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Andrzej Czerniawski 
Prezes PWIL-Wet.  
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁSPRAWOZDANIE Z DZIAŁSPRAWOZDANIE Z DZIAŁSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ALNOŚCI ALNOŚCI ALNOŚCI     
RADY PÓŁNOCNORADY PÓŁNOCNORADY PÓŁNOCNORADY PÓŁNOCNO----WSCHODWSCHODWSCHODWSCHODNIEJ IZBY NIEJ IZBY NIEJ IZBY NIEJ IZBY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJNEJ NEJ NEJ NEJ     
ZA OKRES CZERWIECZA OKRES CZERWIECZA OKRES CZERWIECZA OKRES CZERWIEC----WRZESIEŃ WRZESIEŃ WRZESIEŃ WRZESIEŃ     
2010 R.2010 R.2010 R.2010 R.    

 
 

W okresie sprawozdawczym Posiedzenie Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej odbyło się dwukrotnie w dniach 24-25.06.2010 r. oraz 
w dniu 18.08.2010 r. 

Na posiedzeniu w dniach 24-25.06.2010 r. Rada zajmowała się min. 
następującymi sprawami: Interpelacją zgłoszoną przez Warmińsko-
Mazurską Izbę Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie znakowania koni. 
Sprawozdawca przypomniał, że część koni posiada użytkowość rzeźną 
i w przypadku leczenia młodych zwierząt lekarze weterynarii nie mo-
gą stosować niektórych leków. Zwierzęta te powinny być oznakowane 
przez lekarzy weterynarii ze względu na to, iż obecnie brakuje infor-
macji czy źrebięta były oznakowane, czy nie. Lekarze weterynarii zaj-
mujący się leczeniem koni powinni być wyposażeni w czytniki umożli-
wiające identyfikację. W czytniki powinny być również wyposażone 
powiatowe inspektoraty weterynarii w przypadku prowadzenia obro-
tu koni wymagających świadectw identyfikacji. 

Ze względu na to, że elektroniczna identyfikacja koni jest wymo-
giem Unii Europejskiej określonej w art. 11 rozporządzenia Komisji 
Wspólnoty nr 504/2008: „państwa członkowskie określają minimalne 
kwalifikacje do interwencji określonej w pierwszym akapicie (wszcze-
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pienie transpondera albo wyznaczają osobę lub zawód, którego przed-
stawicielom powierza się przeprowadzenie tego rodzaju operacji) w 
opinii sprawozdawcy, całkowicie niezrozumiałą sprawą jest, dlaczego 
zawód lekarza weterynarii, przygotowany do tego typu zabiegu, został 
całkowicie pominięty, a szkoli się osoby zupełnie nie związane 
z zawodem.  

Prezes Tadeusz Jakubowski wyjaśnił, że w związku z tym, że In-
spekcja Weterynaryjna ma obowiązek nadzorowania identyfikacji 
wszystkich zwierząt zostało wysłane pismo w tej sprawie do Główne-
go Inspektoratu Weterynarii. Do chwili obecnej Rada nie otrzymała 
odpowiedzi. Prezes postanowił kolejny raz wystosować pismo do 
Głównego Lekarza. W przypadku braku odpowiedzi Rada skieruje 
sprawę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Następną sprawą poruszaną na posiedzeniu Rady, była sprawa ko-
rekty zapisu w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 
18 marca 2010 r., dotyczącego „zootechnicznego stosowania tyreostaty-
ków, sterydów, betaantagonistów itp.” gdyż w ocenie członków Rady 
użyto w tym przypadku niezrozumiałej nowomowy (stosowanie zoo-
techniczne). Dokument ten ukazał się w maju br. bez konsultacji z sa-
morządem lekarsko-weterynaryjnym. W związku z tym zlecono praw-
nikom, aby dokonali właściwej oceny zapisów ustawy i zaproponowali 
nowe jej brzmienie. 

