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Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia niosą wszystkim  
nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.  
W te piękne i jedyne w roku chwile,  
chcę złożyć w imieniu Rady Północno-Wschodniej  
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i własnym  
najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych dni  
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2011. 
 

Rada i Prezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
Andrzej Czerniawski 

 
 
Na zbliżające się Święta 
pragnę złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie szczęśliwy w osobiste doznania, 
spełniający zamierzenia i dążenia zawodowe 
oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. 
 

Krzysztof Pilawa 
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

 

 

Radosnych, spokojnych i Bożych Świąt 
Narodzenia Dzięciątka Jezus 
w Nowym Roku 2011 – dalszej owocnej współpracy  
dla dobra naszego zawodu 
całej społeczności weterynaryjnej składa 
 

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  
Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej 

lek. wet. Józef Wszeborowski 
 
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, wytrwałości, radości 
zdrowia i sukcesów w każdym dniu nadchodzącego Roku – 
przyjaciołom, członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa  
Nauk Weterynaryjnych w Białymstoku – 
 

Życzę w imieniu własnym i Zarządu PTNW O/w Białymstoku 
Marek Wincenciak 

Przewodniczący 
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Andrzej Czerniawski 
Prezes PWIL-Wet.  
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ 
RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ ZA OKRES 
WRZESIEŃ-LISTOPAD 2010 R. 

 
 

W okresie sprawozdawczym Posiedzenie Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej odbyło się w Sandomierzu dniach 05-06.11.2010 r. 

Na tym posiedzeniu omawiano m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczący wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o uznanie za sprzeczne 
z Konstytucją RP przepisu o obligatoryjnej przynależności do samorządu za-
wodowego lekarzy weterynarii. Prezes KRLW Tadeusz Jakubowski przypo-
mniał, że w momencie gdy Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił wniosek do 
Trybunału Konstytucyjnego – Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna bardzo 
się w tę sprawę zaangażowała a wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo 
korzystny dla zawodów zaufania publicznego i utwierdza mocną pozycję sa-
morządów. Dodał, że samorząd lekarsko-weterynaryjny nie zmarnował szansy 
właściwej obrony swoich interesów.  

Następną sprawą poruszaną na posiedzeniu Rady Krajowej było zagadnie-
nie ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii. Krajowy Zjazd Lekarsko-
Weterynaryjny zobligował Radę Krajową do wdrożenia tego systemu w środo-
wisku lekarsko-weterynaryjnym. Projekt przygotowanej uchwały jest owocem 
prac najpierw Komisji do spraw Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, 
Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji, następnie wspólnej dyskusji tej Ko-
misji z przedstawicielami Komisji do spraw Lekarzy Weterynarii Wolnej 
Praktyki. Prowadzono także konsultacje z przedstawicielami okręgowej izby 
lekarskiej odpowiedzialnymi za ustawiczne kształcenie lekarzy medycyny, 
a konsultacje te miały znaczący wpływ na kształt projektu uchwały. Projekt 
ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii był prezentowany na konferencji 
„VET – perspektywy” z udziałem wszystkich wydziałów medycyny weteryna-
ryjnej (oprócz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodni-
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czego we Wrocławiu) oraz przedstawiciela Rady Głównej Szkolnictwa Wyż-
szego i przedstawicieli samorządów studenckich wszystkich wydziałów medy-
cyny weterynaryjnej w Polsce. Projekt ustawicznego kształcenia zostanie przy-
jęty przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w formie uchwały, która 
będzie modyfikowana w zależności od potrzeb. W przyszłości program usta-
wicznego kształcenia może stać się regulacją prawną w formie rozporządze-
nia.  

Na tym posiedzeniu omawiano również wyniki ankiety „Czy Pan/Pani jest 
za protestem polegającym na odstąpieniu od wykonywania czynności urzędo-
wych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii”. Biuro Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przesłało ankiety do ponad 250 
zakładów leczniczych dla zwierząt zlokalizowanych na terenie województwa 
podlaskiego. Otrzymano zwrotnie 32 wypełnione ankiety (13%) z czego za 
wzięciem udziału w proteście opowiedziało się 30 lek. wet., przeciw opowie-
działo się 2 lek. wet. Wg sprawozdań przedstawionych przez pozostałych Pre-
zesów Izb Okręgowych w większości zainteresowanie protestem jest na po-
dobnym poziome jak w naszej Izbie, natomiast w pozostałej części na pozio-
mie nieco wyższym. Żadna Izba nie potwierdziła 100% gotowości lekarzy we-
terynarii do wzięcia udziału w proteście. Podnoszono, że forma odstąpienia od 
wykonywania czynności urzędowych z wyznaczenia jest niezgodna z prawem 
i może skończyć obciążeniem kosztami odstąpienia warunków umowy bez jej 
wypowiedzenia. W związku z tym - pojawiły się postulaty, aby te umowy wy-
powiedzieć. Jedna z propozycji sugeruje, aby umowy wypowiedzieć z datą 30 
listopada br. gdyż z dniem 31 grudnia br. upływałby termin wypowiedzenia 
i w związku z tym nie byłoby podpisywania nowych umów. Inna proponowa-
ną formą protestu był tzw. strajk włoski polegający na tym aby skrupulatnie 
przestrzegać przepisów. Trzecią formą jest odstąpienie kilkugodzinne czy kil-
kudniowe od wykonywania czynności, z wcześniejszym wypowiedzeniem 
umów. Wszystkie te formy protestu zostały zawarte w piśmie Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marka Sawickiego. Padły też głosy, że Polska jest jednym z najlepiej rozwija-
jących się pod względem gospodarczym państwem Unii Europejskiej i w 
związku z tym nie samorząd lekarsko-weterynaryjny nie powinien odczuwać 
żadnego zagrożenia. Krajowa Rada nie powinna „uprzedzać faktów” i obawiać 
się że nie będzie państwowych pieniędzy na opłacenie konkretnych czynności. 
Zadaniem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej jest dbać o interes każde-
go członka samorządu. W przypadku, gdy pokrzywdzonych członków będzie 
większa ilość – to wówczas Rada Krajowa powinna podjąć interwencję w ich 
obronie. 

Kolejnym tematem poruszanym na posiedzeniu była organizacja przez 
Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną konferencji historycznej z okazji 20-
lecia samorządu. Zaproponowano, aby część oficjalna, obejmująca wystąpie-
nia gości, wręczanie medali i odznaczeń i podobne oficjalne punkty programu 

Z ŻCIA IZBY 
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była skrócona do niezbędnego minimum, obejmowała tylko jedno wystąpienie 
historyczne oraz krótki koncert kameralny. Natomiast druga część powinna 
mieć możliwie nieformalny charakter „spotkania koleżeńskiego po latach” 
i obejmować udział w wystawach fotograficznych, projekcjach filmów z życia 
samorządu oraz prezentacji pozazawodowej aktywności lekarzy weterynarii. 
Planowane jest także zorganizowanie wystawy historycznej we współpracy 
z Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu, która zlokalizowana będzie w Mu-
zeum SGGW w Bibliotece Głównej Uczelni.  

W sprawach bieżących omówiono Rozporządzenie ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposo-
bu postępowania z odpadami weterynaryjnymi. Rozporządzenie jest bardzo 
ważne dla środowiska lekarsko-weterynaryjnego. Do tej pory we wszystkich 
województwach odbyły się kontrole dotyczące postępowania z odpadami 
w zakładach leczniczych dla zwierząt. Inspektorzy wojewódzkich inspektora-
tów ochrony środowiska starali się (w niektórych województwach) traktować 
lekarzy weterynarii identycznie jak szpitale i klasyfikować odpady identycznie 
jak zakaźne odpady szpitalne. Rozporządzenie jest zamieszczone na stronie 
internetowej Północno-Wschodniej Izby lekarsko-Weterynaryjnej http://www. 
izbawetbial.pl/. Dużym sukcesem było uzyskanie dogodnych terminów prze-
trzymywania odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt do 30 dni, możli-
wość mrożenia odpadów weterynaryjnych w zamrażarkach (to czego w pier-
wotnej wersji nie było). Nastąpiła zmiana określenia „pomieszczenia groma-
dzenia odpadów” na „miejsce gromadzenia odpadów”. Zmiana ta jest szcze-
gólnie ważna dla właścicieli małych gabinetów weterynaryjnych. W pierwot-
nej wersji rozporządzenia zakłady lecznicze dla zwierząt powinny posiadać 
pomieszczenia chłodzone, zaopatrzone w śluzę i umywalkę w śluzie. Prezes 
Tadeusz Jakubowski podkreślił, że dzięki staraniom samorządu nie zostały 
nałożone nadmierne obowiązki na zakłady lecznicze dla zwierząt w związku 
z gospodarką odpadami weterynaryjnymi Zwrócono też uwagę, że oprócz od-
padów weterynaryjnych 1802, zakłady lecznicze dla zwierząt muszą mieć ure-
gulowaną gospodarkę także innymi odpadami, w tym baterie, świetlówki itp. 

Drugą ważną sprawą omawianą w punkcie bieżących była sprawa chipo-
wania koni. Związki hodowców koni nie zareagowały pozytywnie na postulaty 
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w związku ze znakowaniem koni po-
przez wszczepianie transponderów. Mecenas Witold Preiss przygotowuje wy-
stąpienie do prokuratury. W chwili obecnej zbierana jest informacja, czy jest 
zgoda Komisji Etycznej dla związków hodowców koni na prowadzenie ekspe-
rymentów na zwierzętach, czy używane są środki znieczulające, narkotyczne 
itp. Radca prawny poinformował Krajową Radę, że materiał zostanie przygo-
towany przed następnym posiedzeniem KRLW. Przepisy unijne stanowią, że 
zasady znakowania koni są regulowane przepisami krajowymi. W Polsce zapi-
sano, że minister rolnictwa określa osoby uprawnione do znakowania koni. 

■ 

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej... 
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Wojciech Barszcz 
Sekretarz PWIL-Wet. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY  
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ IZBY  
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ ZA OKRES  
OD WRZEŚNIA DO LISTOPADA 2010 R. 

 
 
W okresie tym posiedzenie Rady Północno-Wschodniej Izby Lekar-

sko-Weterynaryjnej odbyło się w dniu 22 września 2010 r. 
Na posiedzeniu rozpatrzono pozytywnie 8 podań o nadanie prawa 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 
Dokonano również 1 przeniesienia z innej izby do Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jednocześnie 3 członków 
opuściło szeregi naszej Izby. 

Według stanu na dzień 30 listopada 2010 r. Północno-Wschodnia 
Izba Lekarsko-Weterynaryjna liczy 508 czynnych członków. 

W sprawach dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt podję-
to 2 uchwały rejestrujące nowe zakłady lecznicze dla zwierząt. Człon-
kowie Rady wyznaczeni do kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt 
zgłosili jedną uwagę co do spełniania warunków przez jeden z zakła-
dów leczniczych dla zwierząt. Kierownik zakładu został zobowiązany 
do niezwłocznego usunięcia uchybienia. Dokonano również zatwier-
dzenia zmian regulaminów organizacyjnych 4 zakładów leczniczych 
dla zwierząt. 

W jednym przypadku, kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt 
nie zareagował na polecenie usunięcia uchybień oraz poinformowaniu 
Izby o tym fakcie w wyznaczonym terminie. W związku z tym prze-
prowadzona zostanie ponowna kontrola zakładu. W przypadku po-
nownego stwierdzenia uchybień, podjęte zostaną działania administra-
cyjne zmierzające do wykreślenia zakładu z rejestru. 

Na posiedzeniu Rady podjęto również 3 uchwały w sprawie upo-
ważnienia lekarzy weterynarii do wydawania paszportów dla psów i 
kotów. 
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Znaczna część posiedzenia poświęcona została sprawie kontroli 
przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakładach leczni-
czych dla zwierząt. Zarzucono, że czynności wykonywane na zlecenie 
powiatowego lekarza weterynarii były wykonywane na podstawie 
umowy zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt. Tymczasem 
UKS twierdzi, że umowy te powinny być podpisywane z osobami fi-
zycznymi. Podatek więc został nieprawidłowo naliczony. Lekarze od-
wołują się od decyzji UKS. Należy się jednak spodziewać, że odwoła-
nia nie zostaną rozpatrzone korzystnie dla odwołujących się. Może to 
się odbić echem w innych zakładach gdzie umowy podpisywano z za-
kładami leczniczymi a nie z osobami fizycznymi. Należy podkreślić, że 
generalnie podatki zostały odprowadzone do budżetu państwa, jednak 
dokonano tego na nieprawidłowych formularzach. Dla UKS jest to bar-
dzo poważne uchybienie. Zarzucono nierzetelność prowadzenia ksiąg 
co wiąże się z poważnymi karami finansowymi. Zwrócono też uwagę, 
że Rada Krajowa wręcz namawiała do podpisywania takich umów. W 
związku z powyższym postanowiono powołać zespół, który będzie 
sprawę pilotował. Uznano również, że Izba powinna też w miarę moż-
liwości ponieść część kosztów związanych z obsługą prawną. 

Ponownie poruszono sprawę zakupu sztandaru Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku. Wyrażono 
przekonanie, że sztandar powinien być gotowy do następnego Zjazdu 
sprawozdawczego. Na najbliższym posiedzeniu Rady zostanie przed-
stawiony projekt sztandaru. 

Zrelacjonowano również spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Wojewodą oraz parlamentarzystami. Tematem spotkania 
była sytuacja w Inspekcji Weterynaryjnej. W trakcie spotkania Minister 
Sawicki podkreślił, że w planowanej połączonej inspekcji, inspekcja 
Weterynaryjna stanowić będzie trzon. Planowana jest likwidacja lub 
poważne ograniczenie poziomu wojewódzkiego oraz wzmocnienie in-
spekcji powiatowej. Nie wyjaśniono jak będzie wyglądać instancyjność 
przyszłej inspekcji. Istnieje prawdopodobieństwo, że stanowisko woje-
wódzkiego inspektora zajmować będzie osoba, która nie ma żadnego 
doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa żywności. Natomiast 
wzmocnienie w powiatach miałoby polegać na przeniesieniu pracow-
ników z pozostałych inspekcji. Planowane jest szybkie przekształcenie 
inspekcji. Minister docenił wagę ewentualnego protestu pracowników 
IW. Zauważył również, że zarówno IW jak i Izba Krajowa mówią w tej 
sprawie jednym głosem. 

■ 

Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej... 
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FUNDACJA „PRO BONO VETERINARII” 
 

Mamy przyjemność poinformować, iż przy Północno-Wschodniej Izbie 
Lekarsko-Weterynaryjnej powołana została  

 
FUNDACJA „PRO BONO VETERINARII” 

ul. Zwycięstwa 26A/1 
15-959 Białystok  

NIP: 542-317-90-61, REGON: 200382923 
KRS: 0000363932 

 
Nr konta: PKO BP SA 37 1020 1332 0000 1902 0695 7965 

 
 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
− prowadzenie działań na rzecz rozwoju i szerzenia wiedzy o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie 
zdrowia publicznego i środowiska; 

 
− wspieranie programów i inicjatyw na rzecz polepszenia wete-

rynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska; 
 
− pomoc społeczna lekarzom weterynarii i ich rodzinom znaj-

dującym się w trudnej sytuacji materialnej. 
 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez sprawowa-
nie opieki nad lekarzami weterynarii znajdującymi się w trudnej sytu-
acji materialnej, organizację programów wpływających na zwiększenie 
bezpieczeństwa zdrowia publicznego i środowiska, przeprowadzanie 
akcji sprzyjających pogłębianiu wiedzy o ochronie zdrowia publiczne-
go i środowiska. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność 
innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest 
zbieżna z celami Fundacji 
 

Na rzecz Fundacji istnieje możliwość przekazywania darowizn. 
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lek. wet. Małgorzata Zimnoch 
Prywatna Praktyka Weterynaryjna w Tykocinie 
 
 

WETERYNARIO ZJEDNOCZ SIĘ! 
 
 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas pokoju i pojednania. 

W tym szczególnym czasie, podobnież nawet życzenia się spełniają… 
a moim życzeniem jest zjednoczenie całej weterynarii, przeciw zaku-
som ministerialnym na nasze zarobki w ramach prac zleconych. Kiedy 
spytałam jednego z wyżej postawionych, (niestety, też lekarza wetery-
narii), dlaczego w ogóle powstała myśli obniżek, skoro od 6 lat (!) nie 
pomyślano nawet o wyrównaniu inflacji, dowiedziałam się, że i tak 
dużo zarabiamy sądząc po samochodach jakimi jeździmy! Rozumiem, 
że gdzieś na wysokich stanowiskach ludzie mają kontakt z lecznicami 
dla małych zwierząt, gdzie lekarz jest lekarzem w czystym kitlu, w cie-
płej lecznicy, a jak już Pan Minister jedzie na wieś to do nowoczesnej, 
pokazowej obory, bo innej mu nie pokażą… Mam wrażenie, że ktoś 
zapomniał o grupie wiejskich lekarzy.  

To nic, że chodzimy w gumofilcach i pachniemy jak nasi pacjenci, 
ale nadal i mimo wszystko jesteśmy LEKARZAMI! 

Bardzo chętnie zaproszę kolegę z GIW-u, czy Pana Ministra, na po-
bieranie krwi od świń w kierunku choroby Aujeszky’ego. Na moim 
terenie, większość stanowią drobne gospodarstwa gdzie pobiera się  
1-5 próbek a najeździć się trzeba, świnie stoją w stodołach, komórkach 
często za wysokimi płotami które rozbiera się tylko z okazji świniobi-
cia. Albo takie wydawanie świadectw np. na cielęta (w tej chwili taka 
usługa kosztuje rolnika 17zł a ma być obniżona do 10 zł). Już w tej 
chwili jest to śmieszna stawka jeśli w jej ramach mamy dojechać do 
klienta, zbadać zwierzę i wydać zaświadczenie. Nawet jeśli rolnik 
przywiezie zwierzę do lekarza, to zbadanie (podpisujemy, przecież że 
zwierzę zbadaliśmy!) i wypisanie zaświadczenia zajmie nam ok. 10-15 

PRAKTYKA  
TERENOWA 
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min. A dodajmy jeszcze do tego czas dojazdu i pobytu w gospodar-
stwie – przecież to jest normalna wizyta! Teraz porównajmy te 17zł za 
naszą pracę i 17zł które trzeba zapłacić w każdym urzędzie za samo 
złożenie podania o cokolwiek.  

Weterynario zjednocz się! – Chciałoby się zakrzyknąć – wszyscy na 
tym skorzystamy i ci „państwowi” i ci „prywatni”. 

A tymczasem, zamiast się zacierać, podziały zarysowują się coraz 
wyraźniej, na tych „prywatnych” i tych „państwowych”. Prywatni 
i państwowi z racji przepisów muszą ze sobą współpracować w zakre-
sie tzw. prac zleconych. Ale gdy pojawia się problem zaczynamy wal-
czyć ze sobą, zamiast z tym problemem i wytykamy sobie nawzajem 
zalety pracy „przeciwnika” chociaż każda z tych grup ma swoją specy-
fikę pracy, swoje plusy i minusy.  

Wiadomo, że Inspekcja pensjami nie jest rozpieszczana, a coraz to 
nowe zadania i obowiązki (czasem zupełnie bezsensowne i nie dające 
żadnej satysfakcji oprócz tej, ze się wykonało kawał dobrej nikomu nie 
potrzebnej roboty) nakładane na Inspektorów prowadzą często do fru-
stracji, bo żeby im podołać trzeba zostawać po godzinach kosztem 
swojego czasu wolnego. Ale z drugiej strony wolny weekend, urlop 
wypoczynkowy, czy zwykłe zwolnienie lekarskie nie jest luksusem, za 
który trzeba zapłacić podwójnie: raz – brakiem zarobku w tym czasie 
a dwa – utratą klientów w dłuższym w dłuższym okresie. A i emerytu-
ra po „państwówce” jest znacznie lepsza, co nie jest bez znaczenia 
szczególnie dla starszych lekarzy. 

„Prywatni” z kolei może i zarabiają lepiej, ale nie mają tych bezstre-
sowych wolnych dni, bo w każdej chwili może zadzwonić telefon 
i trzeba będzie jechać. A ile razy się zdarza, że jesteśmy budzeni 
w środku nocy np. do porodu i w połowie drogi odzywa się telefon, że 
cielak już wyciągnięty i wizyta odwołana. Nie ma ani odpoczynku ani 
pieniędzy… Nie piszę tego wszystkiego po to, żeby się użalać, tylko, 
żeby uświadomić wszystkim koleżankom i kolegom, którzy nie znają 
uroków pracy terenowej, że praca w terenie to nie tylko liczenie pienię-
dzy, ale ciężka fizyczna praca obciążona dodatkowo stosami papierów 
do wypełniania.  

Dlatego, niech terenowcy odpuszczą sobie komentarze , że inspek-
tor to tylko pije kawę i czeka do fajrantu w błogim nieróbstwie, a in-
spektorzy niech sobie podarują komentarze na temat zarobków tere-
nowców, bo w stosunku do nakładu pracy nie są aż tak wysokie. 

PRAKTYKA TERENOWA 
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Jeśli pada propozycja, żeby obniżyć stawki za usługi to jednym gło-
sem powinniśmy powiedzieć: NIE!  

Lobby „rzeźniane” i „hodowlane” zawsze będzie dążyło do zmniej-
szenia opłat, ale my lekarze nie jesteśmy ludźmi „od łopaty”, skończy-
liśmy jedne z trudniejszych kierunków studiów, nasza praca wymaga 
nie tylko wiedzy, ale i wysiłku fizycznego, dodatkowo warunki pracy 
należą do tzw. trudnych i kiedyś za taką pracę były dodatki finansowe.  

Jak na razie, jestem dumna i chcę nadal być dumna, ze jestem leka-
rzem weterynarii. Nie przeszkadza mi nawet, że chodzę w gumiakach 
i pachnę po całym dniu pracy tak, jak moi pacjenci i dla postronnych 
niczym się nie wyróżniam spośród rolników, ale nie mam zamiaru 
wstydzić się tego, że uczciwie wykonując zadania zlecone UCZCIWIE 
zarabiam uczciwe pieniądze.  

Na koniec tym, którzy zechcieli do końca przeczytać te słowa, ży-
czę Zdrowych Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Ro-
ku spełnienia marzeń i coraz lepszych zarobków za UCZCIWĄ pracę. 

PS Informacja dla niezorientowanych: przez 9 lat byłam lekarzem 
„państwowym” a teraz od kilku lat pracuję w głębokim terenie. 

■ 

Weterynario zjednocz się! 
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Marek Pirsztuk 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie 
 
 

WIZYTA NA BIAŁORUSI 
 
 

Od 8 do 10 listopada 2010 r. na zaproszenie Władz Komitetu Rolnictwa 
i Żywności oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Obwodu Grodzieńskie-
go, przebywała w Grodnie delegacja z Północno-Wschdniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej. W związku z osobowymi zaproszeniami ze strony białoru-
skiej w składzie delegacji znaleźli się: jako przewodniczący Prezes Półn.-
Wsch. Izby Andrzej Czerniawski, pow. lek. wet. z Augustowa Marek Pirsztuk, 
pow. lek. wet. z Białegostoku Dariusz Filianowicz, pow. lek. wet. z Sokółki 
Paweł Mędrek i Graniczny Lekarz Weterynarii z Kuźnicy Dariusz Mieleszko. 
Zaproszenie również otrzymał Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
Krzysztof Pilawa, który ze względu na obowiązki służbowe nie mógł uczestni-
czyć w wyjeździe do Białorusi. 

Od początku przebieg wizyty był bardzo poważnie potraktowany przez 
naszych białoruskich kolegów gdyż już na granicy zostaliśmy oficjalnie powi-
tani przez przedstawicieli Weterynaryjnych Służb Granicznych a następnie na 
pasie VIP została sprawnie przeprowadzona odprawa graniczna. Następnie 
udaliśmy się do Grodna. 

Pierwsze kronikarskie zapiski o tym mieście zaczynają się w 1127 r. Na-
stępnie przez kolejne wieki pięknie położone Grodno nad brzegami Niemna 

jest miastem różnych kultur i 
narodów. Zwiedzając Grodno 
zobaczymy i stary zamek z mu-
rami obronnymi z XII w., Ko-
łożską cerkiew z tego samego 
okresu, liczne kościoły, synago-
gi i wiele innych ciekawych 
obiektów architektury z róż-
nych okresów. Znajdziemy też 
wiele śladów polskich, gdyż w 
XVI-XVII w. miasto nad Nie-
mnem było jednym z najpięk-
niejszych miast Rzeczypospoli-
tej i ówczesnej Europy. Ponow-
nie powróciło do ziem Polskich 

 

Stoją od lewej: P. Mędrek, M. Pirsztuk, G. Gie-
cold, A. Czerniawski, N. Kot, D. Mieleszko,  
D. Filianowicz, A. Legun—w Zakładzie Biocom. 
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w 1921 r. w wyniku tzw. Umowy 
Ryskiej i należało do Polski do 1939 
r. a od 1939 r. w wyniku aneksji so-
wieckiej wchodzi w skład najpierw 
Białoruskiej Republiki Radzieckiej a 
następnie Białorusi. Druga wojna 
światowa przyniosła miastu liczne 
zniszczenia. Dziś Grodno odbudowa-
ne i pieczołowicie odrestaurowane 
jest prężnie rozwijającym się ośrod-
kiem przemysłowym i naukowym, 
stolicą województwa Grodzieńskie-
go. Zamieszkuje je ponad 
320 tysięcy mieszkańców. 
W prawie białoruskim po-
siada statut jednego z naj-
lepszych pod względem 
zamieszkania miast Repu-
bliki Białoruś. 

