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Andrzej Czerniawski 
Prezes PWIL-Wet. 
 
 

IX NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD  
LEKARZY WETERYNARII  

 
 
W dniu 15 maja 2011 r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny IX 

Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii na którym omówiono m.in. anali-
zę i ocenę realizacji Uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
związanych z protestem. W Zjeździe uczestniczyli delegaci przedstawi-
ciele Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Na Zjeździe 
przedstawione zostały następujące sprawozdania: 

1. Sprawozdanie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o reali-
zacji uchwał Nr: 28/2010/V, 30/2011/V, 32/2011/V, 33/2011/
V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

2. Sprawozdanie przedstawicieli Zespołu Negocjacyjnego powoła-
nego przez KRLW z przebiegu negocjacji z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

3. Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżonych przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwał Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej. 

Pomimo przedstawienia przez dr Tadeusza Jakubowskiego infor-
macji o sukcesie negocjacyjnym w czasie protestu, większość delega-
tów obecnych na Zjeździe miało odmienne zdanie na ten temat. 
W swoich wystąpieniach delegaci zwrócili uwagę m.in. na niewłaściwe 
zachowanie Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w związ-
ku z: 

− nie dopuszczeniem do zwołania posiedzenia Krajowej Rady Le-
karsko-Weterynaryjnej na wniosek wymaganej ustawą 1/3 

 
Z ŻYCIA IZBY 
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członków KRLW w celu zaostrzenia protestu przed 1 stycznia 
2011 r., 

− zaakceptowaniem warunków negocjacji w dniu 17 stycznia 2011 r. 
pomimo oczekiwanego od środowiska lekarsko-weterynaryjne-
go zaostrzenia protestu, 

− odwołaniem Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii ustalonego 
na dzień 27 lutego 2011 r., 

− zerwaniem obrad Krajowej Rady w dniu 21 marca 2011 r. po 
przegłosowaniu przez Radę wcześniejszego terminu Zjazdu 
Krajowego, 

− wyjazdem Prezesa na Kongres Bujatryczny do Chile z doradcą 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środków finansowych 
Krajowej Izby bez wcześniejszego uzgodnienia z Rada Krajową. 

 
Zjazd przyjął m.in. Stanowisko w sprawie założeń do projektu 

Ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weteryna-
rii oraz podjął uchwałę w sprawie nie udzielenia wotum zaufania dla 
Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeusza Jaku-
bowskiego (w załączeniu). 

■ 

Delegaci Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnym na IX Nadzwyczajnym Krajo-
wym Zjeździe Weterynaryjnym 

Z ŻYCIA IZBY 
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Z ŻYCIA IZBY 



9 

Stanowisko Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 
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Z ŻYCIA IZBY 
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Wojciech Barszcz 
Sekretarz PWIL-Wet. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY  
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ IZBY  
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ  
ZA OKRES OD MARCA 2011 R. DO MAJA 2011 R. 

 
 
W okresie tym posiedzenie Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko

-Weterynaryjnej odbyło się dwukrotnie tj. w dniach 08 marca 2011 r. oraz 
26 marca 2011 r. 

Na posiedzeniu w dniu 08 marca 2011 r. pozytywnie rozpatrzono 2 
wnioski o przeniesienie członkowstwa do Północno-Wschodniej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej. Dokonano również dwóch skreśleń z listy człon-
ków Izby. 

Według stanu na dzień 31 maja 2011 r. Północno-Wschodnia Izba Le-
karsko-Weterynaryjna liczy 510 czynnych członków. 

W sprawach dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt podjęto 
3 uchwały w sprawie zarejestrowania nowych zakładów leczniczych dla 
zwierząt. Dokonano również zatwierdzenia zmiany regulaminu organiza-
cyjnego 1 zakładu leczniczego dla zwierząt oraz skreślenia z rejestru 1 za-
kładu leczniczego dla zwierząt. Członkowie Rady wyznaczeni do kontroli 
zakładów leczniczych dla zwierząt zgłosili drobne uwagi co do spełniania 
warunków przez skontrolowane zakłady. Kontrola usunięcia uchybień 
zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie. 

Na posiedzeniu Rady podjęto również 3 uchwały w sprawie upoważ-
nienia lekarzy weterynarii do wydawania paszportów dla psów i kotów. 

Zauważono, że kontrole dotyczą wyłącznie nowych zakładów leczni-
czych dla zwierząt. Tymczasem do tej pory nie skontrolowano zakładów, 
które zostały wpisane do rejestru po wejściu w życie ustawy o zakładach 
leczniczych dla zwierząt. Uznano więc, że zostanie wprowadzony system 
monitorowania tych zakładów. Wszyscy członkowie Izby zostali poinfor-
mowani o wymaganiach dla poszczególnych rodzajów zakładów leczni-
czych dla zwierząt. 
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Na posiedzeniu dokonano zatwierdzenia planu finansowego na  
2011 r. Dzięki podwyższeniu składki rok finansowy został zamknięty „na 
plusie” w przeciwieństwie do roku poprzedniego. 

Po raz kolejny omawiano sprawę ściągalności składek. Są osoby, które 
notorycznie uchylają się od płacenia składek. Wystosowano już kilka 
wniosków do komornika o ściągnięcie składek. Prawdopodobnie zostały 
one przyjęte i merytorycznie rozpoznane. Na najbliższych posiedzeniach 
planowane jest podjęcie kilku uchwał o odebraniu prawa wykonywania 
zawodu lekarza weterynarii z powodu nie opłacania składek członkow-
skich przez okres dłuższy niż jeden rok. Zaległości zaburzają płynność 
finansową Izby, która jest zobowiązana do odprowadzania dużej części 
składki na rzecz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, niezależnie od 
tego czy składki członkowskie na rzecz Północno-Wschodniej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej zostały przez członków wpłacone czy też nie. 

Kolejnym poruszonym tematem był zakup sztandaru Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Sztandar został już wykonany. 
Należy dokonać jeszcze zakupu drzewca i gabloty do jego przechowywa-
nia. 

Na posiedzeniu przedstawiono propozycje odznaczeń państwowych 
i resortowych. W tym celu nawiązano współpracę z Urzędem Wojewódz-
kim. Powołano zespół, którego zadaniem jest podjęcie decyzji, które wnio-
ski zostaną przesłane do dalszego rozpatrzenia. 

Prezes Andrzej Czerniawski poinformował, że podjął działania mające 
na celu pozyskanie lokalu na potrzeby Izby. Rada Miejska w Białymstoku 
nie podjęła uchwały, w której wymienia Izbę jako instytucję, której Miasto 
jest zobowiązane do zapewnienia lokalu. W zarządzie mienia komunalne-
go taki lokal możemy otrzymać jeżeli dwukrotnie odbył się przetarg i nie 
było chętnych na lokal. Główną uwagę należy zwracać na wysokość czyn-
szu. Powzięto informację, że na rogu ul. Rocha i Krakowskiej zlikwidowa-
ny został szpital dermatologiczny i pomieszczenia po remoncie mają być 
przeznaczone na siedziby instytucji samorządowych. W związku z tym 
powołano zespół, którego zadaniem będzie próba pozyskania lokalu. 

Posiedzenie Rady w dniu 26 marca 2011 r. miało charakter nadzwy-
czajny i odbyło się bezpośrednio po obradach Zjazdu Sprawozdawczego. 
Zasadniczym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie 
zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu lekarzy Weterynarii. Do 
podjęcia takiej uchwały Radę zobligował Zjazd. 

Ponadto na posiedzeniu tym pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek 
o nadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz zareje-
strowano 1 zakład leczniczy dla zwierząt. 

■ 

Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby... 
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Adam Ołdziejewski 
 
 
 

WETERYNARYJNE CENTRUM  
WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZY LECZNICY OAZA 

 
 
W Łomży powstało Weterynaryjne Centrum Wiedzy Praktycznej 

przy lecznicy Oaza. 
W dniach 10 do 23.09.2006 w Kremonie (Włochy) uczestniczyłem 

w międzynarodowym kursie Milk 
Quality Project Training Course 
For Milk Producing Process Opera-
tors. Tam narodził się pomysł 
utworzenia centrum. 24 maja 2009 r. 
podczas pobytu w Łomży prof. 
Giancarla Belluzziego wiceprezy-
denta ANMVI (Włoskie Stowarzy-
szenie Lekarzy Weterynarii) pod-

 
NAUKA 

24 maja 2009 r. to data szczególna dla nasze-
go Centrum. Od lewej dr Adam Ołdziejewski 
(WCWP), Giancarlo Belluzzi (ANMVI). 

Zebrani goście, od lewej: Jerzy Brzeziński 
Prezydent Łomży, prof. Giancarlo Belluzzi, 
prof. Kazimieras Lukauskas, dr Tadeusz Jaku-
bowski. 
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pisano oficjalną deklarację współpracy 
pomiędzy ANMVI a WCWP w Łomży. 
Współpraca obejmuje między innymi: 

− organizowanie warsztatów w 
aspekcie praktycznym dużych 
i małych zwierząt 

− marketing weterynaryjny 
− wymiana praktykujących lekarzy 

weterynarii 
− wymiana doświadczeń w kształce-

niu personelu średniego. 
24.07.2011 odbyło się uroczyste otwar-

cie centrum. Zaszczycili swoją obecno-
ścią: Giancarlo Belluzzi prezydent AN-
MVI International, prof. Kazimieras Lu-
kałkas główny lekarz weterynarii Litwy, 
doktor Tadeusz Jakubowski Prezes Krajo-
wej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, sąsia-
dujący powiatowi lekarze weterynarii 
pod przewodnictwem doktora Mariana 
Czerskiego oraz dyrekcja Technikum We-
terynaryjnego w Łomży. 

W dniach 1-2 kwietnia 2011 r. w ramach współpracy Polsko Wło-
skiej odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty bujatryczne pod 
tytułem: Zarządzanie stadem bydła mlecznego – aspekt praktyczny. 
Wykładowcami byli: prof. Giancarlo Belluzzi prezydent ANMVI Inter-
nationale w Kremonie, dr Danio Buoli, dr Mario Facchi. Był to początek 
zaplanowanej stałej współpracy Polsko Włoskiej z różnych aspektów 
lecznictwa i profilaktyki małych i dużych zwierząt. Warsztaty zaczęły 
się krótkim wykładem na temat kompleksowej opieki weterynaryjnej 
na fermie bydła mlecznego, następnie odbyła się część chirurgiczna- 
przemieszczenie trawieńca oraz dwie wizyty w gospodarstwach bydła 
mlecznego. Była to okazja do pogłębienia praktycznej wiedzy oraz na-
kreślenia współpracy tworzącej się sekcji bujatrycznej w ramach 
WCWP ze stroną praktyków włoskich. 

W dniach 11 czerwca 2011 r. odbędą się warsztaty z dziedziny cho-
rób układu moczowego małych zwierząt. Zapraszam do współpracy 

Kontakt: Oaza Lecznica 86 216 57 72, 602 127 339 
oaza29@wp.pl, www.oaza.lomza.pl 

■ 

Weterynaryjne Centrum Wiedzy Praktycznej przy lecznicy Oaza 

Od lewej: dr Tadeusz Jakubowski, 
prezes Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, dr Adam Ołdzie-
jewski, właściciel Centrum, Jerzy 
Brzeziński, prezydent miasta Łom-
ża, Giancarlo Belluzzi, prezydent 
A.N.M.V.I. International. 
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prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski,  
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Zakład Weterynaryjnej  
Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW,  
ul. Nowoursynowska 159 C 
prof. dr hab. Antoni Jakubczak, 
lek. wet. Halina Boguska 
02 776 Warszawa Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Oddział w Łomży,  
ul. Nowogrodzka 160, 18 400 Łomża 
 
 

ROŚLINY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE  
W PASZACH 

 
 
Wokół problematyki roślin zmodyfikowanych genetycznie podob-

nie jak na temat wielu innych zagadnień weterynaryjnych krąży często 
w materiałach popularnych i upowszechnieniowych wiele nieuzasad-
nionych mitów, poglądów i hipotez formułowanych niekiedy przez 
osoby mające nieprawidłowe spojrzenie na określony problem lub nie-
wielkie doświadczenie naukowe i zawodowe. Dlatego zanim przystą-
pimy do realnego omawiania oceny pasz pod kątem zawartości roślin 
genetycznie zmodyfikowanych zastanowimy się najpierw nad definicją 
biotechnologii. Biotechnologią jest nauką ściśle związaną z codzienną 
działalnością człowieka, zajmującą się dostarczaniem dóbr oraz okre-
ślonych usług z wykorzystaniem i zastosowaniem metod biologicz-
nych. W ostatnim okresie obserwuje się na świecie ogromy rozwój bio-
technologii. Dotyczy on głównie takich obszarów jak weterynaria i far-
macja oraz medycyna, rolnictwo wraz z przetwórstwem rolno-
spożywczym oraz przemysł. Jednak podstawą funkcjonowania wyżej 
wymienionych trzech zasadniczych kierunków rozwoju są przede 
wszystkim nakłady finansowe w tym na badania podstawowe, uregu-
lowania prawne uwzględniające zdrowie publiczne, ochronę środowi-
ska, i ochronę własności intelektualnej oraz charakter odbioru społecz-
nego. W zakres nauk biologicznych związanych z biotechnologią 
wchodzą między innymi takie dyscypliny naukowe jak proteomika, 
bioinformatyka, rybosomologia oraz genomika. Dzięki nim możliwa 
stała się produkcja pasz, leków, wyrobów tekstylnych z bawełny, środ-
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ków piorących czy bioetanolu. Jednak ta niewątpliwie nowoczesna bio-
technologia na co dzień wzbudza niekiedy kontrowersyjne odczucia 
(1). W USA żywność i pasze modyfikowane genetycznie są przyjmo-
wane i akceptowane w sposób zupełnie normalny, ze stosunkowo du-
żym zaufaniem co do jej ewentualnej szkodliwości dla zdrowia zwie-
rząt i człowieka. Natomiast europejczycy podchodzą do organizmów 
modyfikowanych genetycznie (GMO) na ogół z dużą dozą nieufności. 
Dlatego wychodząc naprzeciw zaniepokojeniu opinii publicznej, Unia 
Europejska postanowiła kwestię GMO uregulować w sposób bardziej 
dokładny. Parlament Europejski wskazał, że w trakcie prac legislacyj-
nych należy wprowadzić wyraźne oznakowanie produktów modyfiko-
wanych genetycznie, aby umożliwić konsumentom możliwość świado-
mego wyboru. 

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO), szczególnie rośli-
ny uprawne przeznaczone do konsumpcji, stały się tematem burzliwej 
debaty publicznej w całej Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów prze-
mysłu ryzyko, jaki wiąże się z roślinami zmodyfikowanymi genetycz-
nie (GMP) jest niewielkie, natomiast korzyści wynikające z ich zastoso-
wania mogą być olbrzymie. Inaczej podchodzą do tego ekolodzy. 
Wskazują oni na widoczny brak wiedzy i zrozumienia zagrożeń. Z ko-
lei konsumenci uskarżają się, że narzucono im produkty modyfikowa-
ne genetycznie, zaś system oznakowania jest nieprzejrzysty i utrudnia 
dokonanie wyboru. 

Biotechnologia związana z rolnictwem, wykorzystywana między 
innymi w celach żywienia zwierząt określona została umownie 
„biotechnologią zieloną” lub „agrobiotechnologią”. Ten rodzaj biotech-
nologii na ogół dotyczy roślin chociaż niekiedy wiązany bywa z pro-
blematyką zwierząt, przemysłem rolno-spożywczym i przetwórstwem 
jak również z produkcją pasz. Ogólnie można powiedzieć, że ten ro-
dzaj biotechnologii służy poznaniu współczesnej wiedzy o roślinach 
w celu prób zaspokojenia wymagań człowieka. Ponadto wprowadzono 
jeszcze pojęcie „biotechnologii czerwonej, białej, fioletowej i niebie-
skiej”. W Polsce obserwuje się jeszcze stosunkowo niski poziom akcep-
tacji społecznej rozwoju biotechnologii. Wynika to prawdopodobnie 
z określonego poziomu wiedzy społeczeństwa naszego, niedostatkiem 
popularyzacji tego kierunku naukowego oraz bardzo dużej aktywności 
ugrupowań „zielonych”. 

Organizmy zmodyfikowane genetycznie – GMO (genetically modi-
fied organisms) nazywane także transgenicznymi to takie organizmy 

Rośliny genetycznie zmodyfikowane w paszach 
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roślinne lub zwierzęce, które mają celowo zmienione geny, przez czło-
wieka, metodami laboratoryjnymi. Aby organizm mógł być uznawany 
za transgeniczny , musi do niego być wprowadzony DNA, pochodze-
nia obcego. Ponadto istnieje możliwość wymiany genów poprzez 
wprowadzenie kodującego genu komplementarnego tzw. 
„nonsensownego RNA” lub za pomocą kierowanej mutagenezy, wy-
wołującej mutacje w konkretnym genie doprowadzającej do jego inak-
tywacji. Zmiany w układzie genetycznym organizmów dokonywane 
mogą być następującymi metodami: 

− poprzez zmianę aktywności genów naturalnych w organizmie, 
− poprzez wprowadzenie nowych genów z organizmu, gatunko-

wo obcego (organizmy transgeniczne), 
− *poprzez wprowadzenie genów stanowiących kopię już obec-

nych w organizmie. 
Dzięki współczesnej nauce możemy wyizolować dowolny gen 

z każdej żywej komórki i wprowadzić go do genomu organizmu, który 
chcemy zmodyfikować. Dzięki tym fenomenalnym możliwościom 
możliwe stało się łączenie genów, które pochodzą nawet od różnych 
gatunków odległych ewolucyjnie. Przenoszony gen nosi nazwę 
„transgenu”. Organizmy zmodyfikowane genetycznie dzięki modyfi-
kacji w ich genomie uzyskują nowe cechy. Rośliny zmodyfikowane ge-
netycznie nabywają na ogół takich cech jak: większa wydajność, lepsza 
trwałość, większa odporność na szkodniki, wirusy, grzyby, herbicydy, 
niedobory mineralne, na suszę, na zanieczyszczenia, poprawa smaku. 

Znaczenie gospodarcze roślin zmodyfikowanych genetycznie ciągle 
szybko rośnie. Dowodem na to jest wzrost powierzchni upraw roślin 
trans genicznych. W roku 2006 wynosiła ona na świecie 102 mln ha 
i wzrosła w stosunku do roku 2005 o 13 %. Największy areał upraw 
transgenicznych znajduje się na terenie Ameryki Północnej i Południo-
wej a następnie w Azji i Australii zaś najmniejszy w Afryce i Europie. 
Uprawiane są one w 22 krajach na wyżej wymienionych kontynentach. 
Największe obszary przeznaczone głównie pod uprawę soi i kukury-
dzy znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Kolejnymi krajami to Ar-
gentyna, Brazylia, Kanada, Indie, Chiny, Paragwaj, RPA, Urugwaj, Fili-
piny, Australia i Meksyk. Do głównych upraw zalicza się oprócz soi 
i kukurydzy, bawełnę, rzepak, kabaczek, papaję i lucernę (Stankiewicz, 
2007). Według prognoz powierzchnia upraw w roku 2015 wzrośnie do 
200 mln ha, na której pracować będzie około 20 mln rolników. 

NAUKA 
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Badania GMO prowadzone są z wykorzystaniem następujących 
ważniejszych aktów prawnych. 1. Konwencja z Rio de Janeiro z 5 
czerwca 1992 r. oraz Protokół z Kartageny. 2. Ustawa z dnia 22 czerwca 
2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 3. Dyrektywy 
90/219/EWG i Dyrektywy 2001/18/WE. 4. Rozporządzenie (WE) nr 
1829/2003 w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. 
5. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 w sprawie śledzenia i etykieto-
wania GMO i żywności oraz produktów paszowych wyprodukowa-
nych z GMO. 6. Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach. 7. Ustawa z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 8. Ustawa 
z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie. 9. Ustawa z dnia 22 lipca  
2006 r. o paszach. 

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach gene-
tycznie zmodyfikowanych Inspekcja Weterynaryjna jest organem kon-
troli urzędowej GMO. Sprawuje ona nadzór nad wytwarzaniem i sto-
sowaniem środków żywienia zwierząt oraz ich obrotem. Praca Inspek-
cji Weterynaryjnej polega więc na kontroli środków żywienia zwierząt 
a w tym także wydawania zezwoleń na obrót GMO. Kontroli obecności 
GMO w środkach żywienia zwierząt i przestrzegania zasad etykieto-
wania oraz warunków przechowywania i transportu. Jeśli zostanie 
przyjęta nowa ustawa „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych, to Inspekcja Weterynaryjna będzie prowadziła: 

− nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzę-
cego, 

− nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków 
żywienia zwierząt, włącznie z przestrzeganiem przepisów roz-
porządzenia nr 1829/2003 WE z dnia 22 września 2003 r. 
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz 
rozporządzenia nr 1830/2003/WE z dnia 22 września 2003 r. 
w sprawie możliwości śledzenia żywności i i produktów paszo-
wych wyprodukowanych z organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych i zmieniających dyrektywę 2001/18.WE w sprawie 
identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w pa-
szy oraz w zakresie przekazywania i przechowywania wymaga-
nej dokumentacji związanej z obrotem paszą genetycznie zmo-
dyfikowaną, *nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporzą-
dzenia nr 1946/2003/WE z dnia 15 lipca 2003 r. w zakresie 
transgranicznego przemieszczania GMO, 

Rośliny genetycznie zmodyfikowane w paszach 
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− nadzór nad przestrzeganiem przepisów o GMO i wydawanych 
zgodach na tworzenie i prowadzenie zakładów inżynierii gene-
tycznej z użyciem zwierząt (2). 