Kolejnym punktem obrad Rady były sprawy związane z pracą labo-
ratoriów badających mięso w kierunku włośni. W opinii Komisji ds. 
Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji urzędnicy z GIW-u mają inne zda-
nie niż lekarze wojewódzcy, a zdanie lekarzy powiatowych różni się 
od dwóch poprzednich. Sytuacja taka jest nie do przyjęcia. W przypad-
ku, gdy określane są pewne standardy i z wypowiedzi GIW dowiadu-
jemy się, że warunki są łagodzone i obecnie łatwiej jest akredytować 
pracownie – z terenu dochodzą sygnały, iż sytuacja jest zupełnie inna, 
gdyż doszło do likwidacji od 50% do 70% pracowni.  

Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji wyrazi-
ła swoje zaniepokojenie licznymi sygnałami o nieprawidłowościach, 
mającymi miejsce w niektórych województwach a mianowicie: 

Likwidacją dotychczas funkcjonujących laboratoriów, pomimo dero-
gacji do 2013 roku i organizowania laboratoriów badania poza miej-
scem uboju. 

Wymuszanie dowożenia przez lekarzy urzędowych prób do labora-
toriów często w warunkach stanowiących zagrożenie sanitarno-
epidemiologiczne 

Z ŻYCIA IZBY 
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Nadinterpretacją przepisów przez niektórych urzędników, co pro-
wadzi do nieuzasadnionego rozrostu dokumentacji, wymagań lokalo-
wych itp. 

Wyznaczenie do wykonywania czynności wytrawiania nowopow-
stających laboratoriach pracowników inspekcji, których przecież nie 
można wynagradzać jako lekarzy urzędowych 

Zwrócono uwagę na to, że już od pięciu lat wiadome było, że zosta-
nie wprowadzona akredytacja. Do początku ubiegłego roku nikt nic 
w tej sprawie nie zrobił. Nie było żadnych szans na to, żeby w przecią-
gu kilku miesięcy tę sprawę załatwić. W związku z tym zaproponowa-
no, iż należy stworzyć pracownie wytrawiania w ramach ZHW. Ponie-
waż wszystkie Zakłady Higieny Weterynaryjnej od wielu lat posiadają 
księgi jakości i akredytacje, wprowadzając nadzór nad stacjami wytra-
wiania nie mogły zrobić osobnej księgi jakości oraz  nie mogły wpro-
wadzić innej dokumentacji niż ta, która u nich obowiązywała.  

Jest szansa, że laboratoria będą dofinansowane. W połowie czerwca 
minister rolnictwa i rozwoju wsi przesłał do wojewodów fundusze 
w wysokości 102 mln. zł w skali kraju, w tym między innymi na labo-
ratoria. 

W dniu 18.08.2010 r. zostało zwołane posiedzenie Rady, poświęcone 
głównie omówieniu i wypracowaniu opinii do projektu ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Wg projektu w/w in-
spekcja miałaby powstać z połączenia Inspekcji Weterynaryjnej, Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rada po dokonaniu głębo-
kiej analizy projektu odrzuciła go w całości, uznając, że jego zapisy są 
niekorzystne dla naszej korporacji zawodowej i w znacznym stopniu 
mogą umniejszyć rangę zawodu lekarza weterynarii. 

■ 

Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby... 
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lek. wet. Wojciech Barszcz  
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁSPRAWOZDANIE Z DZIAŁSPRAWOZDANIE Z DZIAŁSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ALNOŚCI RADY ALNOŚCI RADY ALNOŚCI RADY     
PÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNOPÓŁNOCNO----WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY WSCHODNIEJ IZBY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJNEJ ZA OKRES NEJ ZA OKRES NEJ ZA OKRES NEJ ZA OKRES     
OD CZERWCA DO SIERPNIA 2010 R.OD CZERWCA DO SIERPNIA 2010 R.OD CZERWCA DO SIERPNIA 2010 R.OD CZERWCA DO SIERPNIA 2010 R.    