Program pobytu na 
terenie Białorusi obejmo-
wał spotkania i rozmowy 
w zakresie zagadnień wete-
rynaryjnych i dwustronnej 
współpracy. Omówiono 
zagadnienia dotyczące: 

− sytuacji epizo-
otycznej na terenie rejonów przygranicznych jak i zagrożeniach w 
związku z rejonem granicznym i przemieszczaniem się towarów, 
zwierząt oraz ludzi 

− współpracy i współdziałania weterynaryjnych służb granicznych 
− nawiązania stałej współpracy pomiędzy przedstawicielami służby 

weterynaryjnej województwa Grodzieńskiego Republiki Białorusi 
i korporacji weterynaryjnej województwa Podlaskiego 

− nawiązanie stałych roboczych kontaktów w ramach przekazywa-
nia wiedzy – szkoleń i doświadczeń związanych z aplikacją prawa 
weterynaryjnego Wspólnoty Europejskiej oraz wymogów w za-
kresie przystosowania zakładów do eksportu na rynki wspólnoty. 

− uzgodniono, że współpraca będzie kontynuowana w roku następ-
nym. Wstępnie ustalono termin kolejnego spotkania w Polsce na 
luty 2011 roku.  

Zostaliśmy zaproszeni również do wizytacji zakładu produkcji konserw, 
który jest jednym z zakładów produkcyjnych polskiej firmy „MISPOL” działa-

Wizyta na Białorusi 

Stoją od lewej: D. Mieleszko, A, Czerniaw-
ski, N. Kot—na fermie bydła mlecznego. 

Stoją od lewej: A. Czerniawski, P. Mędrek, N. Kot,  
D. Filianowicz, D. Mieleszko, A. Legun, M. Kawrus – 
na farmie bydła mlecznego. 
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jącej już od wielu lat na terenie Białorusi. Zakład ten jest usytuowany w strefie 
wolnocłowej zlokalizowanej w okolicach Grodna. Produkcja zakładu jest prze-
znaczona na zaopatrzenie runku Białorusi oraz na eksport do Rosji i innych 
krajów byłego Związku Radzieckiego. Zakład posiada wdrożone normy ISO 
i HACCP a jego rozwiązania techniczne i sanitarno-techniczne spełniają 
wszystkie wymogi U.E. Rosji jak i innych krajów, jak np. USA czy Izraela. 
Celem tej wizytacji było zapoznanie się nie tylko z produkcją, ale również po-
znanie zasad funkcjonowania produkcji przemysłowej w grodzieńskiej strefie 
wolnocłowej. Firmy działające w tej strefie posiadają np. dwudziestoletnie 
zwolnienie podatkowe. Warunkuje to im dynamiczny i szybki rozwój. Inną 
firmą do wizytacji, której zostaliśmy zaproszeni była firma „BIOCOM” produ-
kująca koncentraty mineralno-witaminowe dla zwierząt oraz preparaty mleko 
zastępcze. Jest to firma w całości o kapitale białoruskim i bardzo dynamicz-
nym rozwoju. Poziom technologiczny i produkcyjny jest o bardzo wysoki. 
Przy produkcji wdrożone są wszystkie procedury dobrej praktyki produkcyjnej 
i higienicznej (HACCP, ISO, procedury higieniczne wymagane przez inne 
kraje jak np. procedury rosyjskie i izraelskie). Produkcja „BIOCOM” sprzeda-
wana jest na rynku białoruskim, rynkach WNP oraz do Niemiec i Izraela. Du-
żym zaskoczeniem dla nas była wizyta na fermie bydła mlecznego, która po-
siada zrobotyzowany system doju. Na terenie Białorusi funkcjonuje obecnie 
160 takich ferm ze średnią obsadą 700-1000 sztuk krów dojnych każda. Doce-
lowo ma być 260 takich ferm. Konstrukcja jak i technologia produkcji są zaku-
pione od Holendrów i Duńczyków. Jednak to co zauważyliśmy większa część 
materiałów i wyposażenia jest produkcji białoruskiej, co zmniejsza koszty 
funkcjonowania takich obiektów. Systemy, organizacja produkcji, poziom 
zoohigieny jak i dobrostanu zwierząt oceniliśmy bardzo wysoko. Oczywiście 
przy tej okazji należy wspomnieć o pracy lekarza weterynarii na takim obiek-
cie. Jest on tam zatrudniony na etacie i do jego zadań należy opieka weteryna-
ryjna oraz wspólnie z zootechnikiem prowadzenie zwierząt w zakresie żywie-

PRAKTYKA TERENOWA 

Stoją od lewej: D. Mieleszko, P. Mędrek, 
A. Czerniawski, M. Pirsztuk, D. Filiano-
wicz – w zakładzie produkcji konserw 
Grodfood w Grodnie. 

Delegacja z Polski wraz z Dziekanem 
i studentami III roku Wydziału Wetery-
naryjnego w Grodnie. 
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nia i dietetyki. Przy tej okazji kilka słów o organizacji weterynarii na Białoru-
si. Praktycznie można powiedzieć, że sektor prywatny nie odgrywa większej 
roli. Są oczywiści praktyki prywatne, ale jest ich bardzo mało i funkcjonują 
głównie dla potrzeb małych zwierząt. Weterynaria funkcjonuje bardzo podob-
nie do tego schematu, który mieliśmy przed 1990 rokiem. W obrębie woje-
wództwa (obwodu) jest wojewódzki lekarz weterynarii wchodzący w skład 
struktur komitetu rolnictwa i żywności a następnie są rejonowe placówki na 
czele z rejonowym lekarzem weterynarii, w których zatrudnieni są lekarze we-
terynarii wykonujący zadania zarówno w zakresie nadzoru i kontroli jak i lecz-
nictwa, jednak lecznictwem zajmują się głownie lekarze zatrudnieni na fer-
mach. Nie ma obecnie na Białorusi organizacji o podobnych strukturach jak 
nasza Izba. Z rozmów wynikało, że takiej korporacyjnej organizacji nasi biało-
ruscy koledzy bardzo nam zazdroszczą. Ale powracam jeszcze do tego co wi-
dzieliśmy na fermie. Jeśli chodzi o bazę farmaceutyków używanych przy za-
biegach leczniczych i sprzęty to niczym nie odbiega to od ogólnych standar-
dów i tego co używa lekarz w naszych warunkach. Jedyna różnica która zwró-
ciła naszą uwagę to duża ilość różnych preparatów o działaniu bodźcowym i 
szczepionek używanych w leczeniu. Przywiązanie kolegów białoruskich do 
tego typu preparatów leczniczych jest od wielu lat niezmienne.  

Przyjęliśmy również zaproszenie od Dziekana Wydziału Weterynaryjnego 
Grodzieńskiego Uniwersytetu Rolnego do wizyty na tym wydziale. Po spotka-
niu z gronem profesorskim tego wydziału zostaliśmy zaproszeni na spotkanie 
ze studentami, aby przedstawić im organizację naszego zawodu w Polsce jak i 
możliwości związane z podjęciem pracy w naszym kraju lub krajach U.E. Bia-
łoruś posiada dwa wydziały weterynaryjne, które znajdują się w Witebsku – 
jest to stary wydział weterynaryjny z dużymi tradycjami i młody, bo zaledwie 
dziesięcioletni wydział w Grodnie.  

Nasza wizyta na Białorusi zapewne przyczyniła się do lepszego zrozumie-
nia i poznania tego kraju. Kraju tak bliskiego dla nas ze względu na sąsiedz-
two jak i to, że zamieszkuje go duża grupa naszych rodaków. A zarazem dale-
kiego. Nie zawsze w doniesieniach prasowych właściwie przedstawianego. 
My opuszczaliśmy Białoruś z bagażem pozytywnych wrażeń. Widząc dużą 
przyszłość w rozwiniętym rolnictwie i wysokim poziomie produkcji rolnej 
(struktura rolnictwa w Obwodzie grodzieńskim obejmuje 183 organizacji, w 
tym 117 rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 9 spółek akcyjnych, 35 rolni-
cze jednolite przedsiębiorstwa mienia komunalnego, 3 republikańskie jednolite 
przedsiębiorstwa należące do 13 oddziałów w zakładach rolno przemysło-
wych, 5 przedsiębiorstw prywatnych. Globalna produkcja rolnicza w regionie 
daje zatrudnienie dla ok. 63 tys. ludzi, funkcjonuje 9 dużych zakładów mle-
czarskich i 9 dużych zakładów przetwórstwa mięsnego) oraz rozwoju i prze-
mianach. Mamy nadzieję, że był to duży krok w kierunku owocnej obopólnej 
współpracy na przyszłość. 

■ 

Wizyta na Białorusi 
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Emilia Wielądek-Żukowska 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim 
 
 

FUNDACJA „PRO BONO VETERINARII” 
 
 

W dniu 20 listopada 2010 r. odbyło się pierwsze szkolenie lekarzy 
weterynarii zorganizowane przez Fundację „PRO BONO VETERINA-
RII”. Pokuszę się więc o stwierdzenie, że działalność Fundacji można 
uznać za oficjalnie rozpoczętą. 

W szkoleniu uczestniczyło 108 lekarzy weterynarii w województwa 
podlaskiego. Spotkanie zostało otwarte przez Prezesa Fundacji „PRO 
BONO VETERINARII” lek. wet. Wiesława Piekutiena. 

Program szkolenia obejmował następujące tematy: 
1. „Błędy popełniane w trakcie badania mięsa na obecność włośni 

metodą wytrawiania wspomaganego mieszadłem magnetycz-
nym i ich wpływ na wynik badani”. Zagadnienie przedstawił dr 
Mirosław Różycki z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w 
Puławach. 

2. „Najczęstsze błędy popełniane przy wystawianiu świadectw 
zdrowia, obowiązujących w obrocie zwierzętami. Prawidłowość 
prowadzenia nadzoru nad spędami i miejscami gromadzenia 
zwierząt” zreferowane przez lek. wet. Piotra Dębskiego – Woje-
wódzkiego Inspektora Weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt 
i zwalczania chorób zakaźnych z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii z/s w Krośnie. 

Szkolenie przebiegło w naukowej atmosferze. Cieszyła frekwencja. 
Wyrażam nadzieję, iż to spotkanie zapoczątkowało niezwykle owocną 
i dynamiczną działalność Fundacji. 

■ 
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Dr Aleksandra Tucholska-Lenart* 
 
 

MOJA PRZYGODA 
Z BIOLOGIĄ KRYMINALISTYCZNĄ 

 
 
Karierę zawodową lekarza weterynarii zaczęłam w 1974 roku wy-

bierając specjalizację diagnostyka laboratoryjna. Pierwsze kroki w za-
wodzie stawiałam w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej Białymstoku. 
Następne lata mojej pracy związane były z Wojewódzkim Zakładem 
Weterynarii w Suwałkach. Przeszłam tam wszystkie szczeble kariery 
zawodowej w laboratorium wojewódzkim; później Zakładzie Higieny 
Weterynaryjnej.  

Kiedy opuszczałam Suwałki, pod koniec października 1987 roku, 
nie przypuszczałam nawet, że pomimo ustaleń z ówczesnym dyrekto-
rem Departamentu Weterynarii – nigdy już nie wrócę do zawodu leka-
rza weterynarii. Przypadkowe spotkanie zadecydowało o podjęciu de-
cyzji, dzięki której znalazłam nową, życiową pasję – badania DNA dla 
potrzeb identyfikacji genetycznej sprawców przestępstw. Wkrótce roz-
poczęłam swoją przygodę z biologią kryminalistyczną. 

Wszystko z czym stykałam się od tej pory było czymś absolutnie 
nowym i fascynującym oraz wiązało się z dziedziną wiedzy nazywanej 
kryminalistyką. Pojęcie kryminalistyki ma wiele definicji, tym niemniej 
zawsze mówi się o kryminalistyce jako nauce stosowanej, a więc czer-
piącej z innych dyscyplin naukowych wiedzę przydatną w identyfika-
cji śladów pozostawianych przez przestępców. W biologii kryminali-
stycznej będą to ślady krwi, śliny, spermy, wyskrobiny spod paznokci, 
włosy, fragmenty tkanek i narządów. Początkowo badania polegały na 
ustalaniu czy badany materiał pochodzi od człowieka (krew może po-
chodzić także od zwierzęcia) oraz określeniu czy dany ślad może po-
chodzić od osoby, od której nadesłano do badań materiał porównaw-
czy. 

*w latach 1977-1988 pracowała w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Suwał-
kach; w tym jako kierownik pracowni chorób gruczołu mlekowego, kierownik zespołu 
ochrony hodowli oraz kierownik ZHW. Obecnie – ekspert Polskiego Towarzystwa 
Kryminalistycznego. 
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Metody identyfikacji opierały się na badaniach serologicznych 
układów grupowych krwi (ABO) i nie pozwalały na kategoryczne 
stwierdzenie czy ślad znaleziony na miejscu przestępstwa pochodzi od 
osoby podejrzanej o popełnienie czynu przestępnego. 

W tym czasie świat usłyszał o dokonaniu przełomowego odkrycia 
tzw. sekwencji repetytywnych przez prof. Aleca Jefrreys’a z Wielkiej 
Brytanii i zastosowaniu ich do identyfikacji sprawców przestępstw 
(1985). Do kryminalistyki światowej wkroczyły techniki biologii mole-
kularnej, nową metodę nazwano DNA – Fingerprinting (tzw. genetycz-
ny odcisk palca), a jej odkrywca otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł 
szlachecki. Co ciekawe – metoda ta znalazła również zastosowanie 
w ustalania pokrewieństwa zarówno u ludzi jak i u zwierząt. 

Kryminalistyka polska również zainteresowała się tymi badaniami, 
szukając wsparcia polskich genetyków. W związku z powyższym zo-
stałam skierowana na staż do Zakładu Genetyki Człowieka PAN, gdzie 
pod kierunkiem prof. Ryszarda Słomskiego poznałam tajniki metody, 
ukończyłam Summer Beckman School on Molecular Biology i przystą-
piłam do organizacji pracowni badań DNA w Zakładzie Kryminalisty-
ki Komendy Głównej Policji. Przeszłam również specjalistyczne szkole-
nie w Forensic Science Service w Wielkiej Brytanii. W październiku 
1989 – jako członek zespołu wdrażającego badania DNA do kryminali-
styki polskiej – zostałam uhonorowana nagrodą państwową I stopnia. 

Polska biologia kryminalistyczna otrzymała skuteczne narzędzie 
identyfikacji sprawców przestępstw, ale wymagało ono materiału bio-
logicznego na poziomie 100 µg wysokomolekularnego DNA, a nie było 
o to łatwo w przypadku tzw. starych śladów biologicznych zawierają-
cych głównie DNA zdegradowane. Krótko mówiąc – znakomita meto-
da identyfikacji miała swoje minusy, co stało się powodem poszukiwa-
nia technik biologii molekularnej umożliwiających badanie DNA zde-
gradowanego. Wkrótce okazało się, że można wykorzystać do tego ce-
lu odkrycie Amerykanina K. Mullis’a (1987), za które otrzymał on Na-
grodę Nobla. Chodziło mianowicie o prostą reakcję enzymatyczną – 
Polimerase Chain Reaction, w której można uzyskać miliardy kopii 
wyjściowego fragmentu DNA, a następnie identyfikować je w obrębie 
określonych markerów dla potrzeb kryminalistyki.  

Byłam zafascynowana potencjałem nowej metody badawczej i mia-
łam nadzieję, że wkrótce w Centralnym Laboratorium Kryminalistycz-
nym Policji będziemy wdrażać ją do rutynowych badań identyfikacyj-
nych. Z wielu powodów tak się nie stało i tym stanie rzeczy zaoferowa-
łam swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe Urzędowi Ochrony Pań-

Moja przygoda z biologią kryminalistyczną 
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stwa. W lutym 1992 r. rozpoczęłam pracę z nowym zespołem czyniąc 
przygotowania do wdrożenia techniki amplifikacji DNA izolowanego 
ze śladów biologicznych. Zadanie było trudne z uwagi na ostry reżim 
laboratoryjny, który obowiązuje w pracowniach PCR. W organizacji 
pracowni korzystałam z doświadczeń brytyjskiego Forensic Science 
Service. Badania nasze były o tyle specyficzne, że często ślady pocho-
dzące z miejsca przestępstwa były tak znikome (np. jeden włos), że 
wiadomo było iż będzie można zastosować tylko „jedno podejście” 
identyfikacyjne. Największym stresem była izolacja DNA. Zwykle, jeśli 
ten etap zakończył się powodzeniem – amplifikacja nie sprawiała pro-
blemu. 

Aby wdrożyć metodę trzeba było przeprowadzić wiele badań na 
różnych śladach biologicznych. Była to gigantyczna praca z udziałem 
kosztownych odczynników. Zrealizowałam ją ze środków finansowych 
przyznanych mi w ramach grantu KBN. Prace badawczo – wdrożenio-
we trwały dwa lata i angażowały czteroosobowy zespół interdyscypli-
narny. We wrześniu 1994 mogłam przedstawić wyniki badań na zjeź-
dzie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Am-
plifikacja DNA ze śladów biologicznych stała się faktem i została 
wdrożona do kryminalistyki polskiej. O ile wdrożenie techniki DNA 
Fingerprinting było uznawane w biologii kryminalistycznej za przełom 
jakościowy, to technika PCR została uznana za przełom ilościowy. Od 
tej pory – każdy ślad, zawierający nawet 1 nanogram DNA mógł zostać 
poddany identyfikacji.  

W tym czasie za najbardziej spektakularne zastosowanie tej metody 
badawczej uznawano identyfikację szczątków rodziny ostatniego cara 
Rosji – Mikołaja II, które zostały znalezione w okolicy Jekaterynburga 
(szerzej pisałam o tym w artykule pt. Wykorzystanie metod biologii 
molekularnej w identyfikacji ofiar katastrof masowych). Analizy zosta-
ły przeprowadzone przez zespół naukowców ze wspominanego już 
przeze mnie FSS pod kierownictwem wielkiego orędownika metody – 
Petera Gill’a, którego laboratorium miałam okazję poznać.  

Zastosowanie analizy DNA do identyfikacji sprawców przestępstw 
całkowicie wyparło identyfikację grupową w oparciu o metody serolo-
giczne, które były stosowane od lat trzydziestych ubiegłego stulecia 
i były przyczyną wielu pomyłek sądowych. Ten stan rzeczy był powo-
dem, dla którego w latach dziewięćdziesiątych w USA rozpoczęto re-
alizację projektu „Innocence”. Dawał on prawo osobom skazanym na 
podstawie dowodów z badań serologicznych do wnoszenia odwołania 
od wyroków długoletniego więzienia lub kary śmierci. Wielu skaza-
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nych – dzięki badaniom DNA mogło odzyskać wolność – czasem po 
wielu latach pobytu w zakładach karnych. Między innymi – jak się 
okazało po badaniach DNA –niewinnie skazany James Bain spędził 
w więzieniu 35 lat! W takich momentach odczuwam szczególną satys-
fakcję z wdrożonych metod badawczych, gdyż przyczyniły się one nie 
tylko do ścigania sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 
ale także pomagały osobom niesłusznie oskarżonym w dowodzeniu 
niewinności, a niektórym – skazanym na karę śmierci – ratowały życie. 
W USA dotyczyło to aż 17 osób oczekujących na egzekucję w celi 
śmierci. Obecnie już 250 niewinnie skazanych cieszy się wolnością od-
zyskaną dzięki badaniom DNA (http:/www.innocenceproject.org). Do-
dam tylko, że już pierwsze zastosowanie metody DNA – Fingerprin-
ting – zarówno w Anglii (1988) jak i w Polsce (1989) przyczyniło się do 
oczyszczenia z zarzutów osób niesłusznie oskarżonych o dokonanie 
zabójstwa oraz zidentyfikowania winnych zbrodni.  

Kończąc mogę powiedzieć, że badania DNA w kryminalistyce pol-
skiej wdrażałam z ogromną świadomością ich znaczenia dowodowego 
dla organów procesowych i wymiaru sprawiedliwości. Jako biegły oraz 
ekspert kryminalistycznych badań DNA wykonałam wiele ekspertyz 
będących środkiem dowodowym w sprawach o zabójstwa, pobicia ze 
skutkiem śmiertelnym oraz dotyczących wypadków drogowych.  

W ubiegłym roku minęło dwadzieścia lat od momentu wydania 
pierwszej opinii procesowej z zastosowaniem analizy DNA. Z tej okazji 
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz 
Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego zorganizowały uroczystą sesję naukową poświęconą 
temu wydarzeniu. Prowadząc ją – uświadomiłam sobie, że ten rozdział 
historii kryminalistyki polskiej stał się całkiem przypadkowo moim 
udziałem…  

PS O karierze innych lekarzy weterynarii w polskiej biologii krymi-
nalistycznej – następnym razem. 
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Lek. wet. Marta Parzych 
PIW w Łomży 
 
 

KONGRES BUJATRYCZNY W ŁOMŻY 
 
 

W dniach 8-9 października 2010r. w Łomży odbyła się międzynaro-
dowa konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzy-
stwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki, Komitet 
Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk, Podlaskiego Woje-
wódzkiego Lekarza Weterynarii, Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne, 
Katedrę Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej SGGW Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Zwie-
rząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Krajową 
Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Północno-Wschodnią Izbę Lekarsko-
Weterynaryjną w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu 
w Łomży, w której murach to wydarzenie miało miejsce. 

Tematem spotkania było „Zarządzanie stadem w aspekcie zdrowia 
bydła”. Wysłuchać można było wykładów dotyczących kontroli zaka-
żeń bakteryjnych układu oddechowego u bydła oraz kontroli zapaleń 
wymienia. Przedstawione zostały problemy zdrowotne wynikające z 
niewłaściwego zarządzania stadem w okresie okołoporodowym, hipo-
kalcemia u krów oraz suplementacja mineralna jako metoda leczenia 
niektórych chorób w tym okresie. Prelegenci omawiali zakażenia retro-
wirusowe i mykoplazmowe, grzybice, biegunki u cieląt jak również 
torbiele jajnikowe u bydła. Tematyka spotkania dotyczyła podklinicz-
nej kwasicy żwacza, metod i preparatów biologicznych w jej zapobie-
ganiu a także stosowania preparatów wapniowo-magnezowych, wita-
miny C i glukozy u krów. Wśród licznych wykładów znalazły się rów-
nież takie jak krwotoczność pęcherza moczowego, hipokuremia oraz 
przewlekłe zatrucia mykotoksynami u bydła. 

Piątkowy wieczór w ramach odpoczynku po wielogodzinnej pracy 
przyniósł miłe spotkanie przy muzyce i jadle z wiejskiego stołu. Była to 
znakomita okazja na luźne dyskusje i zregenerowanie sił na kolejny 
dzień. 
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Prowadzącymi całe 
przedsięwzięcie byli 
prof. dr hab. Włodzi-
mierz Kluciński, prof. 
dr hab. Krzysztof Lut-
nicki, prof. dr hab. Mi-
rosław Kleczkowski, 
dr Emilian Kudyba. 

Na konferencji go-
ścili wykładowcy nie 
tylko z Polski. Swoje 
naukowe spostrzeże-
nia zaprezentowali 
przedstawiciele Francji, Włoch, Hiszpanii, Czech, Węgier, Ukrainy. 

Dwudniowa konferencja dzięki ciekawym i wyczerpujących temat 
wykładom minęła wyjątkowo szybko i przyjemnie. Miejmy nadzieje, 
że będziemy świadkami jeszcze wielu podobnych wydarzeń, które 
dzięki pracy organizatorów jak również obecności znakomitych gości 
oraz uczestników na długo zapadnie w naszej pamięci. 

■ 

prof. dr hab. M. Kleczkowski,  
prof. dr hab. I. Andrighetto (Włochy),  
prof. dr hab. K. Lutnicki 

prof. dr hab. M. Kleczkowski, dr S.C. Garre 
(Hiszpania) 

dr S. Latos (Węgry), dr M. Czerski 

Uczestnicy konferencji bujatrycznej 
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Michał K. Krzysiak 
Ośrodek Hodowli Żubrów, Białowieski Park Narodowy 
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża 
 
 

CZY W DZISIEJSZYCH CZASACH WARTO  
POMAGAĆ WOLNOŻYJĄCYM ZWIERZĘTOM? 
 