Główny Lekarz Weterynarii wykonuje czynności właściwego orga-
nu państwa członkowskiego. Z uwagi na nowe zadania Inspekcji Wete-
rynaryjnej W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym 
Instytucie Badawczym w Puławach powstało laboratorium oceny jako-
ściowej i ilościowej zawartości GMO w środkach żywienia zwierząt. 
Podobne laboratoria powstały w ZHW w Poznaniu, Opolu i Białymsto-
ku odział w Łomży. Laboratoria funkcjonują na podstawie decyzji Mi-
nistra Środowiska zawierającej zgodę na zamknięte użycie organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie prowadzenia labora-
torium oznaczającego jakościowo i ilościowo. Laboratorium referencyj-
ne znajduje się w Instytucie Zootechniki-Państwowym Instytucie Ba-
dawczym, Krajowym Laboratorium Pasz, Pracowni w Szczecinie. Do-
tychczasowe badania próbek paszy pochodzącej z Polski Północno-
Wschodniej wskazują, że ilość zmodyfikowanej genetycznie soi wynosi 
około 57,0 % natomiast w dostarczonej paszy nie stwierdza się zmody-
fikowanej genetycznie kukurydzy i rzepaku. Świadczy to o dużym 
udziale importowanego, zmodyfikowanego genetycznie ziarna soi 
w paszach przeznaczonych dla zwierząt. Kukurydza i rzepak pocho-
dzenia krajowego na ogół nie są zmodyfikowane genetycznie. Przepro-
wadzany monitoring pasz stanowi istotny element oceny pasz dla 
zwierząt pod kątem określania zawartości roślin genetycznie zmodyfi-
kowanych i jest wykorzystany w rozważaniach nad dalszą strategią 
rozwoju tej dziedziny nauki i praktyki (3). 
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Katarzyna Łuniewska-Kopacz 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach 
 
 

KONFERENCJA  
„MATERIAŁY I DODATKI PASZOWE  
– AKTUALNE WYMAGANIA” 
 

KAZIMIERZ DOLNY, 28-29 MARCA 2011 R. 
 
 
W dniach 28-29 marca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą od-

była się międzynarodowa, XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna 
pt. „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania”, w której 
z przyjemnością mogłam uczestniczyć. 

Organizatorem konferencji był Instytut Zootechniki Państwowy 
Instytut Badawczy (IZ-PIB), Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie 
i Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy 
(PIWet-PIB) w Puławach, przy współudziale Oddziału Lubelskiego 
PAN i Sekcji Farmakologii i Toksykologii PTNW. 

W konferencji uczestniczyli goście z Ukrainy, Niemiec, pracownicy 
Inspekcji Weterynaryjnej, producenci pasz, przedstawiciele prywat-
nych laboratoriów badawczych (województwo podlaskie reprezento-

 

Na zdjęciu od prawej: dr. Waldemar Korol,  
prof. Jędrzej Krupiński, prof. Tadeusz Wijaszka, 
prof. Krzysztof Kwiatek 

Na zdjęciu uczestnicy konferencji 
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wali pracownicy Inspekcji Weteryna-
ryjnej z powiatu białostockiego, łom-
żyńskiego i suwalskiego). 

Tematyka konferencji obejmowa-
ła szeroki zakres obowiązującego 
prawa w zakresie pasz, przedstawio-
no wyniki prac badawczych w za-
kresie monitorowania składników 
odżywczych i substancji niepożąda-
nych. 

Główne tematy konferencji to: 
urzędowa kontrola bezpieczeństwa 
pasz i żywności pochodzenia zwie-
rzęcego, pasze lecznicze, ocena do-
puszczalnych tolerancji składników 
odżywczych i dodatków paszowych, 
stosowanie i kontrola kokcydiostaty-
ków, dioksyny w paszach, kontrola 
stosowania anabolików w żywieniu 
zwierząt, analiza zagrożeń i analiza 
ryzyka w systemie zapewnienia bez-
pieczeństwa żywności z uwzględnieniem pasz i żywienia zwierząt 
oraz wiele innych tematów obejmujących obecne zagadnienia dotyczą-
ce zmian w przepisach z zakresu pasz. 

Ciekawym wykładem był wykład dr Jacka Boruty z GIW w War-
szawie, w którym Pan dr omówił wyniki urzędowej kontroli materia-
łów i mieszanek paszowych w roku 2010. 

Również bardzo interesujące wykłady, dla mnie jako pracownika 
Inspekcji Weterynaryjnej, które będą przydatne w pracy terenowej, to 
seria wykładów dr Waldemara Korola omawiających aktualne wyma-
gania dla materiałów i dodatków paszowych w związku z wejściem 
w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 767/2009 
w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz. 

W szczególności doniesienie „Kryteria kwalifikacji materiałów 
i dodatków paszowych” oraz referat „Ocena dopuszczalnych tolerancji 
składników odżywczych i dodatków paszowych w świetle aktualnych 
wymagań” przedstawiło nowe regulacje i sposób wykorzystania 
w praktyce nowych uregulowań. Szczególną uwagę poświęcono ocenie 
dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych w materiałach 

Na zdjęciu dr. Jacek Boruta GIW  
w Warszawie 
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i mieszankach paszowych, dopuszczalnych tolerancji dodatków paszo-
wych w premiksach i mieszankach paszowych oraz homogeniczności 
pasz. 

W konferencji uczestniczyli także pracownicy naukowi z Ukrainy 
z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów 
Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie i Instytutu Zoo-
technicznego UAAN w Charkowie oraz z Niemiec z Instytutu Rolni-
czego w Turyngii, reprezentowanego przez prof. Friedrich Schöne, któ-
ry przedstawił wykład „Jod w żywieniu zwierząt gospodarskich”. 

Wykładowcami ze strony polskiej byli pracownicy naukowi Pań-
stwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach i Instytutu Zoo-
techniki PIB w Krakowie między innymi prof. dr hab. Tadeusz Wijasz-
ka, prof. dr hab. Andrzej Posyniak, dr Waldemar Korol, prof. dr hab. 
Teresa Szprengier-Juszkiewicz, prof. dr hab. Jadwiga Pliszczyńska-
Piskorska, prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek i wielu innych, a także oso-
by z Inspekcji Weterynaryjnej szczebla centralnego między innymi dr 
Jacek Boruta z Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

Szereg tematów przedstawiono w postaci posterów (22 postery), 
które były ciekawą forma przekazu informacji. 

Oferty firmowe prezentowali przedstawiciele Foss Polska, Aqua 
Lab, Noack Polen i Lab-Invest. 

Taka forma przedstawienia najnowszych doniesień naukowych 
spotkała się z dużym zainteresowaniem, często zawiązywała się zago-
rzała dyskusja na sali oraz padało szereg pytań, na które otrzymywano 
wiążące odpowiedzi. 

Wieczorne spotkanie dało też wiele możliwości do dyskusji na nur-
tujące nas problemy i nawiązanie nowych znajomości. 

■ 
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lek. wet. Eugeniusz Staniszewski 
Przychodnia dla małych zwierząt 
16-400 Suwałki, ul. Słupska 1 

 
 

STOMATOLOGIA CZ. 5 – PRAKTYCZNE RADY 
 
 
Aby zachować prawidłowy stan jamy ustnej zwierząt domowych 

należy zapewnić dwa razy w roku wizyty kontrolne przeprowadzane 
przez lekarza weterynarii, stosować karmę dobrej jakości, stosować 
płyn z fluorem do płukania jamy ustnej za pomocą strzykawki lub 
gruszki gumowej. Bardzo ważną rzeczą jest higiena pyska psa (jamy 
ustnej) po posiłku – stosować wodę z szałwią, zapewnić psu stały do-
stęp do czystej wody. Pokarm musi być właściwie zbilansowany, 60% 
mięsa, 30% węglowodanów, 10% witamin (co do witamin nie należy 
sugerować się i bazować tylko na tym co zawiera karma pełnoporcjo-
wa, zawsze warto wzbogacić karmę o NKT (omega 3 i 6), chondroitynę 
i glukozaminę, szczególnie dotyczy to psów ras dużych, szybko rosną-
cych. Zabronione jest podawanie cukrów i soli. 

Dobrze mieć testy do wybarwiania płytki nazębnej. Ważna jest na-
uka prawidłowego żywienia psa i zachowania – nie wolno dokarmiać 
psa w czasie posiłków. 

Bardzo ważna jest ślina, która neutralizuje i rozkłada kwasy two-
rzące płytkę bakteryjną. Ślina bogata jest w sole mineralne, szybko neu-
tralizuje zakwaszenie, czego wyrazem jest wzrost pH, odgrywa naj-
ważniejszą rolę w mineralizacji szkliwa. 

Dziąsło chore charakteryzuje się utratą przyczepności powodując 
powstanie głębokiej szczeliny pomiędzy zębem a dziąsłem zwanej pa-
tologiczną kieszonką dziąsła ( rys. 3).  

Podczas całego życia psa zachodzi powolny fizjologiczny proces 
ścierania zębów (większy przy nawykowym gryzieniu patyków i in-
nych przedmiotów – klocki, kamienie) jest to tzw. zeszlifowanie tkanki 
zęba zwane abrazją.  

Natomiast u psów z wadą zgryzu jak shih tsu, pekińczyk i inne mo-
gą wystąpić atrycje lub erozje zębów. Są to ubytki powstające wskutek 
działania czynników chemicznych, rozpoczynające się na powierzchni 
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szkliwa. Wielkość ich zależy od czasu działania kwasów, właściwości 
śliny, anatomii jamy ustnej, wymiotów, refleksu żołądkowego czy po-
dawania leków. 

Leczenie próchnicy zębów polega na usunięciu zniszczonych tka-
nek zęba i ich odbudowaniu. Do leczenia konieczne jest posiadanie od-
powiedniego sprzętu oraz materiałów do uzupełnienia brakujących 
części zębów.  

Poszczególne etapy leczenia próchnicy to dewitalizacja – oczysz-
czenie ubytku czyli opracowanie kanałów, wyjałowienie kanału, wy-
pełnienie ubytku zęba, dostosowanie do zgryzu i jego polerowanie.  

Uszkodzenia zębów dotyczą zaniku, wtłoczenia zęba w kanał, 
zwichnięcia, złamania bądź utraty zęba. Najczęstszą przyczyną złama-
nia korzenia zęba lub zębów jest uraz (rys. 2). 

Kamień nazębny jest utwardzoną, skamieniałą płytką nazębną, któ-
ra powstaje z połączenia bakteryjnej płytki nazębnej z wapniem i fosfo-
ranami ze śliną co daje kamień nazębny (rys. 1) i pogłębia choroby 
przyzębia.  

Periodontologia – to dziedzina chorób stomatologicznych dotyczą-
cych chorób przyzębia. Jest to diagnostyka, profilaktyka i leczenie cho-
rób związanych z tkanką utrzymującą ząb w zębodole – przyzębiem. 

Do struktur tych zaliczmy: 

Rys. 1. Rys. 2. 
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− dziąsło, więzadła ozębnej i 
okostnej, cement korzenio-
wy, kość wyrostka zębodoło-
wego. 

 Dziąsło jest przytwierdzone do 
zęba za pomocą komórek nabłonka. 
 Nabłonek pokrywający dziąsło 
dzieli się na 3 strefy: 

− nabłonek rowka dziąsłowe-
go, nabłonek dziąsłowy jamy 
ustnej, nabłonek tworzący 
przyczep dziąsła do po-
wierzchni zęba. 

Choroby przyzębia dzielimy na: 
− zapalenie dziąseł (gingivitis), 
− zapalenie przyzębia (perio-

dontitis). 
Objawy zapalenia dziąseł to obrzęk, zaczerwienienie brzegu dzią-

sła, krwawienia, owrzodzenie, pogłębienie kieszonek dziąsłowych do 
których dołącza zanik przyczepu nabłonków dziąsłowych, a następnie 
zanik kości wyrostka zębodołowego, zwiększona ruchomość zęba, mi-
gracje zębów czasami ropnie.  

Przyczyny powstawania chorób przyzębia to : miejscowe – bakte-
ryjna płytka nazębna, kamień nazębny, wady zgryzu, urazy zębów 
oraz ogólnoustrojowe – ogólne osłabienie organizmu, zaburzenia hor-
monalne (ciąża, cukrzyca), uwarunkowania genetyczne, stres, depresje, 
niektóre leki oraz niedobory witamin. 

Skąd więc kwestionowana teza, że stan jamy ustnej nie ma wpływu 
na cały organizm zwierzęcia. To my lekarze sami popełniamy często 
błąd nie zaglądając do jamy ustnej – chyba że psu naprawdę śmierdzi 
z pyska. Już pierwsze objawy w zachowaniu się psa , który robi się co-
raz smutniejszy, przestaje jeść mimo braku wyraźnych objawów ogól-
nych, może sugerować na choroby jamy ustnej, którą należy obejrzeć 
i zbadać , czasami tam właśnie leży przyczyna , która rzutuje na zacho-
wanie psa. Jak miło usłyszeć później po leczeniu stomatologicznym od 
właściciela psa, że to nie ten sam pies, zachowuje się jak szczeniak 
i często od tej pory mamy stałego pacjenta. 

■ 

Rys. 3. 
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STOSUNEK DO ZWIERZĄT  
MIARĄ WARTOŚCI CZŁOWIEKA 

 
 
Świat w którym żyjemy jest wspólny dla człowieka, zwierząt i ro-

ślin. Stanowimy cząstkę kosmosu na równi z innymi istotami żywymi 
oraz przyrodą nieożywioną. Niestety, z winy człowieka nie wytworzy-
ła się pożądana wspólnota. Ponadto jesteśmy jedynymi istotami nie 
tylko śmiecącymi, ale także niszczącymi naturalne środowisko, a nawet 
zagrażającymi dalszemu istnieniu naszej planety. Żadna żywa istota – 
poza człowiekiem – nie niszczy środowiska w którym żyje. 

Świat przyrody o którym wyżej była mowa pozostaje poniżej pro-
blematyki wartości. Prawa dochodzące do głosu w tym świecie nie 
podlegają ocenom. Człowiek jako jedyna istota żyjąca istnieje jeszcze 
w dwóch następujących światach. Po pierwsze, w świecie kultury. Po-
wstaje on jako rezultat rozmaitych rodzajów twórczości kulturowej, by 
wymienić: artystyczną, naukową, literacką, techniczną, społeczną, poli-
tyczną, gospodarczą, religijną oraz prawną. Rezultaty tego ostatniego 
rodzaju twórczości kulturowej dotyczą każdego z nas. Wiadomo, że 
nieznajomość prawa nie chroni nikogo przed negatywnymi skutkami 
owej niewiedzy. Świat kultury jest światem wartości dodatnich i ujem-
nych. Egzystujemy rozdarci między pozytywnymi i negatywnymi war-
tościami. Sytuacja jest tym trudniejsza, że funkcjonują sprzeczne teorie 
na temat wartości. Powoływanie się na liczbę wyznawców którejś 
z teorii, to argument chybiony, bowiem wbrew funkcjonującym stereo-
typom liczba wyznawców określonego poglądu nie jest dowodem jego 
słuszności, czy prawdziwości. 

Egzystując zarówno w świecie przyrody, jak i w niedostępnym po-
dobno zwierzętom świecie kultury, wyrywamy się ku trzeciemu świa-
tu, to znaczy ideałom. W odniesieniu do nich podejmuje się działania 
kulturotwórcze. Doskonałość świata ideałów wciąż pozostaje na miarę 
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tęsknot człowieka. W dążeniu do ich urealnienia powołujemy do życia, 
niespełniający naszych oczekiwań, świat kultury. Wyższe wartości, 
czyli ideały jak wolność, równość, braterstwo, dobro, piękno są obecne 
w deklaracjach, ale nie wystarczająco funkcjonują jako drogowskazy. 
Wierność, chęć wygód oraz pragnienie dobrobytu stanowią utrudnie-
nie w dążeniu do budowania świata na miarę ludzkich tęsknot. 

Zwierzęta – inaczej niż ludzie – istnieją tylko w jednym świecie, 
o czym była mowa, bo nie mają świadomości ideałów w odniesieniu do 
których tworzymy świat kultury. 

Należy jednak przyjąć, że zwierzęta mocniej przeżywają doznania 
zmysłowe niż człowiek. Dotyczy to zarówno doznań radosnych, jak 
i cierpień, bowiem nie osłabia ich siły analiza własnych stanów psy-
chicznych. Uczucia zwierząt są wyrażane bardziej szczerze, bez zaha-
mowań i kalkulacji, które często występują w ludzkim świecie. Zwie-
rzęta są spontaniczne w najlepszym znaczeniu tego słowa. Nie przybie-
rają masek. Należy ponadto podkreślić, że wdzięczność jest w świecie 
zwierząt i roślin stanem naturalnym. O niewdzięczności człowieka, 
w tym również w odniesieniach rodzinnych, napisano przez wieki opa-
słe tomy. 

Głębokim nieporozumieniem jest przypisywanie negatywnym 
ludzkim właściwościom cech zwierzęcych. Wytwarza to w konsekwen-
cji stosunek do zwierząt pozbawiony należytego dla nich szacunku. 
Nawiązując do znanych porównań sformułuję retoryczne pytanie: 
„Pijany jak świnia”, „Łże jak pies” – czy ktoś widział na przykład kła-
miącego psa? Co do świń, to również i kury, zdarza są upijane przez 
człowieka pozbawionego rozsądku. Negatywnie zaciążyły nad stosun-
kiem do zwierząt bajki La Fontaine, Ezopa, Krasickiego. Mogłyby ten 
stan niewłaściwego stosunku do zwierząt, a często także sadystyczne-
go, przezwyciężyć Kościoły chrześcijańskie, ale niestety nie podejmują 
tej sprawy w wychowaniu religijnym. Odwrotnie; bywa, że wegetaria-
nie są negatywie traktowani przez przedstawicieli dużych liczebnie 
wyznań chrześcijańskich jako rzekomi członkowie podejrzanych sekt. 

Szacunek do zwierząt wypływa z panteizmu, czyli poglądu pojmu-
jącego Boga jako bezosobową siłę przenikającą wszystko co istnieje. 
Z panteizmu płynie nakaz szacunku dla zwierząt, które przenika – na 
równi z człowiekiem – boska siła. 

Nie ma wątpliwości, że wierność, lojalność, czy prawdomówność to 
cechy charakteru zwierząt. To właśnie ludzie powinni brać przykład 
i naśladować zwierzęta. Ponadto nie wszyscy zdają sobie sprawę z te-
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Stosunek do zwierząt miarą wartości człowieka 

go, że niektóre gatunki zwierząt mają doskonalej zbudowane zmysły 
niż człowiek. Nietoperze, by podać ten przykład, słyszą ultradźwięki. 
Wiadomo, że psy mają wielokrotnie bardziej wrażliwy zmysł węchu 
niż człowiek. My nie widzimy w ciemności tak wyraźnie jak koty i so-
wy. 

Zaletą zwierząt z której możemy brać przykład jest integracja psy-
chiczna. Mam na myśli zdolność oddawania się bez reszty doznaniom, 
bądź uczuciom. Człowiek rzadko chce i umie poddać się temu, co prze-
żywa bez reszty. Nasza psychika podlega dezintegracji. Przenikają nas 
często stany ambiwalencji i ambitendencji, innymi słowy pragniemy 
i zarazem nie chcemy czegoś; zmierzamy ku czemuś i zarazem mamy 
wątpliwości czy to powinniśmy czynić. 

Nasz sposób myślenia charakteryzuje antropocentryzm. Ponadto 
chrześcijanie twierdzą, że Bóg uczynił nas panami innych stworzeń. 
W Europie utrwalony został pogląd w myśl którego jesteśmy doskonal-
si od zwierząt. Prawo opornie formułuje przepisy ograniczające ludzki 
sadyzm wobec zwierząt. Mam na myśli nie tylko stosunek do zwierząt 
domowych i gospodarskich, ale także zgodę prawną na dążenie do zy-
sku kosztem cierpień zwierząt. Kury, na przykład, są hodowane pod 
działaniem nieustannego światła, co utrudnia im sen, a za to wytwarza 
w nich chęć dziobania, sprzyjając szybkiemu przyrostowi wagi kurcza-
ków. Zalecane przez Unię Europejską hodowanie krów na betonie 
szkodzi ich zdrowiu. Sadyzmem jest także stwarzanie sytuacji bezru-
chu zwierząt hodowlanych. Sadyzm człowieka, mający wciąż prawne 
zezwolenie, wyraża się również – inny przykład – w zgodzie na istnie-
nie ogrodów zoologicznych. Słonie żyjące w nich około pięćdziesięciu 
lat, zdarza się, mają przestrzeń dla siebie około dziesięciu metrów kwa-
dratowych. 

Pogląd, że człowiek jest doskonalszy od zwierząt nie ma uzasad-
nienia. Nakaz „Nie zabijaj” wskazywany w Europie jako boski, nie jest 
respektowany. Zabijamy się na wojnach, prowadzonych, by mieć wię-
cej dóbr materialnych. Wśród zwierząt zachodzi to zjawisko, ale z re-
guły z głodu. Chciwość i pazerność, to wyłącznie ludzkie cechy charak-
teru. 

Trzeba też podkreślić, że człowiek zabija zwierzęta niejednokrotnie 
dla zabawy. Wzmaga dobre samopoczucie wiara w wyższość nad in-
nymi istotami żywymi. Być może musimy traktować kogoś gorzej, by 
poczuć się lepiej. Można tu przeprowadzić daleką analogię z antysemi-
tyzmem. 
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Głęboko jest niepokojący rozmiar szowinizmu gatunkowego. Mia-
nowicie kierujemy się wyłącznie interesami człowieka w relacji ze 
światem przyrody. Głosimy równość ale nie dla wszystkich organi-
zmów żywych. 

Egoizm człowieka jest krótkowzroczny i obraca się przeciwko ludz-
kości. Wadliwy ubój zwierząt oraz poprzedzające go sadystyczne spo-
soby hodowli sprawiają, że zjadamy mięso zestresowanych zwierząt. 
Nie może ono czynić człowieka zdrowym. Nieokiełznana chęć zysku 
sprawia, że zwierzęta są dokarmiane na przykład antybiotykami, co 
nie służy zdrowiu ani zwierząt, ani ludzi zjadających je. Słynnym skan-
dalem było masowe karmienie krów, zwierząt roślinożernych, paszą 
zawierającą przerobione mięso z nieżywych krów. 

Odwieczne pragnienie, by wyróżnić się, by czuć się lepszym od 
zwierząt, by poszerzać wolę mocy, ludzkość powinna w sobie poskra-
miać. Istotną rolę w tym procesie mogłaby odegrać stosowana edukacja 
łącznie z misyjną działalnością telewizji publicznej. Cały system eduka-
cji powinien zmierzać w kierunku budowy właściwego stosunku czło-
wieka do zwierząt. Najwyższy czas, by zdać sobie sprawę, że sadyzm 
wobec zwierząt ułatwia sadyzm wobec ludzi. A więc i ten argument 
powinien pełnić rolę w nowej edukacji. 

Wciąż trudno jest przyjąć w skali powszechnej w Europie, że zwie-
rzęta są spragnione uczuć nie mniej niż człowiek. Wprawdzie mamy 
ustawę z 1997 roku głoszącą, że zwierzęta są istotami żywymi, ale 
nadal w naszym społeczeństwie są przez większość traktowane jak 
przedmioty. 

Miarą wartości człowieka nie jest wykształcenie, narodowość, bo-
gactwo, czy miejsce w hierarchii społecznej lecz poziom rozwoju sfery 
uczuć, wysoka wrażliwość, rozbudowana wyobraźnia, empatia. Inny-
mi słowy poziom rozwoju duchowego świadczy o wartości człowie-
ka, a jego zewnętrznym wyrazem jest stosunek do zwierząt. Na mar-
ginesie dodam, że wysoki poziom rozwoju intelektualnego nie gwaran-
tuje jeszcze właściwego stosunku do zwierząt. 

