
1 

 
 
 
 
 
 

BIULETYN 
Północno-Wschodniej  

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 

Nr 2 (36) / 2010 



2 

 
 

Numer rachunku bankowego Północno-Wschodniej Izby  
Lekarsko-Weterynaryjnej 

PKO BP S.A. II o/Białystok 25 1020 1332 0000140202410678 
 
 

Biuro Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
czynne codziennie od 8.00-14.00 oprócz sobót  

i dni ustawowo wolnych od pracy 
 

Prezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
Andrzej Czerniawski przyjmuje 

w każdy piątek w godzinach 10.00-12.00 
 

Adres: 
15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26A/1, skr. poczt. 64 

tel. (085) 651 65 91, tel./fax (085) 651 28 43 
 

e-mail: izbawet@poczta.wp.pl 
www.izbawetbial.pl 

 
Zespół redakcyjny: 

 
lek. wet. PIOTR GOGACZ– red. naczelny (085) 651-12-07 

lek. wet. Andrzej Czerniawski 795 543 103 
dr n. wet. Jan Krupa 604 663 836, sekr. red., 

sekretarz@izbawetbial.pl 
prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski (086) 216-34-58 

lek. wet. Marian Waszkiewicz (085) 712-11-63 
dr Anatol Bacharewicz (085) 732-67-23 
lek. wet. Joanna Piekut (085) 651-67-46 

lek. wet. Emilia Wielądek-Żukowska (085) 730 35 18, 0 606 793 942  
lek. wet. Katarzyna Łuniewska-Kopacz (087) 566 54 81 

lek. wet. Marta Parzych (086) 216 34 54 
 

fot. na okładce: 
Małgorzata Faltynowska 

 
 

ISSN: 2081-3708 
 
 

Skład i druk: 
 
 

Mariusz Śliwowski 
Białystok, ul. Zwycięstwa 26c lok. 7 

tel. (85) 869 14 87, 602 766 304 
e-mail: prymat@biasoft.net, www.prymat.biasoft.net 



3 

 

Spis Treści 
 
 
Z ŻYCIA IZBY 
 

Andrzej Czerniawski 
Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej za okres od 1 kwietnia 2009 r.  
do 26 marca 2010 r.  .................................................................................  7 

 

Emilian Kudyba 
Wręczenie odznaczeń państwowych lekarzom weterynarii  ......................  15 

 

Andrzej Czerniawski 
XVII Zjazd Sprawozdawczy lekarzy weterynarii  
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  .............................  17 

 

Apel XVII Zjazdu Sprawozdawczego lekarzy weterynarii  
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku 
z dnia 15 maja 2010 r. do premiera Rzeczypospolitej Polskiej  .................  18 

 

Apel XVII Zjazdu Sprawozdawczego lekarzy weterynarii  
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku 
z dnia 15 maja 2010 r.  ...........................................................................  21 

 

Przemysław Nawrocki 
Sprawozdanie za rok 2009 z działalności Rzecznika Odpowiedzialności  
Zawodowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w Białymstoku .......................................................................................  24 

 

Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej Północno-Wschodniej  
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku ........................................  26 

 

Stanowisko XVII Zjazdu Sprawozdawczego lekarzy weterynarii  
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku 
z dnia 15 maja 2010 r.  ...........................................................................  31 

 

Uchwały XVII Zjazdu Sprawozdawczego lekarzy weterynarii  
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
w Białymstoku z dnia 15 maja 2010 r.  ...................................................  35 

 
PRAKTYKA TERENOWA 
 

Eugeniusz Staniszewski 
Stomatologia cz. 3 „Leczenie”  ................................................................  53 

 

Mateusz Waszkiewicz 
Praktyka kliniczna – Włochy  .................................................................  56 

 

Józef Wszeborowski 
Łasuch (a) w tarapatach  .........................................................................  61 

 

Józef Matyskieła 
Pies nie kot  ............................................................................................  63 

 



4 

 
NAUKA 
 

Aleksandra Tucholska-Lenart 
Wykorzystanie metod biologii molekularnej w identyfikacji ofiar  
katastrof masowych .................................................................................  65 

 

Stefan Popko 
Przedwczesna śmierć  .............................................................................  69 

 

Dr Sylvie Chastant-Maillard 
Spójrz pod innym kątem na wycielone krowy  .........................................  74 

 

Marek Rutkowski 
Wirus – posłaniec ewolucji  .....................................................................  82 

 
UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
 

Emilia Wielądek-Żukowska 
Wyjazd szkoleniowy do Brukseli  ............................................................  88 

 

Dagmara Polkowska 
Anvi international week 2010 – 3-8 maja 2010 r., Cremona  ...................  91 

 

Piotr Gogacz 
VII Zlot motocyklowy lekarzy weterynarii  .............................................  94 

 

HISTORIA 
 

Józef Matyskieła 
Czując na plecach oddech Stalina, czyli ta nasza młodość  .......................  99 

 

ADMINISTRACJA WETERYNARYJNA 
 

Emilia Wielądek-Żukowska 
Prawo weterynaryjne  ...........................................................................  107 

 

Joanna Piekut 
Miareczkowanie przedłużone  ...............................................................  109 

 

W WOLNYM CZASIE 
 

Jan Krupa 
Zwiedzamy ciekawe miejsca na świecie .................................................  113 

 

KULTURA 
 

Agnieszka Bylewska 
Wiersze  ...............................................................................................  117 

 

ODESZLI 
 

Andrzej Czerniawski, Marek Wysocki 
Z żałobnej karty ....................................................................................  120 

 

Anatol Bacharewicz 
Piotr Borowik (1927-2010)  ..................................................................  122 



5 

 

 

O nas samych…. 
 

 

Jeżeli ktoś myśli, że tworzenie Biuletynu to lekka i przyjemna 

praca, to ma rację, ale nie do końca… Każdemu utworzonemu 

numerowi trzeba poświęcić mnóstwo czasu i energii, a owocem 

i nagrodą jest pięknie wydany 

egzemplarz Biuletynu. 

Jesteśmy amatorami, choć 

część osób z naszego zespołu 

redakcyjnego posiada wielolet-

nie doświadczenie. Nie jeste-

śmy doskonali, ale tworzymy 

z pasją i zaangażowaniem. Sta-

ramy się, żeby każdy mógł zna-

leźć dla siebie interesujący arty-

kuł. 

Jesteśmy otwarci na krytykę, ale wyłącznie konstruktywną 

i łasi na pochwały, żeby z radością pracować dalej. 

Do przeczytania!!! 

Zespół Redakcyjny 

od lewej: Anatol Bacharewicz,  
Emilia Wielądek-Żukowska, Joanna Piekut, 
Piotr Gogacz, Jan Krupa, Andrzej Czerniawski 



6 

 

 



7 

 
 
Andrzej Czerniawski 
Prezes PWIL-Wet.  
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁSPRAWOZDANIE Z DZIAŁSPRAWOZDANIE Z DZIAŁSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ALNOŚCI RADY ALNOŚCI RADY ALNOŚCI RADY     
PÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNO----WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJNEJ NEJ NEJ NEJ     
ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2009 R. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2009 R. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2009 R. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2009 R.     
DO 26 MARCA 2010 R.DO 26 MARCA 2010 R.DO 26 MARCA 2010 R.DO 26 MARCA 2010 R.    
 

(Przedstawione na Zjeździe Sprawozdawczym  
w dniu 15 maja 2010 r.) 

 
 
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Północno-Wschodniej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji odbyło się w dniu 27 kwiet-
nia 2009 r. Na posiedzeniu tym spośród członków Rady dokonano wy-
boru dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz dwóch człon-
ków Prezydium. Na wiceprezesów wybrano Sławomira Wołejko oraz 
Marka Wysockiego, na skarbnika – Dariusza Filianowicza, na sekreta-
rza – Wojciecha Barszcza a na członków Prezydium – Emiliana Kudybę 
oraz Sławomira Mioduszewskiego. 

Dokonano również wyboru spośród członków Rady komisji: 
1. Komisja ds. szkoleń: M. Czerski, S. Mioduszewski, S. Wołejko, 

J. Dynkowski; 
2. Komisja farmaceutyczna: M. Chajewski, D. Filianowicz, M. Wy-

socki; 
3. Komisja ds. zakładów leczniczych dla zwierząt: J. Borawski, 

M. Waszkiewicz, P. Gogacz, J. Dynkowski; 
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4. Komisja ds. współpracy z zagranicą: E. Kudyba, M. Kleczkow-
ski, M. Waszkiewicz, M. Czerski; 

5. Komisja ds. opiniowania aktów prawnych: A. Czerniawski, 
J. Dynkowski, M. Czerski, D. Filianowicz. 

We wrześniu 2009 r. ze stanowiska Radcy Prawnego Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zrezygnowała Pani Mecenas 
Katarzyna Kamińska. Od tego czasu obsługę prawną zapewnia ze-
wnętrzna Kancelaria Usług Prawnych. 

W roku sprawozdawczym posiedzenia Rady odbyły się sześć razy. 
W tym okresie Rada Okręgowa podjęła 69 uchwał: 
1. Nadanie prawa wykonywania zawodu – 21 uchwał, 
2. Przeniesienia do innych izb – 5 uchwał, 
3. Przeniesienia do Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Wetery-

naryjnej – 5 uchwał, 
4. Rejestracja zakładów leczniczych dla zwierząt – 9 uchwał, 
5. Wykreślenie z rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt – 4 

uchwały, 
6. Zmiana regulaminu zakładów leczniczych dla zwierząt – 15 

uchwał, 
7. Skreślenia z listy członków – 1 uchwała 
8. Inne – 9 uchwał. 
Wszystkie wykreślenia z rejestru Zakładów Leczniczych dla Zwie-

rząt dokonane były na wniosek strony a nie z powodu nie spełniania 
wymagań weterynaryjnych. Nie podejmowano uchwał odmawiających 
rejestracji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt. Od uchwał podjętych 
przez Radę Okręgową Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej nie składano odwołań. 

Obecnie Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna liczy 
553 członków, w tym 60 lekarzy emerytowanych. 

Ilość zakładów leczniczych poszczególnych rodzajów wg stanu na 
dzień 26 marca 2010 r. przedstawia się następująco: 

1. gabinety weterynaryjne  -  194 
2. przychodnie weterynaryjne  -  53 
3. lecznice weterynaryjne  -  16 
4. kliniki weterynaryjne   -  1 
5. laboratoria weterynaryjne  -  1 
Przedstawiciele Rady skontrolowali w okresie sprawozdawczym 

20 zakładów leczniczych dla zwierząt. Generalnie nie wnoszono istot-
nych uwag do warunków weterynaryjnych w zakładach. Jedynie w 

Z ŻYCIA IZBY 
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jednym przypadku stwierdzono istotne uchybienia. Właścicielowi za-
kładu leczniczego wyznaczono czas na ich usunięcie. Podczas następ-
nej wizytacji zakładu leczniczego stwierdzono, że kierownik placówki 
wykonał zalecenia pokontrolne. 

W pierwszej kolejności Rada podjęła działania w celu realizacji za-
dań i postulatów postawionych przed nią przez Zjazd Sprawozdawczo
-Wyborczy, który odbył się w dnia 28 marca 2009 r. Rada rozpoczęła 
starania mające na celu zorganizowanie Sekretariatu Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej. W związku z tym, że na poprzednim Zjeź-
dzie Sprawozdawczo-Wyborczym podjęto w/w uchwałę bez zabezpie-
czenia środków finansowych na zatrudnienie osoby w tymże Sekreta-
riacie, Rada, rozpoczęła starania mające na celu pozyskanie pracowni-
ka na staż, którego koszty pokrywałby Urząd Pracy. Nie jest to łatwa 
procedura, i pozwolę ją w tym miejscu przytoczyć. Wszystko zależy od 
tego jakimi środkami dysponuje Urząd Pracy. Maksymalny okres stażu 
wynosi 12 miesięcy. W tym przypadku Urząd rozpatrzył nasz wniosek 
częściowo pozytywnie i od września 2009 r. skierował do pracy w Se-
kretariacie Rzecznika Panią Jolantę Magnuszewską. Tak jak powiedzia-
łem wniosek został rozpatrzony częściowo pozytywnie ponieważ sta-
raliśmy się aby okres stażu wynosił 12 miesięcy, a skierowano do nas 
osobę na okres 3 miesięczny. Przed końcem tego okresu Izba ponownie 
zwróciła się do Urzędu Pracy aby przedłużono staż do pełnych 12 mie-
sięcy. I ponownie nasz wniosek został rozpatrzony częściowo pozy-
tywnie gdyż otrzymaliśmy decyzję o przedłużeniu stażu na kolejne 2 
miesiące, po których na nasz kolejny wniosek przedłużono staż na ko-
lejny miesiąc. W każdym przypadku Urząd tłumaczył się brakiem 
środków finansowych zabezpieczających pełen 12 miesięczny okres 
stażu. Reasumując Urząd Pracy pokrywał koszty zatrudnienia do koń-
ca lutego 2010 r. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę wzorowe wywią-
zywanie się Pani Jolanty Magnuszewskiej z powierzonych jej obowiąz-
ków oraz wzrostu zadań kancelaryjno biurowych w sekretariacie Izby, 
Rada postanowiła zatrudnić Panią już z budżetu Izby do końca kwiet-
nia 2010 r. 

Izba włączała się też czynnie w problematykę interesującą w roku 
2009 Urząd Kontroli Skarbowej, a mianowicie prawidłowość zawiera-
nia umów cywilno-prawnych z lekarzami wolnej praktyki w latach  
2003-2008. Z mojej inicjatywy były organizowane spotkania robocze 
wspólne z lekarzami wolnej praktyki, Powiatowymi Lekarzami Wete-
rynarii, Głównymi Księgowymi oraz z udziałem Radców Prawnych, 

Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby... 
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mające na celu zapoznanie się z w/w tematyką oraz wypracowanie 
wspólnego stanowiska w tej sprawie.  

Mając na uwadze realizację swojego programu wyborczego pod-
czas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 28 marca 2009 r. 
a także dyskusję na ostatnim Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym 
dotyczącą szeroko rozumianych zapomóg dla lekarzy weterynarii roz-
począłem działania mające na celu powołanie do życia fundacji, której 
celem statutowym byłaby m.in. pomoc lekarzom weterynarii i ich ro-
dzinom. Fundacja docelowo miałaby się stać organizacją pożytku pu-
blicznego umożliwiającą odprowadzenie 1% podatku na jej rzecz. Fun-
dacje takie działają już w innych izbach. Zdania co do celowości zakła-
dania fundacji były różne. W trakcie prac nad utworzeniem fundacji 
uznano, że cele fundacji nie mogą być ograniczone jedynie do pomocy 
lekarzom i ich rodzinom. Dlatego jako cele dopisano również prowa-
dzenie działań na rzecz rozwoju i szerzenia wiedzy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz weterynaryjnego zdrowia publicznego i środowiska. 
Z pewnością poszerzenie celów fundacji umożliwi jej działanie na szer-
szym polu w tym np. organizowanie lub wspomaganie różnego rodza-
ju akcji m.in. organizowanie szkoleń fachowych dla lekarzy weteryna-
rii. Uchwała o powołaniu fundacji został podjęta na posiedzeniu Rady 
w dniu 18 grudnia 2009 r. W dniu 26 lutego 2010 r. podpisany został 
akt notarialny powołujący do życia fundację Pro Bono Veterinarii. 
W dniu 28 kwietnia 2010 r. Rada Fundacji powołała Zarząd Fundacji. 

W skład Rady fundacji Wchodzą: 
M. Wysocki – przewodniczący 
S. Mioduszewski – wiceprzewodniczący 
M.J. Grabowska – sekretarz 
Andrzej Czerniawski, M. Waszkiewicz – członkowie 
W skład zarządu fundacji wchodzą: 
W. Piekutien – prezes 
M. Stradczuk-Bazyluk – wiceprezes 
J. Pelc-Socik- sekretarz 
A. Bryczkowski, J. Berliński – członkowie. 
Dalszym etapem będzie rejestracja Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 
Po zapoznaniu się z funkcjonującymi stronami internetowymi in-

nych Izb stwierdziliśmy, że dotychczasowa strona internetowa Izby, 
w porównaniu z innymi była nieatrakcyjna graficznie oraz zawierała 
zbyt mało merytorycznej treści. Nadto stwierdziliśmy, że opłaty roczne 

Z ŻYCIA IZBY 
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związane z utrzymaniem strony były stosunkowo wysokie. W związku 
z tym rozwiązaliśmy umowę z dotychczasowym usługodawcą i zawar-
liśmy nową. Nowo podpisana umowa jest o wiele korzystniejsza za-
równo finansowo jak i technicznie (zdecydowanie większa ilość miej-
sca na serwerze, udostępnienie wielu kont pocztowych oraz większe 
możliwości techniczne serwera). Przykładowo na starej stronie niemoż-
liwe byłoby umieszczanie w postaci elektronicznej ukazującego się co 
kwartał Biuletynu Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej. W 2009 r. podjęto decyzję o utworzeniu nowej strony internetowej 
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjne, która już funkcjo-
nuje i jest stale rozbudowywana. 

Zupełnie nowy charakter przybrał też w/w Biuletyn Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Pierwsze spotkanie zespołu 
redakcyjnego było bardzo burzliwe ale i owocne. Zaproponowałem 
oprócz funkcjonującego już trzonu zespołu redakcyjnego biuletynu je-
go odmłodzenie w osobach Pań dr Emilii Wielądek Żukowskiej z PIW 
w Bielsku Podlaskim, dr Joanny Piekut z PIW w Białymstoku, dr Kata-
rzyny Łuniewskiej-Kopacz z PIW w Suwałkach oraz dr Marty Tybo-
rowskiej z PIW w Łomży. Sam również uczestniczę w spotkaniach Ze-
społu Redakcyjnego. Redaktorem naczelnym biuletynu pozostał Piotr 
Gogacz. Są też osoby spoza Zespołu Redakcyjnego, które angażują się 
w dopingowanie kolegów do pisania jak również sami piszą artykuły 
do Biuletynu. 

Połączenie doświadczenia z nowym spojrzeniem dało taki efekt 
jaki widzimy. Zmieniony został format Biuletynu i jego zawartość. 
Czasami muszę obawiać się o swoje życie, gdyż spotkałem się ze 
stwierdzeniami Prezesów Izb Okręgowych, którzy każdy numer nasze-
go biuletynu otrzymują, że mogę zostać uduszony z zazdrości, że nasz 
lokalny periodyk weterynaryjny jest tak dobrze redagowany i wyda-
wany. Biuletyn Północno-Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej 
jest czytany w kraju i za granicą promując w ten sposób naszą Izbę. 
W ostatnim czasie dzięki naszym staraniom Biuletyn ma już swój nu-
mer ISSN – Internasional Standard Serial Number dzięki czemu znaj-
duje się w światowym systemie Informacji a każde jego wydanie jest 
archiwizowane w Bibliotece Narodowej. Publikowane w nim artykuły 
naukowe mają rangę doniesień. Dzięki zabiegom mającym na celu po-
zyskanie sponsorów, dotychczas koszt wydania biuletynu nie zwięk-
szył się pomimo znacznego wzrostu kosztów jego druku i dystrybucji. 

Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby... 
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W dniach 12-13 września 2009 r. wspólnie z Podlaskim Wojewódz-
kim Lekarzem Weterynarii i Polskim Towarzystwem Nauk Weteryna-
ryjnych w ośrodku „Knieja” w Rajgrodzie zorganizowane zostało spo-
tkanie szkoleniowe. Impreza spotkała się z niespotykanym dotąd zain-
teresowaniem. Specjalnie na tę okazję został przygotowany śpiewnik, 
którego koszty pokrył sponsor. W spotkaniu uczestniczyli goście za-
graniczni z Litwy, Białorusi, Włoch oraz goście z Polski. Na spotkaniu 
wykłady wygłosili: prof. Malinowski, prof. Kleczkowski, prof. Lutnic-
ki, dr Jędryczko i dr Niewitecki. Tradycyjnie, po części szkoleniowej 
zorganizowane zostało spotkanie integracyjne. Ogólny koszt imprezy 
wyniósł ok. 38000 zł. Od lekarzy zebrano na ten cel 10600 zł składek. 
W sumie z budżetu Izby wydano na ten cel ok. 800 zł. Resztę kosztów 
pokryli sponsorzy, którzy zostali pozyskani dzięki ciężkiej pracy człon-
ków Rady szczególnie dr Marka Wysockiego i Sławomira Mioduszew-
skiego. Generalnie Prezydium było mocno zaangażowane w przygoto-
wanie imprezy. 

Rozpatrywano również sprawy związane z nielegalnym obrotem 
produktów leczniczych weterynaryjnych. Podjęto decyzję o powiado-
mieniu organów ścigania o stosowaniu leków weterynaryjnych przez 
osoby do tego nieuprawnione. W związku z tym, że wniosek do Proku-
ratury został wysłany z Izby, składałem na tą okoliczność dodatkowe 
wyjaśnienia. Zdałem sobie sprawę jak wielka jest nieznajomość i lekkie 
podchodzenie do tego tematu po tym jak postępowanie zostało umo-
rzone. Rada zdaje sobie sprawę z faktu, iż tego rodzaju procedery są 
dość powszechne oraz, że organy ścigania bardzo często umarzają tego 
typu sprawy. Pomimo to postanowiono, że o każdym podejrzeniu nie-
legalnego obrotu i stosowania leków, do organów ścigania będą prze-
syłane informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W związku 
z tym oczekujemy, że członkowie Izby będą informować Radę o takich 
przypadkach w terenie. Jest to jedyny sposób wyegzekwowania prawa 
i likwidacji swego rodzaju szarej strefy, co niewątpliwie leży w intere-
sie lekarzy weterynarii. 

Kolejną sprawą rozpatrywaną przez Radę była kwestia organizacji 
pogotowia weterynaryjnego w jednej z gmin. Władze gminy wystoso-
wały do Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pi-
smo, iż rolnicy nie mogą liczyć na pomoc weterynaryjną w godzinach 
nocnych. Władzom gminy wyjaśniono, że w takim przypadku jedy-
nym rozwiązaniem jest utworzenie przez gminę własnego zakładu 
leczniczego dla zwierząt w całości finansowanego prze gminę. Zawód 

Z ŻYCIA IZBY 
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lekarza weterynarii jest wolnym zawodem i nie ma możliwości przy-
muszenia lekarzy do pracy w godzinach nocnych. Rada poprze taką 
inicjatywę władz gminy i będzie służyć pomocą. 

Podjąłem również działania mające na celu odtworzenia historii 
naszego lokalnego samorządu oraz kultywowania tradycji weteryna-
ryjnych. W tym celu została utworzona Kronika Północno-Wschodniej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w której utrwalane będą najważniejsze 
wydarzenia w historii naszej Izby. 

W trakcie okresu sprawozdawczego uczestniczyłem też w spotka-
niach z lekarzami wolnej praktyki i Inspekcji Weterynaryjnej w powia-
tach suwalskim, augustowskim, sejneńskim i grajewskim. Spotkania 
takie będą kontynuowane w najbliższym czasie. 

Północno-Wsch. ILWet. była też współorganizatorem zebrań na-
ukowych 10 zebrań naukowych na których wygłoszono 36 wykładów 
o różnorodnej tematyce począwszy od sposobów pozyskania środków 
finansowych na rozwój zakładów leczniczych a skończywszy na tema-
tach merytorycznych. 

Izba zorganizowała też wyjazd szkoleniowy do Brukseli dla leka-
rzy weterynarii w trakcie którego mieliśmy okazję zapoznać się ze 
strukturami UE, złożyliśmy wizytę w Stałym Przedstawicielstwie RP 
przy UE, w Parlamencie Europejskim, Radzie Europy, DG Sanco, 
Przedstawicielstwie UM w podlaskiego w Brkseli, braliśmy udział w 
pracach Komisji Rolnej. W wyjeździe uczestniczyło 18 osób z woj. pod-
laskiego, mazowieckiego i warm-maz. 

Obecnie mając na względzie promowanie naszej Izby i uczestni-
czenie w życiu wet. w kraju organizujemy Ogólnoplski Zlot Motocy-
klowy Lekarzy Weterynarii, który planowany jest w Białowieży w 
dniach 28-30 maja. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne, cieszące 
się zainteresowaniem lek. wet. z całej Polski.  

 Po roku pracy w Izbie stwierdzam, że jest dużo nieścisłości. Orga-
ny mają regulamin z roku 1992, który nie jest dostosowany do aktual-
nych przepisów ustawy i potrzeb. Aktualnie opracowaliśmy nowy re-
gulamin działania Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu, który dzisiaj zosta-
nie przedstawiony w formie projektu z propozycją uchwalenia na Zjeź-
dzie. 

Następną sprawą, którą już zajęła się Rada była zadawniona kwe-
stia natury formalnej dotycząca trybu przyznawania prawa lekarzowi 
weterynarii do wystawiania paszportów dla zwierząt. Podjęto wzmo-
żone prace dotyczące przygotowania i podjęcia ponad 100 uchwał, któ-

Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby... 
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re w sposób formalny umożliwią przewidziany prawem tryb nadawa-
nia prawa do wystawiania paszportów dla zwierząt. Obecnie uchwały 
te zostały już podjęte. Zastałem też zaległości polegające na niesyste-
matycznym ewidencjonowaniu danych z wystawionych paszportów 
do BAZY elektronicznej. Zaległości sięgały kilku miesięcy. Obecnie 
sprawa ta jest już załatwiona i baza jest prowadzona na bieżąco. 

Ze spraw organizacyjno technicznych załatwiono remont schodów 
do izby i uszkodzonej elewacji budynku, zakupiono nowe krzesła, wy-
konano oświetlenie klatki schodowej. 

Reasumując w celu usprawnienia pracy Rady zamierzamy: 
Wdrożyć kolejne procedury rejestracyjnych Fundacji. 
Zatrudnienie osoby w Biurze w celu obsługi Sekretariatu rzecznika 

oraz obsługi interesantów. 
Rozszerzenie strony internetowej. 
Oraz wdrażać w życie Stanowiska i Apele przyjęte na dzisiejszym 

zjeździe. 
■ 

Z ŻYCIA IZBY 
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lek. wet. Emilian Kudyba 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży 
 
 

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH     
LEKARZOM WETERYNARIILEKARZOM WETERYNARIILEKARZOM WETERYNARIILEKARZOM WETERYNARII    

 
 
W czasie XVI Zjazdu Sprawozdawczego Północno-Wschodniej Izby 

Lekarsko-Weterynaryjnej, który odbył się w dniu 27 marca 2010 r. mia-
ła miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych lekarzom 
weterynarii, członkom naszej izby, naszym kolegom. 

Lekarz weterynarii Emilian Kudyba odznaczony został Złotym 
Krzyżem Zasługi. 

Lekarz Weterynarii Józef Hańczuk odznaczony został Brązowym 
Krzyżem Zasługi. 

Odznaczenia wręczył wojewoda białostocki Maciej Żywno. 
Odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów. 
 

Każde wyróżnienie skłania do spojrzenia wstecz na lata, które mi-
nęły. To dzisiejsze, każe spojrzeć daleko w głąb przeszłości, skłania do 
ogarnięcia całej naszej drogi zawodowej. Rodzi się najpierw uczucie 

zdumienia, że jest ona tak 
długa. Wydawałoby się, 
że niedawno był pierwszy 
dzień naszej pracy, trudne 
początki związane z prak-
tyką wykonywania zawo-
du – tak różną od teorii, 
którą przyswajaliśmy na 
studiach. Dobrze pamięta-
my również wszystkie in-
ne trudności, zawiłe me-
andry zawodowej drogi, 

która nie zawsze biegnie 

Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby...  

Stoją od lewej: Andrzej Czerniawski – Prezes PWIL-Wet., 
Emilian Kudyba, Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski, 
Józef Hańczuk 
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przecież w linii prostej. O wiele 
częściej kluczy wśród różnych 
miejsc pracy, różnych ludzi, róż-
nych stanowisk. Nigdy nie myśla-
łem, że w czasie mojej drogi zawo-
dowej zmieni się cała epoka. Kiedy 
porównuję to, co robię dziś, z moją 
pierwszą praktyką weterynaryjną, 

mam wrażenie, jakby chodziło o dwie różne cywilizacje oddzielone 
stuletnim przedziałem. Mam też świadomość, że zmieniamy się rów-
nież my sami, że bardzo ważną rzeczą jest umiejętność odnalezienia się 
i radzenia sobie w zupełnie nowych warunkach cywilizacyjnych i kul-
turowych. To przecież właśnie od tego – od naszej mobilności i kre-
atywności zależy dziś nasz osobisty los i w ogóle los weterynarii jako 
zawodu.  