 

Często słyszy się głosy, iż ingerencja człowieka w naturalne środo-
wisko jest zbędna i że natura poradzi sobie sama. Zagrożone populacje 
same będą wprowadzały swego rodzaju biologiczne mechanizmy 
obronne pozwalające im przetrwać gorszy czas. Przyroda nie lubi, gdy 
się w nią ingeruje i życie na kuli ziemskiej kształtowało się przez milio-
ny lat własnym torem. W początkowych dziejach ludzkości człowiek 
czerpał z natury tyle ile było mu potrzebne by przeżyć, zbierał, polo-
wał i łowił. Gdy to nie wystarczało pokusił się o udomowienie kilku 
gatunków zwierząt, z których dodatkowo pozyskiwał mięso, mleko, 
czy wełnę i skóry. W dalszej kolejności jaja oraz miód. Nie ograniczało 
to w większym stopniu ekosystemów naturalnych, a ludzie byli ich 
naturalnym elementem. Z czasem, gdy populacja homo sapiens rozrasta-
ła się coraz bardziej, zaczęto szukać nowych możliwości stałego, bez-
piecznego dostępu do pokarmu. Pojawiły się pierwsze uprawy i coraz 
silniejszy proces oswajania zwierząt. Nie zaprzestano jednocześnie ko-
rzystania ze źródła pokarmu, jakim było zbieranie roślin lub ich ele-
mentów, a także polowań i połowów. Taka kolej rzeczy trwa do dzisiaj, 
bo chociaż ze względów bytowych moglibyśmy spokojnie zaprzestać 
polowań, połowów czy zbierania runa, po dziś dzień to robimy. Ze 
względu na przywiązanie do wielowiekowej tradycji, korzystania 
z walorów zdrowotnych i odżywczych w pełni naturalnej żywności, 
czy chociażby po prostu jako hobby. 

Człowiek udamawiając zwierzęta wziął za nie swego rodzaju odpo-
wiedzialność, a co ze zwierzętami wolnożyjącymi? Czy wkraczając co-
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raz bardziej ekspansywnie w ich ostoje nie bierzemy na siebie moralne-
go obowiązku troski o naszych bądź, co nie bądź młodszych braci? 
Miarą stopnia rozwoju społeczeństwa jest jego stosunek do słabszych 
i bezbronnych istot, a takimi bez wątpienia są zwierzęta, zarówno te 
udomowione jak i wolnożyjące. Ile pracy i troski trzeba było włożyć 
i nadal należy wkładać w ratowanie zagrożonych gatunków, stojących 
nad przepaścią totalnej zagłady. Przytoczmy chociażby przykład rodzi-
mego żubra. Praca nad resustytucją zagrożonych gatunków to bardzo 
duże wyzwanie. Ciągle pojawiają się nowe zagrożenia jak chociażby 
choroba niebieskiego języka (Bluetongue disease). Stanowi ona realne 
zagrożenie dla żubrów. Tym bardziej, że z innych dzikich przeżuwa-
czy bardzo wrażliwe są na nią sarny. Przechodząc do meritum proble-
mu, niezbędny jest monitoring najgroźniejszych chorób zakaźnych 
i inwazyjnych wśród populacji zwierząt nieudomowionych. Także śle-
dzenie sytuacji epizootycznej nie tylko w kraju, ale i za granicą. W do-
bie globalizacji zawleczenie choroby z drugiego końca świata jest jak 
najbardziej realne. Graniczne służby weterynaryjne mogą zarządzić 
kwarantannę zwierząt wwożonych na teren kraju. Ale nie ma takiej 
możliwości, gdy mamy do czynienia z przemytem zwierząt lub pro-
duktów odzwierzęcych. Także bierny transport owadów krwiopijnych 
np. z rodzaju Culicoides, przenoszących wirusa wspomnianej choroby 
niebieskiego języka. Widzimy, więc jak ważna jest ciągła kontrola na 
każdym możliwym szczeblu. Bo przecież zagrożenie to nie tylko wyżej 
wymieniona choroba, ale także szereg innych, jak chociażby gruźlica, 
bruceloza, czy wścieklizna. Dużo kontrowersji wzbudza zrzucanie 
szczepionki przeciwko wściekliźnie nad kompleksami leśnymi. Suge-
stie niektórych grup społecznych, że jest to chronienie drapieżników 
(lisów, jenotów, wilków) przed tą chorobą są nieprawdziwe. Ponieważ 
to dla ochrony nas, ludzi zrzuca się tę szczepionkę. Wścieklizna to 
groźna zooantroponoza i dla kwestii zdrowia publicznego korzystne 
jest ograniczanie jej rozprzestrzeniania, a w konsekwencji zmniejszenie 
transmisji na człowieka. Niemniej groźne okazują się migracje nierodzi-
mych gatunków zwierząt, przenoszących choroby wirusowe, bakteryj-
ne i pasożytnicze niespecyficzne dla naszej szerokości geograficznej. 
Chociażby Asworthius sidemi, krwiopijny pasożyt przeżuwaczy zawleczony 
do Polski z Azji przez Jelenie sika. 

Chroniąc zwierzęta, chronimy także samych siebie. Bo wiele z groź-
nych chorób zwierząt stanowi również zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzkiego. Także zwierzęta gospodarskie, będące źródłem pokarmu są 
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narażone na ekspozycję patogenów od zwierząt wolnożyjących. Tu do-
datkowo pojawia się aspekt ekonomiczny takiej ochrony dzikiej przy-
rody. Jednak nie tylko ochrona nas ludzi przed chorobami odzwierzę-
cymi jest konieczna. Wkraczając na tereny stanowiące ostoję zwierzy-
ny, jako istoty stojące na szczycie piramidy ewolucyjnej wzięliśmy za 
zwierzęta wolnożyjące taką sama odpowiedzialność jak za zwierzęta 
udomowione. Zarówno towarzyszące jak i gospodarskie. Człowiek, 
jako istota przemieszczająca się z jednego końca świata na drugi może 
okazać się wektorem dla groźnych patogenów i sam stać się zagroże-
niem dla zdrowia zwierząt. Niezbędnym jest dbanie o odpowiedni po-
ziom sanitarny, zgodny z zasadami współczesnej epizootiologi. Zwal-
czanie chorób zakaźnych i inwazyjnych u zwierząt domowych musi iść 
w parze z monitoringiem i szeroko pojętą profilaktyką zwierząt wolno-
żyjących, Często będących bezobjawowymi nosicielami, ale także osob-
nikami narażonymi na nowe patogeny, niespecyficzne dla naszego 
kontynentu. Niezastąpionym źródłem wiedzy na temat stanu zdrowia 
populacji są sekcje zwierząt padłych. Pobieranie od nich materiału, tak-
że przyżyciowo, gdy jest taka możliwość lub np. po odstrzale przez 
myśliwych. Dostarczanie prób do badań w wyspecjalizowanych ośrod-
kach zajmujących się diagnostyką chorób. Prowadzenie rejestrów i sta-
tystyk po uzyskaniu informacji, a nawet stworzenie swego rodzaju ba-
zy opracowanego materiału oraz wyników uzyskanych po jego przeba-
daniu. Co prawda do tego jeszcze długa droga, ale sytuacja dziejowa 
od nas tego wymaga, by chronić i służyć dzikiej przyrodzie, naszej spu-
ściźnie. Aby następne pokolenia również mogły się nią cieszyć. Ochro-
na zwierząt, to nie tylko monitoring i zapobieganie epizootiom. To tak-
że zapewnienie godziwych warunków bytowania, bazy pokarmowej, 
miejsc odpoczynku, zapobieganie wypadkom komunikacyjnym. Tro-
ska o zwierzęta powinna iść w parze z kompleksową ochroną przyro-
dy, bo tylko takie potraktowanie problemu przyniesie wymierne efek-
ty. Nie zapominajmy, że jesteśmy częścią tej planety, że bez innych ga-
tunków my sami staniemy się ubożsi. 

■ 

Czy w dzisiejszych czasach warto pomagać wolnożyjącym zwierzętom? 
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Marek Pirsztuk 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie 
 
 

ZJAZD LEKARZY WETERYNARII LITWY  
W KOWNIE 

 
 
W dniu 15 października br. w Kowieńskiej Akademii Weterynaryj-

nej odbył się zjazd Lekarzy Weterynarii Litwy. Na zaproszenie władz 
Litewskiej Asocjacji Weterynaryjnej zrzeszającej lekarzy weterynarii 
Litwy (odpowiednik naszej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej) uczestni-
czyła w zjeździe delegacja z Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, której przewodniczył Prezes dr Andrzej Czerniawski, 
który również reprezentował Prezesa Izby Krajowej dr Tadeusza Jaku-
bowskiego. W składzie delegacji naszej Izby byli również koledzy dr 
Marian Waszkiewicz, który już od wielu lat współpracuje z kolegami 
litewskimi co też jest bardzo dobrze oceniane przez stronę litewską 

oraz dr Sławomir Miodu-
szewski i Marek Pirsztuk 
reprezentujący kolegów 
z Inspekcji Weterynaryj-
nej. Zgodnie z prawem 
litewskim zjazd Asocjacji 
odbywa się corocznie. 
Jego celem jest przedsta-
wienie sprawozdań z 
rocznej działalności orga-
nizacji oraz uczestnicy 
zjazdu przyjmują wy-
tyczne i plany dla dzia-

łań na następny rok. Spo-

UROCZYSTOŚCI 
SPOTKANIA 

Na zdjęciu w imieniu delegacji przemawia  
A. Czerniawski. 
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tkanie z kolegami litewskimi poza częścią oficjalną miało również cha-
rakter roboczy. Odbyły się spotkania z nowym Głównym Lekarzem 
Weterynarii Litwy dr Jonasem Miliusem, Prezesem Litewskiej Asocjacji 
Weterynaryjnej prof. Vidmantasem Bizokasem oraz przedstawicielami 
lekarzy wolnej praktyki i inspekcji. Omówiono różne problemy nurtu-
jące nasze środowiska zarówno w warunkach polskich jak i litewskich. 
Przyjęto ustalenia o realizacji dalszej współpracy oraz wymianie do-
świadczeń zawodowych w tym wzajemnych wizytach lekarzy wetery-
narii z Litwy z kolegami naszej Izby. Celem tej wymiany ma być zapo-
znanie się z pracą praktyk weterynaryjnych w zakresie tematyki i pro-
blematyki zdrowotnej bydła.  

Prezes dr Andrzej Czerniawski zaproponował powołanie zespołu, 
który zajmie się na roboczo tymi kontaktami, podsumował również 
wizytę jako owocną i rokującą dalszą dobrą współpracę co spotkało się 
z dużym uznaniem i serdecznym ciepłym przyjęciem ze strony kole-
gów litewskich. 

■ 

Zjazd lekarzy weterynarii Litwy w Kownie 

Siedzą od lewej: Jonas Milius – GLW Litwy, M. Waszkiewicz, A. Czerniawski,  
M. Pirsztuk. Autorem obu zdjęć jest Sławomir Mioduszewski. 
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Dr Jerzy Jastrzębski 
Dyrektor Muzeum Północno Mazowieckiego w Łomży 
 
 

ROK 2011 –  
ŚWIATOWYM ROKIEM WETERYNARII 
 
 

Zarząd American Veterinary Medical Association (AVMA) wystą-
pił z propozycją ogłoszenia 2011 roku – Światowym Rokiem Weteryna-
rii – „Vet2011”. 

W roku 2011 według AVMA przypada 250 rocznica założenia 
pierwszej na świecie Szkoły Weterynaryjnej w Lyonie, fakt ten często 
jest przyjmowany jako dzień narodzin zawodu lekarza weterynarii. 
Należy w tym miejscu podać, iż w literaturze przedmiotu podawane są 
dwie daty powstania szkoły w Lyonie jedna w roku 1761 druga w 1762 
roku, w zależności od tego, jakie wydarzenie jest przyjmowane za mo-
ment powstania tej szkoły. 

Warto przypomnieć, że powstanie szkolnictwa weterynaryjnego 
było związane z koniecznością zapewnienia opieki nad końmi w woj-
sku i ograniczeniem strat gospodarczych spowodowanych na początku 
XVIII wieku przez choroby zaraźliwe bydła, gdy w krótkim czasie pa-
dło ponad 200 milionów krów. Mając to na uwadze król Francji Lu-
dwik XV, w dniu 4. 08.1761 roku wydał dekret o powołaniu Szkoły 
Weterynaryjnej w Lyonie. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem 
został Claude Bourgelat, który 10.01.1762 roku otworzył szkołę określa-
ną obecnie jako „kolebkę edukacji weterynaryjnej”, był dyrektorem 
akademii jeździeckiej w Lyonie, znawcą i wielbicielem koni. Dzięki 
przyjaźni z generalnym inspektorem finansowym Francji uzyskał fun-
dusz 50 000 luidorów na założenie i prowadzenie szkoły weterynaryj-
nej. Prefekci różnych prowincji przysyłali kandydatów na uczniów z 
umiejętnością czytania i pisania. Oprócz dyrektora, który opracowywał 
wykłady, funkcje dydaktyczne wykonywał asystent, którym był chi-
rurg Pons. Drugim nauczycielem był Franciszek Rozier – prowadził 
wykłady z botaniki i nauki o lekach. W 1764 roku Bourgelat wyjechał 
do Paryża z zamiarem założenia następnej szkoły weterynaryjnej. 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA  
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Szkoła ta została otwarta w Alfort 
pod Paryżem w 1766 roku. Dyrek-
torem ponownie został Burgelat, 
którego mianowano także inspek-
torem generalnym szkół wetery-
naryjnych we Francji. Podobnie 
jak w Lyonie opracowywał on wy-
kłady, które następnie asystent 
dyktował uczniom. Pierwsze 
szkoły kształciły niższy lub średni 
personel weterynaryjny konieczny 
w celu sprawowania opieki nad 
końmi w licznych wówczas for-
macjach kawalerii. W Lyonie i Al-
forcie preferowano synów kowali. 
Okres nauczania trwał 2 –3 lata. W 
Alforcie odbywali staże naukowe 
m.in. Ludwik Henryk Bojanus i 
Adam Ferdynand Adamowicz, 
którzy odegrali ważną rolę w po-
wstaniu szkół weterynaryjnych na 
ziemiach polskich. Pierwsze szko-
ły przygotowywały podkuwaczy, 
posiadających wiadomości o leczeniu chorób koni, natomiast byli oni 
niedostatecznie przygotowani do leczenia chorób bydła. 

Do szkół weterynaryjnych w Lyonie i Alforcie rządy państw euro-
pejskich wysyłały lekarzy medycyny i chirurgów, aby opanowali sztu-
kę leczenia zwierząt. Należy przypomnieć, że profilaktyką i zwalcza-
niem chorób zaraźliwych zwierząt zajmowali się wówczas lekarze me-
dycyny. Od połowy XVIII wieku do połowy wieku XIX lekarze medy-
cyny byli założycielami i kierownikami szkół weterynaryjnych, profe-
sorami i wykładowcami w tych szkołach, tłumaczami lub autorami 
dzieł weterynaryjnych. 

Powstanie Szkoły Weterynaryjnej w Lyonie okazało się niezwykle 
ważne dla rozwoju szkolnictwa weterynaryjnego w Europie. Szkoła ta 
stała się wzorem dla wielu krajów, w których uświadamiano sobie, że 
powołanie takiej szkoły jest niezbędne dla dalszego rozwoju hodowli 
zwierząt. W drugiej połowie wieku XVIII powstało 30 uczelni wetery-
naryjnych w 12 krajach europejskich. 

Claude Bourgelat (1712-1779)  

Rok 2011 – Światowym Rokiem Weterynarii  
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W czasie, gdy we Francji tworzono szkoły weterynaryjne, w Polsce 
potrzeba ich powołania znalazła również zrozumienie. Wyrazem tego 
była uchwała sejmowa z 1768 roku przewidująca ufundowanie w War-
szawie Akademii Lekarskiej z wyraźnym zaznaczeniem również jej roli 
w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt. W Warszawie 
uchwała nie została wprowadzona w życie, natomiast w Grodnie 
w Wielkim Księstwie Litewskim były poczynione wstępne kroki doty-
czące utworzenia szkoły weterynaryjnej. Poczynił je podskarbi Wielkie-
go Ksietwa Litewskiego Antoni Tyzenhauz, który zdawał sobie sprawę 
z tego, że walkę z chorobami ludzi i zwierząt może prowadzić fachowo 
wyszkolony personel. Wysłał zatem podskarbi w podróż po Europie 
swego pomocnika w sprawach rolniczych, chorążego orszańskiego, 
Tadeusza Downarowicza z poleceniem wyszukania osoby, która podję-
ła by się leczenia zwierząt w majątkach Tyzenhauza. W kwietniu 1775 
roku Downarowicz przebywając we Francji przybył do Lyonu i zwie-
dził tamtejszą Szkołę Weterynaryjną. Wrażeniami jakie wywarła na 
nim szkoła, chorąży orszański, podzielił się listownie z Tyzenhauzem. 
Okoliczności sprawiły, że Downarowicz zaznajomił się w Lyonie z pro-
fesorem Janem Gilibertem, pracującym na Uniwersytecie Medycznym, 
który wyraził chęć przyjazdu do Grodna w celu zorganizowania szkoły 
lekarskiej i weterynaryjnej. W 1776 roku Tyzenhaus zawarł umowę 
z Gilibertem. Szkoła lekarska została zorganizowana w Grodnie, nato-
miast nie udało się Gilibertowi założyć szkoły weterynaryjnej. W 1780 
roku wskutek finansowego załamania się manufaktur królewskich pro-
wadzonych przez podskarbiego szkoła lekarska przeniesiona została 
się do Wilna. Władze Uniwersytetu Wileńskiego, na którym istniał fa-
kultet medyczny, postanowiły w 1803 roku zorganizować katedrę we-
terynarii, a następnie szkołę weterynarii. Ogłoszono konkurs na objęcie 
Katedry Weterynarii w Wilnie. Kandydaturę swoja zgłosił Ludwik Bo-
janus z Darmstadtu. Po terminie zgłosił się profesor Riem z Lipska 
i profesor Pozzi z Mediolanu. W czerwcu 1804 roku władze uniwersy-
tetu powierzyły kierownictwo katedry Bojanusowi, który został zobo-
wiązany do prowadzenia wykładów z weterynarii. Bojanus przybył do 
Wilna dopiero w 1806 roku i rozpoczął wykłady 4 razy w tygodniu dla 
słuchaczy medycyny. Klinikę i kuźnię udało się zorganizować w 1810 
roku. Dalszy rozwój szkoły został zahamowany z powodu wojny Rosji 
z Francją, podczas której większość profesorów przeniosła się do Pe-
tersburga. Dopiero w roku 1822 Bojanus napisał program przygotowa-
nia przyszłych profesorów dla szkoły weterynaryjnej, co zaowocowało 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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pozyskaniem najzdolniejszych uczniów medycyny. Na wykładowców 
zostali wybrani Adam Adamowicz, Karol Muyschel, Ferdynand Jure-
wicz. Szkoła weterynaryjna, nazywana też Instytutem Praktycznej We-
terynarii została otwarta 15.09.1823 roku. 

Światowy Rok Weterynarii – Vet2011 ma rozpocząć się od oficjalnej 
ceremonii otwarcia 24.01.2011 roku w Wersalu. W ciągu roku będzie 
odbywać się wiele imprez, wydarzeń i uroczystości na całym świecie. 
Międzynarodowe obchody ma zakończyć ceremonia zamknięcia 30 
Światowego Kongresu weterynaryjnego, który będzie się odbywał w 
Cape Town w Republice Południowej Afryki w październiku 2011 ro-
ku. 

 
 
 
 

lek. wet. Emilian Kudyba, dr Marian Jan Czerski 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży 
 
 

WETERYNARIA OBCHODZI SWOJE  
250 URODZINY! 
 
 

Choroby zwierząt i ich leczenie 
odegrały kluczową rolę w całej na-
szej historii. Słowo „lekarz weteryna-
rii” wszedł do powszechnego słow-
nictwa w połowie XVII wieku. Wte-
dy jednak lekarze weterynarii byli 
przeszkalani przez innych i docho-
dzili do wprawy zawodowej na dro-
dze prób i błędów. Nie było w 
owym czasie dla nich sformalizowa-
nej formy edukacyjnej. Dopiero w 
1761 roku została założona w Lyonie we Francji pierwsza na świecie 
krajowa szkoła weterynaryjna. Otwarcie tej placówki było dla naszego 
zawodu rewolucją. Rok 1761 uważa się za prawdziwe narodziny zawo-
du lekarza weterynarii.  

Weterynaria obchodzi swoje 250 urodziny  
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Rok 2011, czyli „Vet2011” oznacza 250 lecie pierwszej szkoły po-
święconej weterynaryjnej edukacji i narodziny zawodu lekarza wetery-
narii. 

Święto dwu i pół wieku ochrony zdrowia zwierząt, zdrowia ludz-
kiego, ochrony ekosystemów.  

Rok 2011 ogłoszony został ŚWIATOWYM ROKIEM WETERYNA-
RII pod hasłem: „Weterynaria dla Zdrowia, Weterynaria dla Żywno-
ści, Weterynaria dla Planety” 

− 21 stycznia 2011r. w Pałacu Wersalskim pod Paryżem odbędzie 
się Ceremonia Otwarcia „Światowego Roku Weterynarii” 

− 12–16 maja 2011 Światowa Konferencja na temat Edukacji Wete-
rynaryjnej (Lyon-Francja) 

− 16–19 lipca 2011 Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Wete-
rynarii – Międzynarodowe Sympozjum (St. Louis, Missouri, 
United States) 

− 1 października 2011 Oficjalne zamknięcie obchodów Światowe-
go Roku Weterynarii (Cape Town, RPA). 

W naszym kraju planowana jest organizacja wielu konferencji wpi-
sujących się w obchody Światowego Roku Weterynarii. Zapraszamy 
do uczestnictwa w nich. 

 
BĄDŹMY DUMNI Z TEGO, ŻE JESTEŚMY LEKARZAMI WETE-

RYNARII! 
■ 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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lek. wet. Emilian Kudyba 
Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Łomży 
 
 

SZKOLENIE 
 
 

DG SANCO (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsu-
mentów) w oparciu o art. 51 Rozporządzenia (EC) 882/2004 w 2005 r. 
wyszła z inicjatywą organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żyw-
ności oraz z obszaru innych zadań wykonywanych przez inspekcję we-
terynaryjną. Oferta szkoleniowa została skierowana do osób wykonują-
cych kontrole urzędowe w krajach członkowskich oraz krajach trze-
cich. Ogólnie rzecz biorąc, szkolenia dotyczą prawa żywnościowego, 
prawa paszowego, przepisów dotyczących zdrowia zwierząt oraz ich 
dobrostanu jak również zdrowia roślin. Głównym celem wspomnia-
nych szkoleń realizowanych w ramach programu „Better training for 
safer food” – Lepsze szkolenie dla bezpieczniejszej żywności jest wzrost 
świadomości oraz kompetencji inspektorów z zakresu zasad i przepi-
sów UE. Oprócz tego istotnym celem szkoleń jest również ujednolice-
nie podejścia do Unijnego i krajowych systemów kontroli. Kolejnym 
celem szkoleń jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsu-
mentów, zdrowia zwierząt i ich dobrostanu a także zdrowia roślin. Dla 
organizatorów szkoleń 
nie bez znaczenia jest też 
wzrost poziomu handlu 
międzynarodowego bez-
pieczną żywnością. 

W przypadku szkoleń 
prowadzonych dla przed-
stawicieli krajów trzecich 
dodatkowo dochodzą ta-
kie czynniki jak pomoc w 
lepszym rozumieniu pra-
wa, właściwej interpreta-
cji unijnych przepisów, 
ograniczenie reklamacji 

 

Na zdjęciu E. Kudyba 
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podczas kontroli granicznych, zapewnienie konsumentom unijnym 
bardziej zróżnicowanej, bezpiecznej żywności, zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa żywności na lokalnych rynkach w poszczególnych kra-
jach z korzyścią dla miejscowych konsumentów. W ramach opisanego 
programu od 2006 r. przeprowadzono 520 szkoleń, w których wzięło 
udział ponad 23 tysiące osób. Budżet programu w latach 2006-2010 wy-
niósł w przybliżeniu 54 mln €. 35% tej sumy wydano na szkolenia osób 
pochodzących z krajów trzecich. 

W dniach 25-29 października b.r. miałem okazję uczestniczyć w 
szkoleniu dotyczącym auditu HACCP. Szkolenie prowadzili przedsta-
wiciele brytyjskiej firmy Campden BRI która wygrała rozpisany przez 
DG SANCO przetarg. Byli to dr Chris Knight oraz dr Alan Williams. 
Na miejsce szkolenia wybrano miasto Porto w Portugalii. Podczas ty-
godniowego szkolenia prelegenci stosowali nowoczesne techniki prze-
kazu. Przeprowadzono je w konwencji warsztatów, zajęć interaktyw-
nych. Każdy mógł się wykazać wiedzą i podzielić doświadczeniem. 
Praca w grupach po 3-4 osoby kreowała twórczą atmosferę. Nie było 
więc znanego nam powszechnie „suchego” przekazywania wiedzy. 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 

Na zdjęciu uczestnicy szkolenia dotyczącego auditu HACCP. 
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Uczestnicy szkolenia z Polski zostali zobowiązani przez Głównego Le-
karza Weterynarii do przekazania ich treści inspektorom z właściwych 
terytorialnie województw. 