Jedynym wyjaśnieniem – bo usprawiedliwieniem być nie może – 
niewłaściwego stosunku do zwierząt jest fakt głęboko niepokojących 
relacji między człowiekiem a człowiekiem. Agresja i gorsze traktowa-
nie dotyczy nie tylko zwierząt, ale także wybranych grup, by wymienić 
jako przykład Żydów oraz sytuację Cyganów. Fakt prowadzenia wo-
jen, a więc zabijanie człowieka przez człowieka prawnie dozwolone, 
jest także objaśnieniem wadliwego traktowania zwierząt przez czło-
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wieka. Przytoczę tu pogląd Immanuela Kanta, który w XVIII wieku 
sformułował nakaz wciąż nieurzeczywistniony: traktuj człowieka i każ-
dą istotę rozumną jako cel sam w sobie a nie jako środek do celu. Obej-
mował tym nakazem także zwierzęta, bo dziś nie mamy wątpliwości, 
że są one wyposażone w rozum. 

O stosunku człowieka do zwierząt świadczą odpowiedzi na zada-
wane pytania od czasów starożytności. Mianowicie, od początku dzie-
jów filozofii, początkowo wszechnauki, zastanawiano się nad różnicą 
między człowiekiem a innymi istotami żywymi. Wyjaśnienie udzielone 
w starożytności do dzisiejszego dnia ma swoich zwolenników. Otóż 
wskazano na rozum jako szczególną niepowtarzalną właściwość czło-
wieka, kwestionując tym samym rozumność zwierząt. W średniowie-
czu uznano w Europie, że dusza nieśmiertelna jest znamieniem, czyli 
właściwością charakteryzującą jedynie człowieka. Pogląd ten doprowa-
dził do uznania wyższości człowieka nad zwierzętami i nadal ma 
w XXI wieku zwolenników, zwłaszcza licznych w Polsce. Na margine-
sie dodam, że filozofowie epoki starożytnej przyjmowali, że dusze ma-
ją również zwierzęta i rośliny. Pod koniec XIX wieku wskazano, że 
znamieniem człowieczeństwa jest zdolność do tworzenia kultury. Je-
dynie sformułowany przed kilkoma dziesiątkami lat kolejny pogląd na 
człowieka jako istoty śmiecącej, niszczącej środowisko naturalne nie 
sytuuje zwierząt poniżej rodzaju ludzkiego. 

Moc tradycji sprawia, że w świadomości Europejczyków jest utrwa-
lony stosunek do zwierząt jako istot gorszych od człowieka. Pogląd ten 
traktuje zwierzęta w sposób podobny do przedmiotów odmawiając im 
uczuć. Bezmyślne zabijanie mrówek, pszczół, czy much, niszczenie kre-
towisk jest zaszczepiane dzieciom przez rodziców. 

Ludzie nie są lepsi od zwierząt lecz inni. Ten pogląd powinien być 
wpajany poprzez bardzo szeroko pojętą edukację. Chroniłoby to zwie-
rzęta przed człowiekiem. Warto tu przypomnieć, że liberalizm XIX 
wieku, który domagał się redukcji oddziaływania państwa – przynosił 
jednak uprawnienie dla ingerencji władz państwowych w przypadku 
znęcania się człowieka nad zwierzętami. Stosunek człowieka do zwie-
rząt, a więc istot pozostających w zależności od nas, słabszych, jest nie-
wątpliwie miarą wartości człowieka; wyrazem wrażliwości, rozwoju 
uczuć i chęci spieszenia z pomocą krzywdzonym. 

Dzisiejszy neoliberalny model globalizacji ukierunkowuje działania 
człowieka na osiąganie zysku, a więc nie można się w nim doszukiwać 
należytego szacunku dla zwierząt. Gospodarka ta usprawiedliwia ego-

Stosunek do zwierząt miarą wartości człowieka 
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izm, a więc zarazem brak wrażliwości wobec istot słabszych. Wiedza o 
skutkach niszczenia naturalnego środowiska – w tym zwierząt – nie 
powstrzymuje od destrukcyjnych działań. Julian Aleksandrowicz, pro-
fesor medycyny i zarazem filozof, pisał przeszło czterdzieści lat temu, 
że to, co zakłóca współistnienie człowieka i zwierząt – prowadzi do 
chorób. Człowiek nie jest jednostką wyizolowaną. Zalecał alterocen-
tryczny egoizm. Nie ma wątpliwości, że przemoc wobec zwierząt stwa-
rza grunt dla przemocy w społeczeństwie. Obecnie bardziej znane jest 
niestety stanowisko Petera Singera, który rozumność rezerwuje dla 
człowieka, zaś przyznaje zwierzętom zdolność odczuwania przyjemno-
ści i cierpień. Toczą się dyskusje czy zwierzęta mają prawa podmioto-
we. Czy należy chronić je ze względu na człowieka, czy ze względu na 
nie. Gdyby została w naszej epoce przywrócona wartość mądrości, ce-
niona w starożytności, to stałoby się oczywiste dla wielu, że nie mamy 
podstaw do tego, by cenić człowieka wyżej niż zwierzęta. 

■ 
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STOSUNEK LUDZI DO ZWIERZĄT  
Z PUNKU WIDZENIA WIELKICH RELIGII ŚWIATA 

 
 

Wprowadzenie 
 

Pojęcie „wielkie religie świata” oznacza, że określone wyznanie ma 
charakter globalny i zrzesza stosunkowo dużą liczbę wiernych. Spo-
śród analizowanych poniżej religii liczba ich wyznawców liczy się w mi-
liony i tylko hinduizm ogranicza się praktycznie do Azji Południowej. 

Religie światowe można podzielić na trzy grupy: 
1. Religie „Księgi”- judaizm, chrześcijaństwo, islam. 
Określenie nawiązuje do Biblii, która jest źródłem podstawowym 

(choć w różnym zakresie) dla judaizmu i chrześcijaństwa. Do tekstów 
biblijnych nawiązuje też wyraźnie islamski Koran. 

2. Azjatyckie religie” karmiczne” – hinduizm, buddyzm, w mniej-
szym stopniu dżinizm, i sikhizm. 

Nazwa odwołuje się do klasycznego dla kultury i religii indyjskich 
pojęcia „karma” Jest to uniwersalna zasada przyczyny i skutku, okre-
ślające przeznaczenie żywej istoty (ludzkiej lub zwierzęcej). Skutki czy-
nów, dobre lub złe powodują w kolejnym wcieleniu odrodzenie się 
istoty żywej w określonej postaci, człowieka lub zwierzęcia. 

3. Religie chińskie – konfucjanizm i taoizm (nie będą omawiane 
w tym opracowaniu). 

Według szacunków, na początku XXI wieku na świecie było 2,1 
mld chrześcijan (wszystkich wyznań), 1,3 mld muzułmanów, 950 mln 
hinduistów i 13 mln wyznawców judaizmu. 

 
Niektóre cechy religii światowych 
 

Każda z religii światowych obejmuje pewien system teoretyczny 
(doktryna) oraz sferę praktyczną (obrzędy i rytuały, czyli kult). W Ta-

 



34 

beli 1 zostały przedstawione porównawczo niektóre cechy religii Księgi 
i religii karmicznych. 

 
Tabela 1. Wybrane cechy doktryny wielkich religii świata 

 

O ile dogmaty religii „Księgi” są oparte na jasnych i jednoznacz-
nych zasadach, o tyle religie karmiczne stwarzają w tym względzie 
dość znaczne pole do interpretacji. Są one przesiąknięte metafizyką 
i systemem pojęciowym filozofii starożytnych Indii. I tak buddyzm jest 
religią „ateistyczną”, ponieważ koncentruje się na drodze duchowego 
doskonalenia i wyzwolenia, a nie na relacjach z bogami (których obec-
ności zresztą nie zaprzecza). Z kolei hinduizm można odczytać zarów-
no jak system politeistyczny, jak i monoteistyczny. Do specyfiki religii 
karmicznej – buddyzmu powrócę w dalszej części opracowania. 

 
Zwierzęta w teorii i praktyce religijnej 
 

Odnośnie miejsca zwierząt w systemach teoretycznym wyżej wy-
mienionych religii światowych, to największą rolę odgrywają one 
w hinduizmie. Niektórzy bogowie są tam przedstawiani pod postacia-
mi zwierząt (np. Ganesza – słoń, Naga – wąż). Pewne zwierzęta odgry-
wają też ważną rolę w mitologii indyjskiej, np. Hanuman w eposie 
„Ramajana” występujący pod postacią małpy, czczonego w Indiach 
langura hulmana. W sferze dogmatycznej religii „Księgi” rola zwierząt 
jest marginalna. Występują one na ogół jako rekwizyty w opowieściach 
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Niektóre cechy Religie Księgi Religie karmiczne 

Powstanie Religie objawione 
(objawienie przez Boga) 

W przypadku buddyzmu 
specyficzne objawienie 
(„oświecenie”) Siddharty 
Gautamy (Pierwszego 
Buddy) 

Typ religii (bóg) Monoteizm Hinduizm- politeizm (?) 
Buddyzm- ateizm (?) 

Dusza Nieśmiertelna Człowiek ulega odrodze-
niu w innym wcieleniu 

Determinanty losu czło-
wieka 

Dobre i złe uczynki w 
życiu doczesnym 

Uczynki w poprzednich 
istnieniach 
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biblijnych, opowieści o nich służą ilustracji prawd wiary oraz są tłem 
dla czynów świętych chrześcijańskich i Mahometa. 

Wielkie religie odgrywają natomiast istotną rolę w prawno-
etycznych regulacjach postępowania ze zwierzętami, przede wszyst-
kim domowymi. Najwięcej materiałów dostarcza nam tu Pięcioksiąg 
Mojżeszowy, który stanowi podstawę Biblii Hebrajskiej, a także zna-
czącą część chrześcijańskiego Starego Testamentu. Przepisy tu zawarte 
ograniczają wykorzystanie zwierząt przez człowieka. Na przykład 
wprowadza się zasadę wypoczynku w okresie Szabasu nie tylko dla 
ludzi, lecz także dla zwierząt (Ks. Wyjścia 20,10; 23;12), nakazuje po-
moc zwierzętom zmęczonym (Ks. Powtórzonego Prawa 22,4), wprowa-
dza się zakaz nadmiernego krępowania pyska wołu (Ks. Powtórzonego 
Prawa 25,4) i zabijania zwierząt razem z ich młodymi (Ks. Królewska 
22,28). 

Podobnie w islamie znaleźć można wiele tekstów propagujących 
humanitaryzm względem zwierząt domowych i dzikich. W szczegól-
ności dotyczy to „Sunny” – zbiorze tradycji o proroku Mahomecie, któ-
ra jest drugim po Koranie, podstawowym dla muzułmanów materiale 
źródłowym ich religii. Prorok zakazywał znęcania się nad zwierzętami, 
zadawania im niepotrzebnych cierpień (na przykład przed ubojem), 
niepokojenia ptaków. Zalecał staranną opiekę nad zwierzętami domo-
wymi, w szczególności pociągowymi i jucznymi, od których siły i wy-
trzymałości niejednokrotnie zależał los arabskich koczowników. 

O prawnych konsekwencjach buddyzmu powiedziane zostanie 
w dalszej części opracowania. 

W sferze rytualnej w religiach światowych ważnym problemem jest 
spożywanie pokarmu, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego. Buddyzm 
jest religią światową, w której praktycznie usankcjonowany został we-
getarianizm mimo, że zakaz spożywania mięsa nie został wyraźnie 
sformułowany przez Pierwszego Buddę – Siddhartę Gautamę. W 
chrześcijaństwie wegetarianizm obowiązuje jedynie w niektórych wy-
znaniach (np. adwentyści dnia siódmego). W pozostałych religiach za-
kazy dotyczą jedynie niektórych rodzajów pokarmu mięsnego 
(wieprzowiny). W religiach Księgi jedzenie jest uświęcone i regulowa-
ne drobiazgowymi (szczególnie w przypadku judaizmu) przepisami. 
Zaleca się nie tylko określony rodzaj pokarmu, ale też sposób jego 
przygotowania (czy raczej rytualnego oczyszczenia). Zarówno w juda-
izmie jak i w islamie istnieje więc na przykład obyczaj rytualnego ubo-
ju zwierząt przez wykrwawianie, bez ich uprzedniego głuszenia. Jak 
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wiadomo, rytualny ubój i takie jak wyżej opisano ograniczenia spoży-
wania pokarmu mięsnego nie dotyczą chrześcijan. W formie syntetycz-
nej informacje te przedstawione są w Tabeli 2. 

 
Tabela 2. Zasady i ograniczenia spożywania pokarmów mięsnych  
                  w wielkich religiach świata 

*Muzułmańskie i **żydowskie określenie uboju rytualnego 
 

Buddyzm i chrześcijaństwo wobec zwierząt  
–uzasadnienie wyboru religii 

 

Nie ma miejsca na omawianie stosunku do zwierząt przedstawicieli 
wszystkich, wymienionych wyżej religii. Na potrzeby niniejszego opra-
cowania wybrano zatem po jednej z obu grup: chrześcijaństwo i bud-
dyzm. Wybór chrześcijaństwa jest oczywisty. To dominująca w Polsce, 
zapewne najbliższa dla wielu czytelnikom religia, w dodatku jeden z 
fundamentów cywilizacji europejskiej. Jeśli chodzi o buddyzm, to jest 
to najważniejsza z religii karmicznych funkcjonujących poza Azją, znaj-
dująca wyznawców także w Polsce. 

 
Doktrynalne i filozoficzne podstawy stosunku do zwierząt  
w buddyzmie 
 

Buddyzm pierwotny ukształtował się w wyniku nauczania 
Siddharty Gautamy (566-486 p.n.e.) urodzonego w płn-wsch Indiach. 
Dzieje buddyzmu są niezmiernie interesujące, ponieważ religia ta po 
śmierci Pierwszego Oświeconego (Buddy) zanikła na subkontynencie 
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Religia Wieprzowina Wołowina Baranina Drób Ryby 

Islam × Halal * Halal Halal ٧ 

Hinduizm × × ٧ ٧ ٧ 

Judaizm × Koszer ** Koszer Koszer ٧ 

Sikhizm × × ٧ ٧ ٧ 

Buddyzm × × × × × 

Adwentyści Dnia  
Siódmego 

× × × ٧ ٧ 

Rastafarianie × × × × × 
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indyjskim, natomiast z powodzeniem została zaszczepiona na wschod-
nich obszarach Azji. Współczesny buddyzm dzieli się na dwa odłamy. 
Theraweda (doktrynalnie bliższa doktrynie Gautamy) jest rozpo-
wszechniona na Płw Indochińskim (Birma, Tajlandia, Laos, Kambo-
dża). Mahajana, buddyzm, który podległ pewnym zmianom w stosun-
ku do pierwotnego funkcjonuje obecnie w wersji chińsko-japońskiej 
i tybetańskiej. Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie także w literaturze 
religijnej. Istnieją bowiem trzy zbiory świętych ksiąg buddyjskich: tzw. 
Kanon Palijski, Chiński i Tybetański. 

Doktrynalnie buddyzm jest religią nietypową, ponieważ w jego 
centrum znajduje się duchowe oświecenie człowieka, uwolnienie go od 
jarzma powtarzającego się cyklu urodzin i śmierci (tzw. samsara), któ-
ry następuje pod wpływem karmy (zob. wyżej). Według koncepcji 
buddyjskiej istnieje sześć „sfer wcielenia”, gdzie znajdują się rozmaite 
istoty (w tym również zwierzęta), w które może wcielić się zmarły 
człowiek. 

Aby przerwać ten cykl i osiągnąć stan absolutnej błogości, spokoju 
i harmonii wewnętrznej (nirwana) człowiek musi poznać przyczynę 
swojego zniewolenia i drogę prowadzącą do wyzwolenia i oświecenia. 
Musi pozbyć się ignorancji, która według buddyzmu jest pierwszą 
przyczyną zła. Buddyzm postulował drogę duchową wygaszania ego-
izmu i pożądań rzeczy ziemskich, które zdaniem Buddy są źródłem 
cierpienia. Najważniejszymi etapami tej drogi są: 

• Właściwy pogląd – wyzwolenie się z egoizmu 
• Właściwa mowa – mówienie rzeczy sprawiedliwych i godnych, 

unikanie kłamstw i oszczerstw 
• Właściwy czyn – zmiana postępowania by przekształcić osobę 

w żyjącą w sposób prawy i skromny 
• Właściwa uwaga – wykorzystanie rozumu do zapanowania nad 

emocjami 
• Właściwa koncentracja – cztery stopnie medytacji, aż do stanu 

całkowitego ukojenia i samokontroli. 
W końcu tej drogi człowiek osiąga stan oświecenia, nirwany, która 

jest „pozytywną pustką”, wygaszeniem będących przyczyną cierpienia 
pragnień i pożądań. Gautama Budda nie był zainteresowany rozważa-
niem kwestii teologicznych i metafizycznych, typowych dla tradycyjnej 
religii, na przykład problemu istnienia Boga. To, co upodobnia bud-
dyzm tradycyjny (theraweda) do typowej religii to medytacyjno-
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kontemplacyjny sposób życia buddystów i ich funkcjonowanie we 
wspólnotach przypominających zakony. 

Warto podkreślić, że w wizji buddyjskiej los człowieka i zwierząt w 
perspektywie religijnej splatają się ze sobą. Zwierzęta bowiem również 
podlegają prawu karmy. Nie jest przypadkiem, że jak podaje tradycja, 
pierwszemu kazaniu Buddy (który zresztą też przeszedł cykl egzysten-
cji zwierzęcych) przysłuchiwały się jelenie. Można odnieść wrażenie, 
że do nich również, taki jak do ludzi Siddharta Gautama kierował swo-
je nauki. 

Mocniej jedność tę akcentuje buddyzm mahajany. Ideałem osobo-
wym jest tu bodhisattwa. Człowiek, który osiągnął wysoki stan oświe-
cenia, ale kierowany współczuciem rezygnuje z przejścia w stan nirwa-
ny dopóki wszystkie istoty nie zostaną zbawione. W mahajanie bardzo 
silnie wyeksponowany jest właśnie ten motyw, współczucia dla in-
nych. Jak podaje tradycja, niektórzy oświeceni mężowie oddawali swo-
je życie, by głodująca tygrysica mogła wykarmić swoje młode, lub by 
ocalić ofiary ze szponów drapieżnika. Według niektórych koncepcji 
buddyzmu mahajany zwierzę także może osiągnąć stan oświecenia 
(stan buddy). 

Warto także dodać, że w buddyzmie, ale także w innych religiach 
Płw Indyjskiego znajdujemy odwołanie do zasady ahimsy. Ahimsa 
(z sanskrytu – „nie krzywdzenie”) głosi, że żywym istotom nie należy 
zadawać bólu i cierpienia. Między innymi dzięki tej właśnie zasadzie 
Indie są ojczyzną koncepcji wegetariańskich, które propagują także 
buddyści. 

 
Konsekwencje praktyczne postawy buddyzmu wobec zwierząt 
 

Oprócz wsparcia idei wegetarianizmu trwałym dziedzictwem kla-
sycznego buddyzmu jest ochrona zwierząt. Pierwsze zasady i prawa w 
tym względzie ogłosił w Indii król z dynastii Maurjów, Aśoka (272-236 
p.n.e), wyznawca i niezmordowany propagator buddyzmu. W zacho-
wanych do dziś w różnych częściach Indii inskrypcjach króla Aśoki 
znajdujemy między innymi zakazy zabijania zwierząt (dzikich i domo-
wych) i ograniczania bolesnych zabiegów (np. kastracji). Według zale-
ceń władcy należy kopać studnie i sadzić drzewa, które mają służyć 
ludziom i zwierzętom. Nie wolno palić lasów w celu naganiania zwie-
rząt. Edykty króla Aśoki, to prawdopodobnie pierwsze w historii świa-
ta akty prawne chroniące zwierzęta, które powstały z inspiracji buddyj-
skiej. 
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Do tradycji buddyzmu chińskiego należy także obserwowana do 
dziś praktyka, znana pod nazwą „fang sheng”. Polega ona na wykupy-
waniu i wypuszczanie na wolność zwierząt złowionych przez myśli-
wych (zwłaszcza ryb i ptaków). 

 
Doktrynalne i filozoficzne podstawy stosunku do zwierząt  
w chrześcijaństwie 
 

Punkt widzenia chrześcijaństwa odnośnie zwierząt zostanie omó-
wiony w wersji teologii i filozofii scholastycznej. Jej najwybitniejszym 
eksponentem jest św. Tomasz z Akwinu (ok.1225-1274), którego poglą-
dy dotyczące zwierząt są do dziś uznawane jako obowiązujące 
w chrześcijaństwie rzymsko-katolickim. Do niego będę się więc odwo-
ływał w dalszej części opracowania. 

Na początku trzeba jednak stwierdzić, że chrześcijaństwo jest syste-
mem myślowym całkowicie odmiennym od buddyzmu. To religia mo-
noteistyczna, w której człowiek poszukuje kontaktu z Bogiem i jego 
opieki. Najważniejsze dogmaty chrześcijaństwa rzymsko-katolickiego 
to Trójca Święta (Bóg w trzech osobach), wcielenie-przyjęcie przez Sy-
na Bożego natury ludzkiej i odkupienie grzechów ludzi poprzez mę-
czeńską śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Według nauki kościoła 
katolickiego zmarli zmartwychwstaną, zostaną osądzeni, po czym albo 
nagrodzeni wieczną szczęśliwością, albo ukarani wiecznym potępie-
niem. Świat doczesny jawi się więc jako coś przejściowego, co należy 
przeżyć godnie, tak jak nakazał Chrystus. O tym, jak żyć tworząc do-
bro i unikając grzechu głoszą teksty biblijne takiej, jak Dekalog i Kaza-
nie na Górze. 

Religia chrześcijańska ma też charakter antropocentryczny, tzn. 
w centrum świata jest człowiek, wyróżniony przez Boga. 

Nie oznacza to jednak, że dla światopoglądu chrześcijańskiego nie 
są także ważne są kwestie dotyczące innych bytów ziemskich, ich hie-
rarchii i funkcji. Powracając do tematu opracowania, moim zdaniem 
nie można dyskutować nad stosunkiem myśli chrześcijańskiej do zwie-
rząt bez odpowiedzenia na następujące pytania: 

− Jaka jest rola zwierząt w boskim stworzeniu i w związku z tym-
jaki status w stosunku do człowieka? 