No właśnie: czy chodzi tylko o zawód czy też o rodzaj powołania? 
Każde odznaczenie jest próbą docenienia pasji i zaangażowania. Nie do 
mnie należy ocena mojej drogi zawodowej i podobnych dróg moich 
Koleżanek i Kolegów. Wiem jednak, że z wieloma z nich łączy mnie 
silne przekonanie, że nasza praca nie jest tylko zawodem, ale też rodza-
jem misji, która wymaga nie tylko naszego intelektu, ale także woli 
i uczuć – chce, abyśmy poświęcili jej trochę więcej sił i czasu niż wyma-
ga tego od innych. Nie jest to pewnie możliwe, gdy wybieramy zawód 
wbrew sobie.  

Bardzo dziękuję w imieniu swoim i odznaczonego Kolegi za to, że 
docenili Państwo nasze starania, by w ciągu wielu lat sprostać wyzwa-
niom, jakie każdemu z nas narzuca rzeczywistość. Chciałbym też za-
pewnić, że traktujemy to wyróżnienie jako dowód zaufania, wiemy, że 
jest ono wyrazem pokładanych w nas nadziei. Zapewniam, że zrobimy 
wszystko, aby nie okazały się one płonne.  
 

Białystok 27 marca 2010 r. 
■ 

Z ŻYCIA IZBY 
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Andrzej Czerniawski 
Prezes PWIL-Wet. 

 
 

XVII ZJAZD SPRAWOZDAXVII ZJAZD SPRAWOZDAXVII ZJAZD SPRAWOZDAXVII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY WCZY WCZY WCZY     
LEKARZY WETERYNARII LEKARZY WETERYNARII LEKARZY WETERYNARII LEKARZY WETERYNARII     
PÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNO----WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJNEJNEJNEJNEJ    

 
 
Dnia 15.05.2010 r. w restauracji „Mozart” w Białymstoku odbył się 

prawomocny XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północ-
no-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, w którym uczest-
niczyło 78 Delegatów. Podczas 
Zjazdu Prezes Rady Andrzej 
Czerniawski wraz z przedstawi-
cielem Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej – Jackiem Łuka-
szewiczem wręczyli Medale Ho-
norowego „Bene de Veterinaria 
Meritus”. Zaszczytu tego dostąpi-
li: Dariusz Filianowicz, Mariusz 
Kasprzak oraz Eugeniusz Stani-
szewski. 

Wszystkie Uchwały, Stanowi-
ska oraz Apele zostały przygoto-
wane przez Radę Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej. Stanowisko w sprawie 
systemu finansowania Inspekcji 
Weterynaryjnej zostało zaproponowane i przygotowane przez Powia-
towego Lekarza Weterynarii w Mońkach Jerzego Trzonkowskiego 
wraz z zespołem osób wytypowanych przez Radę. 

■ 
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APELAPELAPELAPEL    
XVII ZJAZDU SPRAWOZDXVII ZJAZDU SPRAWOZDXVII ZJAZDU SPRAWOZDXVII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO AWCZEGO AWCZEGO AWCZEGO     
LEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARII    
PÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNO----WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJNEJNEJNEJNEJ    
W BIAŁYMSTOKU Z DNIAW BIAŁYMSTOKU Z DNIAW BIAŁYMSTOKU Z DNIAW BIAŁYMSTOKU Z DNIA    15 MAJA 2010 R.15 MAJA 2010 R.15 MAJA 2010 R.15 MAJA 2010 R.    
DO PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJDO PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJDO PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJDO PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    

 
 
XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku, obradując 
w dniu 15 maja 2010 r. i realizując swoje statutowe obowiązki postano-
wił zwrócić się do Pana Prezydenta i Pana Premiera Rzeczpospolitej 
Polskiej z apelem o zwrócenie uwagi na wadliwą działalność Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jego nadzoru i organizacji pracy 
Inspekcji Weterynaryjnej.  

Pozwalamy sobie na zwrócenie się z powyższym apelem do naj-
wyższych Organów naszego Państwa, ponieważ dotychczasowe apele 
Zjazdu wysyłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przestrzeni 
ostatnich lat pozostawały bez echa. 

Wyjaśniamy, że Inspekcja Weterynaryjna jest jedyną strukturą 
administracyjną naszego Państwa gwarantującą bezpieczeństwo 
zdrowia publicznego poprzez nadzór nad jakością żywności pocho-
dzenia zwierzęcego. Zgodnie z art. 16 Ustawy o Inspekcji Weteryna-
ryjnej większość swoich zadań Inspekcja Weterynaryjna wykonuje 
przy pomocy lekarzy urzędowych realizujących zlecenia Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii. 

Ich wynagrodzenie za wykonane czynności w tym zakresie normu-
je Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 
2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykony-
wanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone 
przez powiatowego lekarza weterynarii, którego to zmianie przeciw-
stawia się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zasłaniając się dobrem 
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Polskiego Rolnika, a tak naprawdę chroniąc interesy wąskiej grupy 
przedsiębiorców.  

Należy tu podkreślić fakt, Iż wynagrodzenie to jest finansowane z 
opłat wnoszonych przez podmioty kontrolowane, a część tych opłat, 
będąca bezpośrednią pochodną wysokości wynagrodzenia wykonu-
jących kontrolę lekarzy weterynarii, zasila budżet państwa.  

Wynika z tego fakt, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie no-
welizując powyższego rozporządzenia doprowadza do paraliżu nad-
zoru nad żywnością pochodzenia zwierzęcego (zagrażając tym bez-
pieczeństwu zdrowia publicznego) jednocześnie wpływając na 
uszczuplenie dochodów budżetu państwa. 

Podkreślamy także fakt, iż wykonujący powyższe zadania lekarze 
weterynarii, w myśl obowiązującego prawa, nie posiadają żadnych 
praw pracowniczych (ubezpieczenie emerytalne i rentowe, prawo do 
urlopu, zwolnień chorobowych itp.) 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna niejednokrotnie zwracała 
się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie, szczególną 
uwagę kierując na konieczność dostosowania powyższych rozporzą-
dzeń do przepisów Unii Europejskiej (dyrektywa 85/73/EWG i rozpo-
rządzenie WE 882/2004) oraz składając własne projekty powyższych 
rozporządzeń. 

Jednocześnie ciągle rozbudowywane procedury i sprawozdaw-
czość spowodowały znaczący wzrost czasochłonności wykonywanych 
zadań podczas, gdy przedmiotowe rozporządzenie nie uległy znaczą-
cym zmianom od co najmniej 2004 roku (dla pełnego porównania: 
średnia płaca w sferze budżetowej wzrosła w tym okresie o 24,70%, 
przy zachowaniu wszelkich praw pracowniczych). 

Zjazd wyraża dezaprobatę zaistniałej sytuacji i negatywnie oce-
nia działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 
leżącego w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który do tej po-
ry, chroniąc interesy wąskiej grupy wielkich producentów rolnych 
oraz importerów i przetwórców żywności nie podjął kroków mają-
cych na celu zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywności pochodzenie zwierzęcego, a tym samym nad bezpieczeń-
stwem zdrowia publicznego i kreowaniem wiarygodnego obrazu na-
szego kraju, jako producenta „bezpiecznej” żywności na rynkach 
światowych.  

Zwracamy uwagę na możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowej 
na skalę krajową a nawet międzynarodową w obrocie produktami 

Apel XVII Zjazdu Sprawozdawczego lekarzy weterynarii Północno-Wschodniej...  
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pochodzenia zwierzęcego z powodu wyczerpania się możliwości 
skutecznego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej. 

Delegaci zgromadzeni na XVII Zjeździe Sprawozdawczym Lekarzy 
Weterynarii Północno-Wschodniej Izby wyrażają nadzieję na decyzję 
Panów o szybkiej interwencji w tak kluczowej sprawie dla Polskiej go-
spodarki. 

 
Do wiadomości: 

Przewodniczący Klubów i Kół Poselskich – wszyscy 
■ 

Z ŻYCIA IZBY 
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APELAPELAPELAPEL    
XVII SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU XVII SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU XVII SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU XVII SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU     
LEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARII    
PÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNO----WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJNEJNEJNEJNEJ    
W BIAŁYMSTOKUW BIAŁYMSTOKUW BIAŁYMSTOKUW BIAŁYMSTOKU    
Z DNIA 15 MAJA 2010 R.Z DNIA 15 MAJA 2010 R.Z DNIA 15 MAJA 2010 R.Z DNIA 15 MAJA 2010 R.    

 

dotyczący projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw  
w zakresie organizacji terenowych organów  
administracji rządowej 

 
 
XVII Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej działając zgodnie z art. 10 
ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza wete-
rynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 
30 maja 2009 r. nr 93, poz. 767), po zapoznaniu się z projektem ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji te-
renowych organów administracji rządowej, mając na uwadze wetery-
naryjną ochronę zdrowia publicznego i sprawne funkcjonowanie In-
spekcji Weterynaryjnej w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Zjaz-
du Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i zwraca się z apelem do Pre-
zesa Rady Ministrów o rezygnację z wprowadzania zmian usytuowa-
nia obsługi gospodarczo-finansowej wojewódzkich lekarzy wetery-
narii w imię niepewnych oszczędności budżetowych. 

Podporządkowanie urzędom wojewódzkim całości obsługi gospo-
darczo-finansowej kilkunastu inspekcji – w tym Inspekcji Weterynaryj-
nej i wojewódzkiego lekarza weterynarii przy jednoczesnej redukcji 
części zatrudnionych tam w chwili obecnej osób skutkować będzie: 

− Nakładaniem i krzyżowaniem się kompetencji w zakresie wyda-
wania poleceń dotyczących wydatkowania środków na działa-
nie Inspekcji Weterynaryjnej w całym województwie; 

Z ŻYCIA IZBY 
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− Konfliktami dotyczącymi kolejności obsługi, wagi spraw i waż-
ności zadań. 

− Koniecznością wypłat środków finansowych osobom zwalnia-
nym z pracy. 

− Zwiększeniem zatrudnienia w urzędach wojewódzkich w celu 
zapewnienia właściwej jakości merytorycznej obsługi woje-
wódzkiego lekarza weterynarii i pozostałych inspekcji 

− Koniecznością wydatkowania środków budżetowych na usługi 
zewnętrzne dotyczące między innymi utrzymania obiektów 
i ich bieżącego funkcjonowania 

− Paraliżem komunikacyjnym pomiędzy jednostkami inspekcji 
i zaburzeniem decyzyjności wojewódzkich i powiatowych leka-
rzy weterynarii. 

− Powstawaniem biurokratycznych przeszkód na styku koniecz-
ności laboratoryjnego diagnozowania groźnych dla ludzi i zwie-
rząt jednostek chorobowych, a koniecznością finansowania dro-
gich odczynników i sprzętu diagnostycznego 

− Koniecznością istotnego zwiększenia budżetów powiatowych 
inspektoratów weterynarii ze względu na obciążenie ich częścią 
zadań wykonywanych w chwili obecnej przez wojewódzkie in-
spektoraty weterynarii. 

− Zamieszaniem w zakresie podpisanych umów i wdrażaniem 
w życie międzynarodowych przepisów dotyczących wymiany 
towarowej w zakresie dotyczącym produktów pochodzenia 
zwierzęcego, jak również pociągnie za sobą chaos kompetencyj-
ny i brak wiarygodności polskiej żywności na rynkach między-
narodowych. 

 
XVII Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyraża przekonanie, że 
skutki proponowanych zmian mogą spowodować zamieszanie w 
funkcjonowaniu mechanizmów Inspekcji Weterynaryjnej i mieć tym 
samym negatywne przełożenie na jej statutowy obowiązek, jakim 
jest zachowanie odpowiedzialności i dbałości w zapewnieniu bez-
pieczeństwa zdrowia publicznego poprzez pełnienie nadzoru w 
przypisanych jej kompetencyjnie obszarach. 

 
Zapewnieniem wysokiego poziomu sprawności działania Inspek-

cji Weterynaryjnej wydaje się być przeprowadzenie jej pionizacji z 

Z ŻYCIA IZBY 



23 

Apel XVII Sprawozdawczego Zjazdu lekarzy weterynarii Północno-Wschodniej...  

dobrze przemyślanym ulokowaniem strukturalnym, zapewniającym 
przede wszystkim jej niezależność pozwalająca omijać możliwe kon-
flikty interesów. Ważnym aspektem jej funkcjonowania jest dopro-
wadzenie do konsensusu w problemach nurtujących lekarzy wolnej 
praktyki, którzy wykonują czynności z wyznaczenia organów In-
spekcji Weterynaryjnej. 

 
 
Otrzymuje: 

− Prezydent RP 
− Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
− Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

■ 
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Z ŻYCIA IZBY 

 
 

lek. wet. Przemysław Nawrocki 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej 

 
 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009     
Z DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA Z DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA Z DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA Z DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA     
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ     
PÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNO----WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJNEJ WETERYNARYJNEJ WETERYNARYJNEJ WETERYNARYJNEJ     
W BIAŁYMSTOKU W BIAŁYMSTOKU W BIAŁYMSTOKU W BIAŁYMSTOKU     

 
 
W okresie sprawozdawczym Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-

dowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej prowadził 
siedem spraw dotyczących naruszenia art.45 Ustawy o Zawodzie Leka-
rza Weterynarii i Izbach Lekarsko-Weterynaryjnych z dnia 21.12 1990 r. 
(DZ.U. Nr 8 poz. 27), a więc postępowania sprzecznego z zasadami 
etyki i deontologii weterynaryjnej oraz nieprzestrzegania przepisów o 
wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii. 

Na ogólną liczbę 7 rozpatrywanych spraw: 
− 4 sprawy dotyczyły kontynuacji postępowania rozpoczętego 

przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej poprzedniej 
kadencji. (niezakończone na dzień 31.12.08 r.) 

− 3 sprawy wpłynęły do sekretariatu Rzecznika w 2009 r. 
− Z siedmiu rozpatrywanych spraw: 
− 4 dotyczyły konfliktów pomiędzy lekarzami weterynarii 
− 2 dotyczyły spraw związanych z odmową udzielenia pomocy 

lekarsko-weterynaryjnej 
− 1 dotyczyła błędów w sztuce lekarsko-weterynaryjnej. 
W toku postępowania w sprawach Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej wy-
dał w roku 2009: 
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a) dwa postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyja-
śniającego – zażaleń nie wniesiono. 

b) trzy postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, 
na które skarżący wnieśli 1 zażalenie do Krajowego Rzecznika. 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zażalenie 
uwzględnił, uchylił postanowienie Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko Weteryna-
ryjnej i przekazał akta postępowania wyjaśniającego do dalsze-
go prowadzenia. 

 
Aktualnie Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej: 
a) zakończył 1 sprawę dotyczącą odmowy udzielenia pomocy le-

karsko-weterynaryjnej wydając postanowienie o umorzeniu po-
stępowania wyjaśniającego, na które nie wniesiono zażalenia.  

b) prowadzi 1 sprawę dotyczącą odpowiedzialności zawodowej – 
na etapie przedstawiania zarzutów.  

Oprócz prowadzonych spraw Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w okresie 
sprawozdawczym brał udział w posiedzeniach Rady Okręgowej Pół-
nocno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

 
Białystok, 18.03.2010 r. 

■ 

Sprawozdanie za rok 2009 z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej... 
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Z ŻYCIA IZBY  

 
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENPROTOKÓŁ Z POSIEDZENPROTOKÓŁ Z POSIEDZENPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA IA IA IA     
OKRĘGOWEJ KOMISJI REOKRĘGOWEJ KOMISJI REOKRĘGOWEJ KOMISJI REOKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WIZYJNEJ WIZYJNEJ WIZYJNEJ     
PÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNO----WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJNEJ NEJ NEJ NEJ     
W BIAŁYMSTOKUW BIAŁYMSTOKUW BIAŁYMSTOKUW BIAŁYMSTOKU    

 
 
Posiedzenie odbyło się w dniu 02.03.2010 r. lista obecności w załą-

czeniu. 
 
Ustalenia ogólne  
1. Rachunkowość Izby prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 76 poz.694 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra 
Finansów z 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ra-
chunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami 
handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. 
U. nr 137 poz. 1539 z późn. zm.) 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  
3. Izba sporządza sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok 

obrachunkowy.  
Sprawozdanie składa się z:  
− bilansu  
− rachunku wyników  
− informacji dodatkowej  

4. Szczegółowe zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych na kon-
tach określa Zakładowy Plan Kont  

5. Ewidencja księgowa prowadzona – techniką komputerową – w 
księdze głównej i księgach pomocniczych. 

 
Ustalenia szczegółowe  
1. Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w księgach 

rachunkowych są sprawdzone i zatwierdzone przez Prezesa 
Izby i Skarbnika. Dokumenty posiadają dekretację na nośnikach 
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elektronicznych umożliwiające ich identyfikację z zapisami w 
księgach rachunkowych.  

2. Ewidencja jest kompletna, obejmuje całokształt operacji gospo-
darczych dokonanych w 2009 roku. W ewidencji zachowano cią-
głość sald przy przechodzeniu z jednego okresu sprawoz-
dawczego – z 2008 roku – do kolejnego okresu sprawozdawcze-
go tj. na 2009 rok.  

3. Po zakończeniu roku sporządzone jest zestawienie obrotów 
i sald kont księgi głównej oraz sprawozdanie okresowe z reali-
zacji planu przychodów i kosztów.  

4. Księgi rachunkowe za rok 2009 są zamknięte. Salda kont synte-
tycznych są zgodne z saldami kont analitycznych.  

 
Bilans 
Dane do bilansu sporządzone są w oparciu o dane wynikające z 

zamkniętych ksiąg rachunkowych. 
Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym po-

twierdzony jest spisem z natury.  
Do wszystkich członków Izby, z którymi na koniec roku powstały 

rozrachunki z tytułu składek członkowskich, wysłano informację o za-
dłużeniu. 

 
Dane do bilansu:  

cd. tabeli na następnej stronie 
 

 
AKTYWA PASYWA 

B.O na 
1.01.2009 r. 

B. Z. na 
31.12.2009 r. 

B. O na 
1.01.2009 r. 

B. Z. na 
31.12.2009 r. 

Środki pieniężne w kasie 
i na rachunku bankowym 
w tym: – w kasie 
 – na rach. bank. 

56 954,82 
 

2 943,02 
54 011,80 

52 998,17 
 

1 722,40 
51 275,77 

  

Inne należności 
− zaległe składki członk. 
− za szkolenia 
− za paszporty 
− nadpłata zobowiazania 

29 716,01 
28 870,25 

522,00 
315,00 
8,76 

18 499,75 
18 012,75 

382,00 
105,00 

 

  

Zobowiązania z tyt. podatków 
i ubezpieczeń 
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 

    

Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej Północno-Wschodniej... 
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Rzeczowy majątek trwały Izby na 31.12.2009 r. wynosi: 
− wartość inwentarzowa –      7 454,40 
− w tym: urządzenia techniczne i maszyny –   6 702,00 
− pozostałe środki trwałe –      752,40  
− w/w środki umorzone są na kwotę –    7 454,40 
− wartość bilansowa środków trwałych –   0,00 
− wartość umorzonych wartości  

niematerialnych i prawnych –     3 580,05 
− wartość pozostałych środków trwałych  

o niskiej wartości –       3 802,01  
 
W załączeniu realizacja planu za 2009 rok.  
 
Kontrola całokształtu działalności Północno-Wschodniej Izby Le-

karsko-Weterynaryjnej w Białymstoku za okres 01.01.2009 roku do  
31.12.2009 roku nie stwierdziła nieprawidłowości finansowych.  

 
Komisja rewizyjna wnioskuje: 
Bezwzględnie poprawić ściągalność składek członkowskich. 
W związku z Uchwałą Nr 7/V/2009 V Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko
-Weterynaryjnej z dnia 28 marca 2009 r. należy podjąć prace w sprawie 
źródeł dofinansowania Sekretariatu Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej.  

W związku z przewidywanymi trudnościami zamknięcia bilansu 
Izby w przyszłości, należy rozpatrzeć sprawę ewentualnego podwyż-
szenia składek członkowskich. 

Z ŻYCIA IZBY  

 
AKTYWA 

B.O na 
1.01.2009 r. 

B. Z. na 
31.12.2009 r. 

B. O na 
1.01.2009 r. 

B. Z. na 
31.12.2009 r. 

Inne zobowiązania 
w tym: Izba Krajowa 
− nadpłata składek 
− nadpłata za paszporty 
− wobec dostawców 
− niewypłacone diety 

    

14 615,80 
13 104,00 
1 253,00 
210,00 
48,80 
0,00 

3 910,06 
0,00 

2 850,06 
0,00 

900,00 
160,00 

Fundusz podstawowy     6 678,36 6 678,36 

Zysk z lat ubiegłych     79 091,47 65 376,67 

Zysk lub strata za rok obrotowy   -13 714,80 -4 467,17 

Suma bilansowa 86 670,83 71 497,92 86 670,83 71 497,92 

PASYWA 
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Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Rewizyjna sta-
wia wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Okręgowej Północno
-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku.  

 

Białystok, dnia 2 marca 2010 r.  
 
 

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:  
 

Przewodniczący – lek. wet. Witold Wałecki 
V-ce Przew. – lek. wet. Marek Dąbrowski 

V-ce Przew. – lek. wet. Eugeniusz Staniszewski 
Sekretarz – lek. wet. Andrzej Sokołowski 

Członek – lek. wet. Robert Wojtacha 
 
 

 
 

* * * 
 
Argumenty aby podwyższyć składkę: 
 
Na ubiegłorocznym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym nie prze-

widziano środków na realizację uchwały o organizacji sekretariatu 
Rzecznika. Rada nie zważając na niepopularność decyzji o podwyższe-
niu składki, a mając na względzie dobro Izby, proponuje ustalenie 
składki w wysokości 45 zł miesięcznie dla członków wpisanych do re-
jestru. Przykładowo Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryj-
na podobna co do ilości lekarzy wet. z naszą Izbą już w roku 2009 mia-
ła składkę w wysokości 54 zł. Obecnie najwyższą składkę płacą lekarze 
w Izbie Lubuskiej 56 zł./miesięcznie. 

Dofinansowanie od sponsorów w roku 2009 wynosiło ok. 45000 zł, 
ale jest coraz trudniej w pozyskiwaniu tych środków. 

Brak podwyżki składki od roku 2002 mimo wzrostu kosztów 
utrzymania biura, oraz znacznego wzrostu czynszu w nowej siedzibie. 
Składka została wtedy podwyższona ale tylko o kwotę którą musimy 
odprowadzać do Izby Krajowej. Co miesiąc odprowadzamy do Krajo-
wej Izby Lekarsko-Weterynaryjna 14 zł za każdego członka niezależnie 
czy płaci on składkę regularnie czy nie. 

Wysokość składek w większości innych Izbach była regulowana w 
przeciągu poprzednich lat systematycznie. 

Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej Północno-Wschodniej... 
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Rok finansowy 2008 za kadencji poprzedniej Rady (Kadencja 2005-
2009) został zamknięty na bilansie minus 13.600 zł, a 2009 na minusie 
4467 zł, gdyby nie pomoc sponsorów o deficyt byłby większy. Obecna 
płynność finansowa Izby odbywa się dzięki opłatom zgromadzonym 
za rejestrację zakładów leczniczych. 

Wynik finansowy ma również odzwierciedlenie w lekceważeniu 
obowiązku regularnego opłacania składki członkowskiej. Kilkakrotnie 
na posiedzeniach Rady poruszano problem ściągalności składek. Nie-
którzy członkowie Izby mają wielomiesięczne zaległości. W stosunku 
największych dłużników wdrożono już odpowiednie postępowanie 
administracyjne mające na celu wyegzekwowanie składek. Jeśli działa-
nia te nie przyniosą zamierzonego skutku, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Rada będzie miała pełne prawo pozbawić niektórych leka-
rzy weterynarii prawa wykonywania zawodu, z powodu nie płacenia 
składek przez okres powyżej 12 miesięcy. 

Groźba upadłości jak jedna z izb na południu Polski, kiedy Rada nie 
wnosiła o podnoszenie składki i Izba nie miała środków na bieżące funk-
cjonowanie i opłacanie składki do izby Krajowej, lub przykład innej izby 
która zamknęła rok finansowy 2009 na minusie ponad 40 tys. zł. 

Komisja Rewizyjna wnosi w protokole o rozważenie podwyższenia 
składki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 

SkSkłładki czadki człłonkowskieonkowskie
Izba Lek-Wet Ilość członków Przed Zjazdem Po Zjeździe

Dolno śląska 1067 43 zł 45 zł
Kaszubsko-Pomorska 685 38 zł 40 zł
Kujawsko-Pomorska 671 45 zł 45 zł
Lubelska 1345 35 zł 35 zł
Lubuska 276 45 zł 55 zł
Łódzka 865 45 zł b.d.
Małopolska 665 35 zł 40 zł
Opolska 347 42 zł 50 zł
Podkarpacka 538 35 zł b.d.
Ś ląska 933 38 zł 38 zł
Świętokrzyska 390 38 zł 40 zł
Warmińsko-Mazurska 920 40 zł 45 zł
Warszawska 2594 36 zł 40 zł
Wielkopolska 1091 40 zł 40 zł
Zachodniopomorska 445 54 zł 54 zł
Północno-Wschodnia 493 36 zł 45 zł

Z ŻYCIA IZBY  
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STANOWISKO STANOWISKO STANOWISKO STANOWISKO     
XVII ZJAZDU SPRAWOZDXVII ZJAZDU SPRAWOZDXVII ZJAZDU SPRAWOZDXVII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO AWCZEGO AWCZEGO AWCZEGO     
LEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARII    
PÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNO----WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJNEJ NEJ NEJ NEJ     
W BIAŁYMSTOKU Z DNIAW BIAŁYMSTOKU Z DNIAW BIAŁYMSTOKU Z DNIAW BIAŁYMSTOKU Z DNIA    15 MAJA 2010 R.15 MAJA 2010 R.15 MAJA 2010 R.15 MAJA 2010 R.    

 

w sprawie systemu finansowania Inspekcji Weterynaryjnej 
 
 
Na podstawie art. 27 pkt. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 

dnia 21.12.1990 r., o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko we-
terynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767 tj.) oraz § 34 uchwały 
nr 1/XVII/2010 XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 
Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej w Białymstoku z dnia 15 maja 2010 r., w sprawie regu-
laminu obrad XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy 
Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 
Białymstoku: 

 
§ 1  

 
XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku postanawia 
zająć stanowisko odnośnie istniejących problemów w systemie finanso-
wania Inspekcji Weterynaryjnej, o następującej treści: 

Finansowanie Inspekcji Weterynaryjnej od kilku lat pozostaje na niezmie-
nionym poziomie i obfituje w liczne zawirowania. Z roku na rok przybywa 
zadań zaś środków na ich realizację niekoniecznie. Środki finansowe na reali-
zację zadań pochodzą z dwóch źródeł. Jednym z nich są środki zabezpieczone w 
ustawie budżetowej, drugim jest rezerwa celowa. Istotnym przy tym jest, że 
środki na finansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej z ustawy budżetowej 
zabezpieczają jedynie ok. 25-30% wydatków ponoszonych przez PIW-y. Pozo-
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stała znakomita większość środków tj. ok. 70-75% pochodzi z rezerwy celowej, 
co nie zabezpiecza prawidłowego wydatkowania. 

Zlecone zadania są realizowane od początku roku i środki wydatkowane na 
nie z reguły kończą się jeszcze przed uruchomieniem rezerwy celowej, co ma 
miejsce w końcu marca lub na początku kwietnia. Z tych przyczyn powiatowi 
lekarze weterynarii zmuszeni są do szukania środków na realizację powierzo-
nych im zadań w swoich budżetach i przesuwaniu ich w ramach rozdziału, a 
także do negocjacji z lekarzami wyznaczonymi, aby rachunki wystawiane były 
w momencie otrzymania decyzji o przyznaniu środków na wydatki w danym 
rozdziale. 

Taki stan rzeczy w sposób znaczący utrudnia wykonywanie PIW powie-
rzonych im zadań. 

Naszym zdaniem właściwym byłoby przeprowadzenie takich zmian w sys-
temie finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, aby środki z ustawy budżetowej 
zabezpieczały 70% wydatków PIW zaś, aby rezerwa celowa stanowił 30%, co 
w pełni odpowiadałoby znaczeniu słowa rezerwa. 