Z uwagi na okres przedświąteczny podaję przepis na dorsza po 
portugalsku. Dorsz w Portugalii jest kultową rybą. Portugalczycy mają 
na jego przyrządzenie ponad 350 przepisów. 

 
 

BACALHAU COM NATAS (czyli dorsz ze śmietaną) 
 

60 dag filetów z dorsza (z braku prawdziwego portugalskiego su-
szonego w soli dorsza)  
2 średnie cebule 
50-70 dag ziemniaków 
3 dag masła 
3 dag mąki 
ok. 120 ml (pół szklanki) przegotowanego mleka 
25 dag śmietany (najlepiej płynnej! wtedy sos nie jest taki gęsty) 
łyżeczka musztardy, sól, pieprz, vegeta lub inne przyprawy do 
smaku  

 
1. usmażyć filety z dorsza na patelni 
2. cebulę pokroić w krążki i zeszklić na oleju 
3. ziemniaki pokroić w plasterki i usmażyć (dodając np. vegety) 
4. w małym garnku rozgrzać masło i dodać do niego mąki 
5. rozcieńczyć mlekiem, dobrze wymieszać 
6. zdjąć z ognia i dodać śmietanę (przyprawić wg uznania sól, 

pieprz, pasuje odrobina musztardy lub poszatkowana natka pie-
truszki – wzmacnia smak) 

7. ułożyć usmażonego dorsza w żaroodpornym naczyniu 
8. przykryć go warstwą cebulki, a następnie ziemniaków 
9. polać wszystko sosem śmietanowym i ewentualnie posypać buł-

ką tartą, wtedy ładnie się zarumieni 
10. wstawić do piekarnika (rozgrzanego do 160-180 stopni) na ok. 

20 minut 
 

■ 

Szkolenie 
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Katarzyna Łuniewska-Kopacz,  
Joanna Pelc-Socik, Józef Hańczuk 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach 
 
 

DELEGACJA ESTOŃSKA NA SUWALSZCZYŹNIE 
 
 

W dniu 28 października 2010 roku Departament Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy 
współpracy organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie „Narwiańskie 
Przysmaki” oraz Stowarzyszenie „Macierzanka”), zorganizował wizytę 
studyjną grupy Estończyków przedstawicieli estońskiej sieci obszarów 
wiejskich (Rural Economy Research Centre). Na terenie powiatu suwal-
skiego tematem odbytego w miejscowości Wiżajny spotkania było: 

− zasady działania Stowarzyszenia Macierzanka,  
− pozyskiwanie środków zewnętrznych na działanie Stowarzysze-

nia Macierzanka, 
− produkcja sera i bezpieczeństwo żywności w sprzedaży lokal-

nej, 
− wykorzystanie środków pomocowych na agroturystykę z udzia-

łem gospodarzy. 
Grupa Estońska liczyła 45 osób z miasta Saaremaa i okolic, głównie 

przedstawicieli władz regionalnych, rolników, podmiotów działają-
cych w zakresie turystyki wiejskiej oraz instytucji współpracujących 

z rolnictwem, w tym 2 ko-
legów lekarzy weterynarii. 
W spotkaniu w Wiżajnach 
Inspekcję Weterynaryjną 
powiatu suwalskiego re-
prezentował Powiatowy 
Lekarz Weterynarii Józef 
Hańczuk oraz Starszy In-
spektor Weterynaryjny Jo-
anna Pelc-Socik (zdj. 1 i 2). 
W zakresie produkcji sera i 
bezpieczeństwa żywności 

 

zdj.1. Od prawej: J. Pelc-Socik, J. Hańczuk,  
Estońscy Lekarze 
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w sprzedaży lokalnej Inspekcja Weterynaryjna zaprezentowała dwie 
prezentacje multimedialne o ogólnych zasadach higieny przy produkcji 
mleka, oraz przepisy szczegółowe określone przez prawodawstwo pol-
skie przy sprzedaży bezpośredniej. Prezentacje spotkały się z zaintere-
sowaniem ponieważ w Estonii nie ma uregulowań prawnych dotyczą-
cych produkcji małych ilości produktów na rynek lokalny. Zdaniem 
członkiń Stowarzyszenia 
Macierzanka jest to też je-
den ze sposobów na zaro-
bienie dodatkowych pienię-
dzy dla gospodarstw posia-
dających niewielkie stada 
krów mlecznych, gdy nie 
opłaca się bardzo inwesto-
wanie, ponieważ lokalne 
mleczarnie nie są zaintere-
sowane odbiorem tak ma-
łych ilości mleka (zdj.3 i 4). 

zdj. 2. Grupa Estończyków 

zdj. 3. Prezentacja dr. J. Pelc-Socik 

Delegacja estońska na Suwalszczyźnie  
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Celem przyjazdu grupy Estończyków było również poznanie do-
brych praktyk w zakresie inicjatyw realizowanych na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. Estończycy odwiedzili również Litwę oraz Łotwę. 
W naszym regionie przedstawiono małe zakłady przetwórcze oraz 
kwatery agroturystyczne, które wyróżniają się pod względem sposobu 
działania oraz właściwego wykorzystania lokalnych uwarunkowań 
przyrodniczych i kulturowych. Goście byli zwłaszcza zainteresowani 
podejściem w realizacji wspólnej polityki w zakresie prawa żywnościo-
wego. W ramach wizyty studyjnej zwiedzono również serowarnię 
w Kościukach (gm. Choroszcz), gospodarstwo agroturystyczne w Kry-
łatce (gm. Sztabin). 

W związku z szerokim zainteresowaniem, strony estońskiej, doty-
czącym polskich regulacji prawnych w zakresie nadzoru weterynaryj-
nego nad produkcją marginalną, lokalną i ograniczoną, organizator 
spotkania wyraził ogromną chęć dalszych spotkań czego efektem jest 
planowana konferencja naukowa. 

■ 

zdj. 4. Sery z Macierzanki 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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Marek Wincenciak 
 
 

OBRADY W PLENERACH PODLASIA 
 
 

22 października 2010 roku odbyło się spotkanie Zarządu białostoc-
kiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Sko-
rzystaliśmy z zaproszenia naszego kolegi Michała Geniusza i na miej-
sce posiedzenia wybraliśmy jego wiejską, niezwykle uroczą posiadłość 
w Pawłach. Miejsce to utrzymane w stylu dworku myśliwskiego robi 
swojskie, ciepłe i przepełnione duchem minionych lat wrażenie. 

W trakcie spotkania podsumowaliśmy miniony rok pracy zarządu 
oddziału. Wytyczyliśmy kierunki i cele pracy na przyszły rok.  

Po części przeznaczonej „dla ducha”, była część posiedzenia wy-
łącznie „dla ciała”. 

 

Na zdjęciu Zarząd PTNW Oddział w Białymstoku – stoją od lewej: S. Wołejko, J. Krupa,  
M. Geniusz, M. Wincenciak, A. Czerniawski, J. Dynkowski. 
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W związku z tym, że nasz gospodarz wyspecjalizował się w da-
niach z dziczyzny, na stole wyrosła pieczona kaczka, bigos z duszo-
nym dzikiem i gulasz z jelenia. Kiedy nabraliśmy odwagi, zaczęliśmy 
używać sprzętów, które potrzebne są Michałowi w celu realizowania 
swoich licznych zainteresowań (patrz zdjęcia). Szkoda, że w naprawie 
było wielkie skrzydło od para motolotni i w związku z tym dolinę Na-
rwi oglądaliśmy tylko z ziemi. Mamy jednak zapewnienie gospodarza, 
że następnym razem będziemy podziwiać okolicę z lotu ptaka. 

Dziękujemy Michałowi Geniuszowi za zorganizowanie tego spo-
tkania. Wynieśliśmy z Pawłów niezapomniane wrażenia. 

■ 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 

Na zdjęciu J. Krupa Na zdjęciu M. Wincenciak 
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Marek Wincenciak 
 
 

JAKUB WAGA –  
FLORYSTA, PEDAGOG, CZŁOWIEK 

 
 
Wiele miast, wsi czy miejsc na świecie, znanych jest dzięki ludziom, 

którzy byli z nimi związani. Ludziom, którzy się w nich urodzili, tam 
żyli, pracowali – z miejscami tymi związali swoje losy. Toruń ma prze-
cież swojego Mikołaja Kopernika, który rozsławił to miasto na całym 
świecie. Z Gdańskiem związany był Jan Heweliusz – słynny astronom 
XVI stulecia. Przykłady można mnożyć. Jest jednak miasto położone 
w północno-wschodniej części Mazowsza, z którym to życie swe zwią-
zał wielki uczony i pedagog XIX wieku. Tym miastem jest Łomża. Po-
stacią, która zrosła się z tym miejscem jest Jakub Ignacy Waga(1800-
1872). Wybitny uczony – łomżanin, człowiek prowincji, który tu żył 
i pracował. Absolwent Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu War-
szawskiego, na którym studiował biologię w latach 1821-1825, uzyskał 
tytuł magistra filozofii w dniu 22 lutego 1825 roku. Należy do najwy-
bitniejszych botaników polskich pierwszej połowy XIX wieku. Jest au-
torem wybitnego dzieła botanicznego „Flora Polska”, oraz wielu in-
nych dokonań. Większość publikacji i doniesień naukowych skupia się 
na dorobku naukowym i miejscu Jakuba Wagi w polskiej i europejskiej 
botanice. Jest to ujęcie prawdziwe i dominujące w biografistyce. Nie 
wystarcza jednak to pełnego przedstawienia sylwetki uczonego, który 
żył i pracował w bardzo specyficznych dla tego regionu i tej części eu-
ropy warunkach. Jakub Waga związał się z niewielkim miastem, nie-
uniwersyteckim, oddalonym od ośrodków naukowych. Jednak miasto 
to zawsze miało wielkie ambicje i bogatą tradycję szkolną. Zarówno 
On, jego rodzina i bliscy, ciągle musieli się zmagać z problemami i re-
strykcjami obcej administracji. Była to typowa sytuacja dla Polski XIX 

 
HISTORIA 
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wieku. Trudno jest w takich czasach zajmować się czymś innym niż 
codzienną walką o byt. Jakub Waga potrafił jednak osiągnąć w tych wa-
runkach bardzo wiele i zapisać się trwale w historii polskiej botaniki. 

Nauka w znacznym stopniu wypełniała życie Jakuba Wagi. Nie 
można jedna pominąć faktu, że działalność pedagogiczną, uczony wy-
konywał z niemniejszą pasją. Jakub Mowszowicz1 pisze – „wieloletnia 
aktywna działalność pedagogiczna nie przyniosła mu tyle rozgłosu, co 
jego wybitne dzieło Flora Polska, to jednak umiejętność pogodzenia obo-
wiązków nauczyciela, jakie wzorowo pełnił przez 37 lat z pracą nauko-
wo-badawczą, jest niemałą sztuką”. 

Wspomnieć należy też czasy, w jakich przyszło żyć i pracować 
słynnemu botanikowi. Na ziemiach polskich nasilały się niepokoje spo-
łeczne i narodowe. W Europie nadciągały wydarzenia związane z Wio-
sną Ludów. Łomża zaczęła podupadać. Będąc wcześniej siedzibą 
władz departamentu, od 1815 r. została włączona do województwa au-
gustowskiego. Znikał i tak słabo rozwinięty przemysł. Powiększał się 
dystans gospodarczy i cywilizacyjny pomiędzy centrum Królestwa 
a Łomżyńskiem.· Był to trudny okres w dziejach Polski i trudne czasy 
dla mieszkańców ziemi łomżyńskiej. Ziemi, z którą Jakub Waga zwią-
zał się na całe życie. Tu doznawał wzlotów i upadków. Tu spotkało go 
wiele radości, szczęścia. Wreszcie tu posmakował goryczy niepowo-
dzeń, upokorzeń i nieszczęść. Porównując warunki pracy, jakie pano-
wały w tamtym, burzliwym okresie, a tymi, które mamy w dniu dzi-
siejszym, jeszcze bardziej chylić trzeba czoło i podziwiać upór i siłę, 
z jaką Jakub Waga dążył do obranych przez siebie celów i w jaki spo-
sób te cele realizował. 

 
 

I. Środowisko społeczne Jakuba Wagi 
 
Rodzina Wagów przez bardzo długi okres związana była z ziemią 

łomżyńską i z samym grodem. Ród ten był wielce zasłużony dla tego 
regionu. Helena Czernekowa pisze: „Ziemia łomżyńska może poszczy-
cić się od najdawniejszych czasów wieloma uczonymi, którzy rozsławi-
li jej imię na całą Polskę, a nawet i za granicą w różnych dziedzinach 
wiedzy. Jednym z takich mężów był Jakub Waga”2. Profesor Jerzy Wi-

HISTORIA 

1 J. Mowszowicz, Jakub Waga jako botanik, [w:] Rodzina Wagów w kulturze polskiej, Praca 
zbiorowa pod red. W. Grębeckiej, Warszawa 1974. 
2 Zasłużeni ludzie Ziemi Łomżyńskiej, Łomża 1960, s. 11-12. 
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śniewski3 ustalił, że pierwsze wzmianki o rodzie Wagow na ziemi łom-
żyńskiej pojawiają się w początkach XV wieku. W 1438 roku pojawia 
się linia Wagów we wsi Brzóski, z której wywodzili się również: praw-
nik, historyk i geograf Teodor (1739-1801) oraz Bernard, ostatni skarb-
nik ziemi wiskiej. To Bernard kupił wieś Grabowo, gdzie wraz z mał-
żonką Agatą z Gutowskich doczekali się czterech synów: Antoniego, 
Jakuba, Feliksa i Michała. Antoni i Jakub poświęcili się nauce. Zostali 
słynnymi przyrodnikami i zoologami, zaś Feliks pozostał w majątku, 
czyniąc go kwitnącym dobrem ziemskim. 

Jakub Ignacy Waga urodził się 25 lipca 1800 roku na ziemiach pod-
ległych zaborcy pruskiemu. Jako dorastający chłopiec podziwiał woj-
ska napoleońskie, które niosły ze sobą nadzieję wyzwolenia. Do poło-
wy XIX wieku na ziemi łomżyńskiej jedyna średnia szkoła była w Łom-
ży, a na ziemi wiskiej w Szczuczynie. Szkołę łomżyńską do 1773 roku 
prowadzili Jezuici a następnie do 1807 r. Pijarzy. Potem były szkoły 
średnie rządowe. To właśnie w szkole w Szczuczynie uczyły się kolejne 
pokolenia rodu Wagów. Tam pracował pijar Teodor Waga, uczyli się 
Jakub, Antoni i zapewne wielu innych członków rodu Wagów4. Jakub 
Waga po ukończeniu szkoły kolegialnej w Szczuczynie i w Łomży, tra-
fił do szkoły wojewódzkiej w Warszawie. Nauka w szkole warszaw-
skiej nie sprawiała mu żadnych kłopotów. Świadczy to o tym, że po-
ziom kształcenia w poprzednich szkołach był na wysokim poziomie. 
W 1821 roku Jakub Waga zdał maturę, i podjął studia uniwersyteckie 
na Wydziale Filozoficznym. W czasie studiów (1821-1825) Jakub Waga 
pogłębia i wzmacnia swoje zainteresowania botaniką, którą wykazywał 
jeszcze w szkole wojewódzkiej w Warszawie. Zainteresowania te 
wskrzesił w nim ksiądz pijar Edmund Andraszek, wykładający tam 
m.in. historię naturalną. Ksiądz Edmund skupiał wokół siebie uczniów 
interesujących się botaniką i urządzał dla nich wycieczki florystyczne 
w okolicę Warszawy, tworząc zielniki. 

W czasie studiów, do rozwoju jego zainteresowań botanicznych 
przyczynił się profesor Michał Szubert (1787-1860), założyciel War-
szawskiego Ogrodu Botanicznego w roku 1818. On to zachęcał swych 
studentów do badania flory krajowej, wśród których wyróżniał się Ja-
kub Waga i Wojciech Jastrzębowski (1799-1882). 

Jakub Waga – florysta, pedagog, człowiek  

3 J. Wiśniewski, Ród Wagów [w:] Rodzina Wagów w kulturze polskiej, red. W. Grębecka, 
Warszawa 1974, s. 10, 13-14. 
4 W. Jemielity, Szkoły w Łomży i Szczuczynie do I wojny światowej, Materiały z sesji – 
„Jakub Waga – pedagog i uczony”, Łomża 2000. 
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Po ukończeniu studiów w roku 1825 Jakub Waga został nauczycie-
lem historii naturalnej w kilku kolejnych szkołach średnich. W 1826 
roku w Radomiu w szkole pijarów. W roku następnym w Szczuczynie 
w ówczesnym województwie augustowskim, a od roku 1828 w Łomży, 
z którą związał się na pozostałe lata życia (1828-1872), początkowo jako 
nauczyciel, a od roku 1854 jako inspektor szkolny.  

Początek lat dwudziestych XIX wieku był bardzo korzystny dla au-
tonomicznego Królestwa Kongresowego. Dość dobrze miały się sto-
łeczne środowiska naukowe i pedagogiczne. Podupadać niestety zaczę-
ła Łomża, która od 1815 roku przestała być siedzibą władz departa-
mentu i włączona została do województwa augustowskiego. Nie po-
wiodły się próby uprzemysłowienia Mazowsza Północno-Wschodnie-
go i uczynienia z Narwi ważnej drogi wodnej. W 1827 roku Łomża li-
czyła 3,2 tysiąca mieszkańców i 340 domów, „była wciąż jeszcze mia-
stem niewielkim, pełniąc jednak rolę miasta obwodowego i tym sa-
mym centrum administracyjno-handlowego. Brak w nim większego 
przemysłu nie pozwalał na bogacenie się mieszkańców”5. Powiększał 
się stopniowo dystans gospodarczy i cywilizacyjny między centrum 
Królestwa a Łomżyńskiem, które w większości zamieszkiwała drobna, 
zubożała szlachta.  

Łomża była ważnym punktem etapowym na Trakcie Kowieńskim, 
gdzie spokój zakłócały polskie oddziały partyzanckie. Rosjanie wzma-
gali w mieście terror, zaostrzali przepisy porządkowe. W marcu 1831 r. 
burmistrz łomżyński na polecenie komisarza wojewódzkiego przygo-
tował listę osób urzędowych, które w brew nakazom oddaliły się 
z miejsca zamieszkania i pracy. Wśród 45 nazwisk figuruje i Jakub Wa-
ga jako jeden z dwóch napiętnowanych profesorów6. Ten fakt świadczy 
o patriotycznej postawie łomżyńskiego botanika. Nie ma jednak zapi-
sów o represjach carskich, jakie mogły dotknąć Wagę. Wiadomo, że nie 
musiał porzucić szkoły.  

W takich to czasach przyszło żyć i pracować temu wybitnemu 
uczonemu – botanikowi, którego dzieło Flora Polska stało się bardzo 
pomocne późniejszym pokoleniom botaników polskich w poznawaniu 
flory krajowej. 

 

5 K. Rostański, Znaczenie Jakuba Wagi dla badań flory naczyniowej Polski, Materialy z 
sesji „Jakub Waga – pedagog i uczony”, Łomża 2000. 
6 C. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 1794-1886, Warszawa 1987, s. 111. 

HISTORIA 
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II. Jakub Waga– autor „Flory Polskiej”.  
     Działalność naukowa Jakuba Wagi 

 
Jakub Waga studia na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 

1825 roku. Nie zerwał kontaktów ze środowiskiem naukowym. Kore-
spondował i spotykał się z profesorem Michałem Szubertem. W tym 
czasie nauczał w szkołach warszawskich oraz radomskich. W tych 
ostatnich nie czuł się zbyt dobrze i nowy rok szkolny rozpoczął już 
w Szczuczynie, mieście dobrze sobie znanym, położonym niedaleko 
rodzinnego Grabowa. Tu kontynuował w sposób bardzo energiczny 
zbieranie cennych okazów roślin i owadów7. Latem 1928 roku uczony 
postanowił zmienić miejsce pracy i zamieszkania. Przeniósł się do nie-
odległej Łomży i zaczął nauczać w miejscowej Szkole Wojewódzkiej. 

W wakacje 1829 roku Jakub Waga wziął udział w kilkuosobowej 
wyprawie florystycznej, w której uczestniczył profesor Michał Szubert. 
Naukowcy badali i zbierali okazy botaniczne ziemi ciechanowieckiej. 
Wycieczka ta została bardzo dobrze oceniona przez Warszawskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk8. 

Najbliższym kolegą J. Wagi, w owym czasie, był profesor Wojciech 
Jastrzębowski, wieloletni wykładowca szkoły rolniczej w Marymoncie. 
Znajomość z nim podnosiła prestiż Szkoły Wojewódzkiej i pomogła 
w prowadzeniu, łomżyńskiego Ogrodu Botanicznego, założonego 
w 1827 roku przez Jana Koprowskiego.  

W 1829 Waga debiutował naukowo. W „Pamiętniku Warszawskim 
Umiejętności czystych i Stosowanych” ukazał się artykuł profesora 
łomżyńskiej szkoły o okolicznościach znalezienia w Grabowie stanowi-
ska zimoziołu północnego (Linnea borealis)9. Świat nauki poznał przy 
tym bogactwo flory łomżyńskiej, uznając fachowość autora, który mo-
zolnie i nieustannie wzbogacał swój zielnik. 

W 1830 roku J. Waga opracował i wydal podręcznik pomocny 
w oznaczaniu roślin Królestwa Polskiego. Został on niestety odrzucony 
przez Towarzystwo Ksiąg Elementarnych. Nie załamało to badacza, 
który jeszcze mocniej zaczął penetrować rodzime tereny, co już wkrót-
ce, zaowocować miało bardziej znaczącym i obszerniejszym dziełem. 
Powstanie i wojna polsko-rosyjska nie przerwały prac badawczych 

7 C. Brodzicki, D. Godlewska, op. cit., s. 138. 
8 A. Dobroński, Jakub Waga – Łomżanin, Materiały z sesji „Jakub Waga – pedagog i uczo-
ny”, Łomża 2000. 
9 J. Mowszowicz, Jakub Waga jako botanik [w:] Rodzina Wagów…, s. 65-68. 
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Wagi. Tylko w 1831 roku profesor łomżyński odbył wyprawy botanicz-
ne w okolice Augustowi, Rajgrodu i Grajewa. Każdą znalezioną roślin-
kę rozpoznawał, opisywał i dołączał do zbioru. Lata 1833-1839 były 
okresem bardzo intensywnych wypraw i poszukiwań. Profesor odbył 
wówczas 60 wędrówek naukowych. Rósł autorytet uczonego. Rośliny 
zebrane w trakcie florystycznych wędrówek, opisane i odpowiednio 
ułożone wypełniały kolejne karty Flory Polskiej. W kwietniu 1839 roku 
autor poinformował swego brata Antoniego, że książka jest już gotowa. 
W liście pisał: „Przesyłam ci tedy Dzieło moje na czysto przepisane”10. 
Lata czterdzieste XIX w. mijały Jakubowi Wadze na ciągłym poprawia-
niu Flory Polskiej, rejestrowaniu nowych okazów roślin. Profesor starał 
się o nadanie swojej pracy wysokiego poziomu naukowego. Stale po-
szerzał zakres lektur, zabiegał o wnoszenie poprawek. 