 
 
W okresie tym posiedzenie Rady Północno-Wschodniej Izby Lekar-

sko-Weterynaryjnej odbyło się w dniu 22 czerwca 2010 r. 
Na posiedzeniu rozpatrzono pozytywnie 5 podań o nadanie prawa 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 
Dokonano również 3 przeniesień z innych izb do Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jednocześnie 1 członek 
opuścił szeregi naszej Izby. 

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2010 r. Północno-Wschodnia 
Izba Lekarsko-Weterynaryjna liczy 568 członków, w tym 60 lekarzy 
emerytowanych i 7 rencistów. 

W sprawach dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt podję-
to 2 uchwały rejestrujące nowe zakłady lecznicze dla zwierząt. Człon-
kowie Rady wyznaczeni do kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt 
zgłosili uwagi co do spełniania warunków przez jeden z zakładów 
leczniczych dla zwierząt. W tym przypadku, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, wyznaczony został termin do usunięcia uchybień. 
W przypadku nie wykonania zaleceń podjęte zostaną kolejne kroki ad-
ministracyjne, do zamknięcia zakładu włącznie. 

Na posiedzeniu podjęto działania mające na celu realizację uchwały 
Zjazdu Sprawozdawczego w sprawie sztandaru Północno-Wschodniej 
Izby Lekarsko-weterynaryjnej. Powołano grupę problemową, która zaj-
mie się projektem sztandaru oraz pozostałymi sprawami związanymi 
ze sztandarem. W skład grupy weszli: Sławomir Mioduszewski, Marek 
Wysocki, Marian Czerski, Emilian Kudyba i Piotr Gogacz. Ustalono, że 
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do następnego posiedzenia Rady zostaną przedstawione wstępne usta-
lenia w tej sprawie. 

Dokonano również podsumowania zlotu motocyklowego VetRi-
ders, który odbył się w Białowieży w dniach 28-30 maja 2010 r. Przygo-
towania do imprezy trwały kilka miesięcy. Zlot zakończył się z wiel-
kim sukcesem. Otrzymano wiele podziękowań za organizację. Na po-
siedzeniu Rady Prezes złożył podziękowania osobom, które brały 
udział w przygotowaniu imprezy. Podkreślenia wymaga fakt, że Izba 
nie poniosła żadnych wydatków na organizację imprezy. 

■ 

Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby... 
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Marian Waszkiewicz, Piotr Gogacz 
Komisja ds. Wolnej Praktyki przy Północno-wschodniej Izbie  
Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku 
 
 

NOWE ZAKŁADY LECZNICZENOWE ZAKŁADY LECZNICZENOWE ZAKŁADY LECZNICZENOWE ZAKŁADY LECZNICZE    
 
 
Pierwsza ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 1 lip-

ca 1949 roku w art. 1 precyzowała czym jest zakład leczniczy: 
„Przez zakład leczniczy dla zwierząt należy rozumieć zakład, 

w którym przeprowadza się leczenie zwierząt oraz wszelkie zabiegi 
lekarsko-weterynaryjne, jak również obserwację i pielęgnację zwie-
rząt”. 

Następnie dzieli zakłady lecznicze na: lecznice oraz przychodnie 
dla zwierząt. 

Kolejnym aktem prawnym była ustawa z dnia 18 grudnia 2003 ro-
ku oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o za-
kładach leczniczych dla zwierząt. Prowadzenie zakładu leczniczego 
dla zwierząt stało się działalnością regulowaną, a wykonywanie usług 
weterynaryjnych uzależnione od wpisu do ewidencji. 

Nowa ustawa dzieli zakłady lecznicze na: 
− gabinet wterynaryjny, 
− przychodnię wterynaryjną, 
− lecznicę weterynaryjną, 
− klinikę weterynaryjną, 
− weterynaryjne laboratorium diagnostyczne – przeznaczone do 

świadczenia usług laboratoryjnych, w szczególności badań dia-
gnostycznych, na rzecz innych zakładów leczniczych dla zwie-
rząt lub innych podmiotów. 