− Czy z doktyny religii można wnioskować o powinnościach czło-
wieka wobec zwierząt, czy tylko określa ona obowiązki? 

− Czy zwierzętom można przypisać ludzką duszę i czy wezmą 
one udział w ludzkim zbawieniu? 
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Pierwszorzędnym źródłem informacji pomocnej w odpowiedzi jest 
oczywiście Biblia. Ograniczę się tylko do jednego, za to bardzo ważne-
go fragmentu Księgi Rodzaju (1,26), opisującego stworzenie świata 
przez Boga i konsekwencje tego w relacjach człowiek-zwierze: 

 
„I rzekł Bóg: 
Uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych do nas, 
a niech władają rybami morza i ptactwem nieba 
i domowymi zwierzętami, 
i wszelkimi płazami pełzającymi po ziemi” 
 

(wg Biblii Poznańskiej) 
 
Tekst powyższy należy do najczęściej cytowanych i komentowa-

nych w kontekście chrześcijańskiego punktu widzenia na relacje czło-
wieka ze zwierzętami. Po pierwsze, widać niego wyraźnie, że Bóg 
uczynił klarowne rozgraniczanie pomiędzy ludźmi a zwierzętami, bo 
tylko człowiek został „uczyniony na obraz” Stwórcy. Po drugie, zwraca 
uwagę wyrażenie „władać”. Czym jest „władanie”, nieograniczoną 
władzą, czy raczej odpowiedzialnością? Teologia scholastyczna przyję-
ła tę pierwszą koncepcję, natomiast nowsze tłumaczenia i interpretacje 
tekstu biblijnego –drugą. 

Jak już powiedziano wyżej, św. Tomasz z Akwinu jest teologiem, 
którego stanowisko w kwestii zwierząt można przyjąć za reprezenta-
tywne dla Kościoła Katolickiego. Odpowiednich tekstów można szukać 
w monumentalnych dziełach Akwinaty: „Suma teologiczna” i „Summa 
contra gentiles”. Dla rozumowania św. Tomasza podstawą jest nie tyl-
ko tekst biblijny, ale także dzieła filozofa i przyrodnika greckiego, Ary-
stotelesa ze Stagiry (384-322 p.n.e). To właśnie Arystoteles zapropono-
wał akceptowany później w chrześcijaństwie porządek świata tworząc 
hierarchię bytów. Każdy byt posiada pewną formę życia organicznego, 
czyli duszę. Najniżej w hierarchii znajdują się roślina, która ma duszę 
wegetatywną, związaną z odżywianiem się, wzrostem i rozmnaża-
niem. Zwierzę posiada dodatkowo duszę zmysłową, odpowiadającą za 
postrzeganie. Tylko człowiek oprócz komponentu duszy wegetatywnej 
i zmysłowej ma również trzeci składnik, rozum. Pomiędzy poszczegól-
nymi bytami w hierarchii Arystotelesa (także między człowiekiem 
a zwierzęciem) różnice mają więc charakter jakościowy. Koncepcja ta 
jest wyraźnie artykułowana przez św. Tomasza z Akwinu., na przy-
kład w następującym fragmencie: 
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„W duszach zwierząt nierozumnych nie można zaś znaleźć czynno-
ści wyższej niż czynność części zmysłowej, bo przecież zwierzęta nie 
poznają umysłowo, ani nie rozumują” (Summa contra gentiles 82,521). 

Z dalszego rozumowania św. Tomasza w tym samym tekście wyni-
ka, że bezrozumna dusza nie może istnieć po oddzieleniu się od ciała, 
zatem dusza zwierzęcia nie jest wieczna. 

Skoro zwierzęta są niższe w stosunku do człowieka, ich podległość 
ma charakter naturalny. „...z natury wszystkie zwierzęta człowiekowi 
podlegają”, bo „rzeczy mniej doskonałe są do użytku istot doskona-
łych” Rośliny używają ziemi, zwierzęta-roślin, a człowiek używa roślin 
i zwierząt. „Dlatego też w naturalny sposób człowiek ma władzę nad 
zwierzętami” („Suma teologiczna” t 7, 96,1). 

Ludzie mogą więc wykorzystywać zwierzęta do swoich celów, tak-
że zabijać je na pokarm. Św. Tomasz mówi o tym wyraźnie w rozdziale 
112 „Summy contra gentiles”. Co więcej, powiada on, że przepisy za-
warte w Starym Testamencie ograniczające nadużycia i okrucieństwo 
wobec zwierząt są przeznaczone bardziej dla ludzi, ponieważ pomaga-
ją łagodzić złe intencje w ludzkim charakterze. Także chrześcijańskie 
przykazanie miłości odnosi się zdaniem św. Tomasza do bliźnich, a nie 
do zwierząt, bo istot bezrozumnych nie można kochać. 

Człowiek nie ma więc obowiązków wobec zwierząt wynikających 
z, uznawania ich jako podmiotów etycznych. Jak pisał jeden ze współ-
czesnych komentatorów, według Akwinaty złe jest zabicie cudzego 
wołu, a nie wołu w ogóle. 

Choć poglądy św. Tomasza z Akwinu względem stosunku do 
zwierząt są obowiązującą doktryną w Kościele do dziś (w każdym ra-
zie nic nie wskazuje na to, aby były w jakiś sposób zakwestionowane), 
w kulturze chrześcijańskiej znajdujemy i inne stanowiska. Na przykład 
św Franciszek z Asyżu (1181-1226) uważał, że także zwierzęta zasługu-
ją na ludzka miłość choćby z tego względu, że też są dziełem bożym 
(„bracia mniejsi”). 

Współcześnie także znaleźć można próby złagodzenia charaktery-
stycznego dla filozofii tomistycznej antropocentrycznego i instrumen-
talnego stosunku do zwierząt. Jedną z propozycji jest koncepcja A. Lin-
zey`a, tzw „teologia zwierząt”. Według niego zwierzęta także należą 
do boskiego stworzenia, a Bóg jest również dla zwierząt Sposób w jaki 
się do nich odnosimy i bierzemy za nie odpowiedzialność jest funda-
mentalnym wymiarem naszych relacji z Bogiem. Wzorem stosunku 
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ludzi do zwierząt może być sposób, w jaki Jezus Chrystus odnosił się 
do chorych i słabych. 

 
Zakończenie 
 

Porównanie chrześcijaństwa (w wersji rzymsko-katolickiej) i bud-
dyzmu pokazuje, że w istocie nie sama religia, lecz jej intelektualne za-
plecze filozoficzne decyduje o całkowicie innym spojrzeniu na kwestię 
stosunku do zwierząt. 

Mimo, że skoncentrowany na drodze duchowej człowieka ku 
oświeceniu buddyzm (zwłaszcza mahajany) okazuje się paradoksalnie 
otwarty na awans duchowy także dla innych niż człowiek istot. W re-
zultacie, w tej atmosferze pluralizmu zakaz wykorzystania zwierząt 
staje się oczywisty. Nawet mimo braku wyraźnie formułowanych zale-
ceń wegetariańskich ze strony Pierwszego Buddy. 

Natomiast gdy chodzi o podejście chrześcijańskie, wydaje się, że 
utrzymanie paradygmatu o bezwzględnej wyższości człowieka nad 
zwierzęciem w wersji tomistycznej (ze wszystkimi konsekwencjami 
tego stanowiska) będzie na dłuższą metę nie do utrzymania. Paradyg-
mat ten opiera się bowiem na arystotelesowskiej koncepcji hierarchii 
bytów i rozumienia duszy. A ten został zakwestionowany przez współ-
czesną biologię i zoopsychologię. 
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Jadwiga Jasińska-Sadura 
 
 

SYMBOLIKA PRZEDSTAWIEŃ ZWIERZĄT  
W SZTUCE EUROPEJSKIEJ 

 
 
Symbolika zwierząt jest bardzo bogata, ale też nie jednoznaczna, bo 

zależna od kręgu kulturowego i czasów, w których występuje. Głów-
nymi źródłami poznania zwierząt były dzieła Arystotelesa, Pliniusza 
czy też Fizjologusy oraz bestiariusze. To dzięki tej literaturze opraco-
wano symbolikę, czasem nieprawdopodobną i komiczną. Z ogromnej 
ilości przedstawień wybrałam kilkanaście, najczęściej pokazywanych 
zwierząt. 

Lew – występuje w heraldyce a także jest atrybutem św. Marka 
Ewangelisty i św. Hieronima. Deptany przez Marię jest symbolem Jej 
zwycięstwa nad grzechem, ale przy Dzieciątku Jezus odnosi się do ge-
nealogii – do pokolenia Judy. 

Postać lwa w portalach średniowiecznych kościołów symbolizuje 
zło, które nie ma dostępu do wnętrza świątyni. 

Psa przedstawiano jako strażnika domu (mozaika Cave canem – 
strzeż się psa, z Domu Dramaturga w Pompejach), symbol wierności 
małżeńskiej (Jan van Eyck – Małżeństwo Arnolfinich) czy opiekuna 
chorego na dżumę św. Rocha. Natomiast w barokowym malarstwie 
holenderskim i flamandzkim pies jest symbolem zdrożności i zepsucia 
(il. 1. Simon de Vos, Bachanalia, ok. 1640). 

Kot –  czczony w starożytnym Egipcie jako wcielenie bogini płod-
ności Bastet w sztuce od średniowiecza jest symbolem szatana, atrybu-
tem czarownic i jakże niesprawiedliwe, uważany za fałszywego i przy-
noszącego pecha. 

W barokowych martwych naturach często zauważamy owady, np. 
motyle, symbolizujące zarówno kruchość i znikomość ludzkiego życia, 
jak i dusze liczące na zbawienie. Wśród kwiatów i owoców często ma-
larze pokazują muchy. To symbol nieczystości i szatana. Łudzono się 
też, że iluzjonistycznie namalowana mucha odpędzi dokuczliwe towa-
rzyszki (il. 2, Kobieta z rodu Hoferów, XVI w.). 
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Wąż to najczęściej pokazywany w sztuce gad o wielkim bogactwie 
znaczeń. W starożytności to atrybut boga lekarzy Asklepiosa 
(Eskulapa), uważany za nieśmiertelnego (bo odradzał się zmieniając 
skórę). W sztuce chrześcijańskiej to wróg człowieka, szatan i kusiciel. 
W przedstawieniu św. Jana Ewangelisty wąż w kielichu jest symbolem 
trucizny. Wąż połykający swój ogon, często ukazywany w sztuce baro-
kowej, to symbol nieskończoności i wieczności. 

Spośród płazów najczęściej pokazywano żaby i ropuchy, które 
(bardzo krzywdząco) uważano za wcielenie szatana i zła. 

Motyw ryb spotykamy w sztuce wczesnochrześcijańskiej jako tajny 
symbol Zbawiciela (ICHTYS-gr. – Jezus Chrystus Syn Boży Zbawiciel). 
Różne morskie stworzenia pokazał Arcimboldo w personifikacji żywio-
łu wody (il.  3.). 

Symbolika ptaków w sztuce również nie była jednoznaczna. Sowa 
była atrybutem bogini mądrości Ateny, ale od średniowiecza traci po-
zytywne konotacje. Jako nocne, ciche i nie poznane do końca zwierzę, 
budziła głęboką nieufność. Symbolizowała szatana, śmierć i zło. Z sza-
cunkiem spotykała się jaskółka, która symbolizowała. 

Zmartwychwstanie (uważano, że rodzi się ona wiosną z błota), 
więc pokazywana była w scenach Bożego Narodzenia i wizerunkach 
Marii z Dzieciątkiem, zapowiadając los Jezusa. Również szczygieł poja-
wia się przy małym Jezusie jako zapowiedź męki Pańskiej (il. 4 Rafael 
Santi, Madonna ze szczygłem). Symbolika wynika z jego żerowania na 
ostach, które kojarzyły się z koroną cierniową. Paw pojawia się jako 
atrybut żony Zeusa Hery ale też symbol nieśmiertelności (w starożyt-
nym Rzymie uważano, że mięso pawia się nie rozkłada) przejęty przez 
artystów nowożytnych. 

Jest on także symbolem negatywnym – próżności i pychy. Symbolika 
żurawia wynika z fantastycznej teorii, opartej o niedokładną obserwację 
zachowań tych ptaków. Uważano, że żuraw nie śpi, w czym pomaga mu 
trzymany w łapie kamień. Ptak ten jest symbolem czujności wobec grze-
chu i występuje w sztuce związanej z cystersami, w godle tego zakonu. 

Na zakończenie warto obejrzeć kociołek z jaja strusia afrykańskie-
go, pięknie oprawiony w złoto w XVII w. przez Pfistera. Wierzono, że 
napicie się z tego naczynia wody lub wina gwarantowało strusi, czyli 
mocny żołądek (il. 5. Kociołek ze strusiego jaja). 

Wszystkim zainteresowanych tym tematem polecam Słownik symbo-
li Władysława Kopalińskiego, Leksykon symboli Manfreda Lurkera oraz 
Bestiarium chrześcijańskie  Stanisława Kobielusa. 

■ 

NAUKA 



45 

 
 

dr n. wet. Jan Krupa 
 

 
 

HISTORIA LECZNICY DLA ZWIERZĄT  
NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC 

 
 
Rozpoczęty wcześniej cykl historii naszego zawodu na terenie wo-

jewództwa białostockiego, obecnie podlaskiego mamy zamiar konty-
nuować na łamach Biuletynu Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej. 

Dzieje Lecznicy dla Zwierząt w Juchnowcu spróbujemy odtworzyć 
na podstawie informacji jakie nam dostarczył kolega lekarz weterynarii 
Józef Wszeborowski aktualnie prowadzący prywatną praktykę wetery-
naryjną w tej miejscowości. Ponieważ minęło wiele lat od początku po-
wstania Lecznicy dla Zwierząt w tej miejscowości, to niektóre fakty 
mogą być nie do końca ścisłe, szczególnie jeśli chodzi o daty. 

Udało mi się skontaktować telefonicznie z lekarzem Weterynarii 
Stanisławem Królikowskim i dr n. wet. Ireneuszem Michasiem, aby 
w miarę dokładnie określić ich okres pracy w Juchnowcu. Podane 
przez nich daty nie są zbyt precyzyjne, gdyż odległość w czasie jest 
ogromna i pamięć już nieco zawodzi. 

Pierwszym którego zapamiętał Kolega Józef, i o którym zdobył nie-
co informacji był Jan Kubiak – technik weterynarii a wcześniej felczer 
weterynarii z wojska, który służył w pułku ułanów na Nowym Mie-
ście. To on spieszył z pomocą miejscowym rolnikom i ratował ich chore 
zwierzęta przed II wojną światową. 

Po wojnie Lecznica miała swoją siedzibę w Stacji Lewickie – Dwo-
rzec PKP w domu Państwa Śliwowskich (2 km od Juchnowca). 

W latach 50. mieściła się we wsi Rumejki w budynku po byłym 
Ośrodku Zdrowia. Pan Jan Kubiak technik weterynarii dojeżdżał do 
pracy rowerem, pociągiem lub furmanką. 

PRAKTYKA 
WETERYNARYJNA 
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W 1962 roku mieściła się w domu kierowcy Lecznicy Tadeusza Kli-
miuka zamieszkałego w Juchnowcu Kościelnym z następującą obsadą: 

− Stanisław Królikowski – lekarz weterynarii- kierownik 
− Jan Kubiak – technik weterynarii 
− Tadeusz Wierciński – technik weterynarii 
− Józef Trzaska – technik weterynarii 
W 1964 roku rozpoczęto budowę nowej Lecznicy w Juchnowcu 

Dolnym. W tym budynku dalej funkcjonuje już Prywatna Lecznica We-
terynaryjna, aż do chwili obecnej. 

W owym czasie obsadę Lecznicy stanowią: 
− Stanisław Królikowski – lekarz weterynarii - kierownik Zakładu

(w latach 1962-1965?) 
− Jan Białowąs – technik weterynarii 
− Józef Trzaska – technik weterynarii 
− Zofia Kredo – sekretarka 
− Maria Moniuszko – sprzątaczka 
Po wyjeździe lekarza weterynarii Stanisława Królikowskiego kolej-

nym kierownikiem Lecznicy zostaje lekarz weterynarii Ireneusz Mi-
chaś późniejszy dr n wet. i Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Ciecha-
nowie a następnie Wojewódzki Mazowiecki Lekarz Weterynarii. Obec-
nie na emeryturze, mieszka w Warszawie 

Z kolei Kolega Stanisław Królikowski po krótkiej kontynuacji pracy 
w terenie w PZLZ Piątek w woj. łódzkim, awansował na stanowisko 
Inspektora Epizootiologa w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w 
Łodzi, gdzie pracował aż do emerytury. Obecnie na emeryturze, miesz-
ka w Warszawie. 

PRAKTYKA WETERYNARYJNA 

Lecznica w Juchnowcu – dzień dzisiejszy 



47 

Ireneusz Michaś pracuje (w latach 1965-1977?), w zespole: 
− Michał Englender – lekarz weterynarii 
− Jan Białowąs – technik weterynarii 
− Józef Trzaska – technik weterynarii 
− Zdzisław Sawicki – technik weterynarii 
− Zambrzycki Edward – technik weterynarii 
Ireneusz Michaś ( wg relacji telefonicznej) pracował w Juchnowcu 

do 1977 roku, a w 1978 roku obronił pracę doktorską na Wydziale We-
terynarii SGGW w Warszawie. W 1977 roku przeniósł się do Chorosz-
czy obejmując stanowisko kierownika PZLZ w tej miejscowości. 

Jego następcą został lekarz weterynarii Kazimierz Stanisław Ka-
sprzak, który nie za długo pełnił obowiązki kierownika PZLZ bo tylko 
do 1978 roku 

Od 1978 do 1983 roku kierownikiem był lekarz weterynarii Mieczy-
sław Januszewski, który w tym samym roku objął stanowisko Naczel-
nika Urzędu Gminy w Juchnowcu i sprawował je przez dwie kadencje 
do 1990 roku. Kolega Mieczysław już nie wrócił do zawodu i przez jed-
ną kadencję sprawował także zaszczytną funkcję Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego startując do wyborów z rekomendacji Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

Kolejnym kierownikiem Lecznicy został lekarz weterynarii Miro-
sław Czech (w latach 1983-1986) z załogą w składzie: 

− Michał Englender – lekarz weterynarii, 
− Czesław Kosiński – lekarz weterynarii, 
− Józef Marciniak – lekarz weterynarii, 
− Janusz Siergiejew – technik weterynarii, 
− Jan Białowąs – technik weterynarii, 
− Zdzisław Sawicki – technik weterynarii, 

Historia Lecznicy dla Zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec 

lek. wet. Józef Wszeborowski Lecznica w Juchnowcu dzisiaj 
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− Bronisław Puszko- technik weterynarii, 
− Janina Rynkowska – sekretarka, 
− Maria Opryszko – sprzątaczka. 
W 1986 roku kierownikiem Lecznicy zostaje Józef Wszeborowski, 

a w skład zespołu wchodzą: 
− Józef Marciniak – lekarz weterynarii, 
− Janusz Siergiejew – technik weterynarii, 
− Bronisław Puszko – technik weterynarii, 
− Jan Białowąs – technik weterynarii, 
− Zdzisław Sawicki – technik weterynarii, 
− Klimiuk Tadeusz – kierowca, 
− Janina Rynkowska – sekretarka, 
− Irena Płońska – sprzątaczka, 
− Tadeusz Lewko – palacz CO. 
W 1990 roku następuje Reforma Samorządowa i zostaje utworzona 

Gminna Lecznica dla Zwierząt z następującą obsadą: 
− Józef Wszeborowski – lekarz weterynarii – kierownik Lecznicy, 
− Adam Zalewski – lekarz weterynarii, 
− Janusz Siergiejew – technik weterynarii, 
− Jan Białowąs – technik weterynarii. 
W 1990 roku Lecznica Gminna zostaje sprywatyzowana. 
Majątek Lecznicy stanowi: 
− Działka 0,5 ha, 
− Budynek mieszkalny piętrowy z 3 mieszkaniami, 
− Budynek administracyjny z garażami, 
− Sala operacyjna, sala zabiegowa oraz apteka. 
Majątek podzielono na 5 części i sprzedano w przetargu nieograni-

czonym mieszkańcom Gminy. 
Budynek z salą operacyjną i zabiegową zakupił lekarz weterynarii 

Józef Wszeborowski i razem z technikiem weterynarii Januszem Sier-
giejewem rozpoczęli prywatną praktykę weterynaryjną. 

W 1999 roku technik weterynarii Janusz Siergiejew otworzył samo-
dzielną działalność w zakresie inseminacji 

Lekarz weterynarii Józef Wszeborowski nadal prowadzi usługi we-
terynaryjne. 

 
Taka jest historia kolejnej Lecznicy dla Zwierząt na terenie powiatu 

białostockiego. 

PRAKTYKA WETERYNARYJNA 
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Ponieważ pamięć jest ulotna i wiele wydarzeń umyka naszej pa-
mięci proponuję w dobie komputerów aby próbować rejestrować pew-
ne informacje dotyczące osób zdarzeń, które później mogą być przydat-
ne w przyszłości. 

Kończąc to opracowanie przypomniałem sobie, że kierownikiem 
Lecznicy w Juchnowcu był przez jakiś czas lekarz weterynarii Kazi-
mierz Stanisław Kasprzak. Było to po odejściu lekarza weterynarii Ire-
neusza Michasia. Upewnił mnie w tym Kolega Mieczysław Januszew-
ski, który ma doskonałą pamięć i zweryfikował niektóre fakty które 
udało się ustalić Koledze Józefowi.. Dlatego przy okresie pracy Kole-
gów Stanisław Królikowskiego i Ireneusza Michasia postawiłem znaki 
zapytania. 

Według relacji Kolegi Mieczysława pracował on w Juchnowcu 
w latach 1978-1983 i rzeczywiście był przez dwie kadencje Naczelni-
kiem Urzędu Gminy do roku 1990. 

Kolega Kazimierz Stanisław Kasprzak był kierownikiem Lecznicy 
w Juchnowcu niezbyt długo i wyjechał w swoje rodzinne strony, aby 
po latach powrócić do naszego ZHW na stanowisko kierownika Pra-
cowni Wirusologii. 

Lecznica dla Zwierząt w Juchnowcu była przez cały czas swojego 
istnienia bardzo atrakcyjna ze względu na bliskość Białegostoku a wie-
lu jej przedstawicieli pełniło później zaszczytne funkcje zawodowe 
i społeczne 

Koledze Józefowi Wszeborowskiemu wyrażam podziękowanie za 
jego trud w zdobywaniu informacji w okresie kiedy już jest niewielu 
świadków tamtych odległych czasowo wydarzeń. 