Najistotniejszym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem 
jest to, że środki finansowe w ramach ustawy budżetowej można przesuwać w 
rozdziałach między paragrafami, czego nie można wykonywać w ramach rezer-
wy celowej, która służy do obsłużenia określonego, celowego zadania. To też 
jest bolączką wydatkowania tych środków. Dlatego też właściwym byłoby, aby 
rezerwa była tylko rezerwą uruchamianą w razie nadzwyczajnej nieplanowa-
nej potrzeby, zaś planowanie środków tworzących budżety PIW-ów powinno 
być planowaniem budżetu zadaniowego. Określone środki na określone zada-
nia. 

Innym problemem nękającym Inspekcję Weterynaryjną, na który chcieli-
śmy zwrócić uwagę jest znaczna fluktuacja kadr. Uposażenie inspektorów we-
terynaryjnych jest na poziomie niezadowalającym. Lekarze weterynarii do-
świadczeni, z wieloletnią praktyką pracy inspekcyjnej rezygnują z zatrudnie-
nia w Inspekcji Weterynaryjnej. Bardziej intratne są zajęcia związane z pracą 
lekarza wolnej praktyki i wyznaczeniami.  

Inspektoraty borykają się z wakatami na istniejących etatach inspektorów 
weterynaryjnych właśnie ze względów finansowych - niskie zarobki. A jeżeli 
zatrudnia się to często tylko dlatego, żeby obsadzić wakat. I równie często jest 
to tzw. selekcja negatywna. 

Przy nowych zadaniach w trakcie roku inspektoraty otrzymują nowe etaty 
i środki na nowotworzone etaty z rezerwy celowej. Mogą one być wykorzysta-
ne tylko na utworzenie nowego etatu i tylko na to zadanie. Często są one wyż-
sze od pensji osób już zatrudnionych. Stwarza to niepotrzebne narastanie na-
pięć i konfliktów pomiędzy „starymi” i „nowymi” pracownikami a kierownika-
mi inspektoratów. 

Z ŻYCIA IZBY  
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Na nowotworzone etaty przyjmowani są również pracownicy bez wy-
kształcenia weterynaryjnego, bo lekarze weterynarii nie są zainteresowani pra-
cą w Inspekcji Weterynaryjnej ze względu na niezadowalające zarobki. Kie-
rownicy inspektoratów stają przed dylematem, czy brać etat z „nowymi pie-
niędzmi” i zatrudniać pracownika bez wykształcenia weterynaryjnego czy 
próbować temat obejść, jeżeli są chętni, w inny sposób. 

Uważamy, że taki stan rzeczy jest nienaturalny i destrukcyjny jeśli chodzi 
o jedność zawodu lekarza weterynarii. 

Kierownicy inspektoratów dobrze znają potrzeby, ilość zadań wykonywa-
nych przez poszczególnych pracowników, obłożenie pracą stanowisk w inspek-
toratach. 

Zdecydowanie bardziej realnym i logicznym rozwiązaniem byłoby wraz z 
zadaniem wydzielenie środków na jego realizację. Kierownicy inspektoratów 
znając realia funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej byliby w stanie najle-
piej ocenić zadanie i rozdysponować te środki. Czy to rozdzielając zadanie i 
środki na już zatrudnionych, co podniosłoby uposażenia w Inspekcji, a za tym 
idące zatrzymanie odpływu doświadczonej kadry. Czy to tworząc etat do no-
wego zadania. Wraz z utworzeniem nowego etatu i z zatrudnieniem na no-
wym etacie związana jest też konieczność utworzenia miejsca pracy- sprzęt, 
miejsce itp. A tego często brak. Wiele inspektoratów boryka się z brakiem miej-
sca i pomieszczeń, z trudnościami lokalowymi, natomiast na pozyskanie no-
wych nie ma perspektyw. 

Zatrudnienie nowych pracowników bez wykształcenia weterynaryjnego 
zaowocuje w przyszłości, gdy ilość pracy na nowych stanowiskach zmniejszy 
się, brakiem możliwości skierowania tego pracownika do innych zadań związa-
nych z tym czym zajmuje się Inspekcja Weterynaryjna. Co nie byłoby proble-
matyczne gdy pracownik jest lekarzem weterynarii. 

Następny problem tkwi w likwidacji rachunku dochodów własnych. Z nie-
go to pokrywane są wydatki na wynagrodzenia lekarzy weterynarii nie będą-
cych pracownikami Inspekcji wyznaczonych do badań oraz na sprzęt specjali-
styczny w stacjach wytrawiania, odczynniki do badań, pieczęcie, świadectwa 
zdrowia dla zwierząt, inne druki, dzienniki badań. 

Już w najbliższym czasie powiatowi lekarze weterynarii zderzą się z plano-
waniem budżetu PIW-ów w następnych latach. Zaplanowanie środków finan-
sowych na zadania związane z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, wystawia-
niem świadectw zdrowia dla zwierząt jest praktycznie niemożliwe. Zadania te 
uzależnione są od wielkości produkcji w ubojniach, zakładach przetwórczych, 
od ilości wprowadzanych na rynek i do handlu zwierząt. 

Wynagrodzenia lekarzy wyznaczonych są uzależnione od liczby zbada-
nych zwierząt i od wpłat przedsiębiorców za te badania. 

Stanowisko XVII Zjazdu Sprawozdawczego lekarzy weterynarii... 
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Zmiany na rynku w tych dziedzinach mają ogromny wpływ na przychody 
z tego tytułu. 

Zwiększenie produkcji spowoduje deficyt, a zmniejszenie nadwyżkę zapla-
nowanych środków. Wpływ na to będzie też miała sytuacja w kraju i na świe-
cie. 

Dotychczasowe rozwiązania związane z rachunkiem dochodów własnych 
były najlepsze i pozwalały na racjonalne i bieżące gospodarowanie tymi środ-
kami. 

W nowych realiach związanych z likwidacją rachunku dochodów wła-
snych wynagrodzenia lekarzy wyznaczonych, zakupy sprzętu i odczynników, 
świadectw zdrowia dla zwierząt realizowane będą z rezerwy celowej. 
W związku z powyższym nasuwają się pytania: kiedy uruchamiana jest rezer-
wa? Kto będzie płacił za występujące opóźnienia w rozliczeniach i z jakich 
środków? Kto będzie przeprowadzał badania gdy lekarze wyznaczeni odstąpią 
od ich wykonywania z powodu opóźnień w płatnościach?  

Dostrzegając pojawiające się problemy wyrażamy obawę o prawidłowość 
funkcjonowania systemu finansowania zadań Inspekcji Weterynaryjnej w 
oparciu o nowe uregulowania prawne. Wnosimy o podjęcie zdecydowanych 
działań w ramach ustawowych uprawnień przyznanych samorządowi lekarzy 
weterynarii mających na celu usprawnienie działalności Inspekcji Weteryna-
ryjnej i sposobu jej finansowania. 

 
 

§ 2 
 
XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku upoważnia 
Radę Północno-Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Białym-
stoku do przekazania stanowiska zajętego w niniejszej uchwale Radzie 
Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Warszawie. 

 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
■ 

Z ŻYCIA IZBY  
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Uchwała Nr 3/XVII/2010 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady  
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
i udzielenia absolutorium Radzie Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej 
 

Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r., o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz.U. z 2009 r., 
Nr 93 poz. 767 tj.); uchwala się co następuje: 

 

§ 1 
 

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku, po wysłu-
chaniu i rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zatwierdza sprawozdanie 
Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

 

§ 2  
 

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Białymstoku udziela ab-
solutorium Radzie Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej w Białymstoku. 

 

§ 3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
■ 

 
 

UCHWAŁY XVII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO UCHWAŁY XVII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO UCHWAŁY XVII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO UCHWAŁY XVII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO     
LEKARZY WETERYNARII PÓŁNOCNOLEKARZY WETERYNARII PÓŁNOCNOLEKARZY WETERYNARII PÓŁNOCNOLEKARZY WETERYNARII PÓŁNOCNO----WSCHODNIEJ WSCHODNIEJ WSCHODNIEJ WSCHODNIEJ 
IZBY LEKARSKOIZBY LEKARSKOIZBY LEKARSKOIZBY LEKARSKO----WETERYWETERYWETERYWETERYNARYJNEJ NARYJNEJ NARYJNEJ NARYJNEJ     
W BIAŁYMSTOKU Z DNIAW BIAŁYMSTOKU Z DNIAW BIAŁYMSTOKU Z DNIAW BIAŁYMSTOKU Z DNIA    15 MAJA 2010 R.15 MAJA 2010 R.15 MAJA 2010 R.15 MAJA 2010 R.    
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Uchwała Nr 4/XVII/2010 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 
Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r., o zawodzie 

lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 93 poz. 767 tj.); uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku, po wysłu-
chaniu i rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Komisji Rewi-
zyjnej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zatwierdza 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko
-Weterynaryjnej. 

 
§ 2  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
 
 

*** 
 

Uchwała Nr 5/XVII/2010 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu  
Lekarsko-Weterynaryjnego Północno-Wschodniej Izby  
Lekarsko-Weterynaryjnej 
 

Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r., o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 93 poz. 767 tj.); uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku, po wysłu-
chaniu i rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Sądu Lekarsko-
Weterynaryjnego Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 

Z ŻYCIA IZBY  
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zatwierdza sprawozdanie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
 

§ 2  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
 
 

*** 
 
Uchwała Nr 6/XVII/2010 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 
Na podstawie art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 21.12.1990 r., o zawodzie 

lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 93 poz. 767 tj.); uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku, po wysłu-
chaniu i rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, zatwierdza sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

 
§ 2  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
 
 

*** 

Uchwały XVII Zjazdu Sprawozdawczego lekarzy weterynarii Północno-Wschodniej... 
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Uchwała Nr 7/XVII/2010 
w sprawie wysokości składki członkowskiej 
 

Na podstawie art. 27 pkt. 2 i pkt. 8 ustawy z dnia 21.12.1990 r., 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych 
(Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767 tj.); 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1  
 

1. Wysokość składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisa-
nych do rejestru członków Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej wynosi 45 zł (czterdzieści pięć złotych 00/100) 
miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pierwsza składka członkowska naliczana za pierwszy miesiąc 
po wpisaniu lekarza weterynarii do rejestru członków Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wynosi 150,00zł (sto 
pięćdziesiąt złotych 00/100). 

3. Przepisu §1 ust. 2 nie stosuje się do lekarzy weterynarii, którzy 
przed dokonaniem wpisu do rejestru członków Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej byli członkami innej 
okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. 

 
§ 2 

 

1. Wysokość składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii nie wy-
konujących czynnie zawodu lekarza weterynarii i nie osiągają-
cych dochodu z innego tytułu, przy zachowaniu członkowstwa 
w Izbie, wynosi 50% stawki określonej w §1 ust. 1 niniejszej 
uchwały. 

2. Składka członkowska w wysokości, o której mowa w §2 ust. 1 
niniejszej uchwały, jest naliczana od następnego miesiąca, po 
miesiącu w którym lekarz weterynarii złożył Izbie pisemny 
wniosek o obniżenie składki członkowskiej oraz należycie udo-
kumentował okoliczności nie wykonywania czynnego zawodu 
lekarza weterynarii i nie osiągania dochodu z innego tytułu. 

3. Wysokość składki członkowskiej określonej w §2 ust.1 obowią-
zuje do czasu podjęcia przez lekarza weterynarii czynnego wy-
konywania zawodu lekarza weterynarii lub do czasu uzyskania 
dochodu z innego tytułu. 

Z ŻYCIA IZBY  
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4. Lekarz weterynarii opłacający składkę członkowską w wysoko-
ści określonej w §2 ust. 1 niniejszej uchwały zobowiązany jest do 
pisemnego informowania Rady Północno-Wschodniej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej o okolicznościach, o których mowa w §2 
ust. 2 niniejszej uchwały nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

5. W przypadku naruszenia przez lekarza weterynarii obowiązku, 
o którym mowa w §2 ust. 4 niniejszej uchwały, Rada Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej może podjąć uchwa-
łę o podwyższeniu lekarzowi weterynarii składki członkowskiej 
do wysokości określonej w §1 ust. 1 niniejszej uchwały. 

 
§ 3  

 

1. Lekarze weterynarii będący emerytami lub rencistami, którzy 
nie osiągają dochodu innego aniżeli wynikającego ze świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego, po uprzednim pisemnym powia-
domieniu Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej, zachowują członkostwo w Izbie bez obowiązku opłaca-
nia składki członkowskiej. 

2. Obowiązek opłacania składki członkowskiej ustaje od następne-
go miesiąca, po miesiącu w którym lekarz weterynarii, będący 
emerytem lub rencistą, złożył Radzie Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej pisemne powiadomienie. 

 
§ 4  

 

Składkę członkowską członkowie Izby obowiązani są opłacać regu-
larnie, co miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
składka członkowska została naliczona. 
 

§ 5 
 

1. Rada Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub 
jej Prezydium, może zwolnić członka Izby od obowiązku opła-
cania składki członkowskiej na jego uzasadniony wniosek. 

2. Wniosek członka Izby, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
uchwały, musi być złożony w formie pisemnej. 

 
§ 6 

 

Do postępowań w sprawie dokonania wpisu lekarza weterynarii 
do rejestru Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnych 

Uchwały XVII Zjazdu Sprawozdawczego lekarzy weterynarii Północno-Wschodniej... 
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wszczętych przed dniem wejścia niniejszej uchwały w życie stosuje się 
przepisy uchwały nr 6/X/2002 X Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wete-
rynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białym-
stoku z dnia 20 kwietnia 2002 roku w sprawie wysokości składki człon-
kowskiej oraz uchwały nr 6/XIII/2006 XIII Okręgowego Zjazdu Spra-
wozdawczego Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej w Białymstoku z dnia 25 marca 2006 roku. 
 

§ 7 
 

Traci moc uchwała nr 6/X/2002 X Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 
Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2002 roku w sprawie wysokości skład-
ki członkowskiej. 
 

§ 8 
 

Traci moc uchwała nr 6/XIII/2006 XIII Okręgowego Zjazdu Spra-
wozdawczego Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej w Białymstoku z dnia 25 marca 2006 roku. 
 

§ 9 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku. 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
 
 
Uchwała Nr 8/XVII/2010 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
za rok 2009 i uchwalenia budżetu Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku na rok 2010 
 

Na podstawie art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 21.12.1990r., o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 93, poz. 767 tj.); uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej po wysłuchaniu i rozpatrze-
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niu zatwierdza sprawozdanie finansowe Rady Północno-Wschodniej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2009, stanowiący załącznik do 
uchwały. 
 

§ 2  
 

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku uchwala bu-
dżet Izby na 2010 r., stanowiący załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

Upoważnia się Radę Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej do dokonywania przesunięć między paragrafami budżetu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od dnia 01.01.2010 r. 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
 
 

*** 
 
Uchwała Nr 9/XVII/2010 
w sprawie organizacji i trybu działania Rady  
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 

Na podstawie art. 27 pkt. 4 ustawy z dnia 21.12.1990 r., o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 93 poz. 767 tj.); uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 

Ustala się regulamin Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 

Traci moc uchwała nr 16/2/92 Rady Okręgowej Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 listopada 1992 ro-
ku w sprawie organizacji organów Izby i trybu ich działania. 
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§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
 
 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 9/XVII/2010  
XVII Sprawozdawczego Zjazdu  
Lekarzy Weterynarii PWILW 
z dnia 15 maja 2010 r. 
 

Regulamin organizacji i trybu działania 
Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 
§ 1 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. Ustawa – ustawę z dn.21.12.1990 r. o zawodzie lekarza wetery-

narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych ; 
2. Izba – Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna; 
3. Rada – Radę Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; 
4. Prezydium – Prezydium Rady Północno-Wschodniej Izby Le-

karsko-Weterynaryjnej; 
5. Prezes – Prezesa Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-We-

terynaryjnej; 
6. Wiceprezes – Wiceprezesa Rady Północno-Wschodniej Izby Le-

karsko-Weterynaryjnej; 
7. Regulamin wyborów – Regulamin wyborów do organów izb 

lekarsko – weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków 
tych organów – stanowiący załącznik do uchwały Nr 78/00/II 
KRLW z 9.12.2000 r. ze zmianami: 
− 13.09.2004 r. zm. uchwała nr 88/2004/III/KRLW 
− 2.09.2008 r. zm. uchwała nr 109/2008/IV/KRLW 

8. Przewodniczący – przewodniczącego posiedzenia Rady Północ-
no-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub jej Prezydium; 

9. Zjazd- Zjazd Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej; 
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§ 2 
 

Rada wykonuje obowiązki wynikające z ustaw, rozporządzeń, 
uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii oraz uchwał Zjazdu w 
drodze działań własnych lub swojego organu wykonawczego jakim 
jest Prezydium. 

 

§ 3 
 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje nowo wy-
brany Prezes w terminie do 30 dni od dnia wyboru. 

2. Posiedzenie to odbywa się w obecności co najmniej 2/3 ogólnej 
liczby członków Rady. 

3. Ustępująca Rada reprezentowana przez Prezesa, Sekretarza 
i Skarbnika obowiązana jest przekazać protokólarnie stan 
spraw, majątek ruchomy oraz nieruchomy Izby, dokumentacją 
związaną z działalnością Izby nowo wybranej Radzie reprezen-
towanej przez Prezesa, Sekretarza Skarbnika w terminie jednego 
miesiąca od dnia wybrania nowej Rady. 

 

§ 4 
 

1. Rada dokonuje wyboru Prezydium na pierwszym posiedzeniu, 
a najpóźniej na drugim posiedzeniu dokonuje podziału czynno-
ści między członków Prezydium – bezwzględną większością 
głosów zgodnie z §34 regulaminu wyborów. 

2. Prezydium składa się z: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekreta-
rza, Skarbnika, oraz członków Prezydium, których ilości określa 
uchwała Rady. 

3. Prezydium działa w imieniu Rady między jej posiedzeniami ple-
narnymi w zakresie określonym jej uchwałą. 

4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w razie potrzeby, nie rza-
dziej jednak niż raz na kwartał. 

5. W posiedzeniach Prezydium mogą uczestniczyć osoby, o któ-
rych umowa w art. 30 ustawy. 

6. Z posiedzenia Prezydium sporządza się protokół, który podpi-
sują: przewodniczący obrad, sekretarz lub wyznaczony przez 
Prezydium członek Prezydium. 

 
§ 5 

 

1. Dla realizacji swoich zadań, Rada powołuje w formie uchwały 
komisje stałe w szczególności: 
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− komisja farmaceutyczna  
− komisja ds. szkoleń  
− komisja ds. Zakładów Leczniczych dla Zwierząt 
− komisja ds. współpracy z zagranicą  
− komisja ds. opiniowania aktów prawnych 

2. Rada może, w zależności od potrzeb, powoływać inne komisje 
stałe. 

3. Rada na wniosek komisji może powoływać stałe lub doraźne 
zespoły problemowe. 

4. Rada powołuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością gło-
sów przewodniczących komisji spośród członków Rady. 

5. Członkami komisji stałych lub doraźnych zespołów nie muszą 
być członkowie organów Izby. 

6. Rada w formie uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większo-
ścią głosów zatwierdza składy komisji i zespołów oraz regula-
miny ich działania. 

7. Przewodniczący komisji mają obowiązek składania wniosków o 
skreślenie z listy członków komisji osób, które nie uczestniczą w 
pracach komisji, na zasadach określonych w ich regulaminach. 

8. Przewodniczący komisji przedstawiają Radzie sprawozdania z 
działalności komisji na posiedzeniu Rady poprzedzającym 
Zjazd. 

 
§ 6 

 

1. Rada odbywa swoje posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż jeden raz na kwartał. 

2. Posiedzenie Rady zwoływane jest przez Prezesa lub na żądanie 
1/3 członków Rady. 

3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecno-
ści co najmniej połowy liczby członków. W razie równości gło-
sów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 

4. W sprawach szczególnej wagi Rada może przyjąć zasadę podej-
mowania uchwały większością co najmniej 2/3 głosów w obec-
ności więcej niż połowy członków Rady. 

5. Rada w trybie przewidzianym do podejmowania uchwał może 
podejmować: 
− stanowiska – zawierające oświadczenia w określonej sprawie  
− apele – zawierające wezwania do określonego zachowania 

się, podjęcia inicjatywy lub zadania. 
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§ 7 
 

1. Zwołując posiedzenie Rady przesyła się jego uczestnikom za-
wiadomienia co najmniej na 7 dni przed jego terminem, listem 
poleconym z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Zawiadomienie może być przesłane pocztą elektroniczną, jeżeli 
członek Rady uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając 
adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 

3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady należy wskazać termin i 
miejsce posiedzenia oraz przewidywany porządek posiedzenia. 

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby, o których mo-
wa w art.30, oraz goście zaproszeni przez Prezydium lub Preze-
sa. 

5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes bądź wyznaczony 
przez niego wiceprezes, albo inny członek Prezydium. 

6. Posiedzenia Rady każdorazowo rozpoczyna przyjęcie porządku 
obrad. Proponowane zmiany porządku obrad wnioskowane 
przez członków Rady, są przyjmowane lub odrzucone przez 
Radę w głosowaniu zwykłą większością głosów. 

7. Przewodniczący nadzoruje przebieg posiedzenia zgodnie z obo-
wiązującym porządkiem obrad. 

8. Omawianie każdego punktu porządku obrad rozpoczyna spra-
wozdawca tematu, którym jest wyznaczony członek Rady. Po 
wystąpieniu wprowadzającym przewodniczący ogłasza rozpo-
częcie dyskusji, a zgłoszonym do udziału w niej udziela głosu. 

9. Podejmowanie uchwał w głosowaniu jawnym przebiega w spo-
sób następujący: w głosowaniu jawnym przewodniczący wzywa 
do podniesienia ręki przez uczestników posiedzenia w następu-
jącej kolejności: „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”, a na-
stępnie ogłasza wynik głosowania bez zbędnej zwłoki. 

 
§ 8 

 

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują: 
przewodniczący obrad, sekretarz lub zastępujący go członek. 

2. Protokół, o którym mowa w pkt.1 powinien być udostępniony 
członkom Rady przed jej następnym posiedzeniem i uważa się 
go za przyjęty, jeżeli nikt z członków Rady nie zgłosi do niego 
poprawek na tym posiedzeniu przed przyjęciem porządku ob-
rad. 
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§ 9 
 

1. Rada ocenia stan wykonania uchwał Zjazdu. 
2. Rada prowadzi działalność w ramach rocznego budżetu uchwa-

lonego przez Zjazd. 
3. Uchwalenie projektu budżetu na dany rok powinno nastąpić do 

dnia 28 lutego tego roku. 
4. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok, Rada działa na pod-

stawie projektu budżetu (prowizorium). 
 

§ 10 
 

Postanowienie dot. zwoływania posiedzeń Rady, procedowania na 
nich, a także w zakresie wymogów dot. protokołów stosuje się odpo-
wiednio do Prezydium. 

 
§ 11 

 

Prezes Rady: 
1. kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz; 
2. kieruje pracami Prezydium; 
3. przydziela sprawy do załatwienia członkom Prezydium oraz 

Przewodniczącym komisji problemowych, które wykraczają po-
za zakres powierzonych im kompetencji w ramach pełnionych 
funkcji; 

4. prowadzi bieżącą działalność Izby, zatwierdza projekty porząd-
ku obrad posiedzeń Prezydium i Rady; 

5. podpisuje i nadzoruje korespondencję urzędową;  
6. jest przełożonym pracowników, w tym bezpośrednim dla dy-

rektora biura, głównego księgowego, radcy prawnego; 
7. w imieniu pracodawcy nawiązuje i rozwiązuje umowy o pracę; 
8. podpisuje wspólnie z sekretarzem lub wiceprezesem uchwały 

Rady lub Prezydium podejmowane w zakresie nie wymagają-
cym stosowania przepisów kodeksu postępowania administra-
cyjnego odnoszących się do decyzji administracyjnych, o któ-
rych mowa w art.7 ust.1 ustawy. 

9. nadzór nad realizacją biuletynu Izby. 
 

§ 12 
 

1. Prezes może samodzielnie dysponować środkami finansowymi 
Izby w sprawach czynności zwykłego zarządu. 
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2. Izbę reprezentuje na zewnątrz Prezes i składa w jej imieniu 
oświadczenia woli. 

3. Składanie oświadczenia woli i podpisywanie dokumentów do-
tyczących zobowiązań majątkowych Izby wymaga współdziała-
nia Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza Ra-
dy. 

 
§ 13 

 

Wiceprezesi są zastępcami Prezesa w ustalonym przez Prezydium 
zakresie. 

 
§ 14 

 

1. Sekretarz Rady nadzoruje wykonanie uchwał Rady i jej Prezy-
dium 

2. Do jego obowiązków należy ponadto: 
a) nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością Rady i jej 

Prezydium 
b) redagowanie protokołów z posiedzeń Rady i jej Prezydium  
c) opracowywanie projektów uchwał Rady i jej Prezydium 
d) sprawowanie nadzoru nad pracą biura Rady 
e) analizowanie skarg i wniosków oraz odwołań od uchwał Ra-

dy  
 

§ 15 
 

1. Skarbnik Rady odpowiada za gospodarkę finansową, a w szcze-
gólności: 
a) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego  
b) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykona-

nia budżetu oraz referuje je na posiedzeniu Rady i Prezy-
dium 

c) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość 
finansową Rady 

d) wykonuje czynności związane z bieżącym zarządzaniem ma-
jątkiem Izby i odpowiada za finansowanie jej działalności. 

e) kieruje egzekwowaniem wierzytelności (składki członkow-
skie) zgłasza wnioski o ich umorzenie. 

2. Skarbnik, w razie potrzeby, może zasięgać opinii biegłych i rze-
czoznawców w zakresie gospodarki finansowej. 
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Uchwała Nr. 10/XVII/2010 
w sprawie organizacji i trybu działania Komisji Rewizyjnej 
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
 

Na podstawie art. 27 pkt. 4 ustawy z dnia 21.12.1990 r., o zawodzie 
lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 93 poz. 767 tj.); uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się regulamin Komisji Rewizyjnej Północno-Wschodniej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
 
 

 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 10/XVII/2010 
XVII Sprawozdawczego Zjazdu  
Lekarzy Weterynarii PWILW 
z dnia 15 maja 2010 r. 
 

Regulamin Komisji Rewizyjnej 
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 
§ 1 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. Ustawa – ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych; 
2. Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Północno-Wschodniej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; 
3. Rada – Rada Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryj-

nej; 
4. Przewodniczący – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Północ-

no-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; 
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5. Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; 

6. Sekretarz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Północno-Wschodniej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; 

7. Regulamin wyborów – Regulamin wyborów do organów izb 
lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków 
tych organów stanowiących załącznik do uchwały Nr 78/00/II/
KRLW z dnia 9.12.2000 r. z późn. zmianami. 

8. Zjazd – Zjazd Lekarzy Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej; 

 
§ 2 

 

1. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonuje 
spośród swoich członków wyboru przewodniczącego, wiceprze-
wodniczącego bądź wiceprzewodniczących oraz sekretarza – 
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wyborów. 

2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes Rady 
w terminie 21 dni od dnia zakończenia wyborczego Zjazdu. 

 
§ 3 

 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Wiceprzewodniczący 
z upoważnienia Przewodniczącego kieruje jej pracami, oraz re-
prezentuje komisję na zewnątrz, a w szczególności: 
a) sporządza plan pracy Komisji Rewizyjnej i czuwa nad jego 

realizacją; 
b) dokonuje podziału obowiązków pomiędzy członków Komisji 

Rewizyjnej; 
c) zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej i przewodniczy im; 
d) przedstawia w imieniu Komisji Rewizyjnej informacje i skła-

da sprawozdania na posiedzeniach Rady. 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może powierzyć Wiceprze-

wodniczącemu wykonanie czynności mieszczących się w zakre-
sie jego kompetencji. 

 
§ 4 

 

1. Komisja Rewizyjna: 
a) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Izby  
b) występuje z wnioskiem o udzielanie absolutorium Radzie  
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2. Komisja Rewizyjna przy realizacji zadań określonych w ust.1 
wykonuje zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej wydawane w 
ramach nadzoru określonego w art.42 pkt. 2 ustawy. 

 
§ 5 

 

1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania przez kontrolę po-
legającą na: 
a) opiniowaniu sprawozdań finansowych Rady;  
b) badaniu dokumentów dotyczących działalności gospodarczej 

i finansowej Rady; 
c) badaniu wykonania uchwał finansowych Zjazdu; 
d) analizie spraw gospodarczych i finansowych Rady ; 

2. Kontrolę przeprowadza zespół w składzie co najmniej trzech 
członków Komisji Rewizyjnej wybranych przez Komisję, w tym 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

 
§ 6 

 

1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz z przeprowadzonej kon-
troli sporządza się protokół. 

2. Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia, wnioski i zale-
cenia. 

3. Protokół z kontroli podpisują członkowie zespołu, którzy prze-
prowadzili kontrolę. Jeżeli członek zespołu odmawia podpisa-
nia protokołu lub nie może go podpisać, Przewodniczący zazna-
cza w protokole przyczynę braku podpisu. 

4. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez zespół rozpatrywa-
ny jest na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która po jego rozpa-
trzeniu podejmuje uchwałę zawierającą ustalenia, wnioski, zale-
cenia. 

5. Uchwałę, o której mowa w ust.4 – Przewodniczący przekazuje 
Prezydium Rady. 

 
§ 7 

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, 
nie rzadziej jednak jak dwa razy w roku. 
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§ 8 
 

Komisja Rewizyjna może powoływać biegłych-ekspertów w spra-
wach dotyczących wykonywanych zadań określonych ustawą. 
 

§ 9 
 

Obsługę administracyjną Komisji Rewizyjnej wykonuje biuro Izby. 
 
 
Uchwała Nr 11/XVII/2010 
w sprawie organizacji i trybu działania  
Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii  
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 
Na podstawie art. 27 pkt. 4 ustawy z dnia 21.12.1990 r., o zawodzie 

lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 93 poz. 767 tj.); uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 

Ustala się regulamin Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weteryna-
rii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2010 roku. 
 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
 
 
Uchwała Nr 12/XVII/2010 
w sprawie sztandaru Północno-Wschodniej Izby  
Lekarsko-Weterynaryjnej  

 
Na podstawie art. 27 pkt. 1 ustawy z dnia 21.12.1990 r., o zawodzie 

lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 93, poz. 767 tj.); uchwala się co następuje: 

 

Uchwały XVII Zjazdu Sprawozdawczego lekarzy weterynarii Północno-Wschodniej... 
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§ 1 
 

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku postanawia 
utworzyć sztandar Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej. 

 
§ 2 

 

XVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku upoważnia 
Radę Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białym-
stoku do opracowania projektu sztandaru i dokonania jego zakupu. 

 
§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

PREZYDIUM ZJAZDU 
■ 

Z ŻYCIA IZBY  
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lek. wet. Eugeniusz Staniszewski 
Przychodnia Małych Zwierząt 
16-400 Suwałki, ul. Słupska 1 
 
 

STOMATOLOGIA CZ. 3 STOMATOLOGIA CZ. 3 STOMATOLOGIA CZ. 3 STOMATOLOGIA CZ. 3     
„LECZENIE”„LECZENIE”„LECZENIE”„LECZENIE”    

 
 
Złamania czy odłupanie zębów są znacznie rzadsze u kotów niż 

u psów. Kot rozszarpuje swoimi ostrymi kłami upolowaną zwierzynę, 
u psów są to łamacze zarówno w szczęce jak i żuchwie. Są to najsilniej-
sze zęby z racji swojego kształtu (dźwignia), w związku z tym należy 
dostosować karmy przystosowane osobno dla kotków, kotów, psiaków 
i psów. Karma poza twardością musi być bogata w witaminy i amino-
kwasy (koty w karmie obowiązkowo muszą dostawać taurynę). Karmy 
domowe szczególnie tzw. zlewki są niezdrowe: sól, cukier, azotany, 
emulgatory i zagęszczacze są wręcz trujące dla zwierząt. W związku 
z tym trzeba uprzedzić o tym klienta. Przekonać o częstszych wizytach 
stomatologicznych, aby nie dopuścić do ślinienia się, chudnięcia w wy-
niku spożywania tych pokarmów, gdyż może to spowodować jeden 
z objawów zapalenia przyzębia, nadżerki i afty (towarzyszy temu nie-
przyjemny zapach z pyszczka). Nadżerki i zapalenie przyzębia powo-
duje, że pies nie je pokarmów takich jak zawsze, a szczególnie widać to 
u kotów które całkowicie tracą apetyt, gdyż dziąsła rozpulchnione, bar-
dzo łatwo krwawią. 

Jeżeli chodzi o leczenie zębów to zrobiłem parę wypełnień fluorko-
wych, przy większych zmianach muszę podejmować ekstrakcję zębów 
(pies czy kot jest w sedacji i znieczuleniu miejscowym). Ekstrakcja czę-
sto podyktowana jest względami ekonomicznymi oraz dla właściciela 
to problem z głowy, chociaż zdarzają się właściciele, którzy nie wyra-
żają zgody na usunięcie zęba jeżeli można go jeszcze uratować. Wów-

PRAKTYKA  
TERENOWA 
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czas trzeba spiłować ząb, do czysta usunąć miazgę zębodołową, oczy-
ścić pozostałości, a następnie zrobić wypełnienie żywicami światło-
utwardzalnymi (robimy wypełnienie fluorkowe lub glastomerowe 
i polerujemy). Przy zębach przedtrzonowych i trzonowych najpierw 
płuczemy jamę ustną preparatami antyseptycznymi, a następnie tnie-
my wysokoobrotowym frezem diamentowym na poszczególne korze-
nie, następnie należy podważyć od strony wierzchołkowej i obluzowu-
jemy więzadła ozębnej i dopiero powoli dokonujemy ekstrakcji zęba 
lub zębów. 

Zęby u małych psów i kotów w gruncie rzeczy są bardzo kruche. 
Przy ekstrakcji powinno się używać bardzo dobrego oświetlenia i pa-
miętać, że u kotów otwór zębodołowy jest mniejszy od korzenia jest to 
bardzo ważna informacja. Nie można dopuścić do tego, aby ułamany 
korzeń został w zębodole, gdyż zwierzę odczuwa bardo silny ból i bar-
dzo rzadko korzeń pozostający po złamaniu ulega resorbcji. Powstaje 
wtedy tzw. martwak lub ropień, który może ujść na zewnątrz pyska, 
ale miałem też przypadki wewnętrznych ropni.  

Wówczas musimy wyleczyć ropień antybiotykiem i środkami prze-
ciwbólowymi (około 3 dni) i wówczas zająć się zębem. Przy mocnym 
krwawieniu można zastosować ozon lub spongostan. Poza tym jeżeli 
jest ogromny kamień nazębny praktycznie zespalający zęby na żu-
chwie, po jego zdjęciu kości żuchwy mogą pęknąć, zabieg wówczas 
należy wykonywać powoli. Pamiętajcie, że kły u zwierząt są bardzo 
ważne, gdyż stanowią integralną część żuchwy. Usunięcie ich powo-
duje rozchwianie równowagi kostnej, która po pewnym czasie może 
dojść do siebie (może też powodować wypadanie języka na stronę po 
usuniętym kle – ale to już jest sprawa kosmetyczna). 

Opiekuję się kilkoma psami z niedorozwojem szkliwa. Jestem prze-
konany, że u tych zwierząt nieprawidłowa produkcja szkliwa jest wy-
nikiem chorób dziedzicznych związanych bezpośrednio z ilością ma-
cierzy szkliwa. Jest to wrodzony niedorozwój – prawdopodobnie był 
tam prowadzony chów wsobny, zęby są objęte zmianami w postaci 
ubytków szkliwa.  

Leczenie jest bardzo uciążliwe, wymagające wykonywania licznych 
zabiegów (co 2 miesiące przegląd, polerowanie, albo używanie skale-
ra). Właściciel często decyduje się na ekstrakcję zębów ze względów 
czysto finansowych, ponieważ leczenie jest kosztowne i długotrwałe, 
często nawet w przypadkach gdy leczenie zęba rokuje się pozytywnie.  

U bokserów bardzo często spotykam rozrosty śluzówki w jamie 
ustnej nad zębami (tło wirusowe). Ja usuwam to nożem elektrycznym, 

PRAKTYKA TERENOWA 
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który koaguluje tkanki, brak krwawienia, podobnie jak brodawki w 
jamie ustnej.  

Leczenie zębów u kotów i psów różni się znacznie, gdyż np. zęby 
kota są ostre i kruche z racji swego kształtu i wielkości, wymagają 
znacznej uwagi przy wykonywaniu zabiegów.  

U psów zmienia się to w zależności od rasy, ale ogólnie czym więk-
szy pies tym łatwiejsza jest dostępność, łatwiej leczyć, wykonywać za-
biegi (co do ekstrakcji to bym się zastanawiał). 

Leczenie chorób zębów bez zdjęć Rtg jest bez sensu. Gabinet w któ-
rym wykonywane są zabiegi stomatologiczne powinien być wyposażo-
ny w cyfrowy aparat Rtg, a standardem nie powinien odbiegać od ga-
binetów stomatologicznych dla ludzi. 

■ 

Stomatologia cz. 3 „Leczenie” 
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PRAKTYKA TERENOWA 

 
 
lek. wet. Mateusz Waszkiewicz 
 
 
 

PRAKTYKA KLINICZNA PRAKTYKA KLINICZNA PRAKTYKA KLINICZNA PRAKTYKA KLINICZNA ––––    WŁOCHYWŁOCHYWŁOCHYWŁOCHY    
 
 
Na początku października 2009 roku miałem okazję spędzić 1 dzień 

w pracy z włoskim lekarzem weterynarii, specjalistą w dziedzinie cho-
rób bydła. Postaram się opisać to co widziałem i zwrócić uwagę na ele-
menty, które w znacznym stopniu odróżniają rynek pracy we Wło-
szech i Polsce. 

Region północnych Włoch cechuje wysoka koncentracja produkcji 
rolniczej, która pokrywa większość zapotrzebowania kraju na produk-
ty rolne. Zlokalizowana jest tam znaczna część producentów mleka. 
Struktura gospodarstw zmieniała się z biegiem lat. Dziś ponad połowa 
stad bydła w Regionie Cremona posiada 100-300 krów dojnych. Prze-
ciętna powierzchnia takiego gospodarstwa to około 300 ha. W pełnym 
wymiarze godzin pracują tam 3-4 osoby zajmujące się udojem i 2 odpo-
wiedzialne za prowadzenie prac polowych. Bardzo często dojenie wy-
konują imigranci, głównie muzułmanie. 

We Włoszech znajduje się 14 Wydziałów Weterynaryjnych, wszy-
scy więc zadają sobie pytanie co się stanie z absolwentami uczelni w 
najbliższych latach. Znaleźć pracę w zawodzie nie jest łatwo. Kiedy 
zapytałem na jaką pensję może liczyć świeżo upieczony lekarz wetery-
narii pracujący w lecznicy, odpowiedziano mi, że między 0 a 300 euro 



57 

miesięcznie. Wynika to ogromnej konkurencji na rynku pracy. Podob-
no atrakcyjne finansowo są stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej. 

Danio Buoli – lekarz, z którym miałem przyjemność spędzić 1 dzień 
jest specjalistą w dziedzinie chorób bydła. Jak większość włoskich buja-
tryków pracuje w pojedynkę. Efekt jest taki, że zaczyna pracę wcześnie 
rano, a kończy późno wieczorem. Wolne ma jedynie niedzielne popo-
łudnia, kiedy odmawia wykonywania zgłoszeń i jeździ tylko do po-
ważnych przypadków: trudny poród lub wypadnięcie macicy. Praw-
dopodobnie samodzielna praca wynika z dokonanego wyboru lekarza, 
na co na pewno ma wpływ ilość absolwentów opuszczających Wydzia-
ły Weterynaryjne każdego roku. Po zapytaniu o urlop odpowiedział 
mi, że ustala 1 tydzień wolny w ciągu roku, kiedy wybiera się z rodzi-
ną na wakacje, a w pracy zastępuje go kolega działający samodzielnie 
w okolicy. 

Promień zasięgu swojej pracy określił na 40 km, oczywiście jak 
wszędzie tereny działalności różnych lekarzy pokrywają się.  

A propos „lecznicy” jako budynku, nie ma. Prawdopodobnie funk-
cjonuje to na zasadzie działalności gospodarczej i wszystko, co potrzeb-
ne trzyma się w garażu lub samochodzie.  

A co tak naprawdę jest potrzebne do wykonywania pracy lekarza 
terenowego w północnych Włoszech? Na pierwszy rzut oka to samo co 
w Polsce: samochód, narzędzia, środki znieczulające, słomki z nasie-
niem i odpowiedni zbiornik z ciekłym azotem. Ktoś mógłby spytać o 
antybiotyki, hormony, płyny infuzyjne. Lekarz nie ma prawa ich posia-
dać !!! 

We Włoszech od ponad 20 lat dystrybucją produktów leczniczych 
weterynaryjnych zajmują się odpowiednie apteki!!! 

Moje zaskoczenie wywołał fakt, kiedy po wykonaniu zabiegu repo-
zycji przemieszczenia trawieńca lekarz zalecił zastosowanie antybioty-

Praktyka kliniczna – Włochy 
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ku przez kolejne 3 dni. Hodowca zniknął na chwilę, przyniósł nową 
butelkę antybiotyku z „domowej apteczki” i zaaplikował krowie. Mało 
tego, jeśli chodzi o leczenie niepłodności to lekarz terenowy diagnozuje 
problem i zostawia wytyczne do dalszego postępowania. Najprawdo-
podobniej kończy się to wypisaniem recepty i wysłaniem hodowcy do 
odpowiedniej apteki w celu kupienia i zastosowania hormonów. Po-
dobnie jest w przypadku terapii płynami. Po badaniu klinicznym le-
karz zostawia instrukcję postępowania i zootechnik zatrudniony na 
farmie wykonuje wlew dożylny.  

Podobno nadzór farmaceutyczny bardzo restrykcyjnie podchodzi 
do zakazu posiadania produktów leczniczych weterynaryjnych przez 
pracujących lekarzy stosując wyrywkowe kontrole. Ciekaw jestem, w 
jaki sposób odbywa się kontrola hodowców pod kątem tego czy fak-
tycznie przestrzegają okresów karencji przewidzianej dla tkanek. Poza 
tym ciężko mi sobie wyobrazić jak w takim układzie wygląda praca w 
sektorze zwierząt towarzyszących ? Czyżby każdy właściciel był na 
tyle wyszkolony, by aplikować „leki” w zastrzykach samodzielnie w 
domu? Czy może przychodzi z zakupionym produktem do „lecznicy” i 
stosowaniem zajmuje się lekarz?  

Większość lekarzy terenowych zajmuję się również inseminacją. Ze 
względu na wielkość stad pewnie rzadko zdarzają się wyjazdy do poje-
dynczych krów, chyba że sprawa dotyczy zabiegów operacyjnych. 
W dniu kiedy ja byłem krowy w większości zsynchronizowano i przy-
gotowanych do inseminacji było od kilku do kilkunastu w gospodar-
stwie.  

Po zajęciu miejsca w samochodzie zwróciłem uwagę na sprzęt jaki 
znajdował się w aucie. Była to skrzynka z narzędziami, nici, środki 
znieczulające, USG, instrumenty potrzebne do inseminacji, analizator 
krwi i właściwie tyle. Poruszaliśmy się dynamicznym kombi z napę-
dem na cztery koła. W trakcie jazdy zwróciłem uwagę na licznik samo-
chodu, widniał na nim przebieg 89 000 km. Zapytałem ile czasu użyt-
kowane jest auto?  

Odpowiedź brzmiała: 9 miesięcy!  
W ciągu jednego popołudnia obsłużyliśmy 6 gospodarstw, z czego 

inseminowano około 30 krów, wykonano 2 zabiegi repozycji prze-
mieszczenia trawieńca oraz ustalono przyczyny obniżenia apetytu 
i odwodnienia 2 krów. Oprócz wykonanej pracy pokonaliśmy 250 kilo-
metrów, a dystans całego dnia często przekracza 500km.  

PRAKTYKA TERENOWA 
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Przejazdy nie były wielkim problemem ze względu na dobre na-
wierzchnie dróg, ale ilość pracy odpowiadała prędkości z jaką pokony-
waliśmy kolejne kilometry. Wymiana samochodu następuje najczęściej 
co 2 lata. 

W obecnej sytuacji nie zawsze lekarze mają wiele pracy. Ja miałem 
przyjemność poznać osobę doświadczoną i szanowaną w danej okoli-
cy, ale jak wspomniałem na początku, wejście na rynek usług wetery-
naryjnych wiąże się z wieloma trudnościami.  

Zabieg repozycji przemieszczenia trawieńca wykonano przez lapa-
rotomię prawostronną, niezależnie czy narząd przesunął się na lewą 
czy prawą stronę. Metoda, którą widziałem polega na umocowaniu 
okolicy odźwiernika trawieńca do ściany jamy brzusznej przy pomocy 
chromowanej nici. Opieka pooperacyjna obejmuje stosowanie antybio-
tyku parenteralnie przez 3 dni. 

Kolejną ciekawostką jest przenośny analizator krwi – urządzenie 
dające pogląd na wiele parametrów. Krew pobrana do małej próbówki 
najczęściej z żyły nabrzusznej doczaszkowej powierzchownej, apliko-
wana jest do małej strzykawki, a ta do odpowiedniej kasety wkładanej 
do analizatora. Po kilku chwilach wynik jest gotowy do odczytania 
i wydruku. Sprzęt, który widziałem był wielkości niewielkiej drukarki 
komputerowej, a wyprodukowała go firma OSMETECH. Parametry 
ukazujące się na wyświetlaczu to: poziom pH, zawartość CO2, O2, 
HCO3, jonów Na+, K+, Ca++, zawartość hemoglobiny, poziom hema-
tokrytu, temperatura pobranej próbki krwi, MCHC i inne. Poza tym w 
użyciu są proste aparaty do oznaczania poziomu glukozy, wapnia, czy 
ciał ketonowych we krwi. 

Po badaniu ogólnym i analizie wyników krowy z biegunką lekarz 
stwierdził, że zwierzę powinno otrzymać w ciągu doby 12 litrów roz-
tworu fizjologicznego dożylnie. Wlew kroplowy wykona zatrudniony 
w gospodarstwie zootechnik, który na tej fermie zajmuje się też insemi-
nacją.  

Zabudowania w przeciętnym gospodarstwie to: budynki mieszkal-
ne i użytkowe otaczające dziedziniec w kształcie podkowy, za nimi 
znajduje się obora. Często posiada ona system nawiewów i „zraszania” 
zwierząt, co przydaje się w upalne dni. Zasadnicza konstrukcja to pła-
ski dach podparty kolumnami, a ściany tworzą rolety opuszczane na 
zimę. 

Region Cremona to obszar o wysoce wyspecjalizowanej produkcji 
zwierzęcej, a w szczególności produkcji mleka. Możliwość spędzenia 
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tam jednego dnia pozwoliła mi przynajmniej częściowo zapoznać się z 
pracą lekarza weterynarii Północnych Włoszech. Skłania to do refleksji 
czy z biegiem czasu upodobnimy się do kolegów z Południa, czy może 
nasza branża podąży w innym kierunku. Warto jednak raz na jakiś 
czas udać się do zaprzyjaźnionych ludzi i spojrzeć na swoją pracę z tro-
chę innej perspektywy. 

■ 

PRAKTYKA TERENOWA 
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lek. wet. Józef Wszeborowski 
Prywatna praktyka w Juchnowcu Dolnym 
 
 

ŁASUCH (A) W TARAPATŁASUCH (A) W TARAPATŁASUCH (A) W TARAPATŁASUCH (A) W TARAPATACHACHACHACH    
 
 
Obżarstwo nie popłaca. Przekonała się o tym jedenastoletnia koby-

ła o imieniu Łasucha „mieszkająca” w gospodarstwie Jana Korniluka z 
miejscowości Zajączki w gminie Juchnowiec Kościelny. Przez swoje 
łakomstwo znalazła się w prawdziwych tarapatach – wpadła do głębo-
kiej na dwa metry piwnicy. 

 
Łasucha jest wielką miłośniczką gotowanych ziemniaków, które 

właściciel przygotowuje w parniku dla trzody chlewnej a syn Karol 
rozpieszczał swoją kobyłkę tym przysmakiem. Koń to mądre zwierzę, 
więc w dniu 28 kwietnia w godzinach rannych poszło na deser w zna-
jome miejsce na gotowane ziemniaczki. Wchodząc przez drzwi do ma-

łego chlewu zapomniało, 
że w tym pomieszczeniu 
jest otwór w betonowej 
podłodze prowadzący do 
piwnicy, skąd były brane 
ziemniaki. Ku wielkiemu 
zaskoczeniu nie wiedząc 
kiedy, jak i dlaczego zna-
lazło się w piwnicy, Gdy 
młody pan Karol zaczął 
szukać swej klaczy – uj-
rzał jedynie głowę konia 
wystającą z otworu piw-
niczego. Wezwał na po-
moc sąsiada, a ten straż 
pożarną, policję i lekarza 
weterynarii. Ponieważ 
sąsiad miał już doświad-

Dla Łasuchy akcja ratownicza zakończyła się peł-
nym powodzeniem. Choć klacz jest w ostatnim mie-
siącu ciąży całe zamieszanie zniosła bez szwanku 
zarówno jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, jak i psy-
chiczne – ocenił uczestniczący w akcji lekarz wetery-
narii. Na zdjęciu klacz ze swym opiekunem – Karo-
lem Kornilukiem ( z lewej) oraz Józefem Wszebo-
rowskim – lekarzem weterynarii, który nadzorował 
całą akcję oraz badał stan zwierzęcia po zakończe-
niu przygody. 
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czenie w tym zakresie rozpoczął wstępną akcję ratunkową. Osiem lat 
temu u jego sąsiada kobyła wpadła zimą, ślizgając się na lodzie do be-
tonowej studni i wtedy również wystawała jedynie głowa. Straż pożar-
na założyła wokół klaczy pas pod zadem i ogromnym dźwigiem wy-
ciągnęła zwierzę. Stwierdzono jedynie kilka zadrapań skóry. Otrzyma-
ło ono leki uspokajające aby w czasie wyciągania nie złamało nóg. 

W tym przypadku by zwierzę wyciągnąć trzeba było rozebrać dach 
budynku lub zburzyć jego szczyt. Pod wodzą pana Jerzego zaczęto po-
szerzać otwór. Strażacy przy pomocy ciężkiego sprzętu wycięli w beto-
nie większy otwór, a do piwnicy pod nogi klaczy wsypywano piach 
i układano słomę aby zwierzę siedząc na zadzie nie doznało większych 
obrażeń. Trzeba było działać ostrożnie, ponieważ kobyła była w ostat-
nim miesiącu ciąży. Gdy nasypano wystarczająco ilość piachu, a otwór 
był dostatecznie duży pan Jerzy jako wielki hodowca, miłośnik i znaw-
ca koni, osobiście poprowadził akcję ratowniczą. Kobyła uchwycona za 
kantar i szarpnięta podskoczyła do góry i za chwilę stała już w oknie 
małego chlewu. Wyprowadzono ją drzwiami. Gdy przeprowadzono 
oględziny jedynym śladem wypadku były lekkie otarcia na łopatce 
i zadzie konia. Szok, który przeżyła był ogromny – okrzyki ludzi, piły 
tnące beton, łamacze betonu, tumany kurzu. N głowę klaczy założono 
koc by zmniejszyć stres. Kilka godzin później klacz wyglądała jakby 
nie przeżyła największej przygody życia, które mogła utracić przez za-
miłowanie do ziemniaków. Brzmi to jak bajka, ale sytuacja ta wydarzy-
ła się naprawdę.  

■ 

PRAKTYKA TERENOWA 
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lek. wet. Józef Matyskieła 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie 
 
 

PIES NIE KOTPIES NIE KOTPIES NIE KOTPIES NIE KOT    
 
 
Kończył się kolejny majowy dzień spędzony w pracy. Dzień wyjąt-

kowo ponury, pochmurny i deszczowy. Tuż przed godz. 15°° nagle 
zadzwonił telefon, stawiając mnie na nogi skuteczniej niż wypite wcze-
śniej dwie kawy. Podniosłem słuchawkę. Po drugiej stronie odezwał 
się wzburzonym głosem mocno poirytowany facet, jak się okazało – 
mieszkaniec Rajgrodu: 

– Jak to jest możliwe panie doktorze? Systematycznie szczepię psa, 
a pan mi tu przysyła decyzję nakazującą przeprowadzenie obserwacji 
przeciw wściekliźnie? Po co więc każdego roku chodzę z psem do d-ra 
Grądzkiego? Na dodatek ten warszawiak, którego niby pogryzł mój 
burek nasłał na mnie policję.  

– Mając na względzie ludzkie zdrowie i życie, każdego psa, który 
pogryzł należy poddać 15-dniowej obserwacji. Tak mówią przepisy! – 
wyjaśniłem. – Nigdy nie ma pewności, czy po podaniu szczepionki 
pies został w pełni uodporniony na tę groźną chorobę, bo nie ma szcze-
pionek o stuprocentowej skuteczności – dodałem.  

– Proszę pana! Mój pies wcale tego gościa nie pogryzł, tylko chwy-
cił zębami za nogę i żeby zaraz robić sensację i policję wzywać? – na-
rzekał dalej mój rozmówca. 

– Pogryzł, nie pogryzł, ale naraził człowieka na ból, stres i cierpie-
nie moralne. Pies ma ostre zęby i mocne szczęki, więc nawet samo 
uchwycenie nogi zębami jest bolesne i poszkodowanego może nieźle 
przestraszyć. Poza tym do obowiązków właściciela zwierzęcia należy 
takie jego utrzymanie, żeby nie biegało luzem – wyjaśniłem. 

– Ale on nie biega luzem. Raz tylko wyrwał się z podwórka i żeby 
takie rzeczy robić? – marudził dalej, nie mając wcale zamiaru kończyć 
rozmowy. 

– Pies, jak to pies, zdarza się, że czasem kogoś pogryzie – próbowa-
łem zbyć natręta.  
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– A żeby pan wiedział! Pies nie kot! – po tych słowach mój roz-
mówca dość niespodziewanie odłożył słuchawkę. 

– W taką pogodę nie tylko psy bywają rozdrażnione – pomyślałem. 
 

Grajewo, 18 maja 2010 
 

■ 

PRAKTYKA TERENOWA 



65 

 
 

dr Aleksandra Tucholska-Lenart 
Ekspert Badań DNA Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 
 
 

WYKORZYSTANIE METOD WYKORZYSTANIE METOD WYKORZYSTANIE METOD WYKORZYSTANIE METOD     
BIOLOGII MOLEKULARNEJ W IDENTYFIKACJI BIOLOGII MOLEKULARNEJ W IDENTYFIKACJI BIOLOGII MOLEKULARNEJ W IDENTYFIKACJI BIOLOGII MOLEKULARNEJ W IDENTYFIKACJI     
OFIAR KATASTROF MASOWYCHOFIAR KATASTROF MASOWYCHOFIAR KATASTROF MASOWYCHOFIAR KATASTROF MASOWYCH    

 
 
Katastrofa samolotu prezydenckiego TU – 154M pod Smoleńskiem 

pochłonęła 96 ofiar. Zginęli wszyscy – prezydent Lech Kaczyński 
z małżonką Marią, ostatni prezydent na uchodźstwie – Ryszard Kaczo-
rowski, senatorowie, posłowie, a wśród nich przedstawiciel naszego 
zawodu – dr nauk wet. Leszek Deptuła, generalicja, członkowie ro-
dzin katyńskich, duszpasterze różnych wyznań, oficerowie BOR 
i członkowie załogi tragicznego w skutkach lotu nr 101. Obserwując 
trudny i bolesny dla rodzin proces identyfikacji szczątków ofiar – za-
proponowałam redakcji artykuł, który przybliżyłby Koleżankom i Ko-
legom obowiązujące w tym zakresie procedury. 

Obowiązujące metody identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich 
w zależności od stopnia ich wiarygodności zostały uszeregowane pod-
czas V Konferencji Komisji Interpolu ds. Identyfikacji Ofiar Katastrof 
Masowych i Klęsk Żywiołowych, która miała miejsce w Lyonie w 1993 r.  

Zgodnie z tymi wytycznymi – za najbardziej wiarygodną uznano 
metodę identyfikacji genetycznej.  