Ustawa precyzuje wymogi lokalowe dotyczące poszczególnych za-
kładów leczniczych jak również określa kto może być kierownikiem 
obiektu. 

Aby dokonać wpisu zakładu leczniczego do ewidencji, wniosko-
dawca musi złożyć wniosek do Okręgowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej. Na jego podstawie rada podejmuje uchwałę w tej sprawie. We 
wniosku oprócz danych identyfikujących podmiot należy przedstawić 

Sprawozdanie z działalności Rady Północno-Wschodniej Izby...  
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regulamin zakładu leczniczego, informację o świadczonych usługach, 
liczbie pracowników, w tym lekarzy i personelu pomocniczego, a także 
numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo numeru 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

W znowelizowanej ustawie wymagane jest również oświadczenie, 
że dane we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt są kompletne i zgodne z prawdą, oraz że firma spełnia wa-
runki wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej w danej 
dziedzinie. Musi zatem posiadać stałą siedzibę, wyposażenie i wywią-
zywać z obowiązków dbałości o ochronę środowiska oraz odpowied-
niego ewidencjonowania i magazynowania odpadów.  

Za wpisanie do ewidencji zakładów leczniczych zgłaszający pod-
miot ma również wnieść opłatę na rzecz okręgowej rady lekarsko-
weterynaryjnej.  

Na podstawie zgłoszonego wniosku rada okręgowa deleguje komi-
sję ds. wolnej praktyki składającą się z dwóch lub więcej osób celem 
naocznego sprawdzenia pomieszczeń, ich wyposażenia oraz dokumen-
tacji zgłaszanego obiektu. Zastane warunki porównuje z deklaracją na-
desłaną przez zgłaszającego zakład leczniczy. Komisja sporządza pro-
tokół kontroli. 

W okresie V kadencji Północno-Wschodniej Izby Lekarsko Wetery-
naryjnej otwarto 14 nowych zakładów leczniczych dla zwierząt, w tym 
13 gabinetów i 1 przychodnię. 

Tylko w nielicznych przypadkach komisje wyznaczyły dodatkowe 
terminy na poprawę uchybień. 

W większości przypadków należy pochwalić nasze koleżanki i ko-
legów, szczególnie tych rozpoczynających działalność zawodową, za 
dużą przedsiębiorczość, znajomość tematu oraz estetykę oddawanych 
do użytku pomieszczeń. Pomimo tego, że czasem gospodarzem obiek-
tujest inny podmiot, a elewacje budynku nie zawsze są estetyczne, 
wnętrza pomieszczeń przeznaczonych do celów weterynaryjnych są 
przygotowane zgodnie z wymaganiami ustawy. Oznakowano je pra-
widłowo i wykończono z poczuciem gustu. 

■ 

Nowe zakłady lecznicze 
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lek. wet. Eugeniusz Staniszewski 
Przychodnia Małych Zwierząt 
16-400 Suwałki, ul. Słupska 1 
 
 

STOMATOLOGIA CZ. 4 STOMATOLOGIA CZ. 4 STOMATOLOGIA CZ. 4 STOMATOLOGIA CZ. 4     
 
 
Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia w leczeniu stomatolo-

gicznym. 
Pies pudel 3 lata obustronne złamanie żuchwy zabieg wykonywany 

na premedykacji z ketaminy i vetbutalu. Nawiercam po dwa otwory 
w każdej części żuchwy, przekładam pod językiem drut stomatologicz-
ny krzyżując go w jamie ustnej, a potem skręcam go kierując na ścianę 
przedsionka policzka i zębów. Po trzech tygodniach następuje zrost, 
płukanie nadmanganianem potasu i podaję antybiotyk.  