■ 

Historia Lecznicy dla Zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec 
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lek. wet. Mateusz Waszkiewicz 
Prywatna praktyka w Dąbrowie Białostockiej 

 
 

POCZĄTKI 
 
 
Na początku swojej praktyki każdy miewa ciekawe przypadki kli-

niczne. Większość z nich wynika oczywiście z niewielkiego jeszcze do-
świadczenia młodego lekarza, ale część to sytuacje, które nawet 
„starym doktorom” nie zdarzają się zbyt często. Po latach można po-
wspominać trudne początki i z uśmiechem na twarzy pomyśleć o swo-
ich perypetiach. 

W jednym ze swoich tomów James Heriott zacytował swojego pra-
codawcę: „Tylko cienka granica oddziela dobrego lekarza od pirami-
dalnego głupca”. Być może to uniwersalne stwierdzenie pojawia się 
w biografii każdego z nas. 

Niedługo po ukończeniu studiów, pewnego wiosennego dnia 
otrzymałem wezwanie do swojego stałego już klienta. Z krótkiej roz-
mowy telefonicznej dowiedziałem się, że chodzi o krowę, może nawet 
dwie, niedługo po wycieleniu, które straciły apetyt. Pakuję potrzebne 
rzeczy i ruszam. 

Dojeżdżam na miejsce, czeka na mnie gospodarstwo rolne, w którym 
opieką nad zwierzętami zajmuje się kawaler – Pan Stanisław. W starej 
„obórce” mieści się około dwu-
dziestu stanowisk. Na nich stoją 
krowy mleczne, niektóre z nich 
o dosyć wysokiej wydajności. 
Gospodarz sukcesywnie wpro-
wadza do swojej hodowli gene-
tykę rasy HF. 

Rozglądam się po pomiesz-
czeniu i pytam gdzie stoi moja 
pacjentka. Jak się okazuje są to 
dwie krowy, czarno-białe, 
wcześniej wspomnianej rasy. 
Prowadzę krótki wywiad. Py-

 

Na zdjęciu autor lek. wet. Mateusz Waszkiewicz 
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tam o wycielenie, kiedy nastąpiło i jak przebiegało. Próbuję się dowie-
dzieć jak wyglądało spożycie paszy do dzisiejszego dnia. 

Po uzyskaniu niezbędnych informacji przystępuję do badania zwie-
rząt. Najpierw umieszczam termometr w stosownym miejscu i czekam 
chwilę na rezultat. Ciepłota ciała – w normie. Próbuję omacać wymię, 
pytam gospodarza o wydajność krów, o jego spostrzeżenia dotyczące 
gruczołu. Te parametry też nie odbiegają od normy, poza spadkiem 
wydajności i osłabionym apetytem. 

Sięgam po stetoskop i skrupulatnie „opukuję” lewą i prawą stronę 
ciała w okolicy żeber. Nie słyszę dźwięku „stalowej taśmy” więc po-
wracam na stronę lewą i osłuchuję pracę żwacza. Rezultat - niby coś 
„dudni” ale bez rewelacji. Ostatecznie skupiam się na płucach – odgłos 
towarzyszący wdechom i wydechom nie budzi moich podejrzeń. 
Sprawdzam wydzielinę pochwy, jest czysta i klarowna. 

Na koniec pobieram próbkę moczu, w której to stwierdzam obec-
ność ciał ketonowych. Myślę sobie, że już wiem co trzeba zrobić. 

Po chwili przedstawiam właścicielowi diagnozę po czym przystę-
puję do leczenia. Wędruję do samochodu żeby zaopatrzyć się w nie-
zbędne medykamenty, a gospodarz przy okazji pyta mnie o jednostkę 
chorobową. 

– A skąd się bierze ta ketoza? – padają słowa. 
Robię krótki „przystanek” i tłumaczę właścicielowi w dużym skró-

cie co i jak, no bo przecież trudno mi od razu powiedzieć czy jest to for-
ma pierwotna czy wtórna, jeśli poza ograniczonym apetytem reszta 
parametrów zwierzęcia jest w porządku. Ryzykuję więc stwierdzenie, 
że po wlewach dożylnych zalecanych środków nasze pacjentki powin-
ny poczuć się lepiej. Wspominam również o odpowiedniej suplementa-
cji diety, którą Pan Stanisław będzie prowadził samodzielnie przez ko-
lejne 5 dni. 

Napełniam wiadro ciepłą wodą, wrzucam do niej igły, butelki 
z płynami, wlewnik i parę „dodatków”. Obaj wiemy co nas czeka więc 
proszę właściciela o odpowiednie uwiązanie krowy. Potrzebny jest 
sznurek, zwany w lokalnej gwarze – „wirówką”. Za moment głowa 
przeżuwacza zostaje umocowana w okolicy poidła. Przymierzam się 
do wkłucia. Po uciśnięciu żyły pojawia się struga krwi. Igłę łączę 
z wlewnikiem, a na drugim końcu umieszczam butelkę. Opieram rękę 
o stanowisko i czekam spokojnie aż poziom płynu w butelce sięgnie 
dna. 

Początki 
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Z reguły to jest chwila kiedy 
zapada cisza, w tle słychać 
trzask łańcuchów pozostałych 
krów, które z zaciekawieniem 
przyglądają się naszym zabie-
gom. 

Zaczyna się rozmowa z wła-
ścicielem na temat inny niż pa-
cjent, np. jaka jest prognoza po-
gody na najbliższe dni, albo jak 
się sprawuje Pana auto, albo 
jeszcze wspominamy efekty le-
czenia poprzednich wizyt. Po 
pewnym czasie przechodzimy 
do „sąsiadki” i procedura się 
powtarza. Na koniec uprze-
dzam, że spotkamy się następ-
nego dnia, a apetyt wraz z pro-
dukcją mleka powinien syste-
matycznie się poprawiać. 

Zaleciłem właścicielowi podawanie gliceryny krowom przez kolej-
ne dni licząc na to, że wszystko wróci do normy. 

Po tygodniu otrzymuję kolejny telefon. 
– Moje krowy wcale nie czują się lepiej – słyszę w słuchawce. 
Uzupełniam auto w brakujące leki i ruszam w kierunku znajomego 

gospodarstwa. Po drodze zastanawiam się co można by jeszcze zrobić 
w tej sprawie. 

Powtarzam badanie ogólne, wszystko niby w porządku, wyniki 
i diagnoza takie same jak poprzednio. Niewiele się nie zmieniło poza 
tym, że i tak chude krowy, schudły jeszcze bardziej. Mam dylemat. 

Być może jest jeszcze coś o czym nie wiem, ale czy uda mi się zna-
leźć to „coś”. Robię dobrą minę i stwierdzam, że kroplówkę należy po-
wtórzyć. W ten sposób zyskuję parę minut do namysłu i przyglądam 
się zwierzętom. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. 

Na moje szczęście była wiosna i krowy tylko czekały aby wyjść na 
zieloną trawkę. Tak też się stało niedługo po mojej wizycie. Wtedy 
otrzymałem kolejny telefon. 

– Panie doktorze, krowy które leczyliśmy tak kuleją, że nie są w 
stanie dojść do pastwiska – mówi gospodarz. 

PRAKTYKA WETERYNARYJNA 
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No tak, o tym nie pomyślałem. Póki stały sztywno na stanowiskach 
nie zwróciłem uwagi, że prawdziwa przyczyna może tkwić w 
„podeszwie”. 

Szybko zapisuję w notesie kolejną wizytę, tym razem wybieram się 
do gospodarstwa z poskromem. Rozkładam niezbędny sprzęt przed 
oborą i pomagam gospodarzowi wyprowadzić obolałe krowy na ze-
wnątrz. Po uniesieniu nóg i starannej korekcji racic okazuje się, że za 
cierpienia odpowiadają Wrzody Ruzterholtza. Specjalnie użyłem liczby 
mnogiej, bo pacjentki miały „zajęte” wszystkie cztery nogi, a na jednej 
obie racice. 

Dokonuję niezbędnych zabiegów, a tam gdzie mogę podklejam 
drewniany kloc. Zakładam opatrunki, izoluję smołą bukową i czekam 
na efekty. Umawiamy się na następną wizytę kiedy zamierzam skon-
trolować proces gojenia. 

Powoli ale systematycznie róg kopytowy pokrywa tworzywo i je-
steśmy coraz bliżej sukcesu. Trwa to dobre 2 miesiące, ale w końcu kro-
wy są w stanie normalnie chodzić. Kondycja odbudowuje się jeszcze 
dłużej. W tym przypadku problem udało się w końcu zażegnać. 

Nie minęło wiele czasu kiedy do lecznicy zawitało dwóch dżentel-
menów. Było południe. Po przedstawieniu się zaczynają opowiadać mi 
historię choroby. Może nie do końca choroby. 

– No, więc Panie doktorze cieli nam się krowa – mówi jeden. 
– Dobrze, kiedy akcja się zaczęła – pytam. 
– Hmm... 3 dni temu – mówi drugi. 
Moje zaskoczenie sięga zenitu, ale pytam ponownie, bo może źle 

usłyszałem. 
– Wody „jej” odeszły 3 dni temu Panie dok... – odpowiada właści-

ciel. 
Patrzę na tych „obu” i niedowierzam. 
– Dlaczego Panowie nie zadzwoniliście w tej sprawie właśnie 3 dni 

temu, kiedy akcja porodowa się zaczęła? – pytam. 
– Bo, myśleliśmy że sama się wycieli i tak czekaliśmy... no ale nic 

nie wyszło. 
– No dobrze – stwierdzam – proszę jechać do domu, przyjadę do 

Panów jak tylko będę mógł – zapisuję adres. 
Zostaję sam przez chwilę w pomieszczeniu, siadam na krześle i się 

zastanawiam. Skąd wzięło się tych dwóch facetów i czemu nie zadzwo-
nili wcześniej? Poza tym pewnie coś „kręcą”, a jeśli mówią prawdę to 
zdaje się, że czeka mnie niezła „przeprawa”. 

Początki 
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Odrzucam najgorszy scenariusz ale na wszelki wypadek pakuję 
fetotom do auta. Na miejscu trzeba będzie ocenić sytuację i lepiej mieć 
go przy sobie niż wracać 20 km, tym bardziej, że akurat dziś jestem 
sam na „posterunku”. W czasie jazdy rozważam w myślach różne wa-
rianty działania, tak żeby nie dać się zbytnio zaskoczyć. 

W końcu ląduję w umówionym miejscu, po czym wsiada do moje-
go samochodu jeden z wcześniej poznanych panów i oznajmia, że jest 
tylko sąsiadem i jedzie pomóc. No dobrze – myślę, zawsze to jedna pa-
ra rąk do pracy więcej. Będzie komu trzymać ogon albo pociągnąć cie-
laka. 

Po chwili witamy się z właścicielem. Za miedzą widzę las, a za nim 
rozciąga się Białoruś. Zapowiada się ciekawie. Pytam o budynki po 
„drugiej” stronie, które prześwitują między drzewami. Odpowiadają 
mi, że to na pewno fabryka broni, bo słychać jak pracują tam w nocy. 
Uśmiecham się lekko i pozostawiam to bez komentarza. 

Przejdźmy do sedna – proszę żeby pokazano mi zwierzę. Była to 
całkiem dorodna krowa rasy czerwonej polskiej, stała w małej zagro-
dzie na głębokiej ściółce. Czysta słoma, lepiej być nie może. Uwiązuje-
my ją odpowiednio, a ja zamierzam zabrać się do roboty. 

Gumowce na nogach, fartuch na plecy i jestem prawie gotów. Do 
tego jeszcze długie rękawice i żel porodowy. Linki i „wyciągarkę” zo-
stawiam w samochodzie, najpierw zorientuję się na czym stoję. 

Podchodzę do zwierzęcia od strony zadu i już czuję swąd gnijącego 
łożyska. Dobrze, że mam rękawice – myślę. 

Wkładam lewą rękę do środka, a na drugą już nie ma miejsca. Szyj-
ka macicy wtórnie zamknięta. No to ładnie. Po kilku minutach inten-
sywnej pracy udaje mi się rozmasować „wrota”. Wkładam dłonie na 
zmianę do środka próbując wymacać płód. Cielę nadal jest w środku. 

To wszystko dzieje się przy akompaniamencie niekończącej się 
opowieści sąsiada, który ma opinię na każdy temat. Trudno się skupić. 
Usłyszałem już historię lokalnej „weterynarii” od końca lat 70. 

– A tego Pan zna? – pada pytanie z jego ust. 
Nie czekając na moją odpowiedź stwierdza pod nosem 
– To był dobry doktor. 
Czyżby coś insynuuje ze względu na mój młody wiek? A miał być 

taki pomocny, ten sąsiad. 
W końcu uciszam grzecznie „pomocnika” i skupiam się na rzeczy. 

Okazuję się, że cielę jest w stanie rozkładu. Pikanterii dodaje gnijące 
łożysko i wypadająca sierść cielaka. Sprawdzam ułożenie. Głowa jest 
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na miejscu, ale sięgam dalej i tu zaskoczenie. Tułów jest jak piłka lekar-
ska – okrągły i na pewno nie przejdzie przez drogi rodne. Kończyny to 
jakieś kikuty, sterczą sztywno w różne strony i na pewno nie ułatwią 
wyjęcia płodu. Zastanawiam się chwilę nad tym co mogę zrobić i my-
ślę, że jednak wrócę do samochodu po sprzęt. Zabieram fetotom, haki 
i linki porodowe. Ląduję z powrotem na stanowisku pracy i powoli 
wprowadzam linkę do cięcia płodu. Owijam ją wokół pierwszego frag-
mentu ciała, który zamierzam wyjąć. Wyprowadzam na zewnątrz i fik-
suję na końcu wyciora. Przesuwam go przez fetotom, okazuje się że 30 
letnia stal kapituluje. Złamała się końcówka ze specjalnym uchwytem 
służącym do przeciągania linki przez urządzenie. No to ładnie. Palca-
mi na pewno tego nie zrobię. 

Gram w otwarte karty, więc informuję „wspólników” o zaistniałej 
sytuacji. Nie mam nic do stracenia. 

Sąsiad stwierdza: 
– Pojedzmy do mojego syna. Ma garaż pełen narzędzi i wierteł. Na 

pewno coś wymyśli. 
Zdejmuję fartuch, rękawice i zostawiamy właściciela przy krowie. 

Mówię: 
Niedługo wrócimy, proszę czekać. 
Rzeczywiście, syn sąsiada dysponował cienkim wiertłem. Na koń-

cówce wyciora udało się umieścić potrzebny otwór i niezbędny haczyk. 
Wracamy do gospodarstwa, a ja na nowo zabieram się do pracy. 

Po 2 godzinnej „walce” udaje się wyjąć rozparcelowany płód na 
zewnątrz. Jestem zmęczony, ręce mi mdleją. Mam dosyć. Próbuję od-
począć w drodze powrotnej, tylko ten „zapach” pomimo użycia ręka-
wic i kilkukrotnego szorowania rąk, nie daje mi zapomnieć o tym, co 
się wydarzyło. 

■ 
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lek. wet. Emilia Wielądek-Żukowska 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim 

 
 

PRAWO WETERYNARYJNE C.D. 
 
 
Najważniejszymi aktami prawnymi, które zostały opublikowane 

w dniu 09 maja 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 93 są rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

1. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wy-
sokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Wete-
rynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu 
przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej; 

2. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości 
wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy wete-
rynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 
weterynarii. 

W/w wymienione rozporządzenia weszły w życie z dniem 24 ma-
ja 2011 r. 

Ponadto podaję do wiadomości, iż ukazały się również następujące 
rozporządzenia: 

− rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 201-
1r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziała-
nia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami In-
spekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania 
nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i ży-
wienia (Dz. U. Nr 88, poz. 504); 

− rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji 
dodatkowych (Dz. U. Nr 91, poz. 525). 

■ 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI  
ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU 
USTALANIA I WYSOKOŚCI OPŁAT ZA CZYNNOŚCI  
WYKONYWANE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ,  
SPOSOBU I MIEJSC POBIERANIA TYCH OPŁAT  
ORAZ SPOSOBU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI  
W TYM ZAKRESIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 
Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 R. (DZ.U. NR 93, POZ. 544) 

 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, 
poz. 278) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.  

 

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 
grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czyn-
ności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc 
pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym 
zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15 oraz z 2010 r. 
Nr 227, poz. 1483) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmia-
ny: 
 

1) w poz. 7:  

 

a) pkt. 1 otrzymuje  
brzmienie: ,,   

    

  1) bydła:    
  a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:  8,80  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  10,12  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  10,56  
  b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia) - 

opłata nie obejmuje kosztów dowozu i badania 
prób w kierunku BSE, z tym że:  

12,10  

  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  13,91  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  14,52  



58 

b) pkt. 3 otrzymuje  
brzmienie: ,,   

    

  3) świń o ciężarze:    
  a) poniżej 25 kg, z tym że:  2,20  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  2,53  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  2,64  
  b) od 25 kg, z tym że:  4,48  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  5,15  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  5,37  

c) pkt. 5 otrzymuje  
brzmienie: ,,   

    

  5) drobiu o ciężarze:    
  a) poniżej 2 kg, z tym że:  0,0442  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  0,0508  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  0,0530  
  b) od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że:  0,0500  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  0,0575  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  0,0600  
  c) od 5 kg, z tym że:  0,0979  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  0,1125  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  0,1174  
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d) po pkt. 5 dodaje się pkt 
5a w brzmieniu: ,,   

    

  5a) królików o ciężarze:    

  a) poniżej 2 kg  0,0402  

  b) od 2 kg do poniżej 5 kg  0,0455  

  c) od 5 kg  0,0890  

2) w poz. 8:  

a) pkt. 1 otrzymuje  
brzmienie: ,,   

    

  1) bydła:    
  a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:  11,00  

  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  12,65  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  13,20  

  b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia) - 
opłata nie obejmuje kosztów dowozu i bada-
nia prób w kierunku BSE, z tym że:  

16,50  

  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  18,97  

  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  19,80  
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi... 

b) pkt. 3 otrzymuje  
brzmienie: ,,   

    

  3) świń o ciężarze:    
  a) poniżej 25 kg, z tym że:  2,42  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  2,78  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  2,90  
  b) od 25 kg, z tym że:  6,05  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  6,95  

  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  7,26  

c) pkt. 5 otrzymuje  
brzmienie: ,,   

    

  5) drobiu o ciężarze:    
  a) poniżej 2 kg, z tym że:  0,0552  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  0,0634  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  0,0662  
  b) od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że:  0,0624  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  0,0717  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  0,0748  

  c) od 5 kg, z tym że:  0,1223  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  0,1406  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  0,1467  

d) po pkt. 5 dodaje się pkt 
5a w brzmieniu: ,,   

    

  5a)królików o ciężarze:    

  a) poniżej 2 kg  0,0502  

  b) od 2 kg do poniżej 5 kg  0,0568  

  c) od 5 kg  0,1112  

e) część wspólna otrzymu-
je brzmienie: ,,   

    

  przy czym, w przypadku gdy organizacja 
uboju świń uniemożliwia przeprowadzenie 
pełnego badania przedubojowego i poubojo-
wego, co najmniej 10 sztuk świń w czasie 1 
godziny  

  

  - za każdą godzinę nadzoru, z tym że:  50,05  

  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  57,55  

  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  60,06  
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§ 2.  
 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 

 
■ 

3) w poz. 9:  

a) pkt 1 otrzymuje  
brzmienie: ,,   

    

  1) bydła:    
  a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:  14,30  

  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  16,44  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  17,16  

  b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia) - 
opłata nie obejmuje kosztów dowozu i badania 
prób w kierunku BSE, z tym że:  

20,90  

  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  24,03  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  25,08  

b) pkt 3 otrzymuje  
brzmienie: ,,   

    

  3)  świń o ciężarze:    
  a) poniżej 25 kg, z tym że:  3,30  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  3,79  
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  3,96  

  b) od 25 kg, z tym że:  7,70  
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600  8,85  

  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  9,24  
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI  
ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW  
I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE  
CZYNNOŚCI PRZEZ LEKARZY WETERYNARII I INNE OSOBY  
WYZNACZONE PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 
Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. (DZ.U. NR 93, POZ. 542) 

 
 
Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o 

Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. 
Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

 

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 
sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za 
wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wy-
znaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 178, poz. 
1837, z późn. zm.[1] ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2a otrzymuje brzmienie: 
« § 2a. W przypadku wykonywania badania alergicznego ssaka, o 

którym mowa w poz. 4 pkt 1 lit. a załącznika do rozporządzenia, wraz 
z pobieraniem próbek krwi lub mleka do badań laboratoryjnych, o któ-
rym mowa w poz. 5 pkt 1 lit. a tiret pierwszym załącznika do rozporzą-
dzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 zł. »; 

2)  § 5 otrzymuje brzmienie: 
« § 5. Część podstawowa wynagrodzenia przysługująca lekarzom 

weterynarii, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, stanowiąca iloczyn prze-
pracowanych godzin oraz stawek wynagrodzenia za czynności wymie-
nione w załączniku do rozporządzenia w poz. 8, 13-19 i 22 oraz wyna-
grodzenie przysługujące osobom, o których mowa w § 3 i 4, nie mogą 
przekroczyć wysokości kwoty przychodu uzyskanego z wykonania 
danej czynności. »; 
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3)  w załączniku do rozporządzenia: 

a)  poz. 4 i 5 otrzymują  
brzmienie: ,, 

    

4 Badanie alergiczne:   
  1) ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja):   
  a) za pierwszą sztukę w stadzie 19,50 
  b) od 2 do 5 sztuk - za każde zwierzę 9,75 
  c) powyżej 5 sztuk - za każde następne zwierzę 7,80 
  2) ptaka - od zwierzęcia 1,72 
5 Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od 

zwierzęcia - bez względu na liczbę kierunków 
badań, w jakich będą one przeprowadzone: 

  

  1)ssaka:   
  a) krwi lub mleka:   
  - za pierwszą sztukę w stadzie 19,50 
  - od 2 do 5 sztuk - za każde zwierzę 5,85 
  - powyżej 5 sztuk - za każde następne zwierzę 4,42 
  b) wymazu 1,76 
  c) wypłuczyn z worka napletkowego 19,51 
  2) ptaka:   
  a) krwi 0,71 
  b) wymazu 0,84 

b)  poz. 7-9 otrzymują 
brzmienie: ,, 

    

7 Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeź-
niach, w których ubój i obróbka poubojowa odby-
wają się przy użyciu automatycznego przesuwu 
taśmy, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, 
ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepi-
sów o ochronie zwierząt w trakcie uboju - od zwie-
rzęcia: 

  

  1) bydła:   
  a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że: 8,80 
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600 10,12 
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 10,56 
  b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia), z tym 