Do pozostałych, dopuszczalnych metod (w kolejności ich efektyw-
ności i stopnia wiarygodności) należą: 

− porównanie odcisków palców (jeśli osoba była daktyloskopowa-
na przyżyciowo), 

− badania porównawcze uzębienia (jeśli istnieje kompletna karta 
leczenia stomatologicznego), 

Bezpieczeństwo pasz a kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywności...  
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− badania radiologiczne (jeśli istnieje dokumentacja archiwalna), 
− porównanie danych medycznych na podstawie przebytych za-

biegów chirurgicznych (jeśli istnieje dokumentacja medyczna), 
− porównanie znaków szczególnych w postaci blizn, znamion 

i tatuaży, 
− porównanie danych dot. rysopisu, 
− identyfikacja rzeczy osobistych takich jak odzież i biżuteria, 
− identyfikacja na podstawie dokumentów ujawnionych przy 

zwłokach lub szczątkach, 
− rozpoznanie przez członków rodziny lub znajomych. 
Zgodnie z powyższym – za najbardziej efektywne narzędzie iden-

tyfikacji zwłok i szczątków ludzkich uznano metody biologii moleku-
larnej wykorzystujące DNA zawarte w jądrze komórkowym (dzie-
dziczone po połowie od każdego z rodziców), DNA obecne w cytopla-
zmie komórki – tzw. mitochondrialne DNA – mtDNA (dziedziczone 
wyłącznie w linii żeńskiej) oraz analizę polimorfizmu markerów gene-
tycznych chromosomu Y – specyficznego dla płci męskiej.  

Badania genomowego DNA zawartego w jądrze komórkowym za-
bezpieczonego materiału biologicznego (fragmenty tkanek i narządów, 
włosy) polegają na określeniu tzw. profilu DNA osoby, od której po-
chodzi badany materiał i jego porównaniu z profilami DNA od poten-
cjalnych krewnych (rodzice, rodzeństwo, dzieci). Przeprowadzenie ba-
dań w obrębie 16 odcinków badanego DNA pozwala uzyskać unikalny 
profil genetyczny. Taki test w połączeniu z określeniem płci jest wyko-
nywany rutynowo we wszystkich przypadkach identyfikacji zwłok 
i szczątków ludzkich.  

Badania DNA mitochondrialnego polegają na analizie sekwencji 
DNA występującego w cytoplazmie komórki i dziedziczonego wyłącz-
nie w linii matczynej (wszystkie dzieci jednej kobiety mają identyczną 
sekwencję tego DNA). Ten rodzaj DNA jest badany najczęściej w przy-
padku, gdy DNA jądrowe zostało zdegradowane wpływem ekstremal-
nych warunków środowiskowych np. w wyniku procesów gnilnych 
zachodzących w zwłokach i szczątkach ludzkich. Uzyskany wynik ba-
dania odnosi się do wyniku badań materiału porównawczego (pocho-
dzącego nawet od dalekich krewnych w linii matczynej) osoby, której 
szczątki podlegają identyfikacji. 

Od kilku lat, w celach identyfikacyjnych badany jest również poli-
morfizm obecny na chromosomie Y. W tym przypadku badane DNA 
dziedziczone jest wyłącznie w linii męskiej, a więc identyczne cechy 
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będą posiadać osobnicy spokrewnieni w linii męskiej, czyli ojciec, sy-
nowie, stryj, dziadek. Materiał porównawczy do tego typu badań iden-
tyfikacyjnych może zatem pochodzić od każdej osoby spokrewnionej w 
linii męskiej z osobą podlegającą identyfikacji. 

W badaniach identyfikacyjnych zwłok i szczątków ludzkich najczę-
ściej przeprowadza się komplet w/w analiz.  

Po raz pierwszy genetyczna metoda identyfikacji z zastosowaniem 
mtDNA została wykorzystana w 1992 roku w odniesieniu do szcząt-
ków kostnych ostatniego cara Rosji – Mikołaja II, jego żony Aleksandry 
oraz ich dzieci – zamordowanych 16 lipca 1918 roku przez bolszewi-
ków. Badania genomowego DNA zawartego we fragmentach ekshu-
mowanych kości – przeprowadzone przez naukowców z brytyjskiego 
Forensic Science Service – potwierdziły przypuszczenie iż w płytkim 
przydrożnym grobie w okolicach Jekaterynburga znajdują się m. in. 
szczątki członków pięcioosobowej rodziny. Dla ustalenia przynależno-
ści tych szczątków do dynastii Romanowów – w amerykańskim labora-
torium wojskowym AFDIL przeprowadzono badania DNA mitochon-
drialnego ujawnionych fragmentów kostnych w celu ustalenia pokre-
wieństwa z żyjącym krewnym carowej w linii matczynej – księciem 
Edynburga i księżną Xenią SFiri. W przypadku cara – ostatecznej iden-
tyfikacji dokonano w oparciu o badania DNA mitochondrialnego wy-
izolowanego z kości ekshumowanych zwłok jego młodszego brata – 
księcia Georgija. 

Współcześnie – największą i najtrudniejszą w dziejach historii ope-
racją identyfikacji osób z zastosowaniem zaawansowanych metod i 
technologii biologii molekularnej było ustalenie tożsamości oraz liczby 
ofiar ataku terrorystycznego na World Trade Center. Zamach ten po-
ciągnął za sobą więcej ofiar i strat niż jakikolwiek inny na świecie. 
Ustalenie tożsamości ofiar wymagało przeprowadzenia badań DNA 
zabezpieczonych szczątków ofiar oraz materiału porównawczego od 
ich domniemanych krewnych na niespotykaną dotąd skalę. Wg jed-
nych źródeł zginęło wtedy 2749, a wg innych 2752 osoby. Do stycznia 
2009 roku zidentyfikowano 1614 osób. Wg danych z 11.01.2009 roku, w 
miejscu będącym pod opieką lekarza medycyny sądowej zwanym Me-
morial Park znajduje się jeszcze 10 000 szczątków ludzkich, które cze-
kają na zakończenie badań identyfikacyjnych i przeniesienie do miejsca 
pamięci w Strefie Zero. 

Proces identyfikacji ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego TU –
154M rozpoczął się już w godzinach wieczornych 10 kwietnia i trwał 

Wykorzystanie metod biologii molekularnej w identyfikacji ofiar katastrof... 
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nieprzerwanie 11 dni angażując najwyższej klasy specjalistów z zakre-
su medycyny sądowej i kryminalistyki z Rosji i Polski. Do dnia 17 
kwietnia zidentyfikowano 75 osób. W napięciu czekaliśmy na wyniki 
badań DNA które miały zakończyć procedury identyfikacyjne pozosta-
łych 21 ofiar. Metody biologii molekularnej nie zawiodły. W czwartek – 
20 kwietnia – pomyślnie ukończono proces identyfikacji wszystkich 
ofiar. 

P.S. W tym roku mija 25 lat od momentu wdrożenia metod biologii 
molekularnej do kryminalistyki i medycyny sądowej. Nowe metody 
i technologie nadały niespotykany dotąd wymiar identyfikacji człowie-
ka, którego unikalny profil DNA może zostać określony nawet w przy-
padku, gdy dysponujemy tylko 2 nanogramami jego DNA. 

 
■ 
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lek. wet. Stefan Popko 
 
 

PRZEDWCZESNA ŚMIERĆPRZEDWCZESNA ŚMIERĆPRZEDWCZESNA ŚMIERĆPRZEDWCZESNA ŚMIERĆ    
 
 
Czym jest przedwczesna śmierć? Przedwczesną śmiercią nazywa-

my nikotynizm, alkoholizm, narkomanię oraz cukrzycę. To właśnie 
tym patogenom, które stanowiły przyczynę przedwczesnej śmierci na-
szych bliskich, którzy często przebywali w towarzystwie zadymionym, 
zakrapianym alkoholem chciałbym poświęcić ten artykuł.  

Powstanie takiego uzależnienia u człowieka jest klęską takiej oso-
by oraz jej rodziny - często zapowiada tragedię. Stosowanie wyżej wy-
mienionych używek uzależniających wywołuje szkodliwe zaburzenia 
w regulacji i stężeniu glukozy we krwi prowadząc do cukrzycy pierw-
szego i drugiego stopnia. Osoby te zobojętnione, często nieświadome 
swojej choroby, są nieleczone, ponieważ nie wykonują badań, nie dbają 
o siebie, bo młodość, bo nie ma czasu, bo konkurencja, bo akcja goni 
akcję. Nie było czasu na zjedzenie ze spokojem śniadania czy też obia-
du w odpowiednim terminie czasowym, tylko kawałek kiełbasy z jakąś 
tam bułką lub „pajdą” chleba w rękę i za kierownicę po uzupełnieniu 
bagażnika i torby z lekami. Tak wyglądało życie moich kolegów w ter-
nie, jak również i moje, kiedy miałem 21 gospodarstw uspołecznionych 
i 105 wsi do obsługi. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do nagłych 
śmierci oraz ciężkich chorób w tym również cukrzycowych.  

Osoby z cukrzycą, palące papierosy oraz nadużywające alkoholu 
muszą pamiętać, że w ich życiu występuje już nie jeden czynnik utrud-
niający im współzawodnictwo z innymi osobami w czasie rodzinnych 
i towarzyskich uczt. Jest cukrzyca i nie możemy do niej dodać innych 
przeszkód jakimi są lekomania, narkomania, czy alkoholizm, które od-
dalają od rzeczywistych problemów, a tym samym sprzyjają wielu no-
wym tragicznym sytuacjom życiowym, przyczyniając się w końcowym 
efekcie do przegranej.  

Teraz chciałbym poświęcić kilka słów patologii palenia papiero-
sów, zażywania narkotyków oraz nadużywania alkoholu w różnych 
postaciach. Osobiście nigdy nie paliłem papierosów i nie nadużywałem 
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alkoholu, ale z obserwacji otoczenia wiem czym to grozi. Obecnie pod-
noszę swoją wiedzę uczestnicząc w zjazdach, konferencjach i kongre-
sach naukowych, medycznych oraz weterynaryjnych śledząc jednocze-
śnie postępy w diagnostyce, lecznictwie, technice medycznej i wetery-
naryjnej, czego dowodem są certyfikaty oraz wyróżnienia z uczestnic-
twa w ich przebiegu, jak również brania udziału w konkursach. 

Palenie papierosów pochłania więcej śmiertelnych osób niż AIDS, 
HIF, wypadki drogowe i inne uzależnienia razem wzięte. Nikotynizm 
jest przyczyną 33% wszystkich zgonów wśród miliarda palących męż-
czyzn i 22% wszystkich zgonów wśród 250 milionów palących kobiet, 
ponieważ w dymie papierosowym znajdują się takie substancje tok-
syczne jak: tlenek węgla (czad), tlenek azotu, tlenek siarki, potasu oraz 
magnezu,arsen, ołów, kadm, rtęć, buten, toluen, polon 210, cyjanowo-
dór – kwas pruski, fenol, kreozol oraz węglowodory smoliste. Świato-
wym liderem wśród palaczy są Chińczycy. W kraju tym pali aż 60% 
mężczyzn i 37%, kobiet którzy wypalają 37% wszystkich papierosów 
na świecie. Z ostatnich analiz opracowanych przez World Lung Foun-
dation i American Cancer Society tzw Tabacco Atlas dotyczących pale-
nia tytoniu na świecie wynika, że jeżeli utrzymają się aktualne trendy 
palenia papierosów to w przyszłym roku z powodu chorób układu 
krążenia krwionośnego, limfatycznego i moczowego, nerek, pęcherza 
moczowego, szyjki macicy i macicy, prostaty, wątroby, niektórych po-
staci białaczek i nowotworów, a zwłaszcza chorób układu oddechowe-
go umrze 6 milionów ludzi, a w całym XXI w. nawet miliard osób 
wcześniej niż osoby nie palące papierosów. Statystycznie palacze umie-
rają o 15 lat wcześniej niż osoby niepalące. Bierne palenie powoduje 
śmierć 200 tysięcy osób rocznie. Dane te dotyczą w szczególności ludzi 
narażonych na dym tytoniowy w domu, miejscu pracy, kinach, te-
atrach, środkach transportu publicznego – pociągach, oraz placówkach 
społecznej opieki zdrowia. W Polsce blisko ¼ młodych palaczy spróbo-
wała palenia tytoniu przed 10 rokiem życia! Dlatego też należy zwięk-
szyć nakłady na uświadamianie wszystkich Polaków, że wytwarzana 
w dymie papierosowym nikotyna wraz z innymi substancjami jest bar-
dzo toksyczna. Naukowcy potwierdzają, ze wypalenie 20 szt. papiero-
sów dziennie (1 paczki) dostarcza do organizmu palacza 6- mg. alkalo-
idu nikotyny i może okazać się dawką śmiertelną dla osoby, która nie 
miała z nią styczności np.: noworodki i niemowlęta. Ponadto powoduje 
wzrost stężenia kadmu we krwi krążącej 4-krotnie większe niż u osoby 
niepalącej, ale będącej w otoczeniu palacza. To znaczy, że kadm dostaje 
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się do organizmu drogą wziewną, powodując w jakimś stopniu rozed-
mę płuc oraz zwiększając kilkakrotnie ryzyko zachorowania na raka 
płuc, uszkadzając serce, nerki, trzustkę i inne narządy wewnętrzne 
i zewnętrzne. Nawet po wypaleniu jednego papierosa zaopatrzenie 
tkanek w tlen zmniejsza się o 8%. Odpowiedzialność za to ponosi obec-
ny w dymie papierosowym tlenek węgla, który powstaje przy spalaniu 
wszystkiego w ognisku, grillu oraz piecu. Tlenek węgla (czad) uszka-
dza w pierwszej kolejności układ krążenia oraz centralny układ nerwo-
wy, zwiększając podatność na infekcje zwłaszcza grypowe i ataku ast-
my. Niedotlenienie organizmu przyśpiesza akcje serca, podwyższa ci-
śnienie tętnicze, tworząc serce najbardziej zapracowaną częścią nasze-
go ciała. A my czasami świadomie sami sobie szkodzimy. 

Zachorowalność na nowotwory rośnie u osób palących i pijących 
alkohol, jak również u tych, które przebywają w środowisku palaczy, 
ponieważ ich wyziewy są szkodliwe, zwłaszcza dla dzieci i osób star-
szych. Wywołują one bezobjawową dysfunkcję płuc i lewokomorowe 
niedokrwienie mięśnia sercowego, nadkomorowe zaburzenie rytmu 
serca, komorowe zaburzenie rytmu serca, bóle w klatce piersiowej 
i zawał serca, nadciśnienie tętnicze, oraz zapalenie osierdzia. 

Substancje smoliste brązowego koloru, będące mieszaniną węglo-
wodorów zlepiających rzęski wyściełające błonę śluzową dróg odde-
chowych i płuc uniemożliwiają ich oczyszczanie. Między innymi pa-
lacz cierpi na poranną chrypkę, kaszel oraz przewlekle zapalenie dróg 
oddechowych. ( Pierwsze zdjęcie) 

Wracając do kadmu i jego toksyczności pragnę zaznaczyć, że Mię-
dzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for 
Research on Cancer IARC) umieściła kadm na czele listy czynników 
rakotwórczych, natomiast naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego z 
Berkeley dowiedli, że ryzyko białaczki występującej u dzieci jest więk-
sze, jeżeli rodzice palą papierosy oraz gdy ojciec pali dłużej i więcej 
przed zapłodnieniem (poczęciem dziecka) jak również w okresie póź-
niejszym naraża je na obecność dymu papierosowego. Przestrzegano 
obecnych oraz przyszłych ojców przed sięganiem po papierosy, alko-
hol i narkotyki.  

Kobiety palące papierosy przechodzą wcześniej menstruację, a tym 
samym wcześniej pozbawiają się ochronnego działania estrogenów. 
Hormony te trzymają na dystans wiele czynników chorobotwórczych 
występujących u kobiet, podnosząc ich naturalną odporność. Nato-
miast u mężczyzna andropauza to niedobór męskich hormonów, które 
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wpływają na funkcjonowanie ich organizmu. Niedobór tych hormo-
nów objawia się zaburzeniem życia seksualnego w tym zmniejszoną 
potencją i utratą libido. Powoduje także zaburzenia w metabolizmie, z 
czym nierozłącznie wiąże się nadwaga wywołująca cukrzycę oraz pro-
blemy z podwyższonym cholesterolem, a to z kolei skutkuje ryzykiem 
nadciśnienia tętniczego lub u palaczy zawałem. Andropauza łączy się 
też ze zmianami w wyglądzie zewnętrznym oraz w psychice. Zalecał-
bym Szanownym Kolegom Seniorom Cytrianom wapnia z witaminą B6 
i witaminą D3 pod nazwą „OSTEO DIAG” uzupełnia niedobory wap-
nia, a witamina B6 zmniejsza ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych. 
Te wszystkie patologie po przebytych Herpeswirusach mam, ale nie 
poddaje się „ Choć szron na głowie i nie to zdrowie to w czynach i ser-
cu u seniorów musi być ciągle maj”!!!  

Kiedy w 1980 roku Pan Dyrektor W. Z. Wet. Doktor Anatol Bacha-
rewicz posadził mnie w pokoju w którym czterech starszych kolegów 
paliło papierosy lub fajkę, ciężko było mi ich przekonać, że dym papie-
rosowy jest najniebezpieczniejszą substancją, która nas otacza i zawiera 
ponad 4200 rożnych szkodliwych związków i około 70 z pośród nich 
ma udowodnione przez naukowców medycznych świata działanie ra-
kotwórcze lub jest o nie podejrzane. Odpowiadano mi często z uśmie-
chem, że „ kto pije i pali to nie ma robali”. I tak wszyscy przedwcześnie 
zeszli z tego świata 

Niewidzialny dym jest również szkodliwy, doznałem tego osobi-
ście w pomieszczeniach hoteli, które zajmowałem po palących papiero-
sy lub narkotyki. Anglicy niewidzialny dym nazwali dymem z trzeciej 
ręki (THIRD HOND SMOKE) To nowe pojęcie sformułowane przez 
badaczy z Uniwersytetu Medycznego Harvarda oznacza niewidzialną, 
ale toksyczna mieszaninę gazów i cząsteczek znajdujących się na wło-
sach, ubraniach, meblach, łóżku, pościeli, czy też dywanach. Dym ten 
pozostaje w pomieszczeniach długo nawet po ich wywietrzeniu i za-
wiera ciężkie metale, karcynogeny a nawet substancje promieniotwór-
cze, które mogą być szczególnie szkodliwe dla dzieci bawiących się na 
podłodze. O ile szkodliwość palenia biernego jest ogólnie znana, o tyle 
niewiele osób zdaje sobie sprawę z istniejących zagrożeń z istnienia 
ukrytego dymu z trzeciej ręki.  

W związku z tym w Wielkiej Brytanii coraz więcej osób decyduje 
się na rzucenie palenia. Po roku obowiązywania zakazu, aż 400 tys. 
osób zrezygnowało z palenia papierosów i fajek. Dzięki temu znacznie 
zmniejszyły się koszty związane z leczeniem chorych palaczy. Ekono-
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miści świata podkreślają, że koszty leczenia i profilaktyki przeciw tyto-
niowej są bardzo wysokie i wynoszą ponad 500 miliardów dolarów 
rocznie- suma obejmuje także chorych na rożne choroby od tytoniowe, 
straty z powodu spadku produkcji oraz wpływ palenia na środowisko 
w którym żyją ludzie i zwierzęta. Niestety plantacje tytoniu nadal się 
utrzymują i wciąż zajmują 4 miliony hektarów ziemi uprawnej na świe-
cie. Tyle hektarów ziemi uprawnej mogłoby służyć produkcji żywności 
dla ludzi i zwierząt. 

Zgodnie z zleceniami Komisji Unii Europejskiej zakaz palenia pa-
pierosów i fajek w miejscach publicznych zostanie wprowadzony w 
krajach wspólnoty unijnej do 2012 roku. W Polsce już taki program zo-
stał opracowany na Konferencji w dniach 12-14 listopada 2009 r. w Kra-
kowie. 

■ 
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SPÓJRZ POD INNYM KĄTSPÓJRZ POD INNYM KĄTSPÓJRZ POD INNYM KĄTSPÓJRZ POD INNYM KĄTEM EM EM EM     
NA WYCIELONE KROWY NA WYCIELONE KROWY NA WYCIELONE KROWY NA WYCIELONE KROWY     

 
 
Współczesne programy utrzymania zdrowia krów mlecznych kon-

centrują się na zwalczaniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej ma-
cicy (endometritis), dlatego krowy są rutynowo badane około 21-35 dni 
po porodzie lub po nieskutecznych inseminacjach.  

Bardzo korzystne może być jednak wczesne wykrycie i leczenie 
ostrego zapalenia macicy, ponieważ to zakażenie jest odpowiedzialne 
za pogorszenie indeksu kondycji ciała oraz straty w produkcji mleka, 
czasami za upadki, ale najczęściej za bezpłodność. Ponadto w 50% 
przypadków nieleczone ostre zapalenie macicy prowadzi do przewle-
kłego endometritis.  

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie lekarzom weterynarii 
i hodowcom nowego sposobu podejścia do zwalczania chorób okresu 
poporodowego, który koncentruje się na klinicznych obserwacjach 
krów w ciągu pierwszych dwóch tygodni po porodzie w celu wczesne-
go wykrycia zakażenia macicy.  

Wykrywanie krów narażonych na zapalenie macicy zaczyna się 
jeszcze przed porodem (niski lub zbyt wysoki indeks kondycji ciała, 
zmniejszenie czasu pobierania pokarmu), chociaż, najważniejszy jest 
okres okołoporodowy. Ryzyko zapalenia macicy wzrasta szczególnie w 
przypadkach trudnych i wymagających manualnej pomocy porodów, 
przy długich porodach, pęknięciu pochwy oraz przy ciążach bliźnia-
czych.  

Hodowcy powinni mieć świadomość, że pomoc porodowa, nawet 
niewielka, będzie zwiększała częstość występowania zapalenia macicy. 
Dlatego, zaleca się (lekarzom weterynarii i hodowcom): 

− Zwracanie szczególnej uwagi na żywienie w okresie przejścio-
wym (monitorowanie spożycia suchej masy w czasie ostatnich 
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dwóch tygodni ciąży). Niskie spożycie energii pogłębia fizjolo-
giczny poporodowy spadek odporności. Bezpośrednio po poro-
dzie można podać krowom wapń i glikol propylenowy. 

− Ograniczenie manualnej pomocy podczas porodu. 
− Wykonywanie wszelkich zabiegów ginekologicznych z zacho-

waniem zasad higieny (oczyszczenie i zdezynfekowanie okolic 
krocza, dokładne umycie rąk, używanie rękawic, czysta ściółka 
w miejscu przebywania krowy). 

− Zwiększenie kontroli poprzez umieszczenie krów zasuszonych 
w specjalnym pomieszczeniu porodowym na około 10 dni przed 
spodziewanym terminem porodu. Miejsce to musi być utrzymy-
wane z zachowaniem szczególnych warunków higienicznych 
i dużą ilością ściółki. 

Po porodzie lekarz weterynarii może zaproponować hodowcy 
przestrzeganie standardowej procedury nadzoru nad wycielonymi 
krowami, na którą składa się: 

 
Rejestracja 
Rejestracja, zarówno w formie papierowej lub komputerowej, jest 

szczególnie przydatna do zapisania daty porodu, przebiegu porodu 
(pomoc, płód zamarły, bliźniaki, pęknięcia pochwy), przebiegu okresu 
poporodowego (szczególnie zatrzymania łożyska, wypadnięcia maci-
cy, hipokalcemii). 

Podstawowe znaczenie dla zapobiegania zapalenia macicy, zarów-
no ostrego jak i przewlekłego ma prawidłowe postępowanie przy za-
trzymaniu łożyska. W wielu krajach, szczególnie w małych stadach, 
powszechnie stosowaną praktyką jest ręczne odklejanie łożyska. Ale, 
takie zabiegi powinny być wykonywane wyłącznie wtedy, kiedy lekarz 
weterynarii stwierdzi, że proces odklejania łożyska będzie łatwy i uda 
się usunąć całe łożysko w okresie krótszym niż 15 minut.  

Łożysko jest oddzielane od ściany macicy ostrożnymi ruchami ręką 
wewnątrz jamy macicy po uprzednim nawilżeniu całej ręki. Należy 
starać się ograniczyć do minimum uszkodzenia dróg rodnych, aby 
uniknąć upośledzenia mechanizmów obrony immunologicznej, odpo-
wiedzialnej za zwalczanie zakażeń macicy po porodzie.  

Warto zwrócić uwagę, że ryzyko rozwinięcia się zapalenia macicy 
(do 30 dnia po porodzie) jest takie samo u krów, u których nie usuwa-
no ręcznie łożyska (OR = 1,63) jak u krów, u których udało się bez pro-
blemu usunąć łożysko ręcznie. Oczywiście w przypadku krów, u któ-
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rych usunięcie łożyska było trudniejsze, ryzyko zapalenia macicy jest 
znacznie wyższe (OR = 4,25). 

Ręczne odklejanie łożyska wymaga także wcześniejszego umycia 
okolicy krocza (co nie jest takie łatwe przy zwisających błonach płodo-
wych), aby uniknąć zanieczyszczenia jamy macicy poprzez rękę leka-
rza weterynarii.  

Z podobnych powodów (higiena i urazy szyjki macicy) nie zawsze 
jest zalecane codzienne podawanie antybiotyków ginekologicznych w 
postaci tabletek/bolusów domacicznych przez hodowcę. Leczenie za-
trzymania błon płodowych ogólną terapią antybiotykową ma znacze-
nie kliniczne tylko wtedy, kiedy zatrzymaniu łożyska towarzyszy go-
rączka. 

 
Identyfikacja krów po porodzie  
Do kompleksowego monitorowania zwierząt konieczne jest do-

kładne i wyraźnie widoczne znakowanie krów, które są w okresie po-
porodowym. Datę porodu (dzień, numer miesiąca) można zapisać na 
grzbiecie krowy przy pomocy np. kolorowej kredy. W zależności od 
budynku, w którym prowadzona jest hodowla, krowy po wycieleniu 
można zgromadzić w osobnych kojcach (np. na 10 dni, w okresie pro-
wadzenie obserwacji).  

Miejsce przebywania krów po wycieleniu powinno być czyste, z 
niezbyt dużą gęstością obsady (do 80% maksymalnej liczby zwierząt), 
znajdować się w pełnej odległości od szpitala (izolatki) oraz od poro-
dówki.  

Konieczne jest oznaczenie i obserwowanie wszystkich krów po wy-
cieleniu. Nadzór nie może ograniczać się wyłącznie do krów z więk-
szym ryzykiem wystąpienia zaburzeń zdrowia. 

 
Obserwacje kliniczne  
− Obserwuj krowę i jej zachowanie. Może ona stać z boku, jeść 

mniej (brak łaknienia), wyglądać na smutną i mieć opuszczone 
uszy. Może występować odwodnienie. Jeżeli występują objawy 
ogólne, wskazuje to na zatrucie. Najczęściej, chorujące krowy są 
określane jako „inne”, „nienormalne” lub „nietypowe”. Ale, 
trzeba pamiętać, że ogólny stan krów chorujących na zapalenie 
macicy może nie ulegać zmianie. Z drugiej strony w przypadku 
zgorzelinowego zapalenia macicy (zakażenie klostridiami) obja-
wy są bardzo ciężkie i pojawiają się bardzo szybko (1-2 dni po 
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porodzie). Należy także pamiętać, że brak łaknienia może być 
spowodowany przemieszczeniem trawieńca na lewą stronę, co 
jest klasycznym objawem towarzyszącym zapaleniu macicy. 

− Produkcja mleka – spadek produkcji mleka (nie na tyle wysoki, 
aby uznać go za objaw diagnostyczny).  

− Temperatura ciała. U około 80% krów zaatakowanych przez 
ostre zakażenia okołoporodowe przynajmniej raz w ciągu 
pierwszego tygodnia występuje gorączka.  

Należy zachęcać hodowców do wykonywania pomiarów tempera-
tury przy użyciu termometru cyfrowego raz dziennie w ciągu pierw-
szych 10 dni po porodzie. Termometr nie jest drogi, zaś pomiar zajmuje 
nie więcej niż dziesięć sekund na jedną krowę. Najlepiej wybrać termo-
metr, który wydaje sygnał dźwiękowy po osiągnięciu optymalnej tem-
peratury. Końcówka termometru musi mieć podczas pomiaru bezpo-
średni kontakt z błoną śluzową odbytnicy (wprowadzony skośnie do 
odbytnicy).  

