysztof Adamczyk, w bardzo ciekawej prezentacji na 
podstawie wieloletnich badań określił częstość występowania w kraju wybranych 
chorób wirusowych u gołębi. Ostatnim prelegentem był prof. Szeleszczuk, który 
omówił nowe, potencjalnie bardzo duże zagrożenie dla zdrowia gołębi, jakim jest 
rotawiroza gołębi (RVG). 

Ryc. 3. Prof. Krzysztof Anusz i prof. 
Piotr Szeleszczuk wręczają dyplom 
akredytacyjny dr wet. Aleksandrze 
Ledwoń (SGGW). 

Ryc. 4. Dr Tomasz Piasecki inauguruje 
część wykładową ceremonii swoją 
prezentacją. 



Na zakończenie prezentacji słuchacze zapoznali się z interesującą ofertą 
sponsorów spotkania, firm Biowet Puławy i Columbovet Warszawa. Następnie 
rozpoczęła się ożywiona dyskusja nad modelem organizacji opieki nad stadami 
gołębi w Polsce. Biorący w niej udział specjaliści wskazywali na bardzo wiele 
nieprawidłowości w tym obszarze. Hodowcy często prowadzą terapię gołębi, 
wykorzystując dostępne na czarnym rynku nierejestrowane leki dla gołębi. Podano 
wiele przykładów nielegalnego obrotu zakazanymi produktami leczniczymi, często 
szkodliwymi dla gołębi, dostępnymi w sklepach formalnie sprzedających akcesoria 
hodowlane i odżywki. Jest to duży problem zagrażający zdrowiu gołębi i w tym 
zakresie oficjalne służby nadzoru farmaceutycznego podejmują stosowne działania, 
choć ich skala jest niewystarczająca. Prowadzący dyskusję prof. Szeleszczuk 
poinformował, że kolejny VII Zlot Kolumbopatologów Polskich będzie połączony 
z Europejskimi Konsultacjami Kolumbopatologicznymi i odbędzie się w roku 2018 
w Krakowie. Honorowy patronat nad tymi spotkaniami objął Prezydent Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych pan Jan Kawaler. Na zakończenie profesor 
życzył przedstawicielom akredytowanych praktyk kolumbopatologicznych „wysokich 
lotów”. 
 

Ryc. – K. Adamczyk 

 
 
Tabela I. Akredytowane praktyki kolumbopatologiczne (stan na 31.05.2017) 

Lp. Wnioskujący Przedstawiciel Rodzaj praktyki 
Gabinet Przychodnia Lecznica Klinika Laboratorium 

01/16 WMW SGGW 
w Warszawie  

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk  X  X

02/16 Gab. Wet. Equi-vet Lek. wet. Sabina Nowińska-
Pędziwiatr 

X  

03/16 Przychodnia dla 
Zwierząt w Rzgowie 

Lek. wet. Adam Krajewski X  

04/16 Gab. Wet. Bożena 
Olczyk  

Lek. wet. Bożena Olczyk X  

05/16 Lecznica 
Weterynaryjna 
Serwin  

Lek. wet. Jan Serwin  X  

06/16 Gab. Wet. lek. wet. 
Tomasz Klimczak  

Lek. wet. Tomasz Klimczak X  

01/17 Gab. Wet. Avicor Lek. wet. Aniela Zabielska X  
02/17 Przychodnia 

Weterynaryjna 
Lek. wet. Andrzej Hałun X  

03/17 Przychodnia 
Weterynaryjna 
Cztery łapy 

Lek. wet. Marta Bednarek X  

04/17 Gab. Wet. 
COLUMBA-VET 

Lek. wet. Miłosz Kwieciński X  

05/17 Gab. Wet. Władysław 
Kot 

Lek. wet. Paweł Kot  X  

06/17 Gab. Wet. Andrzej 
Kijewski 

Lek. wet. Andrzej Kijewski X  

 

 