że: 
12,10 

  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 13,91 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 14,52 
  2)jednokopytnych 12,00 
  3)świń o ciężarze:   
  a)poniżej 25 kg, z tym że: 2,20 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 2,53 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 2,64 
  b)od 25 kg, z tym że: 4,48 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 5,15 
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  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 5,37 
  4)owiec i kóz o ciężarze:   
  a)poniżej 12 kg 0,70 
  b)od 12 kg do 18 kg 1,40 
  c)powyżej 18 kg 2,00 
  5)drobiu o ciężarze:   
  a)poniżej 2 kg, z tym że: 0,0442 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0508 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0530 
  b)od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że: 0,0500 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0575 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0600 
  c)od 5 kg, z tym że: 0,0979 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,1125 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,1174 
  6)królików o ciężarze:   
  a)poniżej 2 kg 0,0402 
  b)od 2 kg do poniżej 5 kg 0,0455 
  c)od 5 kg 0,0890 
  7)jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fer-

mowych 
11,00 

  8)strusia utrzymywanego w warunkach fermowych 9,00 
  9)dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach 

fermowych, z wyłączeniem strusia 
0,0665 

  10)nutrii 1,00 
8 Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach 

nieposiadających automatycznego przesuwu taśmy, o 
którym mowa w poz. 7, w tym badanie przedubojowe 
i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzega-
niem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju - 
od zwierzęcia: 

  

  1)bydła:   
  a)młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że: 11,00 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 12,65 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 13,20 
  b)dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia), z tym że: 16,50 

  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 18,97 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 19,80 
  2)jednokopytnych 18,75 
  3)świń o ciężarze:   
  a)poniżej 25 kg, z tym że: 2,42 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 2,78 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 2,90 
  b)od 25 kg, z tym że: 6,05 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 6,95 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 7,26 
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  4)owiec i kóz o ciężarze:   
  a)poniżej 12 kg 0,88 
  b)od 12 kg do 18 kg 1,75 
  c)powyżej 18 kg 2,50 
  5)drobiu o ciężarze:   
  a)poniżej 2 kg, z tym że: 0,0552 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0634 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0662 
  b)od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że: 0,0624 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0717 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0748 
  c)od 5 kg, z tym że: 0,1223 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,1406 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,1467 
  6)królików o ciężarze:   
  a)poniżej 2 kg 0,0502 
  b)od 2 kg do poniżej 5 kg 0,0568 
  c)od 5 kg 0,1112 
  7)jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach 

fermowych 
15,00 

  8)strusia utrzymywanego w warunkach fermo-
wych 

10,00 

  9)dzikiego ptactwa utrzymywanego w warun-
kach fermowych, z wyłączeniem strusia 

0,0798 

  10)nutrii 1,20 
  przy czym, w przypadku gdy organizacja uboju 

świń uniemożliwia przeprowadzenie pełnego 
badania przedubojowego i poubojowego, co naj-
mniej 10 sztuk świń w czasie 1 godziny - za każdą 
godzinę nadzoru, z tym że: 

50,05 

  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 57,55 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 60,06 
9 Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeź-

niach, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, 
ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem prze-
pisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w 
przypadku uboju z konieczności - od zwierzęcia: 

  

  1) bydła:   
  a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że: 14,30 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 16,44 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 17,16 
  b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia), z tym 

że: 
20,90 

  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 24,03 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 25,08 
  2)jednokopytnych 23,00 
  3)świń o ciężarze:   
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  a) poniżej 25 kg, z tym że: 3,30 
  -pomiędzy godzinami 1800 a 600 3,79 
  -w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 3,96 
  b) od 25 kg, z tym że: 7,70 
  - pomiędzy godzinami 1800 a 600 8,85 
  - w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 9,24 
  4) owiec i kóz o ciężarze:   
  a) poniżej 12 kg 1,10 
  b) od 12 kg do 18 kg 2,30 
  c) powyżej 18 kg 3,30 
  5) jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach 

fermowych 
19,00 

  6) strusia utrzymywanego w warunkach fermo-
wych 

14,00 

§ 2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

■ 

c)  poz. 14 i 15 otrzymują 
brzmienie: ,, 

    

14 Nadzór nad zorganizowanymi poza gospodar-
stwami punktami odbioru mleka i przetwór-
stwem mleka, za każdą godzinę nadzoru 

53,72 

15 Nadzór nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych, 
za każdą godzinę nadzoru 

53,72 

d)  poz. 17 i 18 otrzymują 
brzmienie: ,, 

    

17 Nadzór nad wyładowywaniem ze statku rybac-
kiego produktów rybołówstwa lub nadzór nad 
pierwszą sprzedażą tych produktów, za każdą 
godzinę nadzoru 

53,72 

18 Nadzór nad obróbką, przetwórstwem produktów 
rybołówstwa, skorupiaków, mięczaków i produk-
tów akwakultury lub wyładowywaniem ze statku 
przetwórni produktów rybołówstwa, za każdą 
godzinę nadzoru 

53,72 

e)  poz. 26 otrzymuje 
brzmienie: ,, 

    

26 Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekli-
znę - czterokrotne badanie wraz z wydaniem za-
świadczeń - od zwierzęcia: 

  

  1)przebywającego w zakładzie leczniczym dla 
zwierząt - obejmująca pełne utrzymanie tego 
zwierzęcia 

250,00 

  2)doprowadzanego na badania do zakładu leczni-
czego dla zwierząt 

132,50 

  3)poza zakładem leczniczym dla zwierząt 200,00 
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lek. wet. Emilia Wielądek-Żukowska 
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim 

 
 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  
W BIELSKU PODLASKIM 

 
 
Bielsk Podlaski zamieszkują Polacy, Białorusini i Ukraińcy tworząc 

bogatą mozaikę wyznaniową i kulturową. Od lat funkcjonują narodo-
we zespoły pieśni i tańca, działają kluby sportowe. Znajduje się tutaj 
jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne. W naszym mieście 
kręcono zdjęcia do znanego wszystkim filmu „Znachor”. I właśnie 
w Bielsku Podlaskim, na uboczu, a jednak blisko centrum swoją siedzi-
bę ma Powiatowy Inspektorat Weterynarii obejmujący swą jurysdykcją 
teren powiatu bielskiego. Powiat bielski jest piąty pod względem po-
wierzchni i trzeci pod względem liczby ludności w województwie pod-
laskim. Jego obszar wynosi 1385 km2 i jest zamieszkiwany przez 58 188 
osób (według stanu na dzień 30 września 2010 r.) Na terenie powiatu 
są dwa miasta i sześć gmin wiejskich. Powiat bielski graniczy z powia-
tami: wysokomazowieckim, białostockim, hajnowskim i siemiatyckim. 

Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii, którym od 
01 czerwca 2007 r. jest lek. wet. Henryk Grabowski, przy pomocy swo-
jego zastępcy lek. wet. Emilii Wielądek-Żukowskiej, powołanej na to 
stanowisko 01 czerwca 2010 r. 

Teraz pozwolę sobie na wymienienie wszystkich pracowników, 
którzy z zaangażowaniem wykonują swoją pracę: 

1. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt: 
− lek. wet. Mikołaj An-

drzejuk – Starszy Inspek-
tor Weterynaryjny ds. 
zdrowia zwierząt i zwal-
czania chorób zakaźnych 
zwierząt (Koordynator 
zespołu), miłośnik podró-
ży małych i dużych, 

Lek. wet. Mikołaj Andrzejuk 
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− lek. wet. Tomasz Trofimiuk 
– Inspektor Weterynaryjny 
ds. zdrowia zwierząt i 
zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt, koordynator 
zwalczania choroby Aujesz-
ky, hobby – historia i foto-
grafia, 

− lek. wet. Józef Brzana – 
Starszy Inspektor Wetery-
naryjny ds. higieny mate-
riału biologicznego, nasza 
„złota rączka”, któremu 
żadna śrubka się nie oprze, 

− lek. wet. Ilona Andrzejczuk 
– Starszy Inspektor Wetery-
naryjny ds. ochrony zwie-
rząt, osoba o najmilszym i 
najbardziej przyjacielskim 
nastawieniu do ludzi i 
świata, jaką było mi dane poznać do tej pory, 

− mgr inż. Małgorzata Wołkowycka – Inspektor ds. kontroli wy-
mogów wzajemnej zgodności oraz mgr inż. Kinga Stańska-
Kruszewska – Kontroler Weterynaryjny ds. identyfikacji i reje-
stracji zwierząt, – duet, który niejednemu gospodarzowi, będą-
cemu na bakier z identyfikacją i rejestracją zwierząt, spędza sen 
z powiek. 

2. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych pro-
duktów zwierzęcych: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim 

Lek. wet. Tomasz Trofimiuk Lek. wet. Józef Brzana 

Lek. wet. Ilona Andrzejczuk oraz  
lek. wet. Zbigniew Surowiński  

Mgr inż. Małgorzata Wołkowycka 
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− lek. wet. Emilia Wielądek-
Żukowska – Zastępca PLW w Biel-
sku Podlaskim, 
− lek. wet. Piotr Burzyński – In-
spektor Weterynaryjny ds. higieny 
środków spożywczych pochodze-
nia zwierzęcego, młody ale gniew-
ny, walczy z higieną w gospodar-
stwach mlecznych i monitorin-
giem spożywczym, 

− lek. wet. Zbigniew Surowiński – Inspektor Weterynaryjny ds. 
pasz i utylizacji, pasjonat mody i zdrowego odżywiania. 

3. Zespół ds. finansowo-księgowych: 
− Elżbieta Kalinowska – Główna Księgowa, strażniczka naszych 

finansów, 
− mgr Agnieszka Gabrysiak – Księgowa, cierpliwość to jej drugie 

imię, szczególnie wtedy jak przychodzi czas rozliczeń z wyzna-
czonymi lekarzami weterynarii – i w tym miejscu pozdrawiamy 
całą naszą „16”. 

4. Zespół ds. administracyjnych: 
− Anna Tyszkiewicz – Referent – zajmująca się obsługą sekretaria-

tu, sprawami kadrowymi, która pilnuje, żebyśmy byli zdrowi 
i wypoczęci, 

− mgr Kamila Wołejko – Informatyk, sprawia, że nasze komputery 
działają należycie, mimo że czasem bardzo jej w tym przeszka-
dzamy, 

− Halina Erfort – stojąca na straży ładu i porządku w naszym In-
spektoracie. 

Zastępca PLW – Emilia Wielądek-Żukowska 

Elżbieta Kalinowska Mgr Agnieszka Gabrysiak 
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5. Radca Prawny – mgr Boże-
na Tołwińska, która zawsze po-
może, kiedy my już naprawdę nic 
nie wiemy. 

Łącznie w PIW Bielsk Podla-
ski zatrudnionych jest 16 osób. 

Ze względu na wielkość po-
wiatu i jego prężność nie narzeka-
my na brak pracy. W rejestrze 
PLW w Bielsku Podlaskim znaj-
duje się mnóstwo podmiotów 
nadzorowanych, że wymienię tyl-
ko kilka z nich: „Mlekovita” sp. z 
o.o., „Suempol” sp. z o.o., Zakła-
dy Mięsne „Netter”. 

Mimo że każdy z nas jest in-
ny, dzielą różnice wieku, sposób 
spędzania wolnego czasu, zainte-
resowania, to łączy nas nasze 
miejsce pracy. W Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii panuje 
sprzyjająca wykonywaniu swoich obowiązków atmosfera. Oby tak da-
lej! 

■ 

Mgr inż. Kinga Stańska-Kruszewska Powiatowy Lekarz Weterynarii – Henryk Grabowski 

Mgr Bożena Tołwińska 

Przed siedzibą PIW – PLW Henryk Grabowski 
oraz Pani Halina Erfort  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim 
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lek. wet. Rafał Banasiuk  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku 

 
 

ANMVI INTERNATIONAL WEEK 2011 
02-07 MAJ 2011 CREMONA WŁOCHY 

 
 
W dniach od 2 do 7 maja br. miałem przyjemność wraz z polską 

delegacją, uczestniczyć w organizowanym przez Krajowe Stowarzysze-
nie Włoskich Lekarzy Weterynarii sympozjum ANMVI INTERNA-
TIONAL WEEK 2011 – „Viral diseases in cow industry”. 

Polskę reprezentowali: Emilian Kudyba – Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Łomży, Jolanta Pogroszewska-Orszulak – Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii w Wyszko-
wie, Daniel Załuska – prywatna prak-
tyka weterynaryjna – Łomża oraz Ra-
fał Banasiuk – Wojewódzki Inspekto-
rat Weterynarii w Białymstoku. 

Oprócz delegacji z polski, uczest-
nikami stażu byli lekarze weterynarii 
z 13 krajów: Izraela, Iranu, Kongo, 
Ukrainy, Rosji, Palestyny, Chorwacji, 
Turcji, Irlandii, Indii, Słowacji, Łotwy i 
Rumunii. 

ANMVI – Associazione Nazionale 
Medici Veterinarii Italiani to Włoskie 
Krajowe Stowarzyszenie Lekarzy We-
terynarii. Organizacja ta jest najwięk-
szym i najbardziej reprezentatywnym 
stowarzyszeniem lekarzy weterynarii 
we Włoszech. Zrzesza 17 000 człon-

UROCZYSTOŚCI 
SPOTKANIA 

prof. Giancarlo Belluzzi  
i lek. wet. Rafał Banasiuk 
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ków – lekarzy weterynarii. Jest to organizacja typu non-profit. ANMVI 
promuje współpracę kulturalną i edukacyjną w krajach zarówno Unii 
Europejskiej jak i Krajach Trzecich w myśl hasła przewodniego – 
„Jeden świat jedno zdrowie”. 

Z udziałem włoskich oraz zagranicznych ekspertów ANMVI orga-
nizuje zebrania, seminaria, kursy oraz staże. Zarówno studenci wy-
działów medycyny weterynaryjnej jak i lekarze weterynarii mają moż-
liwość uczestniczenia w szkoleniach , poszerzania swojej wiedzy prak-
tycznej w trakcie wizyt w gospodarstwach, zakładach, laboratoriach, 
instytutach, gdzie naocznie poznają wszystkie „ogniwa” łańcucha żyw-
nościowego. 

Siedzibą ANMVI jest przepiękne i niezwykle klimatyczne miastecz-
ko Cremona. Położone w północnych Włoszech (region Lombardia), 
nad rzeką Pad. Jest to ośrodek administracyjny prowincji Cremona, 
zamieszkały przez 71 tysięcy mieszkańców. W omawianej prowincji 
znajduje się znakomicie rozwinięty przemysł przetwórczy, chemiczny 
oraz maszynowy. Miasto posiada własną rafinerię ropy naftowej. Cre-
mona zwana jest także miastem lutników, znajduje się tam ponad 120 
pracowni lutniczych, z których pierwsze założone były przez słynne 
rodziny lutników (Amati, Guarneri, Stradivari). Należy dodać, że re-
gion północnych Włoch cechuje wysoka koncentracja produkcji rolni-
czej. 

Anmvi International Week 2011 02-07 maj 2011 Cremona Włochy 

Na zdjęciu – uczestnicy sympozjum 
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Cremona to wreszcie region bydłem stojący i mlekiem płynący. Po-
nad połowa stad bydła w Regionie Cremona liczy 200-300 krów doj-
nych a średnia powierzchnia gospodarstwa to około 300 ha. 

I tak oto ten niezwykle urokliwy region będący siedzibą ANMVI, 
otworzył przed wszystkimi uczestnikami szkolenia swoje podwoje 
i przyjął nas z niezwykłą sympatią i życzliwością. 

ANMVI International Week 2011 przewodniczył prof. Giancarlo 
Belluzzi – vice Prezes Stowarzyszenia odpowiedzialny za sprawy mie-
dzynarodowe. Postać znana i niezwykle ceniona w środowisku lekarzy 
nie tylko Włoch ale i całego świata. 

Program szkolenia choć bardzo napięty, obejmował wiele interesu-
jących zagadnień z dziedziny medycyny weterynaryjnej. Każdy z 
uczestników stażu mógł znaleźć dla siebie tematy z własnej dziedziny. 
Tak więc zarówno lekarze zatrudnieni w Inspekcji Weterynaryjnej jak 
i lekarze wolnej praktyki z wielkim zainteresowaniem i pełnym zaan-
gażowaniem uczestniczyli w wykładach i zajęciach praktycznych. 

Oprócz zagadnień związanych z włoską medycyną weterynaryjną, 
mieliśmy również okazję zapoznania się ze strukturą, rolą i głównymi 
zadaniami lekarzy weterynarii w krajach biorących udział w szkoleniu 
(przedstawiciele każdego z państw uczestniczących w stażu prezento-
wali swój kraj). 

W trakcie tygodnia spędzonego w Cremonie mogliśmy wysłuchać 
bloków wykładowych poświęconych chorobom zakaźnym bydła i ko-

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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ni, poznać zasady funkcjonowania laboratoriów genetycznych, a także 
zapoznać się z systemem nauczania weterynarii we Włoszech. 

Wśród wykładowców znaleźli się zarówno wybitni dydaktycy, wy-
kładowcy Uniwersytetu w Parmie, jak i cenieni i uznani praktycy 
z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu bydła i koni. 

W czasie trwania stażu, mieliśmy okazję zapoznać się z procesem 
produkcji włoskich serów twardych dojrzewających tj. Grana Padana 
oraz Provolone Valpada, wytwarzanych zgodnie z ponad 100-letnią 
tradycją i recepturą w zakładzie Latteria Ca’ De’’ Stefani. 

Ponadto mogliśmy zapoznać się z systemem chowu bydła mleczne-
go, warunkami utrzymywania oraz zasadami funkcjonowania ferm 
bydła od którego pozyskiwane mleko wykorzystywane jest do produk-
cji Parmigiano-Reggiano (sery typu parmezan). 

Wizyta na dwóch takich farmach zobrazowała nam nie tylko cha-
rakter, sposób hodowli bydła we Włoszech, zasady funkcjonowania 
takiego gospodarstwa (250-300 krów mlecznych, 150-200 ha użytków 
rolnych, biogazownia), ale też doskonale naświetliła sposób i charakter 
pracy terenowego lekarza weterynarii, sprawującego opiekę lekarską 
nad taką farmą. 

Mieliśmy przyjemność spędzić popołudnie z dr Roberto Landrisci-
na, wybitnym specjalistą w dziedzinie chorób bydła, specjalizującym 
się w zabiegach transferu zarodków. Jak większość włoskich bujatry-
ków pracuje samodzielnie, po kilkanaście godzin dziennie, praktycznie 
siedem dni w tygodniu. 

Podczas popołudnia spędzonego z dr Landriscina mieliśmy okazję 
zobaczyć zabieg transferu zarodków a także zabieg repozycji prze-

Anmvi International Week 2011 02-07 maj 2011 Cremona Włochy 

lek. wet. Rafał Banasiuk i Daniel Załuska Daniel Załuska, Jolanta Pogroszewska-Orszulak, 
Emilian Kudyba, Rafał Banasiuk 
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mieszczenia trawieńca, wykonany 
przez laparotomię prawostronną. 
Metoda, którą nam zaprezentowa-
no polegała na umocowaniu okoli-
cy odźwiernika trawieńca do ścia-
ny jamy brzusznej przy pomocy 
chromowanej nici. 

Jakież było nasze zdziwienie, 
kiedy po wykonaniu zabiegu, le-
karz zlecił zastosowanie antybioty-
ku hodowcy, który to zniknął na 
chwilę, po czym wrócił z butelką 
antybiotyku z „domowej apteczki” 
i zaaplikował krowie ustaloną 
dawkę. 

ANMVI International Week to 
także wizyta w Instytucie Zoopro-
filaktyki w Parmie, gdzie mogliśmy 
wysłuchać wykładu na temat zasad 
funkcjonowania laboratoriów we Włoszech, zasad akredytacji i kontroli 
a także zapoznać się ze sprzętem laboratoryjnym używanym do wyko-
nywania szeregu badań i analiz. 

Parma to również siedziba EFSA – Europejskiego Urzędu ds. Bez-
pieczeństwa Żywności, w którego posiedzeniu roboczym mieliśmy 
przyjemność uczestniczyć. 

Podczas wizyty w Cremonie, mogliśmy również poznać jedną 
z klinik koni, którą przedstawił nam dr Sandro Barbacini, autorytet 
z zakresu rozrodu koni (obecny Prezes ANMVI ). 

Klinika SBS – Select Breeders Services to największy na świecie pro-
ducent i dostawca mrożonego nasienia ogierów. W ciągu 25 letniej 
działalności rozwinęła się sieć 14 klinik z czego 7 zlokalizowanych jest 
w Ameryce Północnej 5 w Europie i 2 w Australii. Firma przygotowuje 
ponad 3000 ejakulatów do zamrożenia rocznie, posiada bazę danych 
składającą się z ponad 3000 ogierów. Rokrocznie eksportuje na cały 
świat ponad 2000 dawek wyselekcjonowanego nasienia. 

W przedostatnim dniu wizyty w Cremonie mieliśmy okazję wysłu-
chać wykładu dr Piergiorgio Sabatiniego na temat traceability, zasad 
identyfikowalnośi towarów i produktów w myśl zasady „od pola do 
stołu”. 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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Okazuje się, ze Włosi, obecnie jako jedyni na świecie opracowali i 
wdrożyli, pełen system identyfikowalności mięsa czerwonego, mięsa 
białego, mleka, owoców i wina. 

System oparty jest na centralnej bazie danych, zawierającej dane o 
hodowcach i ich gospodarstwach (baza przypominająca naszą bazę 
prowadzoną przez ARiMR), ale dodatkowo zawierająca dane zakła-
dów przetwórczych. 

Konsument w sklepie (na dzień dzisiejszy tylko hipermarkety – 
koszty systemu), podchodząc do czytnika kodów kreskowych, po ze-
skanowaniu kodu z etykiety w którą zaopatrzona jest np. tacka z mię-
sem, karton mleka, butelka wina czy też opakowanie jabłek , natych-
miast uzyskuje na monitorze informację na temat miejsca pochodzenia 
danego produktu (adres siedziby stada bydła, fermy brojlerów, winni-
cy, sadu), sytuacji epizootycznej w stadzie, daty produkcji itd. 

Jakby tego było mało, istnieje możliwość uzyskania takich informa-
cji również za pomocą telefonu komórkowego. Po zainstalowaniu pro-
stego oprogramowania w telefonie, po zrobieniu zdjęcia kodu kresko-
wego z etykiety telefonem komórkowym, program skanuje etykietę, 
łączy się z Internetem , następnie użytkownik za pomocą kodu dostępu
(login i hasło), uzyskuje połączenie z centralną bazą danych, gdzie po 
kilku sekundach na ekranie telefonu otrzymuje pełną informację na 
temat produktu, który go interesuje. 