Nie można dokładnie zmierzyć temperatury po badaniu per rectum, 
ponieważ powoduje ono wprowadzenie do odbytnicy znacznych ilości 
powietrza. Należy notować temperaturę z każdego dnia. Ponieważ 
bardzo ważne jest, aby hodowca dokładnie przestrzegał całej procedu-
ry, należy wybrać taki sposób pomiarów, który będzie on w stanie za-
akceptować. Pamiętając o tym, możliwe jest zmniejszenie częstości po-

miarów temperatury do jednego 
pomiaru na dwa lub trzy dni 
(dwa razy na tydzień).  
Ogólnie przyjmuje się, że krowa 
ma podwyższoną temperaturę 
ciała, kiedy jest ona wyższa niż 
39,5°C przez dwa kolejne dni. 
Ten próg można zmienić w zależ-
ności od czynników środowisko-
wych (szczególnie wysokiej tem-
peratury zewnętrznej).  
Temperatura powinna być mie-
rzona każdego dnia o tej samej 
porze. Wykonywanie pomiarów 
rano ogranicza wpływ czynni-
ków pogodowych. Hodowcy po-
winni także zwracać uwagę na 
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nienormalnie niską temperaturę <38,3°C, która może być spowodowa-
na wstrząsem. Bardzo ważne jest, aby prowadzić obserwacje przez 
okres 10 dni (Ryc. 1).  

U krów z podwyższoną temperaturą ciała w ciągu pierwszych sied-
miu dni najczęściej występują wyraźne objawy chorobowe. U krów z 
podwyższoną temperaturą w drugim tygodniu po porodzie występuje 
bezobjawowe kliniczne zapalenie macicy.  

Pomiary temperatury nie pozwalają na wykrycie wszystkich krów 
chorujących na ostre okołoporodowe zapalenie macicy, ale ma dodat-
kowe korzyści, ponieważ zapewnia dodatkową ilość czasu przeznaczo-
ną na obserwację krów, a szczególnie ich tylnej części ciała. Dlatego, 
ułatwia to zidentyfikowanie wypływu z dróg rodnych u krów, nawet 
tych bez podwyższonej temperatury. 

− Objawy z dróg rodnych. Podczas pomiaru temperatury ciała 
hodowca może obserwować srom (szczególnie jego brzuszną 
stronę), okolicę krocza oraz ogon. Należy sprawdzić, czy na jego 
brzusznej stronie nie znajduje się sucha wydzielina, a jeżeli tak, 
to w jakim jest miejscu. W przypadku zapalenia macicy ogon 
może być uniesiony w taki sposób, aby uniknąć jego kontaktu z 
sromem, który może spowodować podrażnienie.  

− Należy sprawdzić także podłogę bezpośrednio za krową, gdzie 
może znajdować się większa ilość wydzieliny z pochwy. 

− Wargi sromowe. Czy są przekrwione (ciemniejsze niż podczas 
porodu) lub obrzęknięte? 

Wydzielina ze sromu i pochwy. Obecność spontanicznej wydzieli-
ny powinna zwrócić uwagę hodowcy z trzech głównych powodów: po 
pierwsze codzienne badanie pochwy wykonywane w dobrych warun-
kach higienicznych wymaga dokładnego oczyszczenia okolicy krocza, 
co czyni ten zabieg czasochłonnym. 

Po drugie, codzienne badanie pochwy może samo z siebie być 
przyczyną urazów dróg rodnych, odpowiedzialnych za stres u krowy, 
upośledzenie mechanizmów obrony immunologicznej mających klu-
czowe znaczenie dla wyeliminowania poporodowego zakażenia maci-
cy.  

I wreszcie jeżeli krowa ma być zbadana przez lekarza weterynarii, 
badanie powinno obejmować omacywanie per rectum oraz bezpośred-
nie badanie pochwy (waginoskopia, wprowadzenie ręki w rękawiczce 
lub aparatu Metricheck). 
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Obecność niewielkiej ilości wydzieliny w okresie poporodowym 
jest rzeczą normalną. W ciągu trzech pierwszych dni po porodzie wy-
dzielane są obfite ilości płynu, ale następnie jego ilość zmniejsza się, 
aby znowu wzrosnąć około 10-12 dni (poporodowe otwarcie szyjki).  

W czasie fizjologicznej inwolucji macicy po porodzie możliwe jest 
wydzielanie przez okres 20 dni płynu o barwie od ciemno brązowej do 
czerwonej i białawej, bez nieprzyjemnego zapachu. To właśnie zapach 
wydzieliny, znacznie bardziej niż jej kolor, jest wiarygodnym wskaźni-
kiem poporodowego zapalenia macicy. Zapaleniu macicy towarzyszy 
bowiem obecność cuchnącej, ciemno-brązowej, surowiczo-krwistej 
wodnistej wydzieliny.  

Zawartość macicy można zbadać wykonując ultrasonografię: w 
przypadku patologicznego zakażenia w macicy znajdują się duże ilości 
płynu z zawieszonymi w nim echogenicznymi cząstkami.  

Jeżeli widoczny obraz różni się znacznie od obrazów zawartości 
macicy typowych dla rui lub ciąży (bezechowych) bardzo trudno jest 
rozróżnić prawidłową inwolucję macicy od zakażenia poporodowego. 

− Objętość macicy. Objętość macicy można określić poprzez oma-
cywanie per rectum. Jeżeli inwolucja przebiega normalnie, ściana 
macicy jest gruba i na jej powierzchni można wymacać podłuż-
ne fałdy (linie inwolucyjne). Do 8-15 dnia po porodzie można 
zazwyczaj wymacać całą macicę. Zakażona macica w badaniu 
palpacyjnym jest często gładka, wiotka i cienkościenna.  

Percentage – Odsetek 
Days post partum – Dni po porodzie 

Ryc. 1. Wykrywanie hipertermii (>39.5°C). Krowy po porodzie z (1500 
krów; Kinsel, 2000). 
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Taki obraz może być związany z brakiem skurczów warstwy mię-
śniowej ściany macicy, które są niezwykle ważnym mechanizmem 
obronnym. Wskazuje także na istotną rolę podklinicznej hipokalcemii 
jako czynnika predysponującego do ostrych zakażeń macicy. Niekiedy 
możliwe jest także wymacanie złogów włóknika oraz zrostów pomię-
dzy macicą, a przylegającymi do niej narządami.  

Zapaleniu macicy często towarzyszy przemieszczenie na lewo tra-
wieńca oraz obecność odległych ognisk zapalnych (z powodu przerzu-
tów ognisk zakażenia): zapalenia stawów, odmiedniczkowego zapale-
nia nerek, zapalenia płuc lub zapalenia gruczołu mlekowego.  

Dlatego, badanie krowy po wycieleniu przez lekarza weterynarii 
musi obejmować dokładne osłuchiwanie jamy brzusznej i klatki pier-
siowej, badanie w kierunku chorób metabolicznych (ketonemia) oraz 
badanie stawów. Podczas badania per rectum należy także omacać ma-
cicę oraz nerki.  

Objawy kliniczne poporodowych zakażeń macicy nie są wyraźnie widocz-
ne. Dlatego, konieczne jest prowadzenie systematycznych obserwacji krów po 
wycieleniu, których celem jest uzyskanie w stadzie mniej niż 5% przypadków 
ostrego poporodowego zapalenia macicy. Wprowadzenie pewnych standar-
dów rutynowego postępowania ułatwia także zarządzanie zdrowiem stada. 
Kompleksowy plan postępowania powinien obejmować trzy główne elementy: 

− W dniach 6-8 – badanie kliniczne w kierunku hipertermii, na obecność 
wydzieliny z macicy, przemieszczenia trawieńca i ketonemii.  

− W dniach 15-20 badanie płynu z dróg rodnych oraz określenie rozmia-
rów macicy. 

− W dniach 25-35 badanie w kierunku przewlekłego zapalenia macicy 
oraz określenie fazy cyklu rujowego, aby możliwie było skuteczne po-
krycie krowy w 100-120 dniu po porodzie.  

Uważna obserwacja, a co za tym idzie skuteczność takiego sposobu po-
stępowania wymaga jednak prawdziwej współpracy między lekarzem wetery-
narii a hodowcą. Wprowadzenie „programu dla krów po wycieleniu” do stada 
musi odbywać się w ścisłej współpracy z hodowcą. Warunkiem prawidłowego 
przestrzegania zasad takiego programu jest dokładnie zrozumienie przez ho-
dowcę korzyści, jakie może przynieść za sobą wczesne i dokładne wykrywa-
nie przypadków zapalenia macicy. To właśnie zaangażowanie hodowcy do 
opracowywania szczegółów „programu dla krów po wycieleniu” wprowadzane-
go do danego stada może zapewnić, że zaakceptuje on dodatkową pracę, 
której taki program wymaga. Kiedy hodowca i lekarz razem opracują zasady 
programu, hodowca staje się partnerem dla lekarza i czuje się silniej zaanga-
żowany w leczenie farmakologiczne stada. Natomiast lekarz weterynarii prze-
staje pełnić rolę wyłącznie patologa, ale zaczyna pełnić funkcję doradcy, który 
ma kompleksową wizję zarządzania całym stadem. 

NAUKA 
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Hodowca powinien wykonywać pomiary temperatury ciała i 
uważnie obserwować ogólny stan wszystkich krów po wycieleniu raz 
dziennie przez pierwsze 10 dni po porodzie. W przypadku gorączki 
(dwa dni >39,5°C), obecności cuchnącej wydzieliny z pochwy lub po-
gorszenia ogólnego stanu zdrowa krowy powinien poprosić o wizytę 
lekarza weterynarii.  

 
Artykuł sponsorowany przez firmę Pfizer  

 
■ 

Spójrz pod innym kątem na wycielone krowy 
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lek. wet. Marek Rutkowski 
Ośrodek Embriotransferu w Piątnicy k. Łomży 
 
 

WIRUS WIRUS WIRUS WIRUS ––––    POSŁANIEC EWPOSŁANIEC EWPOSŁANIEC EWPOSŁANIEC EWOLUCJIOLUCJIOLUCJIOLUCJI    
 
 

„…kawałek złej wiadomości zawinięty w białko…” 
 

noblista Peter Medawar 
 
 
Wirusy towarzyszyły człowiekowi od pierwszych lat ewolucji – 

już 80 milionów lat temu wirus opryszczki atakował ludzi. Dziś wiele 
osób nawet nie podejrzewa, że jest nosicielami tego wirusa. Do roz-
przestrzeniania się, a tym samym mutacji wirusów przyczynił się roz-
wój rolnictwa gdzie odra i ospa w wyniku bliskich kontaktów ludzi ze 
zwierzętami zaadoptowały się do warunków ludzkiego organizmu. 
Ciekawostką jest, że około 80% naszego genomu jest pochodzenia wi-
rusowego. Jeden z tych genów odgrywa kluczową role w wytworzeniu 
łożyska, inne uczestniczą w ekspresji genów (czyli budowie poszcze-
gólnych odcinków DNA). Mutacja wirusów odbywa się w tak szybkim 
tempie, że są najbardziej kreatywnymi genetycznie „istotami” na Zie-

mi. Możemy jedynie snuć domy-
sły, że w przeszłości to wirusy 
dały impuls do powstania pierw-
szych organizmów wielokomór-
kowych na zasadzie posłańca, 
który przeniósł fragmenty DNA. 
Myśląc w ten sposób należy ła-
godnym okiem spojrzeć na stwo-
rzenia, które co roku powodują u 
nas katar. 
Żeby zrozumieć zasadę w jaki 
sposób rozprzestrzeniają się wi-
rusy poznajmy ich budowę. 

NAUKA 

Wirus grypy 



83 

Wirusy nie maja budowy komórkowej. Największą ich zaletą jest 
prostota. Dzięki temu można powiedzieć, że są pasożytami niemal ide-
alnymi. Jest to kawałek informacji genetycznej otoczonej ochronną 
otoczką białkową. Składają się z co najwyżej trzech związków orga-
nicznych: kwasu nukleinowego i białka, a wyjątkowo można u nich 
spotkać się z cząsteczkami tłuszczu. Pojedynczą cząstkę wirusa nazy-
wamy wirionem. Wirion składa się z dwóch elementów. Jednym jest 
genom ( DNA lub RNA – nigdy oba naraz ) – właściwy czynnik zakaź-
ny, natomiast drugi element to otoczka zwana kapsydem. Wielkość 
wirusów wacha się od kilkudziesięciu do kilkuset nanometrów. Paso-
żytują w komórkach organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. 
Samodzielnie nie przeprowadzają żadnych procesów metabolicznych, 
a poza komórkami nie przejawiają żadnych funkcji życiowych. Wyka-
zują cechy komórkowych organizmów żywych jak i materii nieożywio-
nej. Wirusy klasyfikuje się ze względu na organizm na którym pasoży-
tują: 

− Bakteriofagi ( DNA ) – żywiące się bakteriami, najliczniejsza gru-
pa, wśród tej grupy można wyróżnić profagi jest to tzw. „spółka” 
gdzie 10% DNA bakterii pochodzi od wirusa np. Corynebacte-
rium Diphteriae (błonica)  

− Zoofagi ( DNA i RNA ) – występujące u ludzi i zwierząt,  
− Fitofagi – występujące u roślin. 
Wirus żeby się namnożyć potrzebuje komórki żywiciela. Nie po-

siadając własnych korzysta z organelli np. bakterii do której wnika. 
Można wyróżnić pięć faz namnażania się wirusa: 

− Faza adsorpcji, 
− Faza penetracji, 
− Faza eklipsy, 
− Faza dojrzewania,  
− Faza elucji - uwalniania, 
Wirus w komórce wchodzi w cykl lityczny – namnażania się i na-

stępuje śmierć komórki w ciągu 6 godzin lub cykl lizogeniczny – stan 
uśpienia. 

Wirus grypy należy do RNA wirusów i wywodzi się z rodziny Or-
thomyxoviridae. Kształt ma zazwyczaj kulisty o średnicy 80-120 nm. Wy-
różniamy trzy typy wirusa grypy: A, B, C. Genom to osiem (wirusy 
typu A i B) lub siedem (C) połączonych ze sobą segmentów RNA. W 
części rdzeniowej wirusa znajduje się jednoniciowy kwas nukleinowy - 
RNA oraz rozpuszczalny antygen nukleoproteinowy – NP. Właśnie w 

Wirus – posłaniec ewolucji 
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zróżnicowaniu budowy antygenu nukleoproteinowego tkwi istota po-
działu wirusa na typ: A, B i C. 

Wirusy grypy typu A i B są zbudowane z trzech podjednostek: 
− genomu (kwasu rybonukleinowego), 
− białkowego kapsydu zawierającego enzymy glikoproteinowe na 

powierzchni kapsydu: neuraminidazę (N) i hemaglutyninę (H), 
− otoczki lipoproteinowej. 
Budowa wirusa typu C jest podob-
na, ale nieco prostsza – brak jest 
neuraminidazy. 
Dnia 11.06.2009 r. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia ogłosiła 5 stopień 
zagrożenia pandemią grypy typu 
A. Dzisiaj, kiedy zagrożenie pan-
demią grypy świńskiej jest realne 
powinniśmy bliżej poznać wirusa 
A/H1N1. Wirus wywołuje ostrą 
chorobę zakaźną, charakteryzującą 

NAUKA 
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się dużą liczbą zachorowań wśród świń, ale ich niską śmiertelnością. 
Epidemie tej grypy dosięgają trzody sezonowo. Ludzi zaatakowała na-
tomiast zmutowana segmentowo wersja wirusa, zawierająca w sobie 
zarówno geny świńskiej, ludzkiej i ptasiej grypy (świnie mogą bowiem 
być zaatakowane przez wirusy także i tych odmian grypy, co prowadzi 
do mutacji). U ludzi objawy są podobne do tych towarzyszących gry-
pie sezonowej. Występuje gorączka, osłabienie, brak apetytu, kaszel, a 
w niektórych osób także katar, nudności, ból gardła i w klatce piersio-
wej. 

Zwykle ludzie zarażali się przez kontakt z zarażoną świnią 
(szczególnie narażeni więc byli pracownicy ubojni, hodowcy), aczkol-
wiek niektóre przypadki zachorowań wystąpiły u osób, które nie miały 
kontaktu ze zwierzętami, co najbardziej martwi epidemiologów. Dzi-
siaj wirus nie jest groźny dla świń. Źródłem zakażenia najprawdopo-
dobniej nie jest kontakt ze świnią, ale człowieka chorego z innymi ludź-
mi. Transmisje z ludzi na ludzi ograniczały się jednak na razie tylko do 
bliskich kontaktów. Zarażenie między ludźmi jest takie samo jak w 
przypadku grypy sezonowej – drogą kropelkową (kichanie, kaszel), a 
także przez kontakt z wydzieliną z dróg oddechowych chorego. Nie-
które wirusy mogą żyć 2 godziny na takich powierzchniach jak chus-
teczki, klamki, biurka. Wirus świńskiej grypy ginie w temperaturze 70 
stopni Celsjusza.  

Jest wysoce prawdopodobne, że ludzie, którzy na co dzień nie ma-
ją kontaktu ze świniami, nie mają naturalnej odporności na tego wirusa 
więc są najbardziej narażeni na zakażenie wirusem. Nowe szczepy wi-
rusa grypy są groźne, bo organizm nie ma wykształconej odporności 
przeciw zmutowanym odmianom.  

Dotychczas poznano trzy typy wirusa grypy: A, B i C. Najłagod-
niejszy jest typ C. Zakażenia wywołane wirusem typu A są najpoważ-
niejsze i obarczone największą liczbą powikłań oraz śmiertelnością. 
Typ B występuje tylko u ludzi, natomiast typ A u ludzi, ptaków, świń i 
koni.  

Na razie nie ma szczepionki chroniącej ludzi przed wirusem. Ist-
nieje tylko ta przeznaczona dla świń. Wciąż nie wiadomo także, w ja-
kim stopniu i czy w ogóle, sezonowe szczepionki przeciwko grypie 
chronią przed jej świńską odmianą. Świński wirus A/H1N1 bardzo 
różni się bowiem od ludzkiej odmiany. Wirusy grypy przekazywanej 
przez świnie są bardzo inteligentne. Taki wirus chcąc uciec od przeciw-
ciał, wytwarzanych przez organizm zmienia swoje „barwy”. Ochrona 

Wirus – posłaniec ewolucji 
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immunologiczna organizmu okazuje się za słaba, bo wirus ciągle zmie-
nia swoje właściwości. W większości przypadków te mutacje nie niosą 
ze sobą nic groźnego. Czasami zdarza się, że powstanie bardzo choro-
botwórcza mutacja. Właśnie z takim przypadkiem mamy tu do czynie-
nia. Nie ma możliwości opracowania skutecznej szczepionki przeciw 
grypie. Jeśli dziś naukowcy zaczynają myśleć o szczepionce przeciw 
atakującemu właśnie wirusowi, to może ona wejść na rynek za około 
osiem miesięcy. Wtedy ten wirus – mutant będzie miał już inne właści-
wości niż dzisiaj i szczepionka będzie mniej przydatna. Jednak zawsze 
warto się zaszczepić. W organizmie zaszczepionego człowieka wirus 
nie ma szansy tak intensywnie się namnażać jak u człowieka, który 
szczepieniu się nie poddał. Działanie szczepionek prepandemicznych 
polega na uczeniu układu odpornościowego, który jest naturalnym 
układem obronnym organizmu, w jaki sposób organizm ma bronić się 
przed chorobami. Szczepionka zwiera niewielkie ilości hemaglutyniny 
(czyli białka znajdującego się na powierzchni wirusa). Wirus w szcze-
pionce jest najpierw inaktywowany, tak aby nie wywierał działania 
chorobotwórczego. Po podaniu szczepionki układ odpornościowy roz-
poznaje wirusa jako „obcego” i wytwarza przeciwko niemu przeciw-
ciała. W ten sposób system odpornościowy będzie mógł szybciej wy-
tworzyć przeciwciała w przypadku ponownego narażenia na działanie 
wirusa. Odporność powstaje po 2-3 tygodniach od podania szczepion-
ki, dlatego decyzję o szczepieniu oraz samo szczepienie należy wyko-
nać z pewnym wyprzedzeniem czasowym. Osobom, które sceptycznie 
podchodzą do szczepień powinno wystarczyć dbanie o czystość rąk 
i przedmiotów z którymi na co dzień mają styczność. 

 
■ 
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Emilia Wielądek-Żukowska 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Bielsku Podlaskim 
 
 

WYJAZD SZKOLENIOWY DO BRUKSELIWYJAZD SZKOLENIOWY DO BRUKSELIWYJAZD SZKOLENIOWY DO BRUKSELIWYJAZD SZKOLENIOWY DO BRUKSELI    
 
 
W dniach 10-15 kwietnia 2010 r. odbył się wyjazd szkoleniowy do 

Brukseli zorganizowany przez Północno-Wschodnią Izbę Lekarsko-
Weterynaryjną. Uczestnikami wyjazdu byli lekarze weterynarii z woje-
wództwa podlaskiego oraz zaproszeni goście. 

Celem szkolenia było zapoznanie się ze strukturami Unii Europej-
skiej. Pierwszego dnia pobytu miała miejsce wizyta w Stałym Przedsta-
wicielstwie RP przy UE oraz spotkanie z polskim eurodeputowanym 
Panem Czesławem Siekierskim. Kolejnym punktem programu był 

udział w posiedzeniu Ko-
misji Rolnej Europarlamen-
tu. Obrady minutą ciszy 
rozpoczął Pan Poseł Woj-
ciechowski, aby uczcić pa-
mięć o ofiarach katastrofy 
pod Smoleńskiem. Następ-
nie mieliśmy okazję wysłu-
chać sprawozdania nt. 
wspólnej polityki rolnej 
oraz zagadnień dotyczą-
cych dobrostanu zwierząt. 
Gmach Europarlamentu 
zrobił na nas ogromne wra-
żenie swą wielkością i do-

stojnością. Przed głównym 

UROCZYSTOŚCI 
SPOTKANIA 

Kopia wpisu do Księgi Pamiątkowej Radcy Mini-
stra Jana Prandoty 
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wejściem powiewały flagi krajów założycielskich, przy czym flaga Unii 
Europejskiej na znak żałoby z Polską opuszczona była do połowy, co 
jak nam wyjaśniono, zdarzyło się po raz pierwszy. Dzień drugi miał 
niezwykle napięty program, gdyż w planach mieliśmy spotkanie w 
Sekretariacie Generalnym Rady Europy, w DG Sanco Komisji Europej-
skiej oraz w Przedstawicielstwie Województwa Podlaskiego w Brukse-
li. Podczas tych wizyt dowiedzieliśmy się o sposobie tworzenia aktów 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE: od lewej: Sławomir Wołejko, Jolanta Grabowska, 
Marian Czerski, Józef Białowąs, Cecylia Waszkiewicz, Emilia Wielądek-Żukowska, 
Renata Szeretucha, Radca Minister Jerzy Drożdż, Prezes Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzej Czerniawski, Marian Waszkiewicz, Paweł Mędrek, 
Witold Wałecki, Przemysław Laudański, Stanisław Karkosiński, Wojciech Żórawski, 
Józef Wszeborowski, Sławomir Mioduszewski, Anna Kowalska, Radca Minister prof. 
Andrzej Babuchowski, Radca Minister Jan Prandota, Emilian Kudyba. 

Wyjazd szkoleniowy do Brukseli 
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prawnych, udziale poszczegól-
nych państw w głosowaniach, 
sposobach promocji naszego re-
gionu Dla przypomnienia od 01 
lipca 2011 r. prezydencję w Ra-
dzie obejmie Polska. W każdej z 
w/w instytucji witani byliśmy 
niezwykle serdecznie. 
Poza licznymi spotkaniami mieli-
śmy też czas na zwiedzanie Bruk-

seli. Było to tym łatwiejsze, gdyż nasz hotel położony był tuż przy Sta-
rym Mieście. Nasze podniebienia raczyliśmy daniami z owoców mo-
rza, nie licząc kontynentalnych śniadań w hotelu. 

Reasumując: wyjazd był bardzo pouczający. Serdecznie podzięko-
wania należą się organizatorom. Mam nadzieję, że będę mogła uczest-
niczyć jeszcze w nie jednym tego typu szkoleniu. 

■ 
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lek. wet. Dagmara Polkowska 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku 
 
 

ANMVI INTERNATIONAL WEEK 2010 ANMVI INTERNATIONAL WEEK 2010 ANMVI INTERNATIONAL WEEK 2010 ANMVI INTERNATIONAL WEEK 2010 ––––        
3333----8 MAJA 2010 R., CR8 MAJA 2010 R., CR8 MAJA 2010 R., CR8 MAJA 2010 R., CREMONAEMONAEMONAEMONA    

 
 
Na szczęście pył z wulkanu, którego nazwę potrafią prawidłowo 

wypowiedzieć tylko Islandczycy (Eyjafjallajokull) opadł i bez zbędnych 
przeszkód mogliśmy dotrzeć w pełnym składzie – dr Emilian Kudyba, 
Anna Sacewicz oraz Dagmara Polkowska do Cremony (Włochy) aby 
reprezentować nasz kraj w szkoleniu przeznaczonym dla lekarzy wete-
rynarii zorganizowanym przez ANMVI – Associazione Nazionale Me-
dici Veterinarii Itliani. Wraz z polskimi przedstawicielami w szkoleniu 
uczestniczyli także reprezentanci Rosji i państw basenu Morza Śród-
ziemnego: Sudanu, Jemenu, Palestyny, Maroko, Libii, Syrii, Tunezji, 
Egiptu, Jordanu, dołączyła także do nas grupa włoskich lekarzy wete-
rynarii. 

ANMVI International Week 2010 przewodniczył prof. Giancarlo 
Belluzzi. 

Program szkolenia obejmował wiele interesujących zagadnień z 
dziedziny medycyny weterynaryjnej, zarówno z punktu widzenia leka-

rzy weterynarii za-
trudnionych w in-
spekcjach weteryna-
ryjnych jak i lekarzy 
wolnopraktykujących. 
W czasie trwania ty-
godniowego szkolenia 
mogliśmy zapoznać 
się z procesem pro-
dukcji włoskich serów 
twardych – Provolone 
Valpada oraz Grana 
Padano wytwarza-
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nych ze 110 – letnią tradycją w zakładzie Latteria Ca' De" Stefani w 
Cremonie. Dodatkowo mogliśmy sprawdzić warunki utrzymywania 
zwierząt na dwóch fermach bydła mlecznego z których pozyskiwane 
mleko przekazywane jest wyłącznie do Parmigiano-Reggiano (pro-
dukcja serów typu parmezan). Wizyty te zobrazowały nam nie tylko 
organizację pracy na włoskich fermach bydła (m.in. hale udojowe, bio-
gazownia), ale także zapoznaliśmy się z codzienną praktyką terenową 
włoskich lekarzy weterynarii, wykorzystywanym przez nich sprzętem 
diagnostycznym oraz technikami chirurgicznymi zaprezentowanymi 
podczas wykonywania zabiegu przemieszczenia trawieńca. Etiogeneza, 
profilaktyka i metody leczenia chorób bydła były też głównym tematem 
SIVAR CONGRESS, który odbył się podczas naszego pobytu w Cremo-
nie w Palazzo Trecchi w dniach 8-9 maja 2010 r. 

ANMVI International Week obejmował także wizytę we włoskim 
Instytucie Eksperymentalnej Zooprofilaktyki Regionów Lombardia 
i Emilia Romana w Bresco (jedno z największych laboratoriów we Wło-
szech), w którym zaprezentowano nam min. aparaty do analizy składu 
mikrobiologicznego oraz fizyko-chemicznego mleka. Drugim z Instytu-
tów, jaki mieliśmy przyjemność odwiedzić było Międzynarodowe Cen-
trum Genetyczne w Cremonie prowadzące badania nad klonowaniem 
zwierząt. Kolejnym punktem programu była wizyta w ubojni bydła i 
koni w Parmie – Macello Di Parma. 

Parma jest także siedzibą EFSA – Europejskiego Urzędu ds. Bezpie-
czeństwa Żywności – w którym przedstawiono nam rolę i zadania tej 
organizacji.  

ANMVI Interna-
tional Week 2010 po-
zwolił nam także za-
poznać się z systemem 
kształcenia lekarzy 
weterynarii we Wło-
szech, wykłady w tej 
tematyce uzupełnione 
zostały wizytą na Uni-
versita' degli Studi di 
Parma (wydział me-
dycyny weterynaryj-
nej w Parmie) w któ-
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rym znajduje się Muzeum Anatomii Weterynaryjnej (preparaty oste-
ologiczne, miologiczne).  

Oprócz zagadnień związanych z włoską medycyną weterynaryjną 
poznaliśmy także rolę i główne zadania lekarzy weterynarii w krajach 
biorących udział w szkoleniu (każde z państw przedstawiło prezenta-
cje). 