W 1848 roku ukazał się tom 2 Flory Polskiej i tom 3 z indeksami, 
jednym autorstwa Jakuba, a drugim brata Antoniego. Jakub Waga na 
zakończenie druku podziękował serdecznie bratu „za starania i trudy 
podjęte w wydaniu tej długiej bazgraniny, która jeśli nie zadowoli bie-
głych botaników, to przynajmniej dla początkujących zwolenników 
flory krajowej jakąkolwiek przynieść będzie mogła korzyść, a dla mnie 
miłą pozostanie pamiątką owych chwil błogich, tak przyjemnie na łą-
kach, polach, w lasach, zaroślach i kniejach spędzanych11. To wyznanie 
ukazuje skromność i pokorę uczonego osadzonego w realiach powiato-
wej Łomży. Dzieło Jakuba Wagi obejmowało opis flory naczyniowej 
ówczesnego Królestwa Polskiego. Autor przeznaczył je do użytku 
szkolnego w nauczaniu botaniki i oznaczaniu roślin. Wzorując się na 
Karolu Linneuszu, wyróżniał gromady roślin na podstawie liczby prę-
cików w kwiecie, rzędy natomiast na podstawie ilości słupków. System 
ten zawarł w „Wykazie rodzajów” na str. 1-70 tomu pierwszego, wy-
różniając 23 gromady z 444 rodzajami, a następnie w części szczegóło-
wej na str. 117-776 tomu I. z kontynuacją w całym tomie II. Autor po-
dzielił rośliny na dwa działy: JEDNOLIŚCIENIOWE z 3 rodzinami: 
traw, ciborowatych (turzycowatych) i storczykowatych, oraz DWULI-
ŚCIENIOWE – bezkoronowe z 4 rodzinami: iglastych, kotkowych, po-
krzywowatych i lebiodowatych; z koroną jednopłatkową z 8 rodzina-

10 List do A. Wagi, Szczuczyn 22 V 1826 r., Korespondencja Antoniego Wagi, Archiwum 
Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN w Krakowie (AZZSiD PAN 
Kr.) 
11 List J. Wagi do A. Wagi, Łomża 27 IV 1839, Korespondencja Antoniego Wagi, AZZSiD 
PAN Kr. 
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mi: pierwiosnkowatych, wargowych, ogórecznikowatych, psiankowa-
tych, wrzosowatych, złożonych, dryakwiowatch i marzanowatych; z 
koroną wieloplanową z 7 rodzinami: baldaszkowatych, różowatych, 
groszkowatych, ślazowatych, goździkowatych, krzyżowych i jaskro-
watych. Zasadnicza część dzieła, obejmuje łącznie 552 strony(117–679); 
i zawiera wykaz 1061 gatunków roślin dziko rosnących i uprawianych, 
ułożonych według systemu Linneusza, a więc od gromady I 
(jednopręcikowych) pierwszego rzędu (jednosłupkowych) po gromadę 
XXII (rozdzielno-kwiatowych) i ostatniego rzędu (jednowiązkowców). 
Każdy z rodzajów posiada polski opis, a opisy gatunków posiadają na-
zwę łacińską i polską. Następnie autor podaje miejsce występowania, 
pory kwitnienia i opis rośliny. Rzeczą niezwykle cenną jest to, że autor 
umieszcza dane o dokładnej lokalizacji poszczególnych gatunków 
w obrębie województwa, czy regionu. Im rzadszy okaz tym bardziej 
szczegółowe dane dotyczące występowania (nawet lokalizuje obszary 
leśne). 

Jest to szczególnie cenne, bo jest wynikiem badań terenowych 
w czasie wędrówek naukowych samego Autora lub współpracujących 
z nim przyrodników. Wśród nich wyróżnić trzeba brata – Antoniego 
i kolegę ze studiów uniwersyteckich w Warszawie – Wojciecha Jastrzę-
bowskiego.  

Jakub Waga najdokładniej zbadał tereny tych województw, na któ-
rych terenie mieszkał i pracował, a mianowicie mazowieckie, sando-
mierskie i augustowskie z miastem Łomżą i okolicami (tu autor spędził 
45 lat swego życia). Najmniej poznanymi były tereny województw 
płockiego, kaliskiego, podlaskiego  

i znacznej części województwa krakowskiego. Informację o florze 
tych terenów Autor czerpał od innych botaników i z publikacji. Tak 
więc nie było takiego województwa z którego był by brak danych. Jeże-
li nie własnych, to współpracowników, głównie W. Jastrzębowskiego 
i brata Antoniego. Podsumowując całość opracowanego przez autora 
dzieła, należy przyznać, że polskim naukom przyrodniczym przybyła 
niezwykle cenna pozycja, która z powodzeniem mogła służyć za pod-
ręcznik na poziomie uniwersyteckim, jak i służyć botanikom amatorom 
jako wydanie popularyzujące botanikę. 

Wśród największych zasług Jakuba Wagi dla poznania flory pol-
skiej wymienić należy: 

• opracowanie pierwszej pełnej flory Królestwa Kongresowego 
nie ustępującej poziomem innym florom naczyniowym sąsied-
nich terenów 
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• sporządzenie oryginalnych opisów gatunków roślin przez po-
równywanie samodzielnie zebranych okazów z ich opisami w 
fachowej literaturze botanicznej. 

• opracowanie prostego klucza do oznaczania roślin, opartego na 
sztucznym systemie Linneusza.  

• odróżnienie gatunków pospolitych od gatunków rzadkich, spo-
tykanych w nielicznych miejscowościach. 

• osobne przedstawienie przeglądu rodzin roślin na podstawie 
wyróżnianego ich naturalnego pokrewieństwa. 

• włączenie flory polskiej we florę światową, jako jej integralną 
część. 

Jakub Waga związał się na całe życie z ziemią łomżyńską. Mieszkał 
z rodziną, pracował, wychowywał, kształcił kolejne pokolenia. Tu 
stworzył swoje największe dzieło Florę Polską. Łomża nie zapomniała o 
swoim wielki Synu. 

Pamięć uczonego czczona jest po dzień dzisiejszy. Społeczność łom-
żyńska wystawiła Mu pomnik, który od wielu lat patronuje temu mia-
stu. 

 
 

III. Działalność pedagogiczna Jakuba Wagi 
 
Gdy rozprawiamy o życiu i pracy Jakuba Ignacego Wagi, zazwy-

czaj skupiamy się na Jego dokonaniach naukowych i badawczych. Mó-
wimy o Nim jako o twórcy wielkiego dzieła naukowego, jakim niewąt-
pliwie była Flora Polska. Nazwisko uczonego znane jest przede wszyst-
kim dzięki wieloletniej, ciężkiej pracy naukowo-badawczej. Pionier-
skim wyprawom florystycznym badaniom botanicznym w Królestwie 
Kongresowym. Musimy jednak pamiętać, że Jakub Waga to nie tylko 
naukowiec, ale również wychowawca, nauczyciel i przyjaciel młodzie-
ży. Swoją działalność pedagogiczną wykonywał z wielką pasja, zaan-
gażowaniem i pełnym oddaniem. Biolog łączył dociekania badawcze z 
pracą dydaktyczną. Wykorzystywał swoje zdolności naukowe w pracy 
z młodzieżą. Profesor Stanisław Herbat otwierając sesję naukową po-
wiedział: „Losy rodziny Wagów znane są od średniowiecza, a służba 
szkole była pełniona przez nią w tym zrozumieniu, że tylko ten potrafi 
dobrze nauczać, kto stale panuje nad współczesną wiedzą i przyczynia 
się, w miarę sił, do jej postępu. Ten dobrze wychowuje, kto pozna naj-
bliższe środowisko przyrodnicze i tradycję narodową. Dlatego na dziś 
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i na zbliżające się stulecie wzór mogą stanowić ci nasi przyrodnicy 
z XIII i XIX wieku […]”12. 

Po ukończeniu studiów w 1825 Jakub Waga zostaje nauczycielem 
szkół oo. Pijarów w Warszawie. Po krótkim czasie przenosi się do Ra-
domia. Przygoda radomska nie trwa jednak zbyt długo. Najwyraźniej 
Waga nie był zadowolony z pobytu w tym mieście skoro w liście do 
brata Antoniego prosi o pomoc w dostaniu się do szkoły Cywilnej Wo-
jewódzkiej w słowach „[…] byłbym Ci nieskończenie za to wdzięczny– 
w Radomiu bowiem na rok przyszły wcale nie myślę pozostać i wolę 
niczem nie być niż dłużej tu pracownikiem zostać. Powody główne, 
które mnie do tego skłaniają innym razem Ci doniosę”13. 

Sprawy potoczyły się po myśli Wagi. Młody nauczyciel przenosi się 
do szkoły wydziałowej oo. Pijarów w Szczuczynie, w której pracuje 
tylko jeden rok, by już na stałe osiąść w Łomży. Nauczał w szkole wo-
jewódzkiej, która została przekształcona w gimnazjum wojewódzkie, 
gimnazjum gubernialne i wreszcie w szkołę powiatową. W tej ostatniej 
był początkowo zastępcą głównego zarządcy, a w tamtym czasie funk-
cję tę określano nazwą inspektora. 

Podczas pracy w szkołach łomżyńskich dostrzega się mocny zwią-
zek pracy naukowo badawczej Jakuba Wagi z działalnością pedago-
giczną. Młody wówczas magister filozofii chce ułatwić nauczanie po 
przez upraszczanie i zwiększanie przystępności w odbiorze. Próbuje 
nauczać w sposób jak najbardziej zrozumiały o świecie roślin. W 
przedmowie do Flory Polskiej, w kilka lat później sam autor napisał 
„Chcąc praktyczne poznawanie roślin uczniom ułatwić, wygotowałem 
przed 18 laty rękopis”14. Opisując świat roślin starannie dobierał słow-
nictwo polskie, tak by terminy byłe jednoznaczne i przemyślane. Prze-
strzegał, aby nad wprowadzeniem terminu dobrze się zastanowić, by 
„[…] nie wprowadzać uklecone naprędce, źle dobrane lub niewłaściwe 
słowa. Nie ułatwiają one nauki, owszem zrobią ją dla wielu nie zrozu-
miałą, a dla wszystkich śmieszną”15. Jest to przykład łączenia postawy 
pedagogicznej z pasją pracy naukowo-badawczej. 

Jakub Waga na początku swojej pracy w szkole łomżyńskiej na-
uczał historii Polski, historii powszechnej, języka polskiego, kaligrafii, 

12 Materiały z sesji naukowej w zbiorach ŁTN im. Wagów w Łomży. 
13 Korespondencje J. Wagi, AZZSiD PAN Kr. 
14 J. Waga, Flora polska, Warszawa, Warszawa 1847-1848, t. I, s. 1. 
15 J. Mowszowicz, Jakub Waga jako botanik, [w:] Rodzina Wagów w kulturze polskiej, Praca 
zbiorowa pod redakcją W. Grębeckiej, Warszawa 1974. 
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geografii. W późniejszym czasie zakres jego nauczania znacznie się za-
węził. Oprócz wykładania, swoich ulubionych nauk przyrodniczych, 
dodatkowo prowadził zajęcia z nauk ścisłych. Po kilku latach pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela Waga podjął starania by zo-
stać inspektorem. Wiązało się to z jego dużą odpowiedzialnością za 
losy szkoły. Postawił swoją osobę do dyspozycji ówczesnych władz 
oświatowych, uważając, że na stanowisko to, powinna zostać powoła-
na osoba doświadczona i odpowiedzialna. Sam miał już dwudziestolet-
ni staż nauczycielski i ogromne doświadczenie. W liście do swego bra-
ta Antoniego z dnia 23 II 1849 roku, który dość dużo znaczył w ówcze-
snych kręgach intelektualnych Warszawy pisał „W liście przed tygo-
dniem pisanym upraszałem Cię, ażebyś mi dopomógł swojem wsta-
wiennictwem się do otrzymania posady Inspektora przy Gimnazjum 
Łomżyńskiem. Gdyż ta okoliczność mocno mnie obchodzi pospieszam 
przeto z ponowieniem tejże prośby[…]. Słyszałem przy tym od osoby 
wracającej z Warszawy, że na Inspektora mają jednego z nas starszych 
miejscowych nauczycieli Ministerstwu przedstawić”16. Jak wynika 
z późniejszej korespondencji braci Wagów, nadzieje na stanowisko in-
spektora nie spełniły się. W 1849 roku zlikwidowano Gimnazjum Gu-
bernialne i utworzono 5-klasową Szkołę Powiatową. Szkoła ta, w śro-
dowisku łomżyńskim, potocznie nazywana była „5-cioklasową szkołą 
filozoficzną Jakuba Wagi”. On sprawował najwyższe stanowisko 
w owej szkole. Powszechnie nazywany był inspektorem, a nawet dy-
rektorem. Cieszył się wielkim szacunkiem wśród młodzieży, jak też 
wielkim poważaniem u okolicznych mieszkańców Łomży. Jednym 
z wychowanków Jakuba Wagi był Bronisław Piętka, który tak oto 
wspomina uczonego „Profesor, a jednocześnie inspektor, był już przy-
prószony siwizną, zawsze starannie ubrany i elegancki. Uczniowie za-
pamiętali go, jak od rana spacerował po korytarzu szkolnym z cienką 
laseczka. Czasem parokrotnie uderzał nią o drzwi klasy, w której 
wzmagał się hałas. Zacny inspektor był przeciwnikiem stosowania kar 
cielesnych, dając temu wyraz nie jednokrotnie. Wymownie obstawał za 
łagodzeniem twardych metod wychowawczych czasów mikołajew-
skich, w których to postępowano z młodzieżą surowo według metod 
stosowanych w wojsku17. We wspomnieniach Bronisława Piętki opisa-
ny jest fakt, jak to „należało za jakieś większe przekroczenie ukarać 

16 Korespondencja A. Wagi… op. cit., list z 23 lutego 1849 r. 
17 B. Piętka, Czerwony lampas i niebieski kepi., Warszawa 1926, t. I, s. 24 i in. 

HISTORIA 



59 

ucznia i gdy ten bardzo płakał i prosił o przebaczenie, czcigodny Jakub 
Waga powiedział »ukarać muszę, ale ukarzę cię po ojcowsku «i wziąw-
szy z rąk stróża rózgę uderzył nią parę razy po stołku i po podłodze, 
po czym rzucił rózgę na ziemię, a sam, widocznie zdenerwowany, wy-
biegł z klasy”18. 

22 czerwca 1861 roku w szkole Jakuba Wagi odbyło się uroczyste 
zakończenie roku. Wkrótce wyszło, że to koniec istniejącej placówki 
i koniec pracy zawodowej jej inspektora. Wokół Wagi zgromadziła się 
mała grupka ludzi złych, zawistnych i nikczemnych. Osoby te donosiły 
na niego do władz zwierzchnich. Pomimo wielkiego, niekwestionowa-
nego autorytetu, wielkiej pasji badawczej, poświęceniu całego życia 
szlachetnej idei – wychowania młodych pokoleń, borykać musiał się 
z przełamywaniem ludzkiej niechęci, nieufności i zwykłych intryg. 
Proponowano jeszcze wadze rektorstwo szkoły w Pułtusku, ale odmó-
wił. Emeryturę, która go zupełnie zaskoczył, przyjął z wielką krzywdą. 
Decyzja ta miała zapewne charakter polityczny, albowiem Łomży od 
dłuższego czasu wrzało. Manifestowano na co dzień postawy narodo-
we, patriotyczne. To wszystko bardzo niepokoiło carską administracje, 
a „Szkoła Powiatowa w Łomży, kierowana przez ponad 10 lat przez 
Jakuba Wagę tworzyła doskonałe warunki i klimat do nauki młodzie-
ży. Otaczała ją troskliwą opieką i broniła przed wynarodowieniem. 
W ostatnim roku swej egzystencji szkoła liczyła 276 uczniów”19. 

Jakub Waga był wielkim, niekwestionowanym autorytetem w XIX 
wiecznej Łomży. Zapisał się trwale w pamięci swoich wychowanków. 
Telesfor Szpadkowski po latach tak pisał: „Nie wyliczyłbym wszyst-
kich słodyczy, jakich doznawałem ucząc się nauk przyrodniczych, ale 
wyobrazi je sobie każdy, kiedy powiem, że zoologii słuchałem u profe-
sora Jakuba Wagi w Łomży, a botaniki i mineralogii u Antoniego Wagi 
w Warszawie. Kto miał zaszczyt słyszeć wykład tych zacnych uczo-
nych braci, ten niezawodnie przywiązywał się do nich i do przedmio-
tu”20. 

Jakub Waga zmarł 23 lutego 1872 r. Został pochowany na cmenta-
rzu w Łomży. 

18 B. Piętka, op. cit., s. 24 i in. 
19 W. Wincenciak, Łomżyńskie tradycje oświatowe a szkolnictwo w czasie radzieckiej i niemiec-
kiej okupacji (1939-1945), Łomża 2000, s. 33-34. 
20 T. Szpakowski, Zapiski uczniowskie. Opracowania zbiorowe. Wrocław– Warszawa– Kraków
– (255) z 13 (30 września) 1969 r., s. 7. 
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Zgon badacza wielce zasmucił mieszkańców Łomży, a najbardziej 
wszystkich kolegów profesorów i wychowanków. 

Jakub Waga długo pozostawał w pamięci swych uczniów. Niech 
świadczą o tym uroczystości, jakie odbyły się w Łomży w setną roczni-
cę urodzin znakomitego przyrodnika. W notatce prasowej z 1900 r. do-
wiadujemy się o przygotowaniach do zjazdu wychowanków łomżyń-
skiej szkoły. 

Z jej treści wynika, że ostatni podobny zjazd miał miejsce w 1896 r., 
na który stawiło się110 kolegów. Tegoroczny – zdaniem autora notatki 
– dostarczy tym większej uciechy i zostawi tym żywsze wrażenia, że 
odbędzie się w murach szkoły łomżyńskiej, której nie jeden z wycho-
wanków nie oglądał od ławy szkolnej. Przy tym podkreślano, że upły-
wa 100 lat od urodzin „śp. Jakuba Wagi – wielu z nas znało Go i ma 
w żywej pamięci, jako ukochanego przewodnika i nauczyciela – wielu 
zawdzięcza mu nie jeden cenny przymiot serca i umysłu”21. 

To, że Ziemia Łomżyńska wydała tak wybitnego uczonego – bota-
nika – pedagoga, przynosi dumę temu miastu i ludziom.  

Ks. Prałat dr Henryk Gołaszewski, w homilii wygłoszonej w Kate-
drze Łomżyńskiej 13 października 2000 r. z okazji konferencji Łomżyń-
skiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w 200 rocznicę urodzin 
Jakuba Wagi powiedział: „Dziękujemy Jakubowi Wadze za dzieło Flora 
Polska. Ukazał w nim piękno i pożytek płynący dla człowieka z Matki 
Ziemi. Msza św. w Jego intencji jest wyrazem wdzięczności dla niego 
za to, co uczynił dla Ziemi Łomżyńskiej. Niech Bóg ubogaci go Swoim 
Pokojem”.  

 
 

Zakończenie 
 
Z dużym zainteresowaniem pogłębiłem wiedzę uczonych, wywo-

dzących się z bliskiej mojemu sercu Ziemi Łomżyńskiej. Szczególnie 
cenne i niepowtarzalne badania Jakuba Wagi zaowocowały wydaniem 
tak wspaniałego dzieła, uznawanego nie tylko w Polsce lecz również 
w Europie i na świecie „Flora polska”. W rozważaniach swoich próbo-
wałem wyeksponować drugi istotny wątek – działalność dydaktyczną 
uczonego, a nade wszystko umiejętność łączenia pasji badawczej, twór-
czej z codzienna, mozolną i solidną pracą nauczyciela (profesora) łom-

21 „Echa Płockie i Łomżyńskie” nr 82 (255) z 7 listopada (25 października) 1900 r. 
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żyńskich szkół. Ta wspaniała, wielka osobowość pedagoga i uczonego 
na trwałe wpisała się w pamięć wielu pokoleń łomżan, a to nazwisko 
na stałe wpisało się w pejzaż łomżyńskiej kultury i nauki, czego dowo-
dem jest imię Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. 
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Dr Ryszard Szmitko 
Łomża 
 
 

LEKARZ WETERYNARII JERZY RUTKOWSKI 
WSPOMNIENIE 

 
 
W tym roku minęło 18 lat od jego śmierci. Poznaliśmy się gdy jed-

nocześnie przyjechaliśmy do Zarządu Weterynarii w Kolnie. Spotkanie 
nie było przypadkowe, obaj mieliśmy nakazy pracy do tej jednostki. 
Przyjmował nas powiatowy lekarz weterynarii, odwołany wówczas z 
emerytury do kontynuowania działań. Przywitał nas z nieukrywanym 
zadowoleniem. Nic dziwnego! Na biurku leżała sterta teczek z aktami 
odszkodowawczymi za zlikwidowane wskutek zarazy, stada świń. Na-
danie aktom biegu było zadaniem dla nas. W mieście i okolicy panowa-
ła enzootia pomoru świń. Brak było specjalistów do zwalczania zarazy. 
Była śnieżna i mroźna zima 1953/54 r. 

Po odbyciu stażu, Jerzy podjął pracę w mieście Stawiski. Jak się 
okazało z tym miastem związał swój los na całe życie. Znalazł tam 
swoje miejsce i nie tylko. Poznał również swoją przyszłą żonę Krysty-
nę, która dzielnie go wspomagała. Pozwalało mu to osiągać dobre wy-
niki zarówno w leczeniu zwierząt, jak i ich masowym zabezpieczeniem 
przed chorobami. 

Jerzy był człowiekiem towarzyskim. Nic więc dziwnego, że w jego 
domu odbywały się gromadne spotkania miejscowej society. Z podzi-
wem słuchaliśmy jego „kapitana” śpiewanego przy takich okazjach. 
Był człowiekiem energicznym, pełnym życia. Potrafił stworzyć w kie-
rowanym przez siebie zespole, ciepłą koleżeńską atmosferę. Swoich 
współpracowników nauczył odwagi i otwartości na świat. Miał rów-
nież zainteresowania poza zawodowe. 

Jerzy znalazł się w Stawiskach już jako ukształtowany łowiecką pa-
sją myśliwy. Wcześniej pełnił funkcję łowczego. Ten tytuł pozostał mu 
nawet po zaprzestaniu jej pełnienia. Polowanie było dlań dodatkowym 
źródłem przeżyć emocjonalnych. „Każdemu z nas potrzeba takich wra-
żeń, aby życie miało swoją pełnię”. Pisze prof. Tomasz Motyl. I to jest 
motyw jego myśliwskiego hobby. 

 



63 

W czerwcu 1954 r. otrzymaliśmy bilety na darmowy przejazd do 
miasta Puławy. 

KPO*. Ulga od codziennej harówki. Maszerując na poligon, śpiewa-
liśmy patriotyczną marszową piosenkę. Do dziś pamiętam jej refren: 
„Nasi żołnierze, w boju rycerze, serca w ofierze składają ojczyzno 
u twoich stóp”. W jesieni koniec kursu, awans w powrót do swoich 
placówek. 

Jesienią 1991 r. Jerzy zachorował. Niepewność stabilizacji tamtych 
niespokojnych lat, przysporzyła mu wiele stresów. Niemało zmartwień 
dostarczyli mu młodzi adepci sztuki weterynaryjnej, którzy zachłysnęli 
się prywatyzacją zawodu. Wcześniej, przełożony bez skrupułów prze-
rzucał swoje frustracje na podwładnych. Również na Jerzego. Trafił do 
szpitala. Odwiedzałem go tam. Miał nadzieję, że wróci do zajęć stano-
wiących treść jego życia. Nie spełniła się ta nadzieja. 

Spoczął na łomżyńskim cmentarzu, gdzie z upływem czasu przy-
bywa przyjaciół i znajomych. 

 
Cześć jego pamięci. 

■ 

Lekarz weterynarii Jerzy Rutkowski. Wspomnienie 
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dr n wet. Jan Krupa 
 
 

TUŁACZE LOSY „DZIECI KRESOWYCH”  
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 
 
 

W dniu 4 listopada 2010 roku w Sali Senatu (Pałac Rektorski) 
SGGW przy ulicy Nowoursynowskiej 166 odbyło się spotkanie z cyklu 
Bliscy Znani I… Nieznani zorganizowane przez Jego Magnificencję 
Prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego Rektora SGGW, Fundację Archi-
wum Fotograficznego Tułaczy, Polskie Towarzystwo Nauk Weteryna-
ryjnych Oddział w Białymstoku oraz Wydział Nauk Humanistycznych 
Katedry Edukacji i Kultury 
– reprezentowany przez jej 
kierownika Prof. dr hab. 
Teresę Zaniewską. 

Spotkanie prowadziła 
Prof. dr hab. Teresa Za-
niewska i Wiesław Szypu-
ła, a wiersze Mariana Jon-
kajtysa czytała Jolanta Fi-
jałkowska. 

Oprócz świadków tam-
tych wydarzeń w osobach: 
Marii Gabiniewicz, Marii 
Gordziejko, Anny Zału-
skiej i Wiesława Stypuły, 
którzy w sposób przejmu-
jący składali relację z tam-
tych tragicznych czasów, 
salę wypełnili goście z ca-
łego kraju. 

Nasz zawód reprezen-
towali: Profesor dr hab. Jan 
Tropiło z Małżonką Kry-
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styną, Profesor dr hab. 
Franciszek Kobryńczuk z 
Małżonką Jadwigą, oraz 
lekarze weterynarii: Józef 
Jagielski, Kazimierz Wit-
kowski, Tadeusz Krze-
śniak, Jan Krupa z Małżon-
ką Ludmiłą. 
Słowo wstępne wygłosił 
Rektor SGGW Prof. dr hab. 
Alojzy Szymański. 
Relacje byłych „tułaczy 
dzieci” wypełniły większą 
część spotkania a były one 
tak sugestywnie relacjono-
wane z całą grozą niektó-
rych wydarzeń osobistych i 
rodzinnych, że trwały od 
godziny 17.00 do 20.00. 
Na szczególną uwagę za-
sługuje obecność dość du-
żej grupy młodzieży z jed-

nego z warszawskich liceów z ich młodą wychowawczynią, nauczy-
cielką łaciny. Młodzi ludzie z z wyraźnie dużym zainteresowaniem 
wysłuchali wystąpień poszczególnych uczestników wydarzeń z okresu 
pobytu na nieludzkiej ziemi. 