Ostatni dzień szkolenia to SIVAR CONGRESS, który odbywał się 
podczas naszego pobytu w Cremonie w Palazzo Trecchi w dniach 6 – 7 
maja 2011 roku, a którego tematem przewodnim była etiogeneza, profi-
laktyka i metody leczenia chorób bydła. 

ANMVI International Week to intensywne szkolenie i ciężka praca, 
ale również niezapomniane chwile spędzone w niezwykłym miejscu, 
wśród wielu wspaniałych ludzi. To zderzenie wielu kultur, obyczajów, 
tradycji i religii. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że znajomości zawarte 
w Cremonie przetrwają próbę czasu i będziemy mieli możliwość 
w przyszłości brać udział w podobnych inicjatywach w myśl jednej 
z głównych zasad ANMVI – „Globalna Weterynaria Wymaga Global-
nego Kształcenia”. Czego sobie i Państwu życzę. 

■ 

Anmvi International Week 2011 02-07 maj 2011 Cremona Włochy 
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KOPENHAGA 16-20 MAJA 2011 R. 
 
 
Szkolenie z prawa paszowego w ramach modułu szkoleniowego 

Better Training for Safer Food” organizowanego przez Komisję Euro-
pejską. 

Podstawą oraz potrzebą organizacji takich szkoleń jest artykuł 51 
rozporządzenia (WE) Nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszo-
wym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt 
i dobrostanu zwierząt. „Art.51 Szkolenie personelu przeprowadzającego 
kontrole. 1.Komisja może organizować kursy szkoleniowe dla personelu wła-
ściwych organów Państw Członkowskich odpowiedzialnego za urzędowe kon-
trole określone w niniejszym rozporządzeniu. Te kursy szkoleniowe służą roz-
wojowi ujednoliconego podejścia do urzędowych kontroli w Państwach Człon-
kowskich. Mogą one zawierać szkolenia w zakresie: 

a) wspólnotowego prawa paszowego i żywnościowego oraz zasad dotyczą-
cych zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt; 

b) metod i technik kontroli, takich jak przeprowadzanie audytów syste-
mów, które podmioty gospodarcze utworzyły w celu dostosowania się 
do prawa paszowego i żywnościowego, zasad dotyczących zdrowia 
zwierząt i dobrostanu zwierząt; 

c) przeprowadzanych kontroli towarów przywożony do Wspólnoty; 
d) wytwarzania paszy i żywności, metod i technik przetwarzania i wpro-

wadzania do obrotu.” 
Szkolenia kierowane są do inspektorów właściwych władz w kra-

jach członkowskich, do których kompetencji należy przeprowadzanie 
kontroli urzędowych oraz do przedstawicieli krajów trzecich nie nale-
żących do Unii Europejskiej, a które posiadają wspólnotowe wymaga-
nia importowe. Celem szkoleń jest zaznajamianie osób odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo żywności z aspektami prawa wspólnotowego 
oraz zapewnienie przeprowadzania kontroli urzędowych w sposób 
jednolity, obiektywny i odpowiedni we wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej. 
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Szkolenia w takiej formie prowadzone są już od kilku lat przez 
Unię Europejską w chwili obecnej rozpoczął się blok szkoleniowy 
„Training course on Feed Law” TR 01 w którym mogłam uczestniczyć. 

W tej turze zakwalifikowano dwie osoby z Polski, Zastępcę Powia-
towego Lekarza Weterynarii w Suwałkach oraz Panią dr z Powiatowe-
go Inspektoratu Weterynarii w Kutnie. Łącznie uczestniczyło 30 osób, 
po dwie osoby z Finlandii, Irlandii, Portugalii, Cypru, Danii, Estonii, 
Francji, Niemiec, Węgier, Litwy, Norwegii, Polski, Słowenii, Hiszpanii, 
Szwecji, głównie pracowników Ministerstw ds. Weterynarii innych 
państw członkowskich oraz krajów trzecich. 

Zajęcia odbywały się od rana do wieczora z przerwami na posiłki, 
były dość wyczerpujące, bardzo dokładnie i szczegółowo omawiające 
problematykę. Wykładowcami byli eksperci w dziedzinie prawa pa-
szowego, posiadający szeroką wiedzę, czego dowodem była zagorzała 
dyskusja oraz ogromna ilość pytań zadawana przez uczestników szko-
lenia, na które to w większości udzielano obszernych odpowiedzi. 

Sposób prowadzenia szkolenia był bardzo ciekawy, po omówieniu 
danego zagadnienia lub bloku tematycznego dostawaliśmy tzw. stu-
dium przypadku do rozwiązania w grupach. Grupy robocze były naj-
częściej 5 osobowe. W pierwszych dniach pracowałyśmy( grupa Pol-

ska, czyli Marta i ja) z Jose, Joanną 
i Marią z Portugali. Bardzo mili 
ludzie posiadający szeroką wiedzę 
na temat pasz, zwłaszcza Jose, któ-
ry pracuje w Dyrekcji Generalnej 
ds. Weterynarii w Lizbonie, a któ-
ry uczestniczył już w kilku takich 
szkoleniach. Praca w tej grupie 
trwała przez pierwsze dwa dni, 
ponieważ jednym z założeń dy-
daktycznych szkolenia było mię-
dzy innymi nawiązywanie no-
wych kontaktów między uczestni-
kami, więc w następnych dniach 
nastąpiła zmiana i połączono nas z 
grupą z Cypru oraz Hanną z Fin-
landii. Z tymi ostatnimi pociliśmy 
się nad tworzeniem etykiet mie-
szanek paszowych oraz opracowa-

Kopenhaga 16-20 maja 2011 r. 
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niem HACCP w zakresie zagrożeń mikrobiologicznych w wytwórni 
Bio-etanolu. 

Bardzo interesującym elementem szkolenia były wyjazdy w teren 
do dwóch zakładów produkcyjnych: producent dodatków paszowych 
Novozymes S/A, oraz do producenta mieszanek paszowych DLG Fa-
bryk Base. Wycieczki pouczające, wiedza tam pozyskana przydatna w 
pracy inspektora. 

Dane statystyczne: 5 dni szkolenia, 40 godzin zajęć, omówiono sze-
reg Rozporządzeń i Dyrektyw UE ( 178/2002; Rapid Alert System; 767-
/2009; 882/2004; 183/2005; HACCP; 1831/2003; Dir.90/167; Wspólno-
towy Rejestr Dodatków, Katalog Materiałów paszowych; 152/2009; 
art.7 Roz.999/2001 ) wizytacja 2 zakładów produkcyjnych, 8 studium 
przypadku, jedna wycieczka po Kopenhadze, wielu nowych znajo-
mych i ogrom wiedzy jaką nam przekazano. 

Bardzo polecam szkolenia BTSF ze względu na profesjonalizm, 
wiedzę jaką przekazują merytoryczni wykładowcy, możliwość porów-
nania zakładów produkcyjnych w innych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej z nadzorowanymi zakładami w kraju, możliwość po-
znania wielu wartościowych ludzi oraz sposobność doskonalenia języ-
ka obcego. Organizacja szkolenia bardzo dobra, wszystko zorganizo-
wane na czas, dopieszczone w najmniejszych szczegółach co w dużej 
mierze zawdzięczaliśmy naszemu Euro Konsultantowi z Belgii, Pani 
Aleksandrze Guion. Zakwaterowanie również bardzo dobre, Hotel 
Eremitage SCANDIC położony w centrum Lyngby, 13 km od centrum 
Kopenhagi oraz 5 km od plaży Bellevue. 

Podróż do Danii i z powrotem bardzo sprawna choć mogę powie-
dzieć o odrobinie szczęścia, ponieważ dwa dni po powrocie, na lotni-
sku, z którego odlatywałam, powstały utrudnienia spowodowane 
opóźnieniami i odwołaniem niektórych lotów z powodu wybuchu 
wulkanu Grimsvotn na Islandii. 

■ 
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lek. wet. Sławomir Mioduszewski,  
Wysokie Mazowieckie 

 
 

PRZYGODA W WINNICY / UKRAINA 
 
 
Miasto Winnica założone w drugiej 

połowie XIV wieku w księstwie halicko-
włodzimierskim, wzmiankowane w 1363. 
Od 1395 należało do Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, w 1569 zostało przyłączone 
do Korony Polskiej. W I Rzeczypospolitej 
było faktyczną stolicą województwa bra-
cławskiego. Od 1589 odbywały się tu sej-
miki, sądy grodzkie i sejmiki ziemskie. W 
latach 1672-1699 pod kontrolą Turcji. Po Rozbiorze w 
1793 miasto znajdowało się w zaborze rosyjskim, jako 
siedziba ujezdu winnickiego. W latach 1921-1991 w 
ZSRR, od 1991 należy do niepodległej Ukrainy. Znaj-
duje się w środkowej części Ukrainy, na wschodnim 
Podolu, jest stolicą obwodu winnickiego.Liczy 370 ty-
sięcy mieszkańców. 

Obwód Winnicki jest jednym z 24 obwodów 
Ukrainy, powstał 27 lutego 1932r. Leży w środkowej części Ukrainy, na za-
chodzie graniczy z obwodem czerniowieckim, chmielnickim, na północy z żyto-
mierskim, na wschodzie z kijowskim, kirowohradzkim i Czerkawskim a napo-
łudniu z obwodem odeskim i mołdawskim. W skład obwodu winnickiego wcho-
dzi 27 rejonów. Na jego terytorium znajduje się 18 miast, 29 osad oraz 1466 
wsi. Liczba mieszkańsów obwodu wynosi 1 mln 720 tysięcy. Z tego 813 tysię-
cy mieszka w miastach a 907 tysięcy na wsi. Rolnictwo stanowi dominującą 
część gospodarki. Stan pogłowia zwierząt wynosi: 340 tysięcy szt. bydła,410,5 
tysiąca świń, owce, kozy – 54,7 tysięcy, drobiu 10,3 miliona sztuk. 

W strukturze państwowej służby weterynaryjnej obwodu znajduje się 395 
jednostek obejmujących 30 Inspektoratów, laboratoria i państwowe zakłady 
leczenia zwierząt, w których łącznie pracuje 1120 lekarzy weterynarii. Dodat-
kowo w różnych przedsiębiorstwach znajduje pracę 248 lekarzy weterynarii. 
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Ukraińskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Obwodu Winnickiego wydało 
107 zezwoleń do prowadzenia klinik weterynaryjnych. Sprzedażą leków wete-
rynaryjnych zajmuje się 160 podmiotów handlowych. 

 
W dniach 7-8 kwietnia br. na zaproszenie Ukraińskiego Stowarzy-

szenia Lekarzy Weterynarii przebywała w Winnicy z oficjalną wizytą 
delegacja lekarzy weterynarii Północno Wschodniej Izby Lekarsko We-
terynaryjnej. Delegacji przewodniczył Andrzej Czerniawski Prezes na-
szej Izby. Towarzyszyli mu Dariusz Filianowicz (PLW w B-stoku), Ma-
rek Wysocki (ZL dla Zwierząt w Sokołach pow. Wysokie Mazowiec-
kie), Sławomir Mioduszewski (ZL dla Zwierząt w Wysokiem Mazo-
wieckiem) oraz Emilian Kudyba (z-ca PLW w Łomży). 

Granicę Polsko Ukraińską przekraczaliśmy w Dorohusku. Tam 
dzięki uprzejmości dr Aleksandra Wójtowicza Granicznego Lekarza 
Weterynarii zwiedziliśmy Graniczny Inspektorat Weterynarii. Kolega 
Wójtowicz oprowadził nas po wszystkich pomieszczeniach inspektora-
tu oraz bardzo szczegółowo omówił specyfikę pracy lekarza weteryna-
rii na granicy. 

Było to bardzo ciekawe spotkanie. 
Głównym celem wizyty w Winnicy była dwudniowa, zorganizo-

wana dla ukraińskich lekarzy weterynarii konferencja, której wykła-
dowcami byliśmy wyłącznie my. W pierwszym dniu naszymi słucha-
czami byli Rejonowi Lekarze Weterynarii oraz Inspektorzy. Konferen-
cję prowadziła dr Swietłana Pińczuk – Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Weterynarii Obwodu Winnickiego. Otwarcia konferencji oraz powita-
nia gości dokonał obecny podczas całego spotkania dr Grygorij Pawło-
wicz Sidoruk, odpowiednik Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

Jako pierwszy wystąpił dr Andrzej Czerniawski. Jego prezentacja 
dotyczyła systemu organizacyjnego izb lekarsko weterynaryjnych w 
Polsce. W sposób niebywale klarowny przedstawił charakterystykę 
działalności statutowej naszej korporacji. Obszernie i szczegółowo 
omówił schemat organizacyjny izb oraz przedstawił zasady ich funk-
cjonowania. W drugiej prezentacji skupił się na przedstawieniu wyma-
gań weterynaryjnych zapisanych w prawie, spełnienie których jest ko-
nieczne przy rejestracji zakładów leczniczych dla zwierząt. Oba wykła-
dy zostały entuzjastycznie przyjęte, wywołały długą merytoryczną 
dyskusję. Po przerwie kolejny wykład dotyczył systemu HACCP w 
zakładach przemysłu spożywczego. Emilian Kudyba w interesujący 
sposób przedstawił zasady w/w systemu oraz uzasadnił jego znacze-

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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Przygoda w Winnicy / Ukraina 

nie w zapewnieniu produkcji bezpiecznej żywności. W przystępny 
sposób wyjaśnił przepisy rozporządzeń tzw. „pakietu higienicznego”. 

Drugi dzień konferencji poświęcony był przedstawieniu praktyk 
weterynaryjnych dwóch naszych kolegów dr Marka Wysockiego oraz 
dr Sławomira Mioduszewskiego. Tym razem słuchaczami byli lekarze 
wolnej praktyki, którzy licznie przybyli do Sali Konferencyjnej Uniwer-
sytetu Rolniczego w Winnicy. Koledzy w bardzo dynamiczny sposób 
przy użyciu nowoczesnych technik przekazu podzielili się z ukraiński-
mi kolegami swoim bogatym doświadczeniem związanym ze współ-
czesnym zarządzaniem lecznicą a także najnowocześniejszymi metoda-
mi leczenia zwierząt. Pytaniom w dyskusji nie było końca. 

W drugim dniu pobytu Prezes Czerniawski spotkał się z Panem 
Damianem Ciarcińskim z-cą Konsula Generalnego RP w Winnicy. Wi-
zycie w Konsulacie Generalnym Prezesowi towarzyszyli koledzy Da-
riusz Filianowicz oraz Emilian Kudyba. Podczas rozmowy Pan Prezes 
przedstawił cel naszej wizyty w Winnicy oraz omówił zasady funkcjo-
nowania samorządu weterynaryjnego w Polsce. Treść jego wypowiedzi 
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Pan Konsul z pełnym uzna-
niem odniósł się do wyników działalności Północno Wschodniej Izby 
Lekarsko Weterynaryjnej. 

Po wizycie w Konsulacie Pan Prezes udzielił wywiadu Pani Oksa-
nie Rud, Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii któ-
ra przyjechała na tą konferencję aż z Kijowa. W piątek po południu go-
spodarze zaprosili nas do zwiedzenia muzeum Pirogowa w Winnicy. 

Pirogow Nikołaj Iwanowicz (1810-1881), rosyjski chirurg i anatom, 
profesor akademii w Petersburgu. Specjalizował się w eksperymentalnej anato-
mii topograficznej. Wydał 4-tomowy atlas anatomiczny Anatomia topograficz-
na (1851-1854). 

Zreorganizował polową służbę medyczną w armii carskiej. Jako pierwszy 
przeprowadził operację pod narkozą na polu bitwy (1847). Zastosował liczne 
nowe metody operacyjne, zwłaszcza w chirurgii kostno-stawowej. Był jednym 
z prekursorów aseptyki. 

Wizyta w muzeum poświęconemu temu genialnemu chirurgowi 
oraz żarliwemu patriocie pochodzącemu z Winnicy zrobiła na nas 
ogromne wrażenie. Nieopodal muzeum w podziemiach cerkwi w spe-
cjalnej kaplicy obejrzeliśmy także jego leżące w trumnie zabalsamowa-
ne ciało. Na Ukrainie jest jednym z bohaterów narodowych. 
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W sobotę 9 kwietnia w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w No-
wogrodzie Wołyńskim. Tam spotkaliśmy się z nieprzeciętną życzliwo-
ścią lekarzy medycyny z miejscowego szpitala. 

W Łucku doszło do kolejnego spotkania tym razem z Panem An-
drzejem Raczkowskim Konsulem Generalnym RP w tym mieście. Roz-
mowa była konstruktywna i rzeczowa. 

Po powrocie byliśmy zgodni, że wizyta w Winnicy była pod każ-
dym względem wyjątkowa. Dzięki niej lepiej poznaliśmy kolegów 
z Ukrainy i teraz bardziej się rozumiemy. Zdobyliśmy nowe doświad-
czenie z którego mamy zamiar korzystać podczas dalszej współpracy 
z naszymi „sąsiadami”. 

■ 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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lek. wet. Marek Pirsztuk 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie 

 
 

OBCHODY 60-LECIA GRODZIEŃSKIEGO  
PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU ROLNICZEGO  
I 10-LECIA POWSTANIA WYDZIAŁU  
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
 
 

W ramach kontynuowania rozpoczętej współpracy pomiędzy Pół-
nocno-Wschodnią Izbą Lekarsko-Weterynaryjną a Wydziałem Medycy-
ny Weterynaryjnej w Grodnie na zaproszenie Rektora Grodzieńskiego 
Państwowego Uniwersytetu Rolniczego i Dziekana Wydziału Medycy-

 

Na zdjęciu delegacja polska wraz z władzami Wydziału Weterynaryjnego oraz Administracji 
Weterynaryjnej Rejonu Grodzieńskiego przed budynkiem Uniwersytetu w Grodnie. 
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ny Weterynaryjnej w dniach 18-19 maja 2011 r. nasza delegacja brała 
udział w obchodach jubileuszu wydziału i uczelni. Uczelnia obecnie 
zajmuje poczesne miejsce wśród wszystkich uczelni Białorusi. Posiada 
32 katedry na 11 wydziałach dziennych i zaocznych. Na uczelni zajęcia 
prowadzi ponad 300 wykładowców w tym z tytułem profesora i do-
centa 123. Wydział medycyny weterynaryjnej jest jednym z głównych 
i można powiedzieć najbardziej prestiżowych wydziałów tej uczelni. 
Dysponuje rozbudowaną już bazą dydaktyczną a w tym głównie kli-
niczną i laboratoryjną. Na wydziale studiuje obecnie 391 studentów. 
W stosunku do Polskich wydziałów medycyny weterynaryjnej nieco 
inna jest struktura i układ katedr. Wydziału grodzieński posiada kate-
dry: higieny zwierząt, położnictwa i interny, mikrobiologii i epizootio-
logii, anatomii, farmakologii i fizjologii, diagnostyki laboratoryjnej. 
Wydział posiada również uprawnienia do prowadzenia studiów dok-
toranckich i nadawania tytułu doktora nauk medycyny weterynaryjnej. 

Obchody 10-lecia wydziału rozpoczęły się uroczystą akademią 
w auli uniwersytetu. Uczestniczyły w niej władze uczelni na czele 
z rektorem prof. Wiktorm Kazimierowiczem Pestis, dziekan wydziału 
Michaił Arkadiewicz Kwrus z radą profesorską, zaproszone delegacje 
zagraniczne tj. nasza w składzie Prezes Izby Andrzej Czerniawski, kol. 
Dariusz Filianowicz, kol. Paweł Mędrek, kol. Marek Pirsztuk, oraz za-

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 

Na zdjęciu delegacja polska z prorektorem Uniwersytetu w Grodnie oraz dziekan Wydziału 
Weterynaryjnego 
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graniczni wykładowcy sesji 
naukowej po jednej osobie z 
Uniwersytetu Łódzkiego, i 
uniwersytetu Pamukkale 
Denizli–Turcja, dyrektor na-
ukowo-badawczego instytu-
tu weterynaryjnego w Miń-
sku prof. Michaił Pawłowicz 
Kuczyński, przedstawiciele 
firm współpracujących z 
wydziałem oraz absolwenci 
i studenci wydziału. Z bardzo ciepłym i serdecznym przyjęciem spo-
tkał się list gratulacyjny od naszej korporacji, odczytany przez Prezesa 
Izby Północno-Wschodniej i przekazany na ręce dziekana wydziału 
medycyny weterynaryjnej. Wielokrotnie w swoich wystąpieniach za-
równo władze uczelni jak i wydziału, zabierający głos profesorowie 
rady wydziału, wyrażali podziękowanie za przyjazd naszej delegacji i 
tak poważne potraktowanie przez nas tego jubileuszu, a to w szczegól-
ności w związku z ostatnio zaistniałą sytuacją ekonomiczno-politycznej 
na Białorusi. Należy nadmienić, że z wielu oficjalnie zaproszonych za-
granicznych delegacji nasza była jedyną, gdyż wymienieni wcześniej 
przedstawiciele uczelni byli również wykładowcami i uczestnikami 
sesji naukowej towarzyszącej obchodom jubileuszu. Wielu uczestni-
ków akademii jak i sesji naukowej wyrażało nam swoją wdzięczność za 
to, że jesteśmy, że nie zostawiamy ich w trudnym momencie i staramy 
się utrzymywać nasze związki międzyludzkie i zawodowe – korporacji 
weterynaryjnej. Jak się okazało wielu naszych rozmówców to również 
nasi rodacy pracujący na uczelni lub osoby o korzeniach polskich. Pro-
wadzone rozmowy i słowa, które słyszeliśmy są potwierdzeniem, że 
nasze wzajemne kontakty i współpracę należy kontynuować i rozwijać 
chociażby również dla dobra naszej mniejszości narodowej w tym kra-
ju. 

Druga część obchodów jubileuszu obejmowała sesję naukową oraz 
na zakończenie uroczystości obchodów 10-lecia grodzieńskiego wy-
działu medycyny weterynaryjnej, wycieczkę statkiem, po białoruskiej 
części kanału augustowskiego, która posiada odnowione i zrekonstru-
owane śluzy oraz nabrzeża, stanowi też jedną z atrakcji turystycznych 
rejonu grodzieńskiego. 

■ 

Obchody 60-lecia Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego... 

lek. wet. Marek Pirsztuk na tle przedwojennego pałacu 
w okolicach Grodna 
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Jan Dynkowski 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce 

 
 

KUROZWĘKI 
 
 
Kurozwęki – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzy-

skim, w powiecie staszowskim, w gminie Staszów. Do 1870 roku mia-
sto. Kurozwęki leżą w obrębie Pogórza Szydłowskiego nad rzeką Czar-
ną Staszowską, 7 km na północny zachód od Staszowa. 