ANMVI International Week to nie tylko intensywne szkolenie, ale 
i czas w którym poznaliśmy wspaniałych i serdecznych ludzi mieszka-
jących w krajach, często dla nas jeszcze egzotycznych. Podczas wspól-
nie spędzonego czasu mogliśmy oswoić się z ich kulturą i religią. Że-
gnaliśmy się wszyscy z nadzieją, iż znajomości, które zawarliśmy 
w Cremonie przetrwają i w dalszym ciągu będziemy ze sobą korespon-
dować, a w niedalekiej (optymistycznie) przyszłości ponownie się spo-
tkamy – bo jak powiedział prof. Giancarlo Belluzzi dalsze powodzenie 
tego projektu zależy teraz wyłącznie od nas. 

Niestety w ostatni dzień naszego pobytu we Włoszech wulkan po-
nownie wyrzucił w przestrzeń powietrzną chmurę pyłu, co spowodo-
wało, że tak szybko nie mogliśmy rozstać się z naszymi nowymi znajo-
mymi. Po 11 godzinach oczekiwania na samolot zmęczeni ale i szczęśli-
wi wznieśliśmy się w powietrze zabierając za sobą niezapomniane 
wspomnienia do Polski. 

■ 

Anmvi International Week 2010 – 3-8 maja 2010 r., Cremona 
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lek . wet. Piotr Gogacz 
 
 

VII ZLOT MOTOCYKLOWY VII ZLOT MOTOCYKLOWY VII ZLOT MOTOCYKLOWY VII ZLOT MOTOCYKLOWY     
LEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARII    

 
 
W dniach 28-30 maja 2010 roku w Białowieży odbył się VII Zlot 

Motocyklowy Lekarzy weterynarii. Jest to impreza cykliczna organizo-
wana co roku w innym rejonie kraju. W tym roku organizatorem była 
Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Przedsięwzięcie 
było dużym wyzwaniem organizacyjnym dla Naszej Izby i zakończyło 
się pełnym sukcesem, i jak mawia Nasz Prezes: „lekcje były dobrze 
odrobione” to i jest sukces. W zlocie uczestniczyło ponad 120 lekarzy 
z całej Polski. 

 Bazą zlotu był 
hotel „Białowieski”. 
Pierwsi uczestnicy za-
częli się pojawiać w ho-
telu już w godzinach 
południowych. Jednym 
z pierwszych był stały 
uczestnik wszystkich 
dotychczasowych spo-

 

Najstarszy uczestnik rajdu Najstarsi w najstarszym, koledzy z Wiel-
kopolski 
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tkań kol. Tomasz Wasiak z Gostynina. Program zlotu przewidywał za-
kwaterowanie do godziny 17.00, ale większość dojechała znacznie 
wcześniej, mimo że wielu kol. miało do przejechania, na swych wspa-
niałych maszynach, po parę setek kilometrów, najdalej miał kol. Adam 
Januszkiewicz z Jeleniej Góry. 

Po zakwaterowaniu w hotelu o 18.00 wszyscy uczestnicy zlotu wy-
brali się na wyprawę kolejką wąskotorową po Puszczy Białowieskiej. 
Organizatorzy przygotowali niezwykła atrakcję w czasie przejazdu, 
która była utrzymywana w tajemnicy do końca. W czasie przejazdu 
przez Puszczę kolejka nagle się zatrzymała i do wagonów wkroczyli 
umundurowani funkcjonariusze w mundurach trochę znajomych, co 
wywołało spore zamieszanie. Była to kontrola paszportowa, oczywiście 

VII Zlot motocyklowy lekarzy weterynarii 
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był to żart – jedna z atrakcji turystycznych tego przejazdu, ale wielu 
uczestników wierzyło, że to prawdziwa granica. Zabawy i emocji było 
wiele. Kolejka dojechała szczęśliwie do miejscowości Topiło, gdzie or-
ganizatorzy przegotowali leśną biesiadę w bardzo urokliwym miejscu. 
Po obfitej kolacji autobusy zabrały uczestników całych i zdrowych do 
hotelu w Białowieży, gdzie wielu rozmawiało do późnych godzin. Tak 
zakończył się pierwszy dzień zlotu. 

W drugim dniu program przewidywał: po śniadaniu o godz. 11.00 
wyjazd wspaniałymi motocyklami na trasę śladami żubra. Trasa wio-
dła przez Hajnówkę do zalewu Siemianówka, gdzie przewidziany był 
obiad. Grupa 87 motocykli podzielona została na mniejsze i z hotelu 
ruszyła na trasę, wzbudzając wielkie zainteresowanie na całej trasie 
przejazdu. 

Po powrocie do Białowieży ok. godz. 15.00 uczestnicy zlotu mieli 
przygotowane liczne atrakcje, które oferuje ta urokliwa miejscowość. 
Motory rozjechały się po Białowieży. 

Wieczorem o godz. 20.00 w hotelu była zaplanowana pożegnalna 
kolacja i wielka atrakcja wieczoru – występ znanego Białostockiego ze-
społu „Kasa Chorych”. Uczestnicy zlotu jak każe tradycja wybrali 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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przyszłoroczne miej-
sce zlotu będą to 
Międzyzdroje. Wszy-
scy stwierdzili, że 
Białystok tak pod-
niósł standard spo-
tkań zlotowych, że 
organizatorzy zlotu 
w Międzyzdrojach 
będą musieli się spo-
ro napracować, aby 
to utrzymać. Zlot w 

Białowieży był wspaniałym spotkaniem integrującym środowisko leka-
rzy weterynarii. 

Do zobaczenia w przyszłym roku w Międzyzdrojach. 
■ 

 
 

Podziękowania dla organizatorów 

VII Zlot motocyklowy lekarzy weterynarii 
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Podziękowanie Organizatorom, Instytucjom i Sponsorom 
VII Zlotu Motocyklowego Lekarzy Weterynarii 

Vet Riders Białowieża 2010 
 

W imieniu swoim, Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej składam Państwu serdeczne podziękowania za okaza-
ną pomoc oraz wsparcie w organizacji VII Zlotu Motocyklowego Leka-
rzy Weterynarii Vet Riders Białowieża 2010, który odbył się w dniach 
28-30 maja 2010 r. w Białowieży. 

Licząc na obustronną współpracę w przyszłości pozostaję z szacun-
kiem i najwyższym uznaniem. 

Prezes Rady Północno-Wschodniej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Andrzej Czerniawski 
 

Zespół Organizacyjny Zlotu: Sławek Wołejko, Jan Dynkowski,  
Michał Geniusz, Sławek Mioduszewski, Piotr Gogacz, Marian Waszkiewicz, 
Marek Wysocki, Marek Wincenciak, Andrzej Czerniawski 
 
Instytucje i Sponsorzy Zlotu: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

■ 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 

Oddział w Białymstoku 
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lek. wet. Józef Matyskieła 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie 
 
 

CZUJĄC NA PLECACH ODCZUJĄC NA PLECACH ODCZUJĄC NA PLECACH ODCZUJĄC NA PLECACH ODDECH STALINA, DECH STALINA, DECH STALINA, DECH STALINA,     
CZYLI TA NASZA MŁODOŚĆCZYLI TA NASZA MŁODOŚĆCZYLI TA NASZA MŁODOŚĆCZYLI TA NASZA MŁODOŚĆ    

 
 
Przemija rok za rokiem. Upływający szybko czas skłania do reflek-

sji i wspomnień. Wydaje się, że jeszcze tak nie dawno kończyliśmy stu-
dia i szukaliśmy pracy, chociaż tak naprawdę praca dla nas zawsze by-
ła i nigdy nie musieliśmy jej szukać i tak też jest nadal.  

Tak się złożyło, że w tamtym przełomowym dla naszego kraju 
okresie końca lat siedemdziesiątych i początku osiemdziesiątych ubie-
głego wieku, karierę zawodową rozpoczynały liczne roczniki absol-
wentów weterynarii. Od tamtego czasu minęło już trzydzieści lat, i co 
tu dużo mówić zestarzeliśmy się troszkę. Dzisiaj należymy do średnie-
go pokolenia, a wśród czynnych zawodowo koleżanek i kolegów do 
najstarszych roczników. Tym co najbardziej nas łączy, jest fakt, że na-
sza młodość przypadła na okres istnienia PRL-u, państwa całkowicie 
zależnego od naszego wschodniego sąsiada i bez reszty podporządko-
wanego jego politycznym, gospodarczym i militarnym interesom. Naj-
młodszym czytelnikom, którzy być może nie wiele wiedzą o tamtych 
czasach chciałbym przypomnieć, że przez dziesiątki powojennych lat 
nasz kraj był traktowany niczym szesnasta republika, a usprawiedli-
wieniem dla sowieckiej ekspansji, podobnie jak w osiemnastym wieku, 
w okresie przedrozbiorowym było znane rosyjskie powiedzenie: 
„Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica”. Na straży interesów i wpły-
wów naszego sąsiada stały władze komunistyczne w Warszawie na 
czele z PZPR, która uważając się za przewodnią siłę narodu w swej na-
tarczywej propagandzie nadużywała sloganów typu socjalizm, proleta-
riacki internacjonalizm, braterstwo i przyjaźń, krytykując histerycznie 
wszystko, co było związane z Zachodem. Przyjaźń polsko-radziecka 
rozkwitała przeważnie w oficjalnie głoszonych hasłach, na festiwalach 
piosenki, w pociągach przyjaźni i działalności Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej. Niejeden z nas odczuł na własnej skórze niedo-
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rzeczności i absurdy tamtego systemu, ale i tak mieliśmy lepiej niż po-
kolenia, którym przyszło żyć tuż po wojnie.  

Można też powiedzieć, że jesteśmy dziećmi odwilży politycznej 
jaka miała miejsce w kraju po śmierci Stalina i podjęcia przez komuni-
styczną władzę próby rozliczenia się z okresem „błędów i wypaczeń”. 
Wzrost optymizmu społecznego i nadzieja na lepsze warunki życia 
spowodowały niewątpliwie większy przyrost naturalny. Roczniki dzie-
ci z połowy lat pięćdziesiątych były najliczniejsze i przyniosły wyż de-
mograficzny podobnie jak roczniki ich dzieci urodzonych w latach 
osiemdziesiątych i wnuków rodzących się współcześnie. Wracając zaś 
do przeszłości i okresu naszego dzieciństwa, wkrótce miało okazać się, 
że polityczna odwilż trwała bardzo krótko. Stare porządki wróciły 
w nieco zmienionej formie, by trzymać się mocno jeszcze przez następ-
nych kilkadziesiąt lat.  

Oto garść moich wspomnień z tamtych lat. 
Dziś każde dziecko bardzo lubi jazdę samochodem. W moich cza-

sach można było przejechać się co najwyżej furmanką. Wyjeżdżając 
z podwórka, ojciec zabierał mnie na wóz. Po przejechaniu pewnego 
dystansu ulicą wracałem na swoje podwórko pieszo. Pewnego razu 
wziął mnie na wóz i posadził na workach ze zbożem. Mówił, że wiezie 
kontyngent do magazynu GS-u w Sztabinie.  

Zanim wprowadzono do użycia Azotox, środek ochrony roślin 
z grupy DDT w postaci proszku, a u sołtysa pojawiły się pierwsze roz-
pylacze, przez kilka lat najpierw z matką, a potem sam brałem udział 
w akcjach zwalczania inwazji chrząszcza z Kolorado, czyli stonki ziem-
niaczanej. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że inwazja tego szkodnika 
jest wynikiem imperialistycznej, amerykańskiej dywersji, i że mogły w 
tym uczestniczyć wrogie samoloty. Obecność „na stonce” była obo-
wiązkowa, bo groziła za to kara administracyjna, ale już aktywny 
udział w zbieraniu owadów, które jeszcze wtedy pojawiały się spora-
dycznie i w niewielkich ilościach – niekoniecznie. Tuż przed żniwami 
gromada ludzi przemierzała polne drogi i ścieżki w poszukiwaniu za-
cienionych miejsc i studni, gdzie można było ugasić pragnienie i odpo-
cząć. Najbardziej nadawały się do tego kolonijne zabudowania. Spę-
dzano tam długie godziny leżąc na trawie i ucinając pogawędki. Od 
czasu do czasu uczestnicy akcji zebrali trochę stonki z mijanych po dro-
dze upraw ziemniaków, wrzucając owady do butelek z wodą lub naftą. 

Swoją edukację rozpoczynałem w 1963 roku w małej wiejskiej, czte-
roklasowej szkole. W ciągu początkowych czterech lat nauki, przez kil-
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ka godzin dziennie, patrzył na nas ze ściany towarzysz Władysław Go-
mułka, jako jedyny spośród całej plejady komunistycznych osobistości 
uważany przez niektórych za męża opatrznościowego naszego narodu. 
Gomułka, znacznie odmłodzony nie był sam. Po swojej lewej stronie 
miał Józefa Cyrankiewicza, który przez te lata wiernie mu towarzyszył. 
Zmieniali się natomiast towarzysze z lewej strony portretu I Sekretarza 
PZPR. Najpierw był to Aleksander Zawadzki, potem Edward Ochab, 
a na końcu Marian Spychalski.  

Po ukończeniu pierwszej klasy odkupiłem od któregoś ze starszych 
kolegów używane przez kilka poprzednich roczników książki do klasy 
drugiej, a wśród nich podręcznik do nauki języka polskiego – wydany 
jeszcze w latach pięćdziesiątych. W jednej z „czytanek”, które z wiel-
kim zainteresowaniem przeczytałem w czasie wakacji wspomniano 
o pracy kombajnów na polu spółdzielni produkcyjnej. Nie miałem po-
jęcia o jaką spółdzielnię chodzi, gdyż dotychczas znałem tylko jedną. 
Nazywano tak wiejski sklep.  

W trzeciej chyba klasie któryś ze starszych kolegów przyniósł do 
szkoły kolorowe pismo – dziś nazwalibyśmy je magazynem ilustrowa-
nym – pt. „Kraj Rad”, wydane na gładkim i błyszczącym papierze. Nie 
bardzo wiedziałem jaki to kraj został wymieniony w tytule i na jakim 
kontynencie leży. Sądząc po jakości papieru użytego do druku i ilustra-
cji przedstawiających nowoczesne budowle i fabryki oraz roześmiane 
ludzkie twarze domyślałem się, że jest to kraj postępowy i zamożny, 
a ludziom żyje się tam dobrze. Nie dawało mi to spokoju i chciałem jak 
najszybciej zaspokoić swoją ciekawość. Zapytałem o to rodziców. Ci, 
trochę niechętnie, odpowiedzieli, że jest to kraj sąsiadujący z nami od 
wschodu, i że jest to ten sam kraj który wyzwolił nas w czasie ostatniej 
wojny. Przypomniały mi się zaraz opowieści o zesłaniu w 1944 roku 
jednego z braci ojca do Ostaszkowa i aresztowaniach w czasie obławy 
w lipcu 1945 roku, z tym że kraj ten nazywano wtedy Rosją, a jego 
mieszkańców Ruskimi, Sowietami lub Bolszewikami.  

Jesienią 1947 roku stryj wrócił z internowania. Wkrótce założył ro-
dzinę i zamieszkał w Chmielnikach koło Suchowoli. Doczekał się 
dwóch synów, których wskutek różnych zdarzeń losowych, niebawem 
stracił. Jeden z chłopaków zachorował na zapalenie wyrostka robacz-
kowego. Operowany był w szpitalu w Augustowie. Pozostawiony bez 
opieki po operacji napił się wody i zmarł. Personel szpitala brał w tym 
czasie udział w pochodzie pierwszomajowym.  

Czując na plecach oddech Stalina, czyli ta nasza młodość 
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Od najmłodszych lat bardzo lubiłem czytać książki. Jak wiadomo, 
wpływa to na rozwój wyobraźni młodego człowieka, utrwala znajo-
mość zasad gramatyki i jest źródłem ogólnej wiedzy o świecie. Wyko-
rzystując każdą wolną chwilę i każde dogodne miejsce, m.in. pasąc gęsi 
w okolicach stodoły lub dokładając drewek w czasie gotowania ziem-
niaków świniom, przeczytałem bardzo wiele książek. Jak każdy chło-
pak w tym wieku najchętniej czytałem oczywiście książki przygodowe 
i podróżnicze. W piątej i szóstej klasie były już za mną lektury wielu 
książek Verne’a, Curwooda, Coopera, Maya i Londona. Przy kolejnych 
wizytach w szkolnej bibliotece wybór nowej książki był coraz trudniej-
szy. Pewnego razu zaproponowano mi podróżniczą książkę pt. „Wy-
prawa do Arteku”, w której znany pisarz Marian Brandys opisał swoje 
wrażenia z pobytu w największym w ZSRR obozie pionierskim położo-
nym na Krymie. Niestety życie i przygody radzieckich pionierów wca-
le mnie nie zainteresowały i po przeczytaniu kilku stronic odniosłem 
książkę do biblioteki.  

Pamiętam dobrze letnią, ale dość chłodną noc z 20 na 21 sierpnia 
1968 roku i bezustanny huk samolotów przelatujących na bezchmur-
nym, rozgwieżdżonym niebie. Bratnie narody przychodziły z pomocą 
w potrzebie naszemu południowemu sąsiadowi – Czechosłowacji.  

W kwietniu 1970 roku niezwykle szumnie świętowano 100 rocznicę 
urodzin Lenina. W uroczystościach ku czci wodza Rewolucji Paździer-
nikowej miała swój udział młodzież szkolna. Kuratorium oświaty ogło-
siło konkurs na album. Ja też wystartowałem w tym konkursie. W tym 
czasie korespondowałem z dziewczynką z Moskwy i w związku z tym 
miałem mnóstwo znaczków z podobizną jubilata i inne materiały z nim 
związane. Album okrasiłem własnoręcznie narysowanym portretem 
wodza. Wzorowałem się na ilustracji zamieszczonej na pierwszej stro-
nie cotygodniowego kolorowego dodatku do Gromady – Rolnika Pol-
skiego i używając ołówka, wydobyłem całe podobieństwo jego twarzy. 
Lenin na moim portrecie okazał się jak żywy. Nie było to zresztą takie 
trudne. Wystarczyło uchwycić ostre rysy nieco kwadratowego oblicza, 
wydatne czoło z rozbudowanymi łukami nadoczodołowymi, wystające 
kości jarzmowe, duży i mięsisty nos, pełne usta i typową bródkę. Ca-
łość portretu dopełniała rozległa, bardzo charakterystyczna łysina. Ta-
ką właśnie artystyczną wizję oblicza Lenina wykorzystywali artyści 
tworzący niezliczoną ilość popiersi, posągów i obrazów w okresie so-
crealizmu. Zostałem jednym z kilku laureatów konkursu, a album po-
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wędrował do Augustowa i być może był ozdobą wystawy w Komitecie 
Powiatowym PZPR.  

7 listopada każdego roku, niezależnie od lekcji, jaka przypadała 
starsze klasy podstawówki zasiadały przed telewizorem, aby oglądać 
transmisję z defilady na Placu Czerwonym w Moskwie, poświęconej 
kolejnej rocznicy Rewolucji Październikowej. Jak co roku jechały czołgi 
i międzykontynentalne rakiety demonstrując siłę sowieckiego impe-
rium. 

Przez całe dziesięciolecia, najpierw w strażackiej remizie, a potem 
w nowej szkole towarzyszyły mieszkańcom Jaziewa akademie pierw-
szomajowe. Oprócz tradycyjnych noworocznych choinek i uroczystości 
zakończenia roku szkolnego była to jedyna możliwość artystycznego 
rozwoju młodzieży szkolnej i jednocześnie wydarzenie kulturalne dla 
bardzo szerokiego grona widzów, którymi byli nie tylko rodzice mło-
dych wykonawców.  

W latach rządów Gierka Partia mobilizowała rolników do coraz 
lepszej pracy hasłami typu – „Każdy kłos na wagę złota” lub „Zbie-
rzmy plony jesieni”. Jakby chłopi z okolic mojej rodzinnej wsi nie wie-
dzieli, że trzeba zebrać z pola to co zostało zasiane… 

W 1971 podjąłem naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Suchowo-
li. Mieszkałem w internacie. Codziennie rano, nie zważając na to, że 
jesteśmy zajęci toaletą, sprzątaniem pokoju i przygotowaniami do lek-
cji, nauczyciel historii wysyłał któregoś z nas do kiosku po „Trybunę 
Ludu”.  

Kolega z pracy do końca kupował poniedziałkowy numer gazety, 
bo na ostatniej stronie były wiadomości sportowe i wyniki totalizatora 
piłkarskiego. 

Będąc uczniem liceum, jako członek młodzieżowej orkiestry dętej, 
co roku brałem udział w obsłudze pochodów pierwszomajowych. 
Przed pochodem mogłem obserwować przejętych swoją rolą powiato-
wych towarzyszy w Dąbrowie Białostockiej. Nie wiem, jak bardzo wie-
rzyli w to, co robią, ale widziałem, jak składali sobie pierwszomajowe 
życzenia, całując się soczyście.  

W czasie studiów w Lublinie wspólnie z kolegami z akademika 
również brałem udział w pochodach pierwszomajowych. Koledzy 
mieszkający w mieście przychodzili na pochody bardzo rzadko. Przy-
znać trzeba, że jedni i drudzy tak samo niechętnie nieśli transparenty 
i sztandary, gdyż nie mając obowiązków tego typu, mogli wcześniej 
opuścić szeregi manifestantów. Tu, w domu studenckim „Dodek”, po 
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raz pierwszy wziąłem udział w głosowaniu wybierając kandydatów 
wcześniej zaakceptowanych przez Front Jedności Narodu. Wśród ko-
misji wyborczej był czynny obecnie zawodowo znany profesor, wtedy 
adiunkt. Ciągle jeszcze bardzo uroczyście obchodzono rocznice Rewo-
lucji Październikowej. Lublin był udekorowany flagami i stosownymi 
hasłami. Jedno z nich brzmiało: „Lenin w październiku”. Ktoś pod 
spodem dopisał: „Koty w marcu”.  

Mam ciągle w pamięci kierownika jednej z najważniejszych na we-
terynarii katedr, bardzo zdolnego i szanowanego przez studentów na-
uczyciela akademickiego, który przez długie lata był „żelaznym docen-
tem”. Przeszkodą w możliwości awansu i uzyskania tytułu profesora 
był brak przynależności do Partii. Pan docent konsekwentnie trwał 
przy swoich przekonaniach pamiętając o represjach, jakie dotknęły jego 
rodzinę ze strony Sowietów, a zasłużony tytuł otrzymał dopiero pod 
koniec swojej kariery zawodowej. W pamięci mam kilku kolegów stu-
dentów, którzy w owym czasie byli aktywnymi członkami Partii. Nie-
którzy z nich stali się niebawem działaczami Solidarności.  

Pamiętam jeden z naszych powrotów ze studenckiej imprezy. Pew-
nego razu późnym wieczorem, zająwszy miejsca w prawie pustym tro-
lejbusie, wracałem z kolegami z prywatki u znajomych dziewczyn. Ko-
ledzy zaintonowali piosenkę, którą śpiewało się zwykle pod koniec 
każdej studenckiej imprezy, w czasie gdy już wyczerpał się repertuar 
biesiadny i turystyczny oraz przebrzmiały słowa „Sokołów” i „Wete-
rynaria bawi się”, a poziom energii i odwagi rozochoconego do pod-
niosłych czynów towarzystwa osiągał punkt kulminacyjny. Pewnie 
dlatego, że tym razem bawiliśmy się w towarzystwie w zdecydowanej 
większości niewieścim, ochota na niezwykłe czyny przyszła z opóźnie-
niem, w czasie powrotu z imprezy środkiem publicznej komunikacji. 
Przy akompaniamencie gitary, koledzy zaintonowali słowa piosenki 
mówiącej o tym, że „Katynia nie zapomni nikt”, i że „wróci znów do 
Polski Wilno, Grodno, Lwów”. Widząc ich odwagę, a raczej brak roz-
wagi, przesunąłem się niepostrzeżenie o kilka miejsc do tyłu, bo skutki 
takiego występu albo występku mogły być dla wykonawców przykre. 
Na szczęście dla nas pozostali pasażerowie i kierowca zachowali pełny 
spokój, tak jakby niczego nie słyszeli i bez przeszkód mogliśmy wy-
siąść na docelowym przystanku, na Alejach PKWN.  

Jeśli zaś chodzi o zbrodnię katyńską, usłyszałem o niej po raz 
pierwszy jako dziecko, przysłuchując się rozmowie prowadzonej przez 
kilku starszych mężczyzn na ławeczce w niedzielne popołudnie. Ci, 
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z kolei całej prawdy o Katyniu dowiedzieli się z wycinka polonijnej 
gazety przesłanej z USA do Jaziewa w puszce z kakao. Pierwszą książ-
kę o Katyniu wydaną na Zachodzie przeczytałem w czasach nauki w 
liceum. 

Opowiadano w tamtym czasie mnóstwo dowcipów politycznych. 
Jeden z owych kawałów dotyczył mającego nastąpić w 2000 roku 
zmartwychwstania Gomułki. Przywróconemu do życia I sekretarzowi 
Partii spodobał się nawet obraz Polski, którą zastał. Zapragnął dowie-
dzieć się czegoś więcej o życiu klasy robotniczej, i dawnym zwyczajem, 
skierował swe kroki do kiosku „RUCH”, gdzie poprosił o „Trybunę 
Ludu”. Tu usłyszał odpowiedź, że dla garstki czerwonych z rezerwatu 
nie opłaca się drukować gazety. Można powiedzieć, że z niewielkim 
błędem prognozy te sprawdziły się.  

W 1983 roku rozpocząłem kolejny etap mojej życiowej drogi, podej-
mując pracę w Grajewie. Mój przełożony określał siebie mianem partyj-
nego aktywisty. Koniecznie chciał zapisać mnie do Partii. Słysząc kilka 
krytycznych słów z mojej strony o tym pomyśle, bardzo trafnie zauwa-
żył, że nie podobała mi się „nasza ówczesna rzeczywistość” – jak to 
określił. Mój szef nie mógł też zrozumieć faktu, że w każde pierwszo-
majowe święto jechałem na wieś pomagać rodzicom w pracy w gospo-
darstwie. 

Żyliśmy tak przez długie lata trochę obok komunistycznej władzy. 
Władza robiła to co chciała, a my tylko to co musieliśmy i wiedząc swo-
je, chodziliśmy do kościoła. Wiedzieli też swoje ci, których zmuszono 
do przyjęcia legitymacji partyjnych. Zdarzało się, że w poczuciu obo-
wiązku wobec rodziny sekretarz w powiecie chrzcił po kryjomu swoje 
dzieci wybierając jedną z małych wiejskich parafii. Nadal uważaliśmy 
za świętość prawo do prywatnej własności. Czym innym była zaś wła-
sność „rządowa”. Tutaj zdania często były podzielone. Część z nas 
uważała, że jest to dobro wspólne, o które trzeba dbać tak jak o swoje, 
niektórzy jednak, co z przykrością trzeba stwierdzić, traktowali je jako 
mienie niczyje.  

Matka zawsze przypominała przedwojenną przepowiednię stryja 
Antoniego Tomaszewskiego z Jamin, który twierdził, że komuna opa-
nuje połowę świata, ale przyjdzie taki czas, że w ciągu jednej nocy ru-
nie niczym kolos na glinianych nogach. Tak mijały kolejne pięciolatki, 
aż przyszły dni, kiedy przepowiednia stryja Tomaszewskiego wypełni-
ła się.  

Czując na plecach oddech Stalina, czyli ta nasza młodość 
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Ktoś powie, że podjąłem się opisania tego tematu z tęsknoty za ko-
muną. Nic bardziej mylnego. Żal mi jest tylko naszej młodości.  

 
P.S. W chwili gdy kończyłem powyższy tekst dotarła do mnie tra-

giczna wiadomość o 96 nowych ofiarach Katynia. Utwierdziło mnie to 
w przekonaniu, że do tamtych niełatwych lat naszej młodości warto 
wracać wspomnieniami, bo to ważny okres w dziejach naszego naro-
du, a mówiąc zwyczajnie po ludzku - kawał naszego życia.  

 
Gdańsk, 10 kwietnia 2010 roku J. M. 

■ 
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Emilia Wielądek-Żukowska 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Bielsku Podlaskim 
 
 

PRAWO WETERYNARYJNEPRAWO WETERYNARYJNEPRAWO WETERYNARYJNEPRAWO WETERYNARYJNE    
 

 
Do najważniejszych aktów prawnych opublikowanych w 

ostatnim czasie należą: 
1. ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pro-

duktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 81, poz. 528). 
Na uwagę zasługuje między innymi zmiana dokonana w 
art. 20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ale 
interpretację zostawiam wszystkim zainteresowanym. 

2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, 
jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa po-
zyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności 
(Dz. U. nr 29, poz. 150) 

3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 72, poz. 466). 