We wspomnieniach Marii Gabiniewicz prezentowane były także 
zdjęcia, i na jednym z nich kolega lekarz weterynarii Józef Jagielski roz-
poznał brata pani Marii, Józefa Gabiniewicza, późniejszego dr wetery-
narii, zamieszkałego w Łomży. Pan dr n wet. Józef Gabiniewicz był 
także przez pewien okres swojej kariery zawodowej nauczycielem 
Technikum Weterynaryjnego w Łomży. 

Projekcja filmu „Zapomniana Odyseja”, reż. Jagny Wright i Anety 
Naszyńskiej oraz dyskusja były ostatnim akcentem tego tak długiego 
i niezwykle interesującego spotkania. 

Dobrze, że PTNW Oddział w Białymstoku oprócz tematyki ściśle 
związanej z naszą profesją weterynaryjną podejmuję się utrwalania nie 
tak odległej i tragicznej historii naszego kraju. 

W załączeniu krótkie biografie „Tułaczych dzieci”. 
■ 

Tułacze losy „Dzieci kresowych” w czasie II wojny światowej 
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Mirosław Czech 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku 
 
 

MANEWRY POMOROWE 
 
 

W dniach 23 i 24 września 2010 roku odbywały się wojewódzkie 
ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania klasycznego pomoru 
świń (CSF). Ćwiczenia zostały zorganizowane na terenie powiatu gra-
jewskiego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
przy wydatnej pomocy Józefa Matyskieły – Powiatowego Lekarza We-
terynarii w Grajewie i zespołu jego współpracowników z Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Grajewie. Ich celem było przećwiczenie 
obowiązujących procedur planu gotowości zwalczania klasycznego 
pomoru świń, na bazie procedur wdrożonych w planach gotowości na 
poziomie powiatowym – dla powiatu grajewskiego, i procedur na po-
ziomie wojewódzkim – dla województwa podlaskiego. W ćwiczeniach 
uczestniczyli powiatowi lekarze weterynarii lub ich zastępcy oraz in-
spektorzy ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwie-
rząt ze wszystkich powiatowych inspektoratów weterynarii wojewódz-

ADMINISTRACJA 
WETERYNARYJNA 

Na zdjęciach uczestnicy manewrów – wojewódzcy inspektorzy weterynaryjni  
z Białegostoku, PLW i lekarze weterynarze wolnej praktyki. 
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twa podlaskiego, inspektorzy z Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Zastępca Podlaskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Przemysław Nawrocki. O orga-
nizowanych ćwiczeniach zgodnie z zasadami, zostali odpowiednio 
wcześniej powiadomieni: Główny Lekarz Weterynarii, Wydział Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódz-
kiego oraz Starosta Grajewski. W ćwiczeniach uczestniczyli także 
członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Graje-
wie w osobach: reprezentujący Starostę – Szef Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Ko-
mendanta Powiatowego Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny, a także Burmistrz Rajgrodu.  

Manewry rozpoczęliśmy wysłuchaniem wykładu doc. dr hab. An-
drzeja Lipowskiego z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego w Puławach – na temat klasycznego 
pomoru świń oraz aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem tą choro-
bą w kraju i na świecie. Następnie, uczestnicy zostali zapoznani ze sce-
nariuszem ćwiczeń na podstawie którego omówiono: lokalizację wyj-
ściową ćwiczenia symulacyjnego (ognisko pierwotne na terenie gminy 
Rajgród), opis sytuacyjny do ćwiczenia, zadania dla zespołów ćwiczą-
cych w ustalonych lokalizacjach, tj. w ognisku choroby, w siedzibie po-
wiatowego inspektoratu weterynarii, oraz w obszarach zapowietrzo-
nym i zagrożonym. Była to część teoretyczna ćwiczeń.  

W kolejnym etapie wszyscy biorący udział, udali się do gospodar-
stwa (symulacyjnie – ognisko pierwotne klasycznego pomoru świń), 
aby przećwiczyć proceduralnie: bioasekurację, badanie sekcyjne świni, 
pobranie próbek materiału diagnostycznego od sekcjonowanego zwie-

Manewry pomorowe   

Część teoretyczna manewrów pomorowych. 
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rzęcia, przygotowanie materiału 
do wysyłki do laboratorium oraz 
dezynfekcję. Badanie sekcyjne i 
pobieraniem materiału do badań 
laboratoryjnych wykonywali wy-
znaczeni przez Powiatowego Le-
karza Weterynarii w Grajewie, – 
prywatnie praktykujący lekarze 
weterynarii z lecznicy weteryna-
ryjnej w Grajewie. Na uwagę za-

sługuje doskonałe przygotowanie teoretyczne i praktyczne kolegów z 
lecznicy w Grajewie, co zostało także pozytywnie skomentowane przez 
docenta A. Lipowskiego, którego uwagi i wskazówki w trakcie wyko-
nywania sekcji i innych czynności, były także bardzo cenne i przydatne 
nam wszystkim. To była część ćwiczeń typowo praktyczna.  

Następnie, po powrocie do pomieszczeń sali ćwiczeniowej – zespo-
ły ćwiczące, przystąpiły do wykonania postawionych w scenariuszu 
zadań, polegających na symulacyjnym wykonaniu określonych czyn-
ności wg procedur planu gotowości oraz przepisów obowiązującego 
prawa. Potwierdzeniem tego miało być opracowanie obowiązujących 
i potwierdzających te czynności dokumentów, jak: raporty; powiado-
mienia; zestawienia; protokoły np. protokół dochodzenia epizootycz-
nego, protokół z sekcji, protokół z przeglądu gospodarstw, itd. Ćwiczy-
ły trzy zespoły powiatowe, składające się z uczestników z powiato-
wych inspektoratów weterynarii wg następujących lokalizacji: PIW 1 – 
działania realizowane w siedzibie powiatowego inspektoratu wetery-
narii, PIW 2 – działania w gospodarstwie (ognisku pierwotnym CSF), 
PIW 3 – działania w obszarach (zapowietrzonym i zagrożonym), a tak-
że zespół WIW – ćwiczący procedury obowiązujące na poziomie Woje-
wódzkiego Inspektoratu Weterynarii (symulacyjnie – przyjmowanie 
informacji w ramach systemu przekazywania informacji z zespołów 
PIW, i na podstawie tego, sporządzenie odpowiednich raportów i do-
kumentów do Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewody Podlaskiego 
za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego). To była zasadnicza część 
ćwiczeń polegająca na symulacji zdarzeń które wystąpiłyby w miejscu 
(miejscach), i w czasie rzeczywistym oraz wytworzenie obowiązują-
cych dla tego zdarzenia dokumentów. Kontynuacja tej części ćwiczeń 

ADMINISTRACJA WETERYNARYJNA 
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odbywała się także w dniu następnym – do godzin przedpołudnio-
wych, po czym nastąpiło podsumowanie.  

W części podsumowującej, liderzy grup ćwiczących przedstawili 
informacje z wykonanych zadań przez swoje Zespoły, oraz potwierdzi-
li przekazanie wszystkich wytworzonych dokumentów drogą elektro-
niczną na specjalnie utworzony adres poczty elektronicznej do Zespołu 
WIW. Uczestniczący w tych ćwiczeniach, w charakterze gości i obser-
watorów – przedstawiciele powiatowych inspekcji, służb i straży oraz 
Burmistrz Rajgrodu, na zakończenie, w swoich wypowiedziach pozy-
tywnie odnieśli się do wyjątkowej okoliczności uczestniczenia w tego 
typu symulacyjnych działaniach ćwiczebnych, podkreślając dużą war-
tość pozyskanego w ten sposób doświadczenia. To bardzo ważne, gdyż 
w systemie zarządzania kryzysowego odpowiednie organy i jednostki 
współpracują z organami Inspekcji Weterynaryjnej w działaniach zwią-
zanych z likwidacją groźnych chorób zakaźnych zwierząt.  

Na zakończenie tego skrótowego opisu przebiegu ćwiczeń symula-
cyjnych, należy odnieść się do miejsca w którym mieliśmy możliwość 
ich zorganizowania. Lokalizacyjnie – odbywało się to w sali konferen-
cyjnej Integracyjnego Ośrodka Żeglarskiego w Rajgrodzie, na terenie 
powiatu grajewskiego, w scenerii przystani jachtowej, nad pięknym 
jeziorem Rajgrodzkim – największym i najbardziej interesującym spo-
śród jezior Pojezierza Rajgrodzkiego, zaś opisana wyżej część praktycz-
na związana z sekcją świni – na terenie gospodarstwa w miejscowości 
Bełda w gminie Rajgród. 

Ostatni etap związany z powyższym, to, po zebraniu, i analizie ma-
teriału w formie dokumentów wytworzonych przez grupy ćwiczące – 
na poziomie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, w Zespole ds. 
zdrowia i ochrony zwierząt, sformułowano uwagi i wnioski z ćwiczeń 
symulacyjnych, które zostały przedstawione i omówione przez Podla-
skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na naradzie z powiatowy-
mi lekarzami weterynarii. 

■ 

Manewry pomorowe   
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Prawo weterynaryjne c.d. 

 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI1 

z dnia 1 października 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu  
postępowania z odpadami weterynaryjnymi2 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z 
odpadami weterynaryjnymi polegający na: 

1) klasyfikowaniu odpadów weterynaryjnych w celu ustalenia 
właściwego sposobu postępowania z nimi; 

2) zbieraniu odpadów weterynaryjnych; 
3) magazynowaniu odpadów weterynaryjnych; 
4) transportowaniu odpadów weterynaryjnych. 
 

§ 2. Odpady weterynaryjne klasyfikuje siew następujący sposób: 
1) odpady weterynaryjne o kodzie 18 02 02*, zwane dalej 

„odpadami zakaźnymi”, będące odpadami niebezpiecznymi 
zawierającymi żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których 
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do 

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (Dz. U. Nr 216, póz. 1599). 
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 czerw-
ca 2010 r. pod numerem 2010/0331/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-cjonowania krajowego systemu no-
tyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 
597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji 
w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeń-
stwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. DE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.). 
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przyjęcia, że powodują choroby zakaźne u ludzi lub innych ży-
wych organizmów; 

2) odpady weterynaryjne o kodach 18 02 05* i 18 02 07*, zwane da-
lej „odpadami niebezpiecznymi”, będące odpadami niebez-
piecznymi zawierającymi substancje chemiczne, o których wia-
domo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przy-
jęcia, że powodują choroby niezakaźne u ludzi lub zwierząt lub 
mogą być źródłem skażenia środowiska; 

3) odpady weterynaryjne o kodach 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 
02 08, zwane dalej „odpadami pozostałymi”, będące odpadami 
weterynaryjnymi nieposiadającymi właściwości niebezpiecz-
nych. 

 

§ 3. 1. Odpady weterynaryjne zbiera się selektywnie w miejscach 
ich powstawania i dzieli się na odpady zakaźne, odpady niebezpieczne 
i odpady pozostałe, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub 
odzysku. 

 

2. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne przekazuje się do 
unieszkodliwiania. 

 

§ 4. 1. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpa-
dów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub 
worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczys-
tych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków che-
micznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. 

 

2. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w 
sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w 
taki sposób, aby ich górna krawędź nie uległa skażeniu, a w przypadku 
odpadów zakaźnych — skażeniu lub zanieczyszczeniu. 

 

3. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne o ostrych końcach i kra-
wędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, me-
chanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie pojemnikach jedno-
razowego użycia, które umieszcza się w miejscach powstawania tych 
odpadów. 

 

4. Pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o których mowa 
w ust. 1 i 3, mogą być wypełnione do nie więcej niż 2/3 ich objętości. 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi... 
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5. Raz zamknięte pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 3, nie mogą być otwierane. 

 

6. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka jednorazowego 
użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, należy je w całości umieścić w in-
nym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku jednorazowego 
użycia. 

 

7. Pojemniki wielokrotnego użycia myje się po każdym użyciu, a w 
przypadku odpadów zakaźnych — dezynfekuje się, a następnie myje. 

 

§ 5.1. Pojemniki i worki jednorazowego użycia powinny posiadać 
widoczne oznakowanie zawierające następujące informacje: 

1) kod od padów w nich przechowywanych; 
2) miejsce pochodzenia odpadów; 
3) datę ich zamknięcia. 
 

2. Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jed-
norazowego użycia koloru czerwonego. 

 

3. Odpady niebezpieczne gromadzi się w pojemnikach lub workach 
jednorazowego użycia koloru żółtego. 

 

4. Odpady pozostałe gromadzi się w pojemnikach lub workach jed-
norazowego użycia koloru innego niż kolor czerwony i żółty. 

 

§ 6. 1. Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może prze-
kraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10°C i wyższej. 
W temperaturze poniżej 10°C odpady zakaźne mogą być magazynowa-
ne tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w ja-
kich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni. 

 

2. Odpady niebezpieczne i odpady pozostałe mogą być magazyno-
wane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, 
w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni. 

 

3. Miejsce magazynowania odpadów weterynaryjnych powinno być: 
1) zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych; 
2) zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych 

zwierząt; 
3) przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów wetery-

naryjnych. 
 

ADMINISTRACJA WETERYNARYJNA 
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4. Miejsce, o którym mowa w ust. 3, myje się po każdym usunięciu 
odpadów niebezpiecznych, a w przypadku usunięcia odpadów zakaź-
nych — dezynfekuje się, a następnie myje. 

 

5. W przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów zakaź-
nych lub odpadów niebezpiecznych można je magazynować w chło-
dziarce lub w zamrażarce w osobnych opakowaniach w szczelnie za-
mkniętych pojemnikach, z zachowaniem warunków określo-nych w 
ust. 1. 

 

§ 7. Odpady weterynaryjne transportuje się z miejsca ich powstania 
do miejsca ich magazynowania w zamkniętych pojemnikach lub wor-
kach jednorazowego użycia w sposób uniemożliwiający ich uszkodze-
nie. 

 

§ 8. Podmioty świadczące usługi związane z badaniem, leczeniem 
zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych postępują z odpa-
dami weterynaryjnymi zgodnie z procedurą postępowania z odpadami 
weterynaryjnymi oraz instrukcją dotyczącą zasad selektywnego zbiera-
nia odpadów weterynaryjnych na danym stanowisku pracy. 

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od 
dnia ogłoszenia. 

 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 

■ 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi... 
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Bożenna Stopnicka 
Kierownik Oddziału HŻŻ i PU WSSE Białystok 
 
 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW WSPÓŁDZIAŁANIA 
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ  
I INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W ROKU 2010 
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 
 
Dnia 29 listopada b.r. w świetlicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej w Białymstoku odbyło się doroczne spotkanie po-
święcone ocenie współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Inspek-
cją Weterynaryjną. Oprócz Kierownictwa obu Inspekcji szczebla woje-
wódzkiego wzięli w nim udział także Inspektorzy PIS i IW ze wszyst-
kich powiatów województwa podlaskiego. Spotkanie miało również 
charakter szkolenia podczas którego zostały przedstawione trzy wykła-
dy. 

Pierwszy z nich dotyczył „Chorób zakaźnych przenoszonych przez 
środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego” a przedstawił go dr Wojciech 
Barszcz – Wojewódzki Inspektor ds. higieny środków spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego. Drugi temat „Regulacje prawne, zakres i czę-
stotliwość badań oraz zasady pobierania do badań próbek wody przez organy 
PIS” omówiła Pani Helena Danilewicz-Matwiejew – starszy asystent 
Oddziału HK WSSE w Białymstoku. „Zasady nadzoru PIS nad jakością 
wody w zakładach żywności i żywienia województwa podlaskiego” były 
przedmiotem wykładu piszącej te słowa.  

Celem współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
Inspekcji Weterynaryjnej było podejmowanie działań w celu zapewnie-
nia właściwego bezpieczeństwa żywności. 

Powyższe realizowano między innymi przez: 
1. Wymianę informacji pomiędzy organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. 
2. Podejmowanie wspólnych działań nadzorczych. 
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ad.1  
Wymiana informacji dotyczyła opracowywania i przekazywania 

list zakładów nadzorowanych. 
ad.2  
− Podejmowanie wspólnych działań polegało na uzgadnianiu list 

zakładów będących pod wspólnym nadzorem oraz przeprowa-
dzaniu w nich wspólnych kontroli; 

− Organizowanie wspólnych szkoleń 
− W sytuacjach kryzysowych przeprowadzanie wspólnych kon-

troli oraz udzielania sobie wzajemnie pomocy merytorycznej w 
ramach sprawowanego nadzoru;  

Ponadto istotne jest współuczestnictwo przedstawicieli obu Inspek-
cji w misjach FVO odbywających się w Polsce. 

W roku 2010 przesłankami do podjęcia wspólnych działań kontrol-
nych przez organ PIS i IW województwa podlaskiego była planowana 
w Polsce przez przedstawicieli Urzędu ds. Żywności i Weterynarii 
FVO misja w zakresie oceny kontroli znakowania i śledzenia wołowiny 
oraz produktów z wołowiny. 

Podsumowanie wyników współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej... 

Na zdjęciu Bożenna Stopnicka – WSSE  
w Białymstoku 

Na zdjęciu A. Gabrylewska – Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bia-
łymstoku, K. Pilawa – Podlaski Woje-
wódzki Lekarz Weterynarii. 
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W związku z powyższym na terenie wszystkich 14 powiatów Pań-
stwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni i Powiatowi Lekarze Wetery-
narii przeprowadzili wspólne kontrole wytypowanych obiektów żyw-
ności i żywienia w ww. zakresie. 

W kontrolach obiektów będących pod nadzorem PPIS w Białymsto-
ku, Łomży i Suwałkach udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w Białymstoku. 

Działaniami nadzorowymi objęto w szczególności placówki obrotu 
detalicznego i hurtowego wprowadzające do sprzedaży wołowinę i 
produkty z wołowiny tj. (hurtownie, sklepy osiedlowe, super i hiper-
markety). 

W wyniku podjętych czynności nadzorowych skontrolowano ogó-
łem 35 zakładów. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż współpraca Państwowej In-
spekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej naszego województwa w 
roku 2010 przebiegała w sposób prawidłowy przy pełnym respektowa-
niu obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z zapisami porozu-
mienia ramowego z dnia 06.02.2008r. zawartego pomiędzy Państwo-
wym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Podlaskim Wojewódz-
kim Lekarzem Weterynarii (nowelizacja dnia 08.03.2010 r.). 

■ 

ADMINISTRACJA WETERYNARYJNA 



77 

 
 
Emilia Wielądek-Żukowska 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim 
 
 

PRAWO WETERYNARYJNE CD. 
 
 
Po raz ostatni w tym roku przedstawiam  akty prawne wydane w 

ostatnim kwartale z zakresu higieny środków spożywczych pochodze-
nia zwierzęcego. 

Należą do nich: 
1. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 

września 2010r. w sprawie informacji , jakie umieszcza się na 
plombie zakładanej na środek transportu, kontener lub pojem-
nik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich ( Dz. 
U. Nr 179, poz. 1211).  

2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 
września 2010r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego ( Dz. U. Nr 173, poz. 1178). 

3. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 
września 2010r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograni-
czeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U. Nr 183, poz. 1231) obo-
wiązujące od 15 października 2010r. 

4. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 
września 2010r. w sprawie rejestru zakładów produkcyjnych 
produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na 
rynek te produkty oraz wykład takich zakładów (Dz. U. Nr 187, 
poz. 1258) obowiązujące od 7 listopada 2010r. 

5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 
października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny( Dz. U. Nr 
207, poz. 1370), które weszło w życie z dniem 19 listopada 2010r. 
Treść tego rozporządzenia pozostawiam bez komentarza. 

Życzę przyjemnej lektury! 
■ 
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Józef Matyskieła 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie 
 
 

BIAŁOWIESKIE WSPOMNIENIA,  
CZYLI TWOJA ŻONA WSZYSTKO WIE 
 
 

Pan Prezes znowu zaprosił wszystkich na doroczną konferencję 
naukowo-szkoleniową. Tym razem do Białowieży. Wieczorem w 
przeddzień konferencji ma się odbyć pożegnanie Witka z Suwałk, któ-
ry odchodzi na emeryturę. Wyjeżdżacie więc z żoną w piątek w połu-
dnie. Pogoda nie najlepsza, za chwilę zacznie siąpić deszcz. Po drodze 
załatwiasz jeszcze sprawy w wojewódzkim inspektoracie. Stamtąd wy-
ruszacie do Białowieży. Za Białymstokiem w oknach samochodu poja-
wia się równinny, jakby znajomy krajobraz. Szare połacie pól poprzety-
kane zielenią łąk i pastwisk, tu i ówdzie kępy brzóz i sosnowe zagajni-

W WOLNYM 
CZASIE 
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ki. Masz wrażenie, że jedziesz drogą, która prowadzi w twoje rodzinne 
strony i którą już wiele razy w życiu przemierzyłeś. Tylko ziemia tu 
jakby mniej urodzajna, piaszczyste zagony i niezbyt liczne stada krów 
przy drodze. W mijanych miejscowościach widzisz małe drewniane 
domki, skierowane szczytem do ulicy. Zadbane, pomalowane na biało-
niebiesko lub biało-zielono, z pięknie rzeźbionymi w geometryczne 
wzory nadokiennikami, okiennicami i pilastrami na węgłach. Obejścia 
utrzymane schludnie. Obok kościelnych wież błyszczą cerkiewne ko-
puły wieńczone krzyżami z dodatkowym skośnym ramieniem. Nie ma 
to dla ciebie żadnego znaczenia, bo dobrze wiesz, że ten sam Bóg jest 
tu wyznawany.  

Gdzieś u kresu drogi pojawia się las podobny do tego z twoich ro-
dzinnych stron, tylko jakby większy i gęstszy – miejscami tak gęsty, że 
aż trudny do przebycia. Drzewa te same, ale jakby grubsze i wyższe. 
Widzisz powalone na ziemię pnie, których nikt nie pociął i nie wy-
wiózł. Bo drzewa umierają tu ze starości. Pozbawione kory i konarów 
stoją jeszcze zanim nie spróchnieją korzenie. Zwalone przez wichurę 
leżą jak obślizgłe czarne cielska wielorybów wyrzuconych na brzeg. 
Zielenieją. Choć martwe, zanim doszczętnie zbutwieją, żyją jeszcze 
przez kilkadziesiąt lat życiem niezliczonych gatunków mchów, grzy-
bów i owadów. Po nich wyrosną następne. Od tysięcy lat trwa od-
wieczny rytm natury – narodzin, wzrastania, starzenia się i umierania. 
To ostatni w Europie fragment pierwotnego nizinnego lasu, który naj-
lepiej i najmądrzej żył własnym życiem, a każda nadmierna ingerencja 
człowieka nigdy na dobre mu nie wychodziła.  

Wjeżdżacie do miasteczka, które jak się niebawem dowiesz, nigdy 
nie miało praw miejskich. W podobnych miasteczkach w twoim powie-
cie, które mają podobną liczbę mieszkańców, władzę sprawują burmi-
strzowie. Po obu stronach ulicy domki takie same jak te mijane wcze-

Białowieskie wspomnienia, czyli twoja żona wie wszystko 
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śniej, tylko że trochę większe. Waszą uwagę zwracają szyldy licznych 
barów, restauracji, pensjonatów i hoteli wybudowanych między tymi 
domkami. Mijacie zgliszcza Soplicowa. Pożary, to zjawisko, które to-
warzyszy gwałtownemu rozwojowi branży gastronomiczno – hotelar-
skiej w ostatnich latach. Może to swoista i bardzo źle pojmowana rywa-
lizacja o klienta takiego jak wy. Najbardziej zadowoliła by was obniżka 
cen usług.  

Wasz hotel znajduje się na końcu. Obładowani bagażami wchodzi-
cie do rozległego hallu. Przy recepcji już jest Pan Prezes. Skupiony – 
myśli, liczy i kalkuluje. W nawale obowiązków znajduje jednak chwilę 
by uśmiechem i dobrym słowem witać gości.  

Żona zmęczona pakowaniem się do drogi i podróżą przypomina 
sobie, że nic dziś jeszcze nie jadła. Choć do uroczystej kolacji pozostały 
niecałe trzy godziny szukacie restauracji, by zamówić regionalne potra-
wy: zupę borowikową i kartacze. Wcześniej kelnerka podaje pyszny 
chleb, smalec z dodatkiem dziczyzny i kiszone ogórki. Pytasz ją o ro-
dzinę twego profesora z liceum, bo pamiętasz, że stąd pochodził. Mó-
wi, że nie zna takiego nazwiska, a po chwili dodaje, że nie jest rodowitą 
mieszkanką Białowieży. Żona zwraca ci uwagę, że od tego należało 
zacząć rozmowę. Bo żona jak to żona, zawsze wszystko wie najlepiej. 
Wie, że stojąca obok na stoliku, nakrochmalona serwetka to nie śliniak i 

W WOLNYM CZASIE 

Na scenie zespół „Acustic Trio”. 
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w czasie posiłku powinna leżeć na kolanach. Wie też w jaki sposób 
przekazać kelnerce należność wraz z napiwkiem, bez reszty. Ty, nie 
mając okularów i nie widząc sumy bezceremonialnie zapytałeś – Ile? 
Wiesz jednak swoje, bo dobrze pamiętasz jak kiedyś pewien nieznajo-
my z okolic Suchowoli zapytany przez ciebie o to czy jest tutejszy po-
zostawił twoje pytanie bez odpowiedzi i nie odezwał się więcej sło-
wem, choć wcześniej wylewnie z tobą rozmawiał.  