 
W kwietniu 2009 r. razem z Żoną mieliśmy przyjemność gościć 

w Kurozwękach u przesympatycznych gospodarzy tego zabytkowego 
kompleksu pałacowego – hrabiów Marcina i Karen Popielów. W tym 
miejscu odbyło się spotkanie mojego rocznika z Liceum Ogólnokształ-

W WOLNYM 
CZASIE 
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cącego im. T. Kościuszko w San-
domierzu, a organizatorem zjaz-
du był kolega, proboszcz miej-
scowej parafii, przyjaciel gospo-
darzy. ksiądz kanonik Jerzy 
Beksiński. 

Spotkanie rozpoczęło się 
wspaniałym śniadaniem w jed-
nej z sal pałacowych, a ze ścian 
zaglądali nam do talerzy przod-
kowie, dawni właściciele tego 
obiektu. Po posiłku wyruszyli-
śmy na zwiedzanie mini – zoo, 
którego największą atrakcją jest 
stado (nie mini) bizonów ame-
rykańskich – pierwszej i oficjal-
nej hodowli bizonów w Polsce liczącej ok. 80 szt., bliskich krewnych 
naszego króla Puszczy Białowieskiej – żubra. Stado bizonów robi niesa-
mowite wrażenie. Na łące ogrodzonej jedynie drutem kolczastym, w 
promieniach wiosennego słońca majestatycznie porusza się i pasie kil-
kadziesiąt ogromnych zwierząt w różnym wieku. Wszystkie zwrócone 
w jednym kierunku. 

Bizony sprowadzone zostały do Kurozwęk w grudniu 2000 roku 
w celach hodowlanych i agroturystycznych. Po uzyskaniu pozwoleń 
z Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz 
władz samorządowych, sprowadzono 20 jałówek i 2 byki z największej 
hodowli w Europie „Bison d'Ardenne” w Belgii. Stado jest częścią 
Stadniny Koni w Kurozwękach i jest nadzorowane przez urzędowego 
lekarza weterynarii i placówki naukowo-badawcze Akademii Rolniczej 
w Krakowie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Stado odbyło obowiązkową kwarantannę (około 1 miesiąca) i zostało 
osiedlone na łąkach koło pałacu. 

Od założenia hodowli dochowano się już ponad 60 sztuk młodych 
i z każdym rokiem przybywają kolejne. Małe bizonki o jasnej sierści 
oglądać można co roku mniej więcej od maja. Obecnie stado bizonów 
w sumie liczy przeszło 80 osobników. 

Przed obiadem uczestniczyliśmy wraz z gospodarzami (Karen 
i Marcin Popielowie ) we mszy św., którą wspomniany wcześniej 
ksiądz Jurek odprawił w pałacowej kaplicy. Po mszy państwo Popielo-

Kurozwęki 
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wie uroczyście wręczyli księdzu kanonikowi klucze do świeżo wyre-
montowanej kaplicy. 

 
Historia 

 

Pierwsze wzmianki o Kurozwękach pochodzą z XIII wieku. Około 
2. połowy XIV wieku Dobiesław z Kurozwęk wybudował drewniano-
murowany zamek, siedzibę rodu Kurozwęckich. Początkowo miał on 
charakter obronny, był jednym z pierwszych murowanych zamków 
rycerskich w Polsce. Zamek później wielokrotnie przebudowywano, aż 
osiągnął obecną formę. Według miejscowej tradycji założycielem Kuro-
zwęk miał być czeski rycerz Poraj Sławnikowic, brat św. Wojciecha. 

Od co najmniej XV wieku Kurozwęki posiadały prawa miejskie. 
Dokładna data nadania praw nie jest znana. Przyjmuje się, że nastąpiło 
to przed rokiem 1400. Miasto było własnością Kurozwęckich, a później 
Lanckorońskich, Sołtyków i Popielów. Na przełomie XVII i XVIII wie-
ku było ośrodkiem kalwinizmu. W 1870 roku Kurozwęki utraciły pra-
wa miejskie. W latach 90. XX wieku pałac w Kurozwękach wraz z ota-
czającymi go gruntami powrócił do swych prawowitych właścicieli – 
rodu Popielów herbu Sulima. 

Obecny właściciel pałacu, najmłodszy z rodu Popielów mieszka w 
dawnym budynku gospodarczym obok pałacu. Pałac – okazałą rezy-
dencję świętokrzyską odbudował i przeznaczył na cele turystyczne 

 

W WOLNYM CZASIE 
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Zaproszenie 
 

Zapraszamy Państwa do pałacu, parku, pensjonatu, restauracji, ka-
wiarni, zagrody bizonów, mini-zoo, stadniny koni arabskich, na pola, 
łąki i pastwiska... 

Staramy się łączyć w Kurozwękach czas przeszły i czas teraźniej-
szy, atmosferę starego polskiego dworu oraz jego tradycyjnej gościnno-
ści z otwarciem na świat i ludzi, zaangażowaniem społecznym, troską 
o przyrodę i najbliższe otoczenie. 

Chcielibyśmy, aby poczuli Państwo związek kilkusetletniej tradycji 
tego miejsca, jego historii, kultury a także niecodziennej atmosfery 
z naszymi wysiłkami, aby te wartości żyły nadal i były obecne w na-
szym dniu dzisiejszym. 

 
A zatem raz jeszcze: Serdecznie Zapraszamy! 

 
Karen, Marcin,  oraz 

Michał, Paweł, Kristin, Marcin jr., Mary, Lizzy, Jimmy i Andrzejek 
Popielowie 

 
■ 

Kurozwęki 
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lek. wet. Józef Matyskieła 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie 

 
 

OGRODY NASZEJ MŁODOŚCI 
 
 
Ogrody naszej młodości… Rozśpiewane świergotem ptaków o świ-

cie. Zapuszczone, cieniste i wilgotne, nie tknięte ludzką ręką, z rosną-
cymi bezładnie śliwami, nad którymi górowała czasem jakaś pojedyn-
cza dzika grusza, brzoza lub lipa. Miały tu gniazdo dzikie gołębie, sro-
ka kiwając ogonem obwieszczała skrzeczeniem rychłe nadejście desz-
czu, a zaskakująca wizyta kukułki zmuszała do pospiesznego szukania 
drobnych w kieszeni. Dookoła drzew krzewiły się zdziczałe maliny 
i rozpoczynały wędrówkę po konarach szorstkie macki chmielu. 
Z rzadka pojawiały się żywe barwy malw zagubionych wśród zielo-
nych liści lub żółte, dzwonkowate kwiatostany dziewanny. W upalne 
dni panował tu przyjemny chłodek. 

Nieco mniejsze ogródki, kolorowe wysepki pośród morza zieleni, 
z kwiecistymi kobiercami, pieczołowicie pielęgnowane. Patrzyłeś na 
nie codziennie – wiosną, gdy do życia budziły się nieśmiało pierwsze 
pąki i w bujnej roślinności pełnią lata. 

Prawie w każdym z ogródków szczerzyła kły lwia paszcza. Zale-
wając się rumieńcem lub dąsając pąsem stroszyły swe płatki bujany. 
Zwykle na środku grządki pyszniła się panna w zieleni. Zza zmursza-
łego, walącego się drewnianego płotu, mieniąc się fałszywym blaskiem 
zerkały zdradziecko judaszowe srebrniki. Wokół rozchodził się pie-
przowy aromat maryjki. 

– Rwijcie nas! – zachęcały wyciągając gałązki do przechodniów, 
krzewiące się samopas wiosenne bzy. 

– Spijajcie nasz słodki nektar – szeptały cicho kwiaty nasturcji. 
– Wciągajcie do swych nozdrzy naszą woń – kusiły podstępnie 

smolinosy. 
– Więcej światła! – wołały w tłumie łodyg bratki, wychylając 

w stronę słońca swe wielobarwne, aksamitne główki. W pobliżu rozsy-
łały wstydliwie ckliwą woń białe lilie. 
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Doskonale pamiętasz smak ozdobnego szczypiorku, może to z bra-
ku witamin skubanego ukradkiem na początku lata z ogródka sąsiadki. 
Obok zaczynały dojrzewać czerwone porzeczki, którym nigdy nie po-
zwoliliście dojrzeć do końca i jeszcze zielone jabłka, tak kwaśne, że 
w czasie jedzenia wykrzywiało buzię. Wśród pleniących się dorodnych 
łopianów szukałeś liści rabarbaru. Mimo dużego podobieństwa rozróż-
niałeś je bezbłędnie. Czekałeś na stosowną chwilę, aby zerwać jeden 
z nich i dobrać się do soczystego kwaśnego miąższu ogonka. 

Omszały ganek starego domu, stał wtulony w krzewy jaśminu. 
Dwa stopnie drewnianych schodków prowadziły w dół, do ścieżki wy-
deptanej wśród trawy, gdzie chłód porannej rosy otrzepywał codzien-
nie resztki snu z powiek domowników. Majowy, ciepły deszczyk oży-
wiał wiosenną zieleń. Spękane i szare dotąd drewno pijąc wodę ciem-
niało w jednej minucie. Szemrzące kropelki uderzały miarowo w roze-
drgane listki. Woda rozbryzgiwała się by ponownie zbierać w coraz 
większe, wiszące krople, które przebrawszy miarę spływały leniwie, 
kończąc swój bieg mokrą strużką na ścieżce. Czasem nagły powiew 
wiatru burzył ten jednostajny deszczowy szmer i targając z poszumem 
gałązkami strącał gwałtownie krople na ziemię. 

W świąteczne dni w otoczeniu tych ogrodów widywałeś nakroch-
malone białe koszule i wzorzyste zwiewne sukienki. Po zachodzie 
słońca odurzająca woń maciejki podsycała pod baldachimem roz-
gwieżdżonego nieba miłosne zapały rozochoconej pary, łącząc dwa 
oddechy w jeden gorący oddech i dwa serca, które odtąd biły jednym 
rytmem. Myślałeś wtedy, że nie skończy się lato. 

 
3 maja 2011 J.M. 

■ 

Ogrody naszej młodości 
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Joanna Piekut 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku 

 
 

REGATY 2011 
 
 
W dniach 3-5 czerwca 2011 r. odbyły się VI Mistrzostwa Polski 

Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na jeziorach: Dargin, Kisajno i Dobskie. 
Bazą regat był port w Sztynorcie. Regaty otworzył prezes Warmińsko-
Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz i prezes 
KILW Tadeusz Jakubowski. 

W regatach startowało 36 jachtów typu Fortuna. Naszą, Północno-
Wschodnią Izbę Lekarsko-weterynaryjną reprezentowały dwie załogi 
w składzie: Joanna Pilawska-sternik, Marek Wincenciak, Sławek Wołej-
ko, Michał Geniusz, Andrzej Czerniawski, Marek Karwowski, Woj-
ciech Pilawski – sternik, Joanna Piekut, Paweł Gryglewski, Andrzejus 
Savickis i Bogdan Tchórzewski. 

Wola walki była wielka, zało-
gi aż się rwały do stawiania żagli, 
słońce prażyło na błękitnym nie-
bie… tylko wiatru nie było. Słabe 
podmuchy pierwszego dnia regat 
pozwoliły rozegrać trzy biegi. 
Krótkie biegi więc duży tłok na 
trasie a tym samym nie dało się 
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uniknąć kolizji. W czasie jednej z nich nasza koleżanka o mało nie wy-
padła z jachtu, kiedy jej ciało wystrzeliło do góry przecząc prawom 
grawitacji. Sternik łodzi taranującej przeprosił później na lądzie i wrę-
czył prezent, który pomaga zapomnieć o niemiłych wrażeniach. Pod 
koniec dnia każdy czuł się niczym galernik, bolały ramiona od ciągania 
lin, napinania żagli, żeby złapać chociaż najlżejszy wietrzyk. A słońce 
wciąż grzało. 

Wieczór przyniósł odprężenie, śpiewy i śmiech. Spotkania ze znajo-
mymi tymi bliższymi i tymi nie widzianymi od lat. Wielu blady świt 
zastał jeszcze przy dogasającym ognisku. A tu już odprawa sterników 
woła i czas kolejny raz wypływać na jezioro. Słońce świeci, niebo błę-
kitne i cisza na wodzie… zero wiatru… flauta. Boje startowe rozstawio-
ne, łódka sędziowska czeka, my też czekamy, wszyscy czekają… na 
wiatr. Mija godzina, słońce świeci, jest wesoło, słychać śpiewy na łód-
kach. Mija druga godzina. Wciąż czekamy na wiatr i dzwonek starto-
wy. Wiatru nadal jak na lekarstwo. Za to wszyscy kolejny raz sięgają 
po tubki kremu z filtrem, bo słońce nie oszczędza żadnej odsłoniętej 
części ciała. Łączymy jachty, chłodzimy napoje na holu za burtą i cze-
kamy. W końcu sły-
chać dzwonek ogłasza-
jący start. Tylko jak 
płynąć kiedy nic nie 
dmucha w żagle?! Do-
tarcie do żółtej boi od-
ległej o 100 metrów 
zajmuje nam kolejną 
godzinę. Takie pływa-
nie to nie przyjemność 
a męczarnia i skwar na 

Regatz 2011 
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pokładzie, który parzy stopy. Podejmujemy decyzje o rezygnacji z bie-
gów. Odpalamy silnik, zgłaszamy łódce sędziowskiej naszą rezygnację 
i odpływamy w kierunku brzegu. Za naszym przykładem idą kolejne 
jachty. Rzucamy kotwicę i korzystamy z chłodnej wody. Tak jest dużo 
lepiej. Smażona ryba na obiad, krótka drzemka i jesteśmy gotowi na 
wieczorne szanty śpiewane i tańczone. 

Niedziela to ostatni bieg, najlepszy, bo jest wiatr. Wydęte żagle 
i przechyły są najlepszą nagrodą za poprzednie dni. I jest satysfakcja, 
jacht dowodzony przez Wojtka Pilawskiego mija metę jako 4! 

Kończymy regaty, sprzątamy łodzie, pakujemy samochód i chcemy 
usłyszeć ostateczne wyniki. Niestety organizacja szwankuje i nie star-
cza nam cierpliwości ani czasu na czekanie w upale, kiedy przed nami 
droga do domu. W końcu i tak nie ma znaczenia miejsce na liście. Waż-
ne, że miło spędziliśmy czas. Za rok znowu przyjedziemy! 

■ 

W WOLNYM CZASIE 
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dr n. wet. Jan Krupa 

 
 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
 
 
Na rynku wydawniczym ukaże się niebawem opracowanie pt. 

„Złota Księga Pamiątkowa Absolwentów Wydziału Weterynaryjnego 
SGGW rocznik 1955-1961”. 

Treść opracowania wypełniają: Kalendarium ważniejszych wyda-
rzeń w rozwoju uczelni weterynaryjnej w Warszawie autorstwa prof. 
dr hab. Jana Tropiło, Listą absolwentów naszego roku, Listą władz, 
profesorów i wykładowców Wydziału Weterynaryjnego SGGW w tym 
czasie, Treścią Przyrzeczenia Dla Lekarzy Weterynaryjnych, Życiory-
sem opiekuna naszego roku prof. dr hab. Krzysztofa Świeżyńskiego, 
Wstępem pt. „Wspomnienia niekontrolowane” autorstwa naszej kole-
żanki z roku i jednocześnie dziennikarki Elżbiety Narbutt-Eysymontt, 
z biogramami 69 absolwentów, Listą absolwentów rocznika 1955-1961 
nadzień 01 01 2011, oraz listą absolwentów którzy zmarli. 

Na końcu opracowania znajduje się wiele pamiątkowych zdjęć 
z okresu studiów, praktyk studenckich oraz kolejnych zjazdów kole-
żeńskich, które dzięki zaangażowaniu naszych Koleżanek z Warszawy 
były organizowane co 5 lat. 

 
Zjazd koleżeński odbędzie się pod patronatem Rektora SGGW 

i Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie 
w dniu 28 maja 2011 roku w Auli Kryształowej SGGW na Ursynowie 
połączony z wręczeniem Złotych Dyplomów i Złotych Ksiąg Pamiąt-
kowych. 

 
Ponieważ jesteśmy optymistami i mamy nadzieję na dalsze spotka-

nia, w wierszu mojego autorstwa zamieszczonym w tym opracowaniu 
napisałem: 

 
Spróbujmy się spotkać 
w 2016 roku 
w puszczańskich ostępach 
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Starej Białowieży. 
Tam spotkamy żubra 
a czasami łosia 
gdzie życie spędzają 
Nasi Przyjaciele 
Zbyszek i Małgosia 
Rozkoszując oczy 
pięknem uroczyska 
zespalając serca 
promieniem ogniska. 
 
Sądzę, że ta pozycja książkowa wzbudzi zainteresowanie Koleża-

nek i Kolegów naszej profesji weterynaryjnej, jako kolejny ciekawy do-
kument historii naszego zawodu. 

■ 

W WOLNYM CZASIE 
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Od północnej strony Podlasia 
 
  Panu Profesorowi Kobryńczukowi 
 
 
Poezja Twa wszystkich wzrusza, 
Piewco nasz Podlaskiej Ziemi. 
W Twoim wierszu stara grusza, 
rapsodie cmentarzy niemych. 
 
Słońca wschody i zachody, 
śpiew słowika co zachwyca. 
Wianki przecudnej urody 
i gładkie dziewczęce lica. 
 
Wiosną na niebie skowronki, 
pól jesiennych krajobrazy. 
Zieleń nadbużańskiej łąki, 
żywoty świętych bez skazy. 
 
Myślę sobie tak już pół dnia 
w pejzaże Twoje wpatrzony. 
Ty je widzisz od południa, 
ja zaś od północnej strony! 
 
Grajewo, 31 marca 2009 roku  J.M. 
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MICHAŁ IGNACY KOSIŃSKI 
1937-2011 

 
 
W dniu 25 kwietnia zmarł wybitny le-

karz weterynarii Michał Ignacy Kosiński, 
absolwent Wydziału Weterynaryjnego 
SGGW, długoletni kierownik Powiatowej 
Lecznicy dla Zwierząt w Siemiatyczach, a w 
późniejszych latach prywatnie praktykujący 
lekarz, aż do ostatnich dni swojego życia. 

Urodził się 1 lutego 1937 r. w Siemiaty-
czach. Tu uczęszczał do Liceum Ogólno-
kształcącego i tu uzyskał maturę w 1954 r. 
W tym samym roku rozpoczął studia na 
Wydziale Weterynaryjnym SGGW, uwień-
czone w 1960 r. dyplomem lekarza wetery-
narii. 

Po studiach powrócił do rodzinnego miasta gdyż nie wyobrażał 
sobie pracy w innym regionie. 

W okresie od 2 maja 1960 r. do 31 grudnia 1961 był zatrudniony 
przez Wojewódzki Zakład Weterynarii w Białymstoku na stanowisku 
kierownika ekipy w ramach powszechnej akcji zwalczania gruźlicy 
u bydła w woj. białostockim. 

Od 1 stycznia 1962 r. do 31 grudnia 1975 r. pracował jako ordyna-
tor, a od 1 stycznia 1976 r. 

do 31 grudnia 1990 r. jako kierownik Powiatowej Lecznicy dla 
Zwierząt w Siemiatyczach. 

W tym okresie dzięki Jego umiejętnościom organizacyjnym i zawo-
dowym Lecznica osiągnęła bardzo wysoki poziom o czym świadczyły 

Z ŻAŁOBNEJ 
KARTY 
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Michał Ignacy Kosiński 1937-2011 

wyniki uzyskiwane  w konkursach o tytuł najlepszej Lecznicy Powiato-
wej oraz wysokie oceny podczas kontroli wojewódzkich i powiato-
wych. Ten wysoki poziom był kontynuowany także  w czasie działal-
ności prywatnej Lecznicy, gdzie Michał był postacią wiodącą i integru-
jącą cały zespół. Ciągle doskonalił swoją wiedzę kończąc w latach 1976- 
1978 studium podyplomowe z zakresu profilaktyki i lecznictwa chorób 
trzody chlewnej, oraz uczestnicząc w wielu kursach specjalistycznych 
i zebraniach naukowych. 

W ubiegłym roku wraz z Żoną Ireną obchodzili  z Koleżankami 
i Kolegami swojego rocznika piękną uroczystość wręczenia przez wła-
dze Uczelni złotych Dyplomów z okazji 50-lecia ukończenia studiów. 

Ich nazwiska zostały uwiecznione w wydanej z tej okazji Złotej 
Księdze Pamiątkowej. 

Z zakresu Jego aktywnej działalności na rzecz środowiska należy 
wymienić funkcję ławnika w miejscowym Sądzie Rejonowym przez 
okres dwóch kadencji. 

W uznaniu Jego zasług dla zawodu i środowiska został odznaczo-
ny i wyróżniony Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Zasłużony Bia-
łostocczyźnie i Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju. 

Ten niezwykle skromny człowiek pozostanie w naszej pamięci nie 
tylko jako wybitny fachowiec ale jako wspaniały Mąż, Ojciec i Dziadek. 
Wspólnie z Żoną Ireną też lekarzem weterynarii stworzyli wspaniały 
dom który emanował ciepłem i patriotyzmem. Chociaż wraz z Rodziną 
przeżył piekło na „nieludzkiej ziemi” nigdy nie starał się wykorzystać 
doznanych krzywd dla celów osobistych. 

W dniu 28 kwietnia 2011 r. odbył się uroczysty pogrzeb z licznym 
udziałem miejscowej społeczności oraz koleżanek i kolegów naszej 
profesji weterynaryjnej. 

W czasie uroczystej Mszy św. w kościele pw. NMP w Siemiaty-
czach pożegnano zmarłego w imieniu Koła Sybiraków i Klubu Ofice-
rów Rezerwy podkreślając zasługi Zmarłego dla środowiska w którym 
żył i pracował. 

W imieniu władz i organizacji weterynaryjnych ostatnie słowa po-
żegnanie skierował do Zmarłego i Jego bliskich  dr Jan Krupa. 

Żegnamy Cię drogi Michale w tej Twojej ostatniej drodze gorącą 
modlitwą i fragmentem wiersza z nadzieją na spotkanie w krainie 
wieczności. 
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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” 
 
Pogrążonej w smutku Żonie Irenie, Dzieciom i Wnukowi składamy 

serdeczne wyrazy współczucia w imieniu Wojewódzkiego Podlaskiego 
Lekarza Weterynarii, Prezesa Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk We-
terynaryjnych, Prezesa Koła Seniorów Weterynaryjnych, Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach i całej społeczności weterynaryj-
nej nie tylko Podlasia ale i całego kraju. 

 
Siemiatycze 28 kwietnia 2011 r. 

■ 

W WOLNYM CZASIE 



101  



102 