Pies z połamaną żuchwą i szczęką z wypadku samochodowego. 
Tym razem użyłem płytki na spojeniu żuchwy z zewnątrz, oraz z obu 
stron bocznych jamy ustnej. Płytki te ufiksowałem wkrętami z użyciem 
znowu drutu dentystycznego. Przy okazji usunąłem z jednej strony 

piątkę, a z drugiej szóstkę. 
Teraz zająłem się trzewio-
czaszką. Co mam robić? 
podniebienie cienkie więc 
założyłem klamry na zę-
bach i połączyłem druty 
dentystyczne skręcając je. 
To samo zrobiłem z przo-
du szczęki. Przez otwory 
po usuniętych zębach wła-
ścicielka karmiła psa pap-

PRAKTYKA  
TERENOWA 
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kami podając jest rzykawką i sondą. Ja robiłem płukanki z lekkiego 
roztworu nadmanganianu potasu i wody utlenionej. Podawałem anty-
biotyki codziennie przez 4 tygodnie. Żeby nie ciężka praca osób opie-
kujących się pieskiem oraz moje zaangażowanie i chęć pomocy właści-
cielce zwierzęcia, pies byłby nie do uratowania. Po tygodniu zaczął 
chodzić i powoli biegać, po 4 tygodniach zdjąłem druty. Przez ten cały 
okres pies miał skrępowany pyszczek. Udało mu się z tego wyjść. 

Następna moja operacja to spojenie pęknięcia żuchwowego. Zało-
żyłem na kły drut stomatologiczny przeciągając go pod żuchwą (drut 
który założyłem na kły) i skręciłem go, a końcówki obciąłem. Kuracja 
trwała 3 tygodnie, pies wrócił do zdrowia. Przez następne 3 tyg. piesek 
pozostał na specjalnej diecie i był karmiony miękką karmą. 

 
Przetoki ropne 

Wzniesienie na lewym policzku, łzawienie oka, po nakłuciu dia-
gnostycznym – ropa, od środka lekkie zapalenie spojówki, zauważy-
łem też małą dziurkę w szóstce. Postanowiłem najpierw zlikwidować 
stan ropny – leczenie 4 dni antybiotykami i środkami przeciwbólowy-
mi i przeciw – zapalnymi oraz oksyterracyną. Po tym czasie po wpro-
wadzeniu psa w stan sedacji próbowałem leczyć ten ząb, ale czym głę-
biej docierałem tym miazga była bardziej zepsuta. W pewnym momen-
cie wydobył się brzydki zapach, w związku z tym postanowiłem ciąć 
ząb i wyjmować po kolei każdy korzeń osobno. Zastosowałem spongo-
stan (można użyć Collatamp EG – wykorzystuje wszystkie pozytywne 
działania gentymacyny, jest to gąbka ze sterylnego kolagenu wykorzy-
stywana w stomatologii do tamowania krwawienia) i metronidazol 
oraz środek przeciwbólowy, wyczyściłem wiertłem boki kości po usu-
nięciu zęba.  

 
Złamanie kłów 

Często leczę złamane kły, w których to usuwam część miazgi (po 
opracowaniu ubytku i przygotowaniu do wypełnienia wprowadza się 
na jego dno i ściany uzdatniacz, który rozpuszcza i usuwa powierz-
chowną warstwęzębiny) i zalewam kompozytem, który później szlifuje 
na płasko (wszystko to w sedacji). Jeżeli jest to boczne złamanie wiercę 
na dole i na górze dziurki, wkładam tam twardy drut Kirschnera 
(wcześniej szlifuję ten otwór). Stosuję kompozyt światło utwardzalny, 
oczywiście potem wygładzam i poleruję wazeliną.  

 

Stomatologia cz. 4 
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Wypadnięcie żuchwy ze stawów 
Wypadnięcie żuchwy z zawiasów może się zdarzyć przy niefortun-

nym ziewaniu przez psa czy kota, lub przy zderzeniu dwóch psów bę-
dących w kagańcach skórzanym i metalowym. W obu przypadkach 
moje postępowanie było identyczne. Mocna premedykacja z ketaminy i 
vetbutalu, pies jest w pełni zwiotczały. Wkładamy jedno ramię żuchwy 
w staw, a drugie bardzo powoli wprowadzamy po szczęce (aby nie do-
prowadzić do pęknięcia kości). Częściej zdarza się to u kotów. Tu też 
nie ma większych problemów. Należy jednak pamiętać, że u kota po 
ketaminie mogą wystąpić ataki pseudo padaczkowe. W związku z tym 
można podać ksylazynę. Przy wybudzaniu się, często koty mają ten-
dencję do wymiotów i raczej nie dajemy mu wtedy jeść. 