Pamiętasz tamtą szkolną wycieczkę do Białowieży. Może przez 
przypadek towarzyszyliście profesorowi na grobie jego ojca. Zaintry-
gowały cię wtedy imiona zmarłych wyryte na sąsiednich nagrobkach: 
Tamara, Dymitr, Mikołaj… Dziś niczemu się już nie dziwisz, bo podob-
ne imiona noszą twoi dobrzy znajomi z okolicznych inspektoratów. 

 Do uroczystej pożegnalnej kolacji pozostało niewiele czasu. Wraca-
cie do pokoju. Tuż za oknem jak okiem sięgnąć puszcza. Przekręcasz 
klamkę i po chwili oddychasz balsamicznym powietrzem. Drzewa jesz-
cze zielone, choć odmierzając kolorami liści upływający czas niebawem 
przybiorą jesienne barwy. Umilkły już głosy ptaków. Dziki zwierz za-
szył się w puszczańskich ostępach. Wokół cisza i spokój, tylko z głośni-
ków w hotelowym korytarzu płyną cichutko smętne białoruskie melo-
die. Jutro usłyszysz je przy ognisku.  

Białowieskie wspomnienia, czyli twoja żona wie wszystko 
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Nadchodzi wreszcie czas pożegnania Witka. Punkt osiemnasta 
zbieracie się w sali z kominkiem. Jest Pan Prezes, Pan Dyrektor i wy, 
czyli koledzy Witka z większości inspektoratów. Są przemówienia, ży-
czenia, toasty i upominki. Nazbierała się całkiem spora ilość różnych 
paczek i toreb. Ktoś nawet żartuje, że Witek odchodzi na emeryturę z 
torbami. A swoją drogą kto wie, co za swoją emeryturę będzie mógł 
kupić po kilku latach. Najważniejszy z upominków, ufundowany 
wspólnym wysiłkiem was wszystkich, to ikona wykonana tradycyjną 
techniką na kawałku starej deski z drzwiowej framugi. Cenisz ją naj-
bardziej właśnie ze względu na tę starą deskę, bo ty nigdy byś nie po-
zwolił włożyć do pieca kawałka starego drewna, z którego można jesz-
cze coś zrobić.  

Wieczór upływa przyjemnie na ucztowaniu przy suto zastawionym 
stole, rozmawiacie ze sobą, żartujecie. Witek uśmiechnięty, wesoły, je-
go twarz nie zdradza żadnych innych emocji. Co się naprawdę czuje w 
takiej chwili dowiesz się być może za jakieś dziesięć lat. Ze wszystkich 
słów wypowiedzianych tego wieczora najbardziej utkwiły ci w pamięci 
słowa Pana Dyrektora o koleżeńskiej postawie jubilata wobec młod-
szych podwładnych i piękny wiersz napisany na tę okazję przez Jasia z 
Hajnówki. Oto on:  

 
 
Witek na emeryturze! 
 
Witek na emeryturze? 
Toż się można strasznie wkurzyć. 
Nie ma tu sprawiedliwości 
tam wysyłać takich gości ! 
 
Proszę spojrzeć na Doktora!  
Czy nadeszła Jego pora ? 
Pozostają wnuki, grządka 
i to wszystko jest w porządku ? 
 
Jeden Witold pod Grunwaldem, 
drugi w PIW-ie był Heroldem 
Wystarczyła groźna mina 
i w powiecie dyscyplina  
Dowcip także tutaj gościł, 
dostarczając wór radości. 
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I takiego dziś Doktora 
zapamiętać przyszła pora 
 
Dla zwierzątek się poświęcił. 
I dziś chcemy razem święcić 
trudnej pracy długie lata 
– męża, ojca, dziadka, brata 
 
Kwiaty, dary i całusy 
dla Witusia nie luksusy. 
Przez czterdzieści i dwa lata 
wzniosła się piersiowa klata 
 
Nie na krzyże i ordery, 
ale z dumy do cholery. 
Teraz na emeryturze 
niech mu zdrowie dobre służy. 
 
Teraz będzie czas na ryby,  
w lesie rosną piękne grzyby. 
Jak dziś naszą wierną brać  
tym zastąpić? – K…a mać! 
 
Idąc w ślady cnych kobitek, 
Dziś wołajmy – VIWAT WITEK! 
 
Ty idziesz na łatwiznę. Czytasz kilka swoich fraszek ubranych w 

stosowne słówka. Jedna z nich brzmi tak:  
 
(…) w Twojej nowej życiowej sytuacji Witku, będziesz spędzać wię-

cej czasu z Twoją małżonką. Będziesz jej powtarzać czule te oto słowa:  
 
Moje miejsce jest przy Tobie. 
Skoczyłbym za Tobą w ogień. 
Z Tobą spędzę każdą chwilę 
Tylko proszę! Nie mów tyle! (…)  
 
Późnym wieczorem wracacie zmęczeni z żoną do pokoju by móc 

wreszcie odpocząć po całodniowym trudzie. Nie śpisz jednak długo. 
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W środku nocy budzi cię nierówny i chrapliwy oddech dochodzący 
zza ściany. Słyszysz jak twój kolega w sąsiednim pokoju w pewnej 
chwili niespokojnie się porusza i mówi coś przez sen. Za oknem głośno 
ujada pies. Może w pobliżu zabudowań wyczuł samotnego wilka. 
Wiesz, że ciemną nocą w takim miejscu wydarzyć się może wszystko. 
Nie możesz już zasnąć. W głowie masz jakieś niespokojne myśli i kilka 
gotowych zdań tekstu. Wstajesz cichutko by nie obudzić żony i w pół-
mroku szukasz kartki papieru.  

Po krótkiej nocy przychodzi dzień konferencji. Dzień pochmurny, 
szary i ponury.  

W czasie wykładów słyszysz o nagłym zwrocie w polityce gospo-
darczej U.E., bo oto ma być realizowana Strategia 2020. Dowiadujesz 
się, że teraz będą wspierane małe i średnie przetwórnie żywności, któ-
rych już nie wiele w kraju zostało, bo poprzednia strategia nakazywała 
je czym prędzej zamykać. Działania te mają zapewnić większy niż do-
tychczas rozwój obszarów wiejskich, spadek bezrobocia i zmniejszyć 
zagrożenie ubóstwem. Mają też przynieść odczuwalną poprawę w 
dziedzinie ochrony środowiska.  

– Dlaczego najpierw trzeba burzyć, a potem budować od nowa? – 
Pytanie to nie daje ci spokoju.  

Kolejny raz słyszysz o zakusach na waszą niezależność podyktowa-
nych doraźnymi potrzebami politycznymi i chęcią zachowania za 
wszelką cenę dotychczasowych stanowisk przez innych. Ktoś ciągle 
chce was reformować dokładając nowych zadań bez przekazania środ-
ków finansowych.  

Od trzydziestu już lat odkąd poszedłeś do pracy trwa kryzys, któ-
rego końca nie widać. Od trzydziestu lat ciągle ktoś ciebie chce refor-
mować nie pytając o zdanie. Może już jesteś za stary na reformy?  

W kuluarach pytasz dra Jana Prandotę, czy słyszał o mieście powia-
towym takim jak Grajewo.  

– Oczywiście! – mówi – W czasie I wojny światowej mój dziadek 
dostał się tam do niemieckiej niewoli.  

– Jaki świat jest mały – zauważasz. Twój rozmówca kontynuuje 
opowieść o wojennych losach dziadka, który pochodził spod wołomiń-
skiej wsi. Wcielony do carskiego wojska służył w pułku piechoty w 
Grodnie. Jego pułk z chwilą rozpoczęcia działań wojennych w sierpniu 
1914 wszedł w skład II armii gen. Samsonowa. W okolicach Grajewa 
dziadek trafił do niemieckiej niewoli. Pozostałe wojenne lata spędził u 
bauera w okolicach Szczytna.  
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Drugim twoim rozmówcą jest wasz gość z Litwy. On mówi po ro-
syjsku, ty po polsku. Bez większych problemów rozmawiacie o naj-
dawniejszej historii i wspólnych losach waszych narodów. On mówi o 
Mendogu, Gedyminie, Witoldzie i Św. Kazimierzu Jagiellończyku, pa-
tronie Litwy. Ty wspominasz Jagiełłę, pomijając dyplomatycznie Pił-
sudskiego. Zapytany o etymologię twego nazwiska, odziedziczonego 
po dalekich litewskich przodkach nie potrafi odnaleźć jakiegoś sensow-
nego znaczenia tego słowa. Mówi, że „matys”, po litewsku znaczy zo-
baczyć. Zupełnie bez sensu. Rozmowę kończycie mało chyba realnym 
pomysłem na wspólne zorganizowanie mistrzostw świata w koszy-
kówce.  

Po południu odbywa się spotykanie przy ognisku lub jak kto woli 
przy grillu. Jest dość chłodno. Nad ziemią wiszą ciemne chmury i siąpi 
lekka mżawka. Pogoda iście „butelkowa”. Siedząc przy zadaszonych 
stolikach rozmawiacie ze sobą sącząc niespiesznie bursztynowy chłod-
ny napój z beczki, który podnosi temperaturę owych rozmów i wzma-
ga apetyt. Wokół roznosi się aromat pieczonego mięsa. Atmosferę pik-
niku uprzyjemniają muzykanci. Płyną biesiadne melodie i słowa piose-
nek ludowych – polskich i białoruskich. W pewnej chwili plenerową 
ucztę zakłóca zgiełk dochodzący z sąsiedniej części rozległej hotelowej 
posesji. To znak, że na boisku rozpoczęła się sportowa rywalizacja. Od-
bywa się właśnie mecz piłki siatkowej, zawody w przeciąganiu liny, 
piłowanie drewnianego bala na czas i rozgrywki futbolu stołowego w 
wersji przeniesionej na boisko, gdzie piłkarzykami są sami zawodnicy 
przywiązani do rur ograniczających ich pole manewru. Poszczególne 
zespoły mają mieszane składy – obok siebie występują kobiety i męż-
czyźni oraz weterani sportowych boisk i całkiem młodzi zawodnicy, bo 
w tych zawodach nie najważniejsze jest zdobyte miejsce lecz sam 
udział. Kibice też nie próżnują i raz po raz rozlega się gromki aplauz 
przerywany czasem gorzkim jękiem zawodu. Ileż przy tym śmiechu i 
radości?  

Wieczorem udajecie się na bankiet. Menu wykwintne tyle, że samo-
obsługa i w związku z tym na początku przy stolikach z potrawami jest 
dość tłoczno i nerwowo. Kelnerki zwiją się jak w ukropie ciągle dono-
sząc nowe półmiski. Nadzorująca całą operację szefowa restauracji, 
uważnie obserwuje pracę swoich podwładnych i zachowanie gości jak-
by chciała powiedzieć  

– Proszę Państwa o zachowanie spokoju, dla wszystkich wystarczy!  

Białowieskie wspomnienia, czyli twoja żona wie wszystko 
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Po jakimś czasie robi się luźniej. Widać, że większość gości zaspo-
koiła głód. Przy stolikach z jedzeniem można spotkać już tylko osoby, 
które mają ponadprzeciętne potrzeby żywieniowe. Bo są ludzie, którzy 
ciągle jedzą, niezależnie od tego gdzie są. A może cytując jednego ze 
starożytnych filozofów wystarczyło by powiedzieć: „Jemy, aby żyć – 
nie żyjemy, aby jeść”.  

Najedzeni goście w pewnej chwili ruszają do tańca. Najpierw nie-
śmiało jedna para, potem następna i jeszcze jedna. Po paru minutach 
na środku sali robi się tłoczno, bo tańczą już prawie wszyscy. Na par-
kiecie niepodzielnie króluje młodość. Nie szczędząc energii i zelówek, 
w spontanicznych ruchach ramion, bioder i stóp bawią się w szalonym 
tańcu najmłodsi, ci co ledwie przekroczyli trzydziestkę. Niektóre z pań 
zdejmują obuwie i tańczą boso. Wiesz, że w tym tańcu bez butów ujaw-
nia się skrywana zazwyczaj, dzika i nieujarzmiona kobieca natura. Do-
trzymując kroku młodszym bawią się obok nieco bardziej dojrzałe pa-
ry, wytrawni bywalcy wielu parkietów. Ich krok taneczny oszczędzają-
cy i niezbyt forsowny, ale wyrafinowany. Ich stopy z wielką gracją i 
wdziękiem poddają się taktom muzyki. A repertuar muzyczny wieczo-
ru może zadowolić najbardziej wybredne gusta gości. Kawałki prezen-
towane przez speca od muzyki nazywanego DJ’em przeplata od czasu 
do czasu żywa muzyka w wykonaniu zespołu. Ci tworzący trio muzy-
cy – wirtuozi pewnie już nie raz zdobywali laury na występach zespo-
łów klezmerskich. Grają od serca. Widać, że sami czerpią z tego ogrom-
ną przyjemność i bawią się na równi z gośćmi.  

Zabawa trwa. W pewnej chwili powstaje zamieszanie, bo gość w 
zielonej koszulce nie mogąc trafić do swego stolika podchodzi do wa-
szego.  

– Ty tu nie siedziałeś – mówi do Jurka, po czym drżącą ręką próbu-
je napełnić kieliszek wódką, nie swoją wódką. Na zdecydowany sprze-
ciw kolegi jakby odzyskuje orientację i odchodzi. Za chwilę jednak 
wraca i ponownie chwyta butelkę i próbuje z nią odejść. Kolega rzuca 
się jak lew w kierunku nieznajomego i wyrywa mu ją z dłoni. Ten od-
wraca się i widząc, że przy sąsiednim stoliku nikogo nie ma zabiera 
dopiero co otwartą, jedyną chyba w swoim rodzaju butelkę wódki z 
napisem „Tajga”. Po chwili, powracający do stolika sąsiedzi odkrywają 
dotkliwą stratę. Są zszokowani i wzburzeni. Z niedowierzaniem patrzą 
w puste miejsce gdzie nie dawno była wódka, po czym rozglądają się 
dookoła, zerkają pod swój stolik, potem przenoszą wzrok na sąsiednie. 
Zastanawiasz się chwilę i pełen współczucia podejmujesz chyba jedyną 
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w tej sytuacji słuszną decyzję. Podchodzisz i pokazujesz im gościa w 
charakterystycznej koszulce, który stoi uśmiechnięty przy scenie posta-
wiwszy uprzednio butelkę przy głośniku. Wracają po krótkiej chwili z 
odzyskaną zgubą, pospiesznie napełniają kieliszki i wypijają jednym 
haustem dla rozładowania emocji.  

Tego wieczora – po dwóch dniach obżarstwa, po tym jak przebiera-
jąc się w garnitur nie mogłeś dopiąć spodni – powiedziałeś sobie – Pas! 
Nie jesz i nie pijesz. Twojemu sąsiadowi po wypiciu kilku kieliszków 
rozwiązał się język. Mówi dużo lecz nie wyraźnie. Przytakujesz mu 
słysząc co dziesiąte słowo.  

W rozmowach prowadzonych tego wieczora nie może oczywiście 
zabraknąć tematów politycznych. Dowiedziałeś się właśnie, choć już 
podobno wszyscy o tym dawno wiedzą, że twojego byłego dyrektora i 
byłą Panią Prezydentową łączy nie tylko nagła i niespodziewana 
śmierć ale też pokrewieństwo. – Czy to przypadek? – zadajesz sobie 
pytanie. 

Do waszego stolika dosiada się jeden z bardzo ważnych inspekto-
rów z województwa. Widzisz, jak tę krótką chwilę wykorzystuje naj-
pierw jedna, a potem druga pani pijąc z nim bruderszaft. – Gorący kli-
mat zabawy zbliża ludzi – myślisz. Ty też postanawiasz wykorzystać 
nadarzającą się okazję. Po chwili mówicie sobie po imieniu.  

W przerwie zabawy rozmawiasz z recepcjonistką i pracownikiem 
ochrony. To ludzie otwarci i szczerzy. Śpiewna mowa i charaktery-
styczny akcent zdradzają ich kresowe pochodzenie. Pytasz o historię 
Białowieży oraz skąd się wzięła jej nazwa. Jako uzupełnienie tego co ci 
opowiadają pani proponuje album za 60 zł. Tłumacząc się brakiem go-
tówki oraz licząc się ze zdaniem żony odkładasz transakcję do jutra. 
Słyszysz jeszcze, że dojeżdżają z sąsiednich miejscowości, bo tu, w Bia-
łowieży brakuje rąk do pracy. Ich przodkowie osaczali zwierzynę na 
polowaniach, zajmowali się wyrębem drzew i pracowali na sianożę-
ciach. Oni pracują w hotelu. Puszcza nadal żywi mieszkańców tej kra-
iny. 

Po bankiecie znów bardzo krótki nocny odpoczynek. Niedzielny 
poranek przynosi wymarzoną, słoneczną pogodą. Dzień zaczynacie od 
śniadania w hotelowej restauracji. Właściciel hotelu, facet z wyglądu 
przeciętny osobiście dogląda pracy kelnerek. Jego ubiór w niczym nie 
zdradza jego zamożności. Po śniadaniu nadchodzi czas odjazdu. Że-
gnacie się z koleżeństwem, pakujecie swoje rzeczy do samochodu 
i opuszczacie hotel. Zamierzacie jeszcze zwiedzić muzeum. Na jednym 
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z zakrętów po drodze pojawia się przed wami brama z napisem: 
„Białowieski Park Narodowy”.  

– To tu – mówi żona – Zatrzymujemy się! – w końcu żona wie co 
robi. 

Zajeżdżasz więc na parking, za tobą reszta koleżeństwa z Grajewa.  
Muzeum przyrodniczo-leśne mieści się na dawnym wzgórzu pała-

cowym otoczonym rozległym parkiem. Miał tu swój pałacyk myśliwski 
król August III Mocny. Pod koniec XIX wieku w tym samym miejscu 
zbudowano pałac carski. Po polskich królach na polowania w puszczy 
przyjeżdżali ze swoją świtą rosyjscy carowie. Później polował tu prezy-
dent Mościcki, a po nim Gomułka. Całkiem niedawno już bez dubel-
tówki i sztucera zwiedzał Białowieżę brytyjski następca tronu.  

Pałac carski poważnie uszkodzony w czasie ostatniej wojny został 
ostatecznie zburzony za komuny w 1962 roku. W tym właśnie miejscu 
zlokalizowano muzeum.  

– Czy to co nowe zawsze musi powstawać na gruzach starego? – 
znowu sobie zadajesz pytanie.  

Budynek muzeum ma nowoczesny wygląd i mieści bogate zbiory 
puszczańskich roślin i zwierząt. W oczekiwaniu na przewodnika oglą-
dacie wystawę batalionów. Samiczki szare i niepozorne. Za to samce 
bogato opierzone i ubarwione. Dumnie prężą pierś stojąc w szklanych 
gablotach i każdy z nich inny, niepowtarzalny. Potem oglądacie wysta-
wę fotografii z czasów carskich i z okresu Polski międzywojennej. Są tu 
zdjęcia pałacu, sceny z polowań i imponujące okazy zwierzyny. Po kil-
kunastu minutach wyruszacie z przewodnikiem by zwiedzać ekspozy-
cje przedstawiające życie puszczy z wykorzystaniem najnowszych 
technik multimedialnych. Można tu obejrzeć to czego nie zobaczy się w 
lesie. No bo jak podejść z bliska jelenia, czy rysia. Oglądacie misternie 
przygotowane wystawy poszczególnych gatunków zwierząt w ich na-
turalnym środowisku. Możecie usłyszeć ich głosy. Przewodniczka w 
bardzo interesujący sposób o wszystkim opowiada. Przeszkadzają ci 
tylko wrzaski towarzyszących rodzicom kilkuletnich bobasów, które 
jeszcze nic z tego nie rozumieją. Kto to widział żeby do lasu zabierać 
tak małe dzieci. Ty nigdy nie znosiłeś płaczu małych dzieci, swoich 
zresztą też. Bardzo chętnie brałeś wtedy dyżury w pogotowiu.  

Docieracie wreszcie do ekspozycji przedstawiającej zwierzęta naj-
większe i najważniejsze w Białowieży, czyli – żubry. Samiec zwany by-
kiem – majestatyczny król puszczy – jest masywnej budowy, włochaty 
z garbem i dużymi rogami, ale gdzież mu tam do okazów z siedemna-
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stowiecznych opisów. Tamte samce były tak ogromne, że trzech doro-
słych kmieci mieściło się między rogami. Żubr z muzeum i ten ze zdję-
cia, upolowany 1903 roku przez carskiego dostojnika zmieścił by led-
wie jednego współczesnego dorosłego mężczyznę. Widać, że żubry nie 
są już takie jak kiedyś i kmiecie chyba też.  

Samica żubra jest niezwykle urodziwa. Zbudowana harmonijnie, 
pozbawiona garbu z wyrazistym pyskiem i z tego względu chyba nie-
słusznie nazywana krową jest jak u niewielu innych ssaków przywód-
czynią stada. To prawie tak jak w twojej rodzinie.  

Na koniec wjeżdżacie windą na wieżę widokową, skąd widać pa-
noramę pałacowego ogrodu i puszczę aż po sam horyzont. Czekacie 
jeszcze na Mietka, który nie wsiadł razem z wami do windy, bo ubiegła 
go jakaś warszawianka. Mietek szczęśliwie dociera na samą górę lecz 
boi się podejść do krawędzi tarasu. Z powrotem na dół wracacie już po 
schodach. 

Po drodze chcecie jeszcze zajechać do rezerwatu żubrów. Jaś uprze-
dził was, że zagroda jest rozległa i często żubry można zobaczyć jedy-
nie przez lornetkę. Szukacie więc pospiesznie pomysłu na ich zwabie-
nie. Może skuteczne będzie wypowiedzenie słów poety – „No pokaż 
się żubrze” albo przebranie dwu pań za żubrzycę. Dwu, bo w przeci-
wieństwie do człowieka żubr jest przecież czworonogiem. Ten ostatni 
pomysł szybko upada, bo choć wasze panie są tak samo piękne jak kie-
dyś, to daleko im jednak do ideału żubrzej urody i żaden byk na taką 
podróbkę z pewnością by się nie nabrał. Licząc na łut szczęścia kole-
żeństwo udaje się w kierunku rezerwatu. Wy zmęczeni, po dwóch 
dniach pełnych wrażeń i dwu krótkich nocach, na usilne prośby żony 
wsiadacie do samochodu by wracać do domu. Bo twoja żona wszystko 
wie najlepiej. Ufasz jej bez reszty. Za wami zostaje prastara Białowieska 
Puszcza, puszcza koronowanych głów i zwykłych ludzi. Może kiedyś 
tu jeszcze wrócicie. 

■ 

Białowieskie wspomnienia, czyli twoja żona wie wszystko 
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Zwiedzamy ciekawe miejsca na świecie 

 
 

Józef Hańczuk 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach 
 
 

SPOTKANIA INTEGRACYJSPOTKANIA INTEGRACYJSPOTKANIA INTEGRACYJSPOTKANIA INTEGRACYJNE NE NE NE     
LEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARIILEKARZY WETERYNARII    
 
 

Społeczność weterynaryjna z powiatu suwalskiego w ramach relak-
su i integracji zawodowej postanowiła spotykać się ze sobą, wymieniać 
doświadczenia zawodowe i podnosić tężyznę fizyczną. Pierwsze spo-

tkanie odbyło się w dniu 8 paź-
dziernika 2010 roku w Centrum 
Rozrywki Fantasty Park w Suwał-
kach. Wzięły w nim udział 23 oso-
by. Graliśmy w kręgle, bilard, po-
pijając zupę chmielową lub coca-
colę. Następne spotkanie jest pla-
nowane w tym samym miejscu 26 
listopada. Sądzę, że spotkania bę-

dą kontynuowane oraz bardzo 
owocne, na które zapraszamy kole-

żanki i kolegów z sąsiednich powiatów. 
■ 

 

Na zdjęciu R. Kulesza 

Na zdjęciach lekarze weterynarii  
z powiatu suwalskiego 
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Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT zaprasza na wypo-

czynek w malowniczym zakątku Polski północno-wschodniej. Wokół nas rozta-
czają się przepiękne krajobrazy, mamy czystą wodę, ciszę i spokój. Jesteśmy w 
doskonałym punkcie wypadowym do zwiedzania przepięknej Suwalszczyzny. 