Pojawiły się również dwie ustawy dokonujące zmian w usta-
wie o Inspekcji Weterynaryjnej, a mianowicie: 

a) ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspek-
cji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. nr 60, poz. 372) 

ADMINISTRACJA 
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b) ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o uchyleniu ustawy o wy-
robach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o 
zmianie innych ustaw (Dz. U. nr 78, poz. 513). 

Na koniec wspomnę o rozporządzeniu Prezesa Rady Mini-
strów zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania funkcjo-
nariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzy-
wien w drodze mandatu karnego (Dz. U. nr 59, poz. 369) – rozpo-
rządzeniu istotnym w prawidłowym funkcjonowania naszych 
jednostek. 

Przypominamy również, że 26 maja 2010 r. wchodzi w życie 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia krajowego programu zwalczania niektórych sero-
typów salmonelli w stadach hodowlanych gatunków kura 
(Gallus Gallus) na 2010 rok. Dz.U. Nr 78, poz. 514 

■ 
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Joanna Piekut 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Białymstoku 
 
 

MIARECZKOWANIE PRZEDŁUŻONEMIARECZKOWANIE PRZEDŁUŻONEMIARECZKOWANIE PRZEDŁUŻONEMIARECZKOWANIE PRZEDŁUŻONE    
 

 
Niestety, jak się należało spodziewać Komisja Europejska wystąpiła 

z wnioskiem o przedłużenie okresu przejściowego w odniesieniu do 
przemieszczania zwierząt towarzyszących na terytorium Irlandii, Mal-
ty, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W efekcie Parlament Europejski i Rada 
Unii Europejskiej wydały Rozporządzenie nr 438/2010 z dnia 19 maja 
2010, które przedłuża obowiązek przeprowadzania miareczkowania 
przeciwciał przed wyjazdem z psem, kotem lub fretką do w/w państw 
do 31 grudnia 2011 r. 

 
Przedłużeniu również uległy wymagania w odniesieniu do bąblo-

wicy i kleszczy. 
Poniżej zamieszczam tabelę, która mam nadzieję rozjaśni sytuację. 

 

 
Wielka Brytania, 
Irlandia, Malta 

Szwecja Finlandia 
pozostałe 
kraje UE 

1. miareczkowa-
nie przeciwciał 

obowiązkowe do 
31 grudnia 2011 r. 

obowiązkowe do 
31 grudnia 2011 r. NIE NIE 

- kiedy pobrać 
krew 

po 30 dniach od 
szczepienia 

po 4 miesiącach 
od szczepienia 
jednak przed 
upływem roku 

- - 

- kiedy można 
wyjechać 

po 6 miesiącach od 
uzyskania pozy-
tywnego wyniku 

bezpośrednio po 
uzyskaniu pozy-
tywnego wyniku 

- - 

2. odrobaczanie 24-48 godzin 
przed wyjazdem 

10 dni przed wy-
jazdem 
(praziquantel lub 
epsiprantel) 

nie później niż 
na 30 dni przed 
wyjazdem
(praziquantel 
lub epsipran-
tel) 

- 

3. profilaktyka 
przeciwkleszczo-
wa 

24-48 godzin 
przed wyjazdem 

10 dni przed wy-
jazdem - - 
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W Rozporządzeniu 438/2010 zapisany został również obowiązek 
poświadczania w paszporcie odrobaczania i profilaktyki przeciwklesz-
czowej. 

 
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! 
Załącznik Ib punkt 2. mówi wyraźnie, że data szczepienia przeciw-

ko wściekliźnie nie może być wcześniejsza niż data wszczepienia mi-
kroczipu. W przeciwnym wypadku szczepienie będzie nieważne! Po-
nad to szczepienie zyskuje ważność po 21 dniach od podania. 

 
A zatem wszystkie aspekty dotyczące przemieszczania zwierząt 

towarzyszących na terenie UE zostały zapisane prawnie. Oznacza to, 
że każdy wpis w paszporcie zwierzęcia poświadczony pieczątką i pod-
pisem lekarza weterynarii stanowi poświadczenie spełnienia obowiąz-
ku nałożonego obowiązującym prawem. 

Tak więc wydawanie paszportów dla psów, kotów i fretek przesta-
je być od tej pory tylko przywilejem finansowym a niesie ze sobą odpo-
wiedzialność. 

 
Właściciele zwierząt, którzy poniosą koszty/konsekwencje przy 

przemieszczaniu zwierzęcia związane z błędnym dokonaniem wpisu 
w paszporcie przez lekarza weterynarii wrócą do lecznicy i powiedzą 
lekarzowi, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. 

■ 
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 •     I n f o r m a c j a  I n f o r m a c j a  I n f o r m a c j a  I n f o r m a c j a  •         
 

Informujemy, że z dniem 01 marca 2010 r. lek. wet. Przemysław Ryszard 
Nawrocki objął stanowisko 

 
Zastępcy Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 
 
Przemysław Nawrocki ukończył studia wyższe na Wydziale Weterynarii 

Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskując tytuł lekarza weterynarii. Karie-
rę zawodową rozpoczął w roku 1983 od pracy na stanowisku ordynatora w 
Wojewódzkiej Specjalistycznej Lecznicy dla zwierząt w Białymstoku, gdzie 
pracował do marca 1990 r. 

W kolejnych okresach zatrudnienia pracował na następujących stanowi-
skach: 

− Od 04.1990 do 05.1994 – właściciel Prywatnej Lecznicy dla zwierząt w 
Dobrzyniewie Dużym, zajmował się profilaktyką i lecznictwem zwie-
rząt. 

− Od 06.1994 do 01.2001 – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. 
nadzoru farmaceutycznego w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii 
Białymstoku, odpowiedzialny za nadzór nad stosowaniem i obrotem 
środkami farmaceutycznymi stosowanymi u zwierząt. 

− Od 02.2001 do 06.2002 – Kierownik Krajowego Centrum Hodowli 
Zwierząt w Warszawie, Inspektoratu w Białymstoku. 

− Od 07.2002 do 12.2007 – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. 
ochrony zwierząt w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bia-
łymstoku, odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad realizacją przez 
powiatowych lekarzy weterynarii przepisów dotyczących dobrostanu 
zwierząt. Koordynował pracę granicznych lekarzy weterynarii na 
trzech przejściach granicznych w województwie podlaskim, uczestni-
czył w konsultacjach dot. dokumentacji technicznej budowanego Gra-
nicznego Inspektoratu Weterynarii na nowym terminalu w Kuźnicy 
Białostockiej. 

− Od 01.2008 do 06.2009 – wyznaczony przez PLW do czynności urzędo-
wych z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa jako lekarz wolno-
praktykujący. 

− Od 06.2009 – starszy inspektor weterynaryjny w zespole ds. higieny 
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Wojewódzkim 
Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku. 

Od dnia 01 kwietnia 2009 r. lek. wet. Przemysław Nawrocki pełni funkcję 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Północno-Wschodniej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej w Białymstoku. 

 



112 

 



113 

 
 
dr Jan Krupa 
 
 

ZWIEDZAMY CIEKAWE MIZWIEDZAMY CIEKAWE MIZWIEDZAMY CIEKAWE MIZWIEDZAMY CIEKAWE MIEJSCA NA ŚWIECIEEJSCA NA ŚWIECIEEJSCA NA ŚWIECIEEJSCA NA ŚWIECIE    
 

Dziennik podróży mieszkanki Białegostoku  
mieszkającej w USA (Elizy D.) 

 
 
Wyjechaliśmy wczesnym rankiem z „cudownego” miasta Clinton 

w Iowa i stąd przez Minessote skierowaliśmy się do South Dakota. 
Pierwszym miejscem gdzie się zatrzymaliśmy było niewielkie zabytko-
we miasteczko Wall Drugs, pełne sklepików wypełnionych pamiątka-
mi, wyrobami indiańskimi. Samo miasteczko przypomina do złudzenia 
to wszystko co oglądamy na westernach. Mieszka tam dość dużo In-
dian z plemienia Cheyenne i Sioux. Na dłuższy postój zatrzymaliśmy 
się w Custer State Park w South Dakota, rozbiliśmy namiot i zwiedzali-
śmy okolice. Nieopodal w górach Black Hills są wyrzeźbione słynne 
głowy prezydentów a miejsce to nosi nazwę Mount Rushmore Nat’l 
Memorial. Tworzenie tego monumentu trwało 14 lat (1927-1941) i kosz-
towało prawie milion dolarów a także życie kilku budowniczych. Przy-
jeżdża tam mnóstwo ludzi z całych Stanów Zjednoczonych w większo-
ści w podeszłym wieku. W każdy wieczór o godzinie 8.00 odbywa się 

W WOLNYM 
CZASIE 
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tam wielki show. Na olbrzymim ekranie wyświetlany jest film doku-
mentalny przedstawiający kolejne etapy tej niezwykłej budowli i zaw-
sze śpiewany jest hymn USA a weterani są zapraszani na scenę. Są to w 
większości uczestnicy wojny wietnamskiej. Na zakończenie niezwykłe 
emocje na widzach robi podświetlenie prezydenckich głów. Szczegól-
nie rzuca się w oczy amerykański patriotyzm, kiedy tysiące ludzi wsta-
je i z dłonią na sercu śpiewa hymn narodowy. Sam park i góry, piękne 
malownicze krajobrazy, czyste jeziora pełne ryb a w większości tęczo-
wych pstrągów lasy pełne zwierza wprowadza zwiedzających w jakiś 
niezwykły nastrój, prawie nierealny, jakby nieco filmowy. 

Tam spotkaliśmy pierwsze bizony, które do złudzenia przypomina-
ją nasze białowieskie żubry. Kiedy zbyt blisko podeszłam z aparatem, 
jeden z nich o mało mnie nie zaatakował. 

Następnie pojechaliśmy do Wyoming i zaczęliśmy od zwiedzania 
Yellowstone od strony wschodniej, co zrobiło na nas przygnębiające 
wrażenie gdyż ta część uległa spaleniu w 1988 r. przez pożary, które 
pochłonęły wtedy prawie 25% całego parku, czyli prawie 1,4 miliona 
akrów. W większości Yellowstone to jeden wulkaniczny krater. We-
dług naukowców gdyby tam nastąpił wybuch wulkanu, to byłoby to 
całkowita katastrofa nie tylko dla całej Ameryki Północnej, ale być mo-
że dla całego świata. Jest tam mnóstwo gejzerów, a najsłynniejszy z 
nich to OLD FAITHFUL, który budzi się co 90 minut i wyrzuca gorącą 
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wodę na wysokość 30-55 metrów. Najpiękniejszym miejscem, jakie wi-
dzieliśmy w Parku, był ARTIST POINT (na zdjęciach kanion z wielkim 
wodospadem UPPER FALLS). Yellowstone Lake wygląda nie jak jezio-
ro ale jak morze z gejzerami u brzegu. Jest tam mnóstwo malowniczych 
rzek i rwących potoków, w których turyści łowią pstrągi na muchy (Fly 
fishing). W lasach bytują niedźwiedzie grizzly i dlatego wszędzie są 
ostrzeżenia a także instrukcje jak się zachować w przypadku spotkania 
z niedźwiedziem. Należy się wtedy położyć na ziemię w pozycji em-
brionalnej, nakryć głowę i modlić się o łaskę przetrwania. My na szczę-
ście nie spotkaliśmy żadnego na naszej drodze. Kiedyś niedźwiedzie 
podchodziły do siedzib ludzkich szukając pożywienia. Teraz jest suro-
wy zakaz dokarmiania zwierząt a kosze na śmieci są dokładnie zabez-
pieczone. Taka sytuacja zmusiła je do powrotu w lasy i naturalnego 
zdobywania pożywienia. Największe wrażenie zrobiły na nas bizony, 
których jest mnóstwo i które mimo olbrzymiej wagi, poruszają się nie-
zwykle lekko. Ponieważ jest ich bardzo dużo a stada powiększają się 
dość szybko, organizuje się co roku we wrześniu aukcje na te piękne 
zwierzęta. W CUSTER STATE PARK utrzymuje się ich stałą liczbę 1500 
sztuk a wszystko co tę liczbę przekracza zostaje sprzedane. Niektórzy 
prywatni właściciele kupują bizony i zakładają farmy. 

Wszystkie parki są bardzo dobrze zorganizowane a wstęp na ich 
teren jest tylko za odpowiednią opłatą. Zimą całe Yellowstone jest za-
mknięte, jak również wszystkie drogi dojazdowe. 

Z Yellowstone pojechaliśmy do Utach, pięknego i niezwykle czyste-
go stanu. Ponownie odwiedziliśmy resort Sundance Roberta Redforda, 
gdzie co roku zjeżdżają się filmowcy z całego świata na festiwal filmów 
niezależnych. Niestety i tym razem Roberta nie zastaliśmy. 

Stąd pojechaliśmy przez Nevade i niekończące się mile stepów do 
Kaliforni, gdzie odwiedziliśmy El Dorado. Zatrzymaliśmy się u rodzi-
ny Toma (ciocia i wujek liczący sobie po 85 lat), którzy mieszkają w 
środku lasu w górach Grizzly Flat, a na ich działce rośnie stary dąb, 

Zwiedzamy ciekawe miejsca na świecie 



116 

którego wiek szacują na około 1200 lat. Często odwiedzają ich sarny, 
które przychodzą do ich sadu na jabłka. Jest to cudowne miejsce, ale w 
razie srogiej i śnieżnej zimy są nawet tygodniami odcięci od świata.  

Kalifornia to oczywiście winnice i starannie uprawiane olbrzymie 
plantacje drzew owocowych, truskawek itp. Potem był Sequoia Park, 
Arizona i inne ciekawe miejsca o których napiszę już w następnej kore-
spondencji. 

■ 

W WOLNYM CZASIE 
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Agnieszka Bylewska 

 
KULTURA 

 
 
Milczę 
 
Milczę i milczy moje serce 
Na skraju czasu zawieszone 
W pustce, ku której ciągle biegnie 
I w której nic nie jest wiadome 
 
Znaki w przestrzeni, sny i jawa 
I co jest snem, wciąż nie wiem jeszcze 
Tyle ci chciałam dać i zabrać 
A teraz czuję, że za wcześnie. 
 
Pożegnam dzisiaj dzień bez żalu 
Przywitam noc, sentencję pragnień 
I nic nie będzie z naszych planów 
Bo noc wymaże je gdy zechce. 
 
Cisza nad ciszą, wieczny taniec 
Loteria zdarzeń, głód i przesyt 
Zapomnij o mnie, przywiązanie 
Nie znaczy nic, nie kuśmy losu. 
 
W wędrówkach duszy obrzeżami 
Konwencjonalnych małych światów 
Pozostawimy kilka śladów 
A może nic… i tak jest łatwiej. 
 
 
 
 
 

 
 
Mój anioł 
 
Powiew wiatru zbyt czułym muśnięciem 
Porwał z sobą kolorowe liście 
Odleciały w pogoni za szczęściem 
Wiatr kołysał je pieszczotliwie. 
 
Ktoś zobaczył je nad łąkami  
Jak płynęły pod puchem obłoków 
Jego twarz bielejąca w oddali 
Pożegnalny śledziła korowód. 
 
W jego oczach ciepłych, zadumanych 
Moje życie jak w odbiciu boskim 
Odchodzące dni i dni następne 
Ból i radość … i magia miłości. 
 
Z mgły i z ciszy, z obietnicy nieba 
Jego ręce, dobrze znam ich dotyk 
Wierny anioł, który na mnie czeka 
Z lęku o mnie nigdy nie odchodzi. 
 
Już się zrywam i wyciągam ręce 
Idę wolno, aby go nie spłoszyć 
On uśmiecha się melancholijnie 
I odpływa nad białe obłoki. 
 
 
 
 
 



118 

Spadł śnieg 
 
Spadł dziś śnieg, może trochę  

przedwczesny 
Już się topi i dnia nie wytrzyma 
Jest ulotny jak dotyk miłości 
Pierwsze płatki to jeszcze nie zima. 
 
Patrz, ogrzałam je w dłoniach z czułością 
I spłynęły gdzieś między palcami 
Pomyślałam wtedy – taki jesteś 
Jak te płatki – i tak będzie z nami. 
 
Gdybym mogła zatrzymać na dłużej 
Twoich oczu niknące gdzieś blaski 
Ale ty to pustka moich niedziel 
Koszmar nocy i święta bez gwiazdki. 
 
Mam cię żegnać, po raz który, powiedz 
Zatrwożone moje serce bije 
Odejdź raz naprawdę, całkiem odejdź 
Za zakrętem losu tli się życie …. 
 
 
Jesień 
 
W smugach deszczu płynących po szybach 
Twoje oczy zapatrzone w przestrzeń 
Wątłe liście żegnające drzewa 
Myślisz - lato odeszło, jest jesień. 
 
Który raz ten smutny liści taniec 
To zachwyca, to ożywia cienie 
Rudy, złoty, czerwony w swej barwie 
Jak znak czasu, który w tobie drzemie. 
 
Odliczanie, wieczne odliczanie 
Przez stulecia, poprzez lata pragnień 
Tylko ptaki kontestują Ziemię 
Tworząc klucze, skrzydlate kompanie. 
 

Chcesz odlecieć gdzieś razem ptakami 
Albo zostać i wznieść się, gdzie? Nie wiesz 
A to jesień tylko tak cię mami 
Myślisz; biegnę, a to czas tak biegnie. 
 
 
Zapamiętam 
 
Zapamiętam ciebie nawet, gdy odejdziesz 
Ale ty nie odchodź dzisiaj jeszcze 
Takie wciąż mi drogie twoje ciepłe ręce 
I spojrzenia, co znaczą powietrze. 
 
Świat się rozpromienia na tę jedną chwilę 
Kiedy ciała przenikają przestrzeń 
Nie wiem, gdzie się kończę, nie wiem  

gdzie zaczynam 
Tylko czuję jak mi bije serce. 
 
Na białym obłoku, lekkim jak marzenie 
Chcę płynąć niesiona powietrzem 
Ktoś mi dziś powiedział, że to beznadziejne  
I niech mówi, ja i tak nie wierzę. 
 
Wierzę w magię zaklęć, których mi tak  

skąpisz 
Wierzę w pocałunki nazbyt piękne 
Wierzę, że gdy jesteś tu, to nie  

odchodzisz 
Noc jest nasza, a ranek nie będzie … 
 
 
Jeżeli miłość 
 
Jeżeli miłość … no to już 
Rzućmy się w nią, niech się stanie 
Świat po to jest, by w nas tętnił 
Przecież mnie masz już na zawsze. 
 
Nie wiem jak mam to powiedzieć 
Nie wierzysz wciąż w moje słowa 
Potrafię opisać jesień 
A trudno wyszeptać kocham. 
 

KULTURA 
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Czy widzisz, że moje oczy  
To duszy otwarta brama 
Patrzysz i nie wiesz, i wątpisz 
Mogą, czy nie mogą kłamać. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agnieszka Joanna Bylewska – ukończyła Uni-
wersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, kieru-
nek kulturoznawstwo ze specjalnością filmolo-
gia oraz Administrację Europejską – specjal-
ność: Administracja Publiczna na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 

1995 r. pracuje w Wielkopolskiej izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Po-
znaniu, jest członkiem PTNW. Współredaguje Biuletyn Informacyjny 
Wielkopolskiej Izby. Pisze wiersze, opowiadania. Hobby to: literatura, 
poezja, film, a także joga. 

■ 

Wiersze 
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Andrzej Czerniawski 
Marek Wysocki 
 
 

Z ŻAŁOBNEJ KARTYZ ŻAŁOBNEJ KARTYZ ŻAŁOBNEJ KARTYZ ŻAŁOBNEJ KARTY    
 
 
W dniu 15 kwietnia 2010 r. pożegnaliśmy na cmentarzu parafial-

nym w Wysokiem Mazowieckiem zmarłego kolegę śp. Józefa Gro-
madzkiego.  

Józef Gromadzki urodził się 
29 marca 1956 r. w Kolnie. Po 
ukończeniu Technikum weteryna-
ryjnego w Łomży rozpoczął stu-
dia wyższe na wydziale Wetery-
naryjnym Akademii Rolniczo-
Technicznej w Olsztynie uzyskując 
dyplom lekarza weterynarii 10 lip-
ca 1980 r.  

Następnie odbył staż w Spe-
cjalistycznej Lecznicy w Łomży, 
po czym pracował w Szczepanko-
wie i Gaci, by w 1984 r objąć sta-
nowisko kierownika Lecznicy w 
Wysokiem Mazowieckiem. W 
1988 r. został powołany na stano-
wisko Kierownika Oddziału Rejo-
nowego. W przebiegu pracy za-
wodowej był również przez 8 lat lekarzem wolnej praktyki, by ponow-
nie powrócić do administracji weterynaryjnej piastując kolejne stanowi-
ska w Powiatach: Wysokie Mazowieckie, Mońki oraz Zambrów.  

 
ODESZLI 
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W przebiegu pracy zawodowej wielokrotnie był doceniany i od-
znaczany: 

− 1989 r. – odznaka Ministerstwa Rolnictwa „za wzorową pracę w 
służbie weterynaryjnej” 

− 1998 r. –odznaka tego samego resortu „ odznaka honorowa – 
zasłużony dla rolnictwa” 

− 1998 r. – brązowy krzyż zasługi nadany przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej 

Jego droga życiowa od początku bardzo mocno splatała się z dzia-
łalnością Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego, w którym to pełnił 
funkcję z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w kolejnej ka-
dencji był członkiem Prezydium Rady a w III i V kadencji działalności 
został Delegatem na Zjazd Krajowy. 

W 2001 r. został odznaczony Honorową Odznaką „ Meritus” – za-
służony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego. 

Od wielu lat był również honorowym krwiodawcą otrzymując w 
kolejnych latach: 

− Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 

− „Twoja krew ratuje życie” 
− Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi 3-ciego, 2-

giego a następnie 1-ego stopnia 
Otrzymał również Odznakę Honorową PCK 4-ego stopnia. 
Brał czynny udział w działalności samorządu terytorialnego, gdzie 

został wybrany Radnym 1-ej i 2-ej kadencji Rady Miasta Wysokie Ma-
zowieckie. 

W karcie życia najbardziej zapisał się „pełniąc funkcję człowieka”, 
jako prawdziwy kolega i przyjaciel. To On jako pierwszy, pochylił się 
nad losem potrzebujących, to On inicjował pomoc dla kolegów i kole-
żanek, nigdy nie był obojętny na potrzeby innych. 

W 2008 r. został ponownie powołany na stanowisko Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie pracował do 
ostatnich dni. Pracując 30 lat w zawodzie uzyskał uznanie i szacunek. 
Był praktykiem i administratorem, który stworzył postać lekarza wete-
rynarii o dużej kulturze osobistej w zachowaniu się, humanisty o wy-
sokim autorytecie i popularności. Praca była jego pasja do końca życia.  

Zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 12 kwietnia 2010 r. 
Cześć Jego Pamięci! 

 ■ 

Z żałobnej karty 
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dr n. wet. Anatol Bacharewicz 
 
 

PIOTR BOROWIK (1927PIOTR BOROWIK (1927PIOTR BOROWIK (1927PIOTR BOROWIK (1927----2010)2010)2010)2010)    
 

 
Urodził się 27 września 1927 roku w Hajdu-

kowszczyźnie pow. Hajnówka. Studiował na Uni-
wersytecie Warszawskim SGGW uzyskując 7 paź-
dziernika 1953 r. dyplom lekarza weterynaryjnego 
(297/53). Pierwszą pracę w wyuczonym zawodzie 
rozpoczął w Siemiatyczach, następnie w Kętrzynie 
woj. olsztyńskie, skąd w 1954 roku został powoła-
ny do czynnej służby wojskowej jako lekarz wete-
rynarii. Pełnił służbę w jednostkach Wojsk Ochro-
ny Pogranicza (WOP) w Krośnie Odrzańskim na 
Dolnym Śląsku, Kętrzynie a od 1957 roku w Białymstoku jako kierownik 
Wojskowego Rejonowego Ośrodka usytuowanego przy sztabie WOP. 

Pierwszego kwietnia 1990 r. został przeniesiony na emeryturę w stop-
niu podpułkownika. Jako mundurowy wojskowy lekarz weterynarii 
utrzymywał stały kontakt i współpracę z cywilną służbą weterynaryjną 
trzech województw. 

Był prostolinijnym i kulturalnym w postępowaniu, koleżeńskim, pra-
wym człowiekiem cenionym w środowisku, w którym żył i pracował. Zo-
stał uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odznaczenia Pol-
ski, Złotym Krzyżem Zasługi a także wieloma odznaczeniami wojskowy-
mi oraz dyplomami i wyróżnieniami.  

Będąc na emeryturze wspólnie z synem zorganizował od podstaw fir-
mę „Agrowet” hurtownię weterynaryjno-zootechniczną, leków, sprzętu 
i dodatków paszowych, która funkcjonuje już ponad 20 lat, również obecnie. 

Bardzo kochał swoich najbliższych, żonę, dzieci, wnuków. Żona Hali-
na wspomagała męża, kiedy Go pochłaniała praca, a także troskliwie opie-
kowała się Nim w czasie ciężkiej choroby. 

Państwo Borowikowie wychowali i wykształcili trzech dorodnych sy-
nów i córkę. Doczekali się 10 wnuków i prawnuka. 

Zmarł 31 marca 2010 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym 
św. Andrzeja Boboli w Białymstoku. 

Cześć Jego Pamięci! 
■ 
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Przerwany lot 
 
 
Katyński las,  
żałoby czas,  
i zniczy blask, 
i werbli trzask 
co wzywa do apelu. 
Lecz próżny trud 
- na żaden krzyk 
nie stanie nikt, 
choć leży tu ich wielu. 
 
Tragiczna wieść, 
i żal, i ból 
rozdartych serc. 
Rząd pustych miejsc. 
i niemy tekst 
 
Przeklęty las. 
Złych zdarzeń splot, 
złowróżbnych klątw. 
Konarów trzask. 
Przerwany lot 
pokotem ciał. 
To Bóg tak chciał, 
by naród łkał!  
 
Wygasły gniew 
i śmierć wśród drzew. 
Okrutny los. 
Ofiarny stos. 
Narody dwa  
- słowiański ród. 
Zdarzył się cud. 
Niech zgoda trwa! 

 
 

 
 
 
 
Zygmunta dzwon, 
żałobny ton 
i salwy grzmot 
jak ostry grot  
pierś mą przeszywa.  
Głos trąbki porywa  
i mokre od łez Twoje oczy. 
Natrętna myśl: 
- Jak dalej żyć? 
Co jeszcze nas w życiu zaskoczy? 
 
Grajewo, 20 kwietnia 2010 roku  
J.M. 
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* * * 
Jan Krupa 
 
 
Wierni przyjaciele 
 
 
Jadą z najbardziej odległych krańców naszego kraju 
aby się spotkać i zakosztować, intelektualnego raju. 
Posłuchać mądrych, ciekawych i niezwykłych ludzi 
którym wszystko co dotyczy konia, nigdy się nie znudzi. 
 
Zebrał tę chłonną wiedzy, dość liczną gromadę 
Profesor Janusz Gill, co na wszystko ma sposób i radę. 
Dlatego na Jego zew i skuteczne zawsze zawołanie 
jadą z radością na najbardziej odległe spotkanie. 
 
Dzisiaj jest już XXV Sesja w Pawłowicach, jubileuszowa 
uroczysta, świąteczna z niespodzianką, ale naukowa 
Bo nic tu nie zmąci, prawdziwej istoty i celu spotkania 
a kulturalna rozrywka, wcale wiedzy nie przysłania. 
 
Drogi Profesorze, ciągle uśmiechnięty uroczy człowieku 
kieruj nami tak dalej u schyłku sędziwego XX wieku. 
Pójdziemy z Tobą wszędzie, od Niewielic aż do Michałowa 
a wiedza o koniach niech się rozwija, wciąż nowa i nowa. 
 
Bo czyż są na świecie, piękniejsze od koni zwierzęta 
pełne gracji, harmonii, które cechuje mądrość niepojęta? 
Wierni przyjaciele człowieka w jego ciężkiej doli 
nieodłączne w boju, podróżach, sporcie i pracy na roli. 
 
Dlatego mądrzy ludzie, którzy wiedzę o nich wzbogacają 
niech otoczeni szacunkiem, sędziwego wieku doczekają. 
Cała Polska, tak bogata w te cudowne, niezwykłe zwierzęta 
o takich pasjonatach, jak Profesor Gill, niech ciągle pamięta. 
 
 

Pawłowice 22 – 24 maja 1997  
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