 
WOSiR Szelment jest obiektem nastawionym głównie na obsługę tury-

stów wypoczywających aktywnie, czemu służyć mają: wypożyczalnia rowe-
rów, pole do mini golfa (18 dołków), profesjonalne pole do paintball’a z wypo-
życzalnią sprzętu. W niedalekiej przyszłości powstaną: park linowy, ścianka 
wspinaczkowa i wyciąg nart wodnych. Jezioro Szelment Wielki pozwala na 
uprawianie innych sportów wodnych – wioślarstwa, kajakarstwa, żeglarstwa i 
windsurfingu. Amatorzy wędkarstwa też będą usatysfakcjonowani. Nie lada 
gratką dla każdego miłośnika przyrody będzie na pewno udane fotosafari. 

 
WOSiR Szelment dysponuje 39 miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 3 

osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV i telefonem. Oferujemy naszym 
gościom bezpłatny dostęp do Internetu na terenie całego obiektu. W obiekcie 
znajduje się restauracja na 100 osób, 2 sale konferencyjne na 40-50 osób ze 
sprzętem audiowizualnym. 

 
W okresie zimowym do dyspozycji gości przygotowanych jest 6 oświetlo-

nych narciarskich tras zjazdowych: 5 wyciągów o długości od 300 do 400m 
oraz „ośla łączka” dla początkujących obsługiwana przez wyciąg orczykowy 
dł. 100m i przenośnik taśmowy o dł. 80m. Wszystkie stoki są oświetlone, 
sztucznie naśnieżane i ratrakowane. Posiadamy własną wypożyczalnię sprzętu 
narciarskiego oraz dobrze wyposażony serwis narciarski. Na terenie Ośrodka 
funkcjonuje profesjonalna szkoła narciarska. 

 
Rezerwacja miejsc noclegowych jest możliwa tylko pisemnie: pocztą, faxem 

lub mailem: noclegi@wosir-szelment.pl. 
 
Zdjęcie naszego Ośrodka znajduje się na okładce niniejszego „Biuletynu”. 
 

Zapraszamy 
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dr n wet. Jan Krupa 
 
 

PŁK DR HAB. LEKARZ WETERYNARII  
ZYGMUNT ŁYJAK 
1928-2010 

 
 
Urodził się 14 listopada 1928 r. w 

Kępie Gosteckiej, pow. Lipsko, woj. 
Kielce, zmarł 3 września 2010 roku 
w Warszawie. Naukę w Gimnazjum 
rozpoczął na tajnych kompletach w 
okresie okupacji niemieckiej a do-
kończył już po wojnie w Solcu n. Wi-
słą i kontynuował w Liceum Ogól-
nokształcącym w Opolu Lubelskim, 
gdzie w 1949 roku otrzymał świa-
dectwo dojrzałości.  

Dość wcześnie związał się z ru-
chem oporu dzięki Władysławowi 
Gołąbkowi „Borynie” – zastępcy do-
wódcy zgrupowania BCh „Ośka” w obwodzie iłżeckim. Przyjął ps. 
„Promyk”, wypełniając z wielkim oddaniem powierzone mu przez or-
ganizację zadania. 

Po maturze, wstąpił ochotniczo do Oficerskiej Szkoły Felczerów 
Weterynarii w Puławach. W stopniu oficerskim podjął pracę w 2 Ber-
lińskim Pułku Piechoty 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki stacjonującym między innymi w Skierniewicach, skąd zo-
stał przeniesiony do Śląskiego Okręgu Wojskowego na stanowisko kie-
rownika Okręgowej Składnicy Weterynaryjnej we Wrocławiu. Tutaj 

 
ODESZLI 
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podejmuje studia w Akademii Rolniczej na wydziale Medycyny Wete-
rynaryjnej, które kończy w 1961 roku. W tymże roku rozpoczyna pracę 
w Rzeszowie na stanowisku Wojskowego Rejonowego Lekarza Wete-
rynarii, gdzie obok zadań służbowych doskonali poznawanie sztuki 
wojennej na przestrzeni dziejów. Po 10 latach żmudnego poszukiwania 
materiałów w archiwach krajowych i zagranicznych, obronił pracę 
doktorską z historii sztuki wojennej w Akademii Sztabu Generalnego 
WP. Następnie po kilku latach obronił pracę habilitacyjną związaną z 
organizacją i pracą polskiej służby weterynaryjnej na wszystkich fron-
tach II wojny światowej i otrzymał stopień naukowy dr habilitowanego 
sztuki wojennej Obok realizacji zadań wojskowych prowadzi przez 
wiele lat wykłady dla IV roku studiów weterynaryjnych z wybranych 
rozdziałów radiologii, toksykologii i mikrobiologii w Akademii Rolni-
czo-Technicznej w Olsztynie. 

Przez wiele lat pełniąc rolę wykładowcy, służył swoją wiedzą spe-
cjalistyczną, dyrektorom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Zakła-
dzie Medycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
przy ul. Schroedera w Warszawie. Był autorem ponad 130 pozycji au-
torskich głównie historycznych, medycznych i wojskowych. 

Razem z rodzicami otrzymał nadany przez Komisję Sprawiedli-
wych Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, Medal Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata i Honorowe Obywatelstwo Państwa Izrael. 

Za trud i poświęcenie w służbie człowiekowi oraz działalność po-
kojową został odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

W dniu 15 września został pochowany z honorami wojskowym na 
cmentarzu Powązkowskim w kwaterze Batalionów Chłopskich, żegna-
ny w ostatniej drodze przez liczną rzeszę kombatantów i lekarzy wete-
rynarii z całego kraju oraz Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskie-
go. 

Miał szczególny sentyment do Podlasia i przy każdym spotkaniu 
żywo interesował się naszym województwem, miał tu wielu przyjaciół 
z okresy służby wojskowej. Mimo postępującej choroby pisał aż do 
ostatnich chwil swojego życia. Jego książka pt. „Kępa Gostecka i Kępa 
Solecka w panoramie dziejów” jest wnikliwą oceną życia mieszkańców 
dwóch sąsiadujących ze sobą wiosek. Zawiera bogate źródło wiedzy o 
życiu i pracy, a także o problemach towarzyszących ludowi w jego 
wielowiekowej, codziennej walce o byt, a często i przetrwanie. Dzięki 

Płk dr hab. Lekarz weterynarii Zygmunt Łyjak 1928-2010  
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życzliwości Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjną udało się przepi-
sać rękopis Jego ostatniej bardzo obszernej książki pt. „Spod chłopskiej 
strzechy po drogach i bezdrożach Rzeczypospolitej”. 

Pozostanie na długo w naszej pamięci, jako człowiek nieprzeciętny, 
niezwykle pracowity i zdyscyplinowany, oddany bez reszty swojemu 
zawodowi i Ojczyźnie. 

 
 

Czcigodni kapłanie(ni)! 
Pogrążona w smutku Rodzino! 

Koleżanki i koledzy – przyjaciele! 
 
Zgromadziła nas tu wszystkich smutna okoliczność pożegnania śp. 

Zygmunta Kosińskiego – lekarza weterynarii, długoletniego dyrektora 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootech-
nicznego – „Centrowet”, seniora weterynaryjnego, Męża, Ojca i Dziad-
ka. 

Zygmunt urodził się 8 stycznia 1935 roku w Kosiance w powiecie 
Siemiatyckim. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w 
Liceum Ogólnokształcącym w Siemiatyczach, którego czteroletnią na-
ukę uwieńczył maturą w 1954 roku. W tym samym roku rozpoczął stu-
dia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW przy ul. Grochowskiej 272. T 
o były bardzo trudne czasy i zmuszony był przerwać studia, które na-
stępnie kontynuował na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie. Dy-
plom lekarza weterynarii uzyskał w 1967 roku. 

Ze względu na stan zdrowia, kiedy w czasie jednej z praktyk waka-
cyjnych uległ groźnemu wypadkowi, obowiązujący staż odbył dopiero 
w roku 1969 – 1970 w Powiatowej Lecznicy dla Zwierząt w Siemiaty-
czach, gdzie po jego ukończeniu do 1972 roku pełnił obowiązki ordy-
natora. W tymże roku objął stanowisko dyrektora Białostockiego a póź-
niej Okręgowego Przedsiębiorstwa Weterynaryjno-Zootechnicznego 
„Centrowet” w Białymstoku. 

Młody dyrektor z wielkim zapałem zabrał się za modernizację i re-
mont budynku administracyjnego i pomieszczeń magazynowych oraz 
za poprawę dystrybucji leków, poprzez bezpośrednie kontakty z po-
wiatowymi lekarzami weterynarii oraz kierownikami terenowych pla-
cówek weterynaryjnych. 

Z żoną Bożeną stanowili bardzo udane małżeństwo szanujące się 
wzajemnie i bardzo przeżywające wyjazd jedynego syna do Grecji, o 

ODESZLI 
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którym mówili zawsze z wielką du-
mą, że tak sobie doskonale radzi w 
zupełnie nowych i różnych od na-
szych rodzimych, warunkach. 

Kiedy Zygmunt odszedł na eme-
ryturę bardzo czynnie uczestniczył w 
spotkaniach Koła Seniorów Wetery-
naryjnych. Zawsze życzliwy i uczyn-
ny woził nas swoim samochodem na 
wszystkie spotkania koleżeńskie i ze-
brania naukowe. 

W ostatnim czasie częściej nie-
obecny, ze względu na pogarszający 
się stan zdrowia, o czym wiedzieli-
śmy od kolegów którzy mieli z nim 
bliższy kontakt. 

W niedzielę, 2 października od 
zrozpaczonej żony dowiedzieliśmy 
się o Jego odejściu do wieczności. 

Drogi Zygmuncie!– Będzie nam bardzo brakowało, Twojej nieobec-
ności i pogodnego usposobieniem, na naszych cyklicznych spotkaniach 
w Klubie Seniora.  

Żegnamy Cię wierszem, którego temat wiąże się z odwiecznym dy-
lematem przemijania naszego życia: 

 
Życie jest źródłem piękna 
Jest chmurami zasnute, 
gdy na jego wzniosłości 
profan nastąpi butem. 
 
Życie jest ciągłym świętem, 
złotym palącym słońcem– 
gdy matki ręką dotknięte, 
gdy z dzieckiem biegnie po łące. 
 
Jak cię nie kochać życie, 
że jutro będziesz znów inne, 
skąpane w deszczu obficie 
w ślubnym welonie w zimie! 

Płk dr hab. Lekarz weterynarii Zygmunt Łyjak 1928-2010  
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Gdy wzlecę do zaświatów 
i pozostanę wspomnieniem, 
pyłkiem przydrożnych kwiatów 
pamięci mdłym westchnieniem. 
Niech jakiś bliski człowiek 
wybiegnie na bezdroże 
a modląc się, niech powie: 
–Bądź dlań łaskawy, Boże! 
 
Żegnamy Cię gorąca modlitwą i przeświadczeniem, że dobry Pan 

weźmie Cię w swoje ramiona i ukoi Twoje wszystkie ziemskie cierpie-
nia. 

Żegnamy Cię w imieniu Koła Seniorów Weterynaryjnych, Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych – Oddział w Białymstoku, Przedsiębiorstwa 
„Centrowet” i całej społeczności weterynaryjnej. 

Serdeczne wyrazy współczucia składamy żonie Bożenie i Synowi 
z Rodziną. 

Niech Białostocka Ziemia na której tyle lat przeżyłeś lekką Ci bę-
dzie. 

Spoczywaj w Pokoju! 05 10 2010 roku. 
 

■ 

ODESZLI 
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lek. wet. Emilian Kudyba 
PIW Łomża 
 
 

WANDA KOCZNUR-BARANOWSKA 
 
 

Urodzona w Holandii, w 
Amsterdamie, lekarz weteryna-
rii, wieloletni nauczyciel zawo-
du w Zespole Szkół Weteryna-
ryjnych i Ogólnokształcących 
Nr 7 w Łomży. 

W czasach studenckich pu-
blikowała pojedyncze wiersze, 
wiele utworów pisze do szufla-
dy. Jesienią 2003 r. wzięła udział 
w audycji radiowej pod tytułem 
Czy weterynarz ma serce?, która 
była poświęcona jej twórczości. 

W latach 2000-2006 kilkakrotnie zdobywała wyróżnienia w kolej-
nych edycjach konkursu Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza.  

 
 

Wspomnienie..... 
 
Szmaragdowe tęsknoty, 
Podwójnie zielone w świetle księżyca, 
Ważkom zabrały kolory. 
Turkusowe zaułki marzeń. 
 
Błyszczące w słońcu, 
Całowane deszczem. 

 
KULTURA 

Na zdjęciu Wanda Kocznur-Baranowska. 
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KULTURA 

Czarną rzęsą miękko otulone... 
Uciszone snem jak malachitowy awanturyn. 
 
Oczy Mojej Matki… 
 
 
Barwy snu 
 
Poprzez pajęczy woal 
Achromatycznych barw snu, 
Trzy księżyce świeciły, 
Nieruchome i bezradne. 
Widziały, 
Jak ze sklepienia zastygłych chmur, 
Słysząc wołanie gotyku, 
Szary kamień spadł. 
Zachował zapach ciała 
I wzniósł się do siedziby bogów. 
Jego portale śpiewały w nadziei i spełnieniu. 
Symbioza smukłych wież 
Ze spokojnymi ramionami czarnych drzew, 
W opończy światłocieni. 
Daleka przestrzeń, oddychała łagodnie, 
Napływając jak jezioro uspokojenia... 
 
 
Rozstanie 
 
Przez ramiona drzew przechodzi księżyc 
Podając wychłodzony napój nocy, 
Chwytam jego zamarznięty zapach... 
Słyszę o czym rozmawiają liście 
Zamknięte w fioletowych zaułkach, pełne ruchu i światła. 
 
Powoli nieruchomieją w lustrzanym odbiciu oczu 
Przywarta do tafli Twojego spojrzenia, 
Poznając stężałą ciszę rozstania... 

■ 
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Grzegorz Tabasz 
 
 

LEŚNY DZIENNIK 
 
 
Poczwarka 

Moja poczwarka to plon jesiennych porządków. Wyczesywałem 
z trawnika suche liście i znalazłem. Duża, gruba na palec musiała być 
zakopana wyjątkowo płytko pod powierzchnią ziemi i dlatego dosię-
gły ją żelazne zęby. 

Teraz oglądam znalezisko i medytuję, jaki to motyl (bo tego akurat 
jestem pewien) kryje się wewnątrz. 

Choć prawdę powiedziawszy wcale mnie nie kusi, by zajrzeć do 
środka: wiem, co tam znajdę. Muszę się przyznać, że inna, nieco mniej-
sza poczwarka nie miała szczęścia i padła ofiarą grabi. Z twardej sko-
rupki wypłynęła biała substancja. I nic, co choć trochę przypominałoby 
zaczątki przyszłego motyla. Swoją drogą to bardzo ciekawe: wypasio-
na gąsienica wyszukuje sobie zaciszne miejsce, niczym mumia kryje się 
pod zwojami przędzy i zamiera w bezruchu. Po kilku dniach spada 
niepotrzebna już skórka, odciski głowy i wysuszone odnóża. I zostaje 
obły, gładki twór, czyli poczwarka. Przy dużej dozie wyobraźni, moż-
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na się w niej dopatrzyć przyszłego tułowia, odwłoka i głowy. Pod lek-
kim dotknięciem najwyżej wygnie się na boki. Ot i wszystko. 

W takiej postaci będzie czekać na swój czas. Kilka tygodni, miesię-
cy, lat. Gdy wewnętrzny zegar pokaże właściwą porę, wewnątrz roz-
pocznie się metamorfoza: dzielące się szybko komórki wykształcą 
wszystkie części motyla. Głowę ze zwiniętą w trąbkę ssawką, czułki, 
trzy pary nóżek i najważniejsza część motyla: wymięte niczym papiero-
wa serwetka skrzydełka. Pancerzyk pęka i ze środka wyłazi motyl. To 
jeszcze przyszłość, a póki co, spoglądam na poczwarkę jak na... brzyd-
kie kaczątko. Znacie tą bajkę? Szare, nieładne pisklę, pogardzane 
i przeganiane przez wszystkich wreszcie zamienia się w ślicznego łabę-
dzia. Gdybym miał napisać bajkę od nowa, to w roli głównej obsadził-
bym najbrzydszą, włochatą gąsienicę. Prawdziwa paskudę. Z takiej 
zazwyczaj wychodzą najpiękniejsze motyle. 

Powoli toczę palcem moje znalezisko po bukowym pniaku i zasta-
nawiam się: co też z ciebie wyrośnie? 

 
 

Być motylem 
Ciężko być motylem. Zresztą każdym innym owadem też. Żywot 

raczej krótki, zależny od dobrej pogody. I długa lista wrogów natural-
nych od jajeczka na po dojrzałość. Tylko czyhają, by biedaka zjeść. Za 
dnia motyli wyglądają liczne ptaki owadożerne.  

Nocą czają się nietope-
rze. Nie wspomnę o paję-
czych sieciach. I licznych 
pobratymcach z owadziego 
rodu, którzy przeszli na dra-
pieżny sposób zapewnienia 
sobie wiktu. Trudno pomi-
nąć człowieka i skutki tak 
zwanej „cywilizacji”, bardzo 
dla motyli nieprzyjaznej. 
Czy jeszcze kogoś nie prze-
konałem? Właściwie można 
by się dziwić, że w ogóle 
jakieś motyle jeszcze fruwa-
ją... 

KULTURA 



101 

Każdy sposób na ułatwienia sobie życia jest na wagę złota. Kilka 
gatunków wymyśliło pomysłową strategię. Pojawiają się późną jesie-
nią, tuż przed zimą, kiedy większość ptaków odleciała do ciepłych kra-
jów, a nietoperze zapadły w zimową drzemkę. Drapieżni pobratymcy 
wyginęli po pierwszych przymrozkach, a pająki dawno straciły siły na 
zakładanie pułapek. To jest życie! Zimowek ogołotniak, piędzik prze-
dzimek, paśniki. Niewielkie ćmy, które praktykują zimową strategię. 
Im bardziej wilgotna i mglista noc, tym dla nich lepiej. Czasem zawiru-
ją wokół latarni, wieczorem przyciągnie je oświetlone okno. Latające 
towarzystwo to wyłącznie panowie. Samice pozbyły się skrzydeł i po 
zmroku wspinają się na pnie drzew, gdzie wabią partnerów seksowny-
mi zapachami. Bardziej przypominają pająki niż szanującego się moty-
la. Reszta jest już prosta: nieco miłosnych uścisków i mozolne składa-
nie jaj na gałązkach. Nawet nie tracą czasu na posiłki, zresztą o tej po-
rze kwiatów już brak. 

Tego roku przemyślana strategia spaliła na panewce. Jest tak ciepło, 
że nietoperze nie poszły spać. Mało tego, są głodne i polują na wszyst-
ko, co lata. Także na zimowe motylki. Jednego szczęśliwca, który 
uszedł z życiem wypatrzyłem rankiem na murze. Ciekawe, czy prze-
trwa następną noc? 

 
 

Zimowa sarna 
Przebiegły tuż obok mnie wolnym truchtem. Tak cicho, że gdybym 

przypadkiem nie popatrzył w ich stronę, pewnie bym je ominął. Naj-
wyraźniej matka z młodym. Kiedy spojrzeliśmy sobie prosto w twarz, 
ta większa, zamiast uciekać stanęła nieruchomo na długą chwilę. Nie 
miała poroża, więc była to łania, czyli pani sarna, a jej zgrabna pięknie 
odcinała się na tle szarego nieba. Długie, smukłe nogi, wdzięczna szyja 
i mocny zad, czyli solidna konstrukcja stworzona nie tylko do szybkie-
go biegu, ale i wytrwałego przedzierania się przez gęste zarośla. 

W końcu nie wytrzymała mojego natrętnego wzroku i potruchtała 
po łące. A potomek polazł za nią jak wierny pies. I wtedy dosłownie 
zniknęła mi z oczu. O tej porze roku sarny zmieniają nieco ubarwienie 
z brązowo czerwonego na szaro żółte. Dokładnie takie same jak pokry-
ta nawianymi liśćmi i żółtawymi trawami łąka. Kiedy poruszają się po-
woli, wypatrzenie zwierzaków na tak samo zabarwionym tle jest pra-
wie niemożliwe. Zacząłem je widzieć dopiero wtedy, gdy ustawiły się 
do mnie zadem. Wtedy błysnęła biała plama, czyli lustro. To jedyne 

Leśny dziennik 
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kontrastowo ubarwione 
miejsce na ciele sarny. Coś 
w rodzaju odblaskowego 
sygnalizatora, który widzą 
nawet w absolutnej ciemno-
ści poruszające się jedno za 
drugim zwierzaki. Na okres 
zimy sarny będą łączyć się 
w niewielkie stadka, którym 
łatwiej zdobywać pokarm, a 
co najważniejsze wypatry-
wać na czas drapieżców. 
Tak grupka często wędruje 
o zmroku czy w ciemno-
ściach i by nie zgubić prze-
wodnika, którym bywa naj-
starsza i najbardziej do-
świadczona sztuka wpatrują 
się w ową jasną palmę, czyli 
lustro zdobiące pupę po-
przednika. Na zimę włosy 
futra na owej tarczy też zmieniają kolor na biały, prawie srebrzysty. 
W lecie, kiedy stada saren rozpadają się na mniejsze grupy, lustro też 
się zmienia na żółty, mniej widoczny kolor. Krótko mówiąc, sarny wró-
żą zimę. 

■ 
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Józef Matyskieła 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie 
 
 

SUPLEMENT DIETY 
 
 
Tabletek, mikstur i maści mocą 
mniej bolą gardła i ciała pocą. 
Kwasy tłuszczowe, te omega trzy 
na zdrowe serce, spróbuj też i ty! 
 
Na lepsze wiatry, jaśniejszą głowę, 
pełniejszy uśmiech, drogi moczowe, 
z telewizora, radia, gazety 
co dzień nas kusi suplement diety. 
 
Siłą witamin i minerałów 
mieć piękne zęby i zdrowe ciało.  
By była we mnie siła atlety 
dziś mi potrzebny suplement diety!  
 
Młode kobiety, kwiatów bukiety  
aby odczuwać lepiej podniety.  
Żebym zaciągał częściej rolety  
dziś mi potrzebny suplement diety!  
 
Dla Stanisławy i dla Elżbiety 
pisać wierszyki, fraszki, kuplety. 
By ze mną była wena poety.  
dziś mi potrzebny suplement diety! 
 
Poznawać ciągle życia sekrety. 
Mieć bujne włosy, tworzyć sonety. 
Nie tyć wciąż mając duży apetyt 
czy mi pozwoli suplement diety? 
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Świat bezustannie porywa, nęci, 
lecz mieć to trzeba zawsze w pamięci, 
że na nic bale, nocne bankiety 
gdy już potrzebny suplement diety. 
 
Na mojej głowie coraz mniej włosów.  
Bez włosów łyso. Żyć tak nie sposób.  
Nosić kapelusz, czapkę, berety ?  
Dziś mi potrzebny suplement diety! 
 
Chory kręgosłup, chore kolana.  
Tkliwe wieczorem i sztywne z rana  
bo moje stawy trawi artretyzm. 
Dziś mi potrzebny suplement  diety! 
 
Na wszelkie bóle, ciała słabości,  
rozterki duszy, napady złości 
czy dziś pomoże suplement diety? 
Czy mi pozwoli dobiec do mety? 
 
Żadne lekarstwa nie dadzą rady 
gdy już połowa szóstej dekady. 
Młodości naszej dzisiaj niestety 
już nie zastąpi suplement diety. 
 
Grajewo, 5 listopada 2010 r. J.M. 

■ 
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Małgorzata Makarska 
ZHW w Białymstoku 

 
 

ŚRODY LITERACKIE 
 
 
Dnia 24.11.2010 r. w Książnicy 

Podlaskiej w cyklu spotkań „Środy 
Literackie” odbyła się prezentacja 
twórczości naszego kolegi dr n. wet. 
Jana Krupy. Prowadząca Joanna Mar-
tyniak przedstawiła sylwetkę Kolegi, 
zwróciła uwagę na różnorodność wy-
danych publikacji, od prac dotyczą-
cych nauki i praktyki weterynaryjnej, 
poprzez poezję po opracowania wspo-
mnieniowe. Szczególną uwagę po-
święciła książce „Komendant Witold – 
Antoni Krupa” wydanej w 2005 r. i 
2010 r. przez Książnicę Podlaską im. 
Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

Wśród licznie zebranych uczestników spotkania wywiązała się żywa dys-
kusja, dotycząca faktów historycznych zawartych w książce a cytowanych 
i omawianych przez prowadzącą. Na zakończenie zostały zaprezentowane 
przez autora i wnuczka Łukasza wiersze z wydanych wcześniej toników po-
ezji. 

■ 

 

Na zdjęciu J. Krupa. 

Na zdjęciach uczestnicy spotkania z cyklu „Środy literackie”. 
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