Uwaga. Wykonując zabiegi dentystyczne i nie tylko, należy dokład-
ne obejrzeć jamę ustną, w której mogą zaklinować się różne przedmio-
ty; od kijów, korzeni, zabawek, kotwiczek, haczyków na ryby po ka-
mienie. Pies nie jest w stanie sam sobie tego usunąć. Zdarzają się rów-
nież odłamy własnych zębów. Miałem też przypadek z wbitym 
źdźbłem w migdał, powodującym jego zranienie. 

■ 

PRAKTYKA TERENOWA 
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Ryszard Szmitko 
Łomża 
 
 

WSPOMNIENIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJWSPOMNIENIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJWSPOMNIENIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJWSPOMNIENIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ    
 
 
Senior 

W zawodzie weterynaryjnym pracowałem 40 lat. W tym okresie 
nadzorowało moją pracę wielu przełożonych. Byli wśród nich tacy, 
których chciałbym zapomnieć oraz inni, których wspominam z senty-
mentem i szacunkiem. Do tych ostatnich należy mój pierwszy 
zwierzchnik, kierownik PZWet. W Kolnie, Włodzimierz Jarmołowicz. 
To on przyjmował mnie do pracy, kiedy pewnego jesiennego dnia  
1953 r. znalazłem się w tym zakładzie. 

Już wcześniej wiedziałem, że jest to lekarz wet., którego „odwo-
łano” z emerytury; rozprzestrzeniała się epizootia pomoru świń, nie 
było komu zwalczyć zarazy. Obawiałem się trochę tego spotkania. Dla 
mnie, stawiającego pierwsze kroki w zawodzie, był to przecież senior 
profesji, alfa i omega weterynarii. Kiedy znalazłem się w jego biurze, 
zza podniszczonego biurka przywitał mnie wysoki, trzymający się pro-
sto mężczyzna. Powiedział, że cieszy się z mojego przybycia. Patrząc 
na leżącą na biurku stertę teczek z dokumentami wiedziałem, że była 
to radość prawdziwa. Spod krzaczastych brwi patrzyły na mnie zmę-
czone, ale życzliwe oczy. Pod wpływem tego spojrzenia rozwiały się 
moje obawy. Jak się później dowiedziałem, W. Jarmołowicz był absol-
wentem uczelni w Dorpacie (Estonia). Dyplom z podpisem cara Miko-
łaja, otrzymał w 1914 r. Wybuch pierwszej wojny światowej zastał go 
w mundurze oficera carskiej armii. Świetnie się prezentował jako woj-
skowy na zdjęciach z tamtej epoki. A był to przecież czas niezwykłych 
wydarzeń, który pozostawił też swoje piętno na jego sposobie bycia 
i myślenia. Nigdy nie narzekał. Na naszą obecną szamotaninę, patrzył 
spokojnie i jakby z dystansem. 

Paradoksalnie, jego największym utrapieniem było sporządzanie 
urzędowych akt i pism. Pracował wówczas codziennie do późnej nocy. 
Zmęczony, obok liter pisał bukwy. Pisma stawały się niezrozumiałe. 
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Doprowadzało to do pasji weryfikujących je inspektorów. Dlatego to 
dokładałem starań, by opanować zasady prawidłowego sporządzania 
epizootycznej dokumentacji. Spełniłam tu oczekiwania szefa. 

Odbywałem staż. Do stażysty wtrącali się inspektorzy i wizytato-
rzy z województwa. Zdarzyło się, że ich zalecenia były sprzeczne. 
Zwróciłem się z tym do kierownika. Powiedział wtedy „kolego, ty słu-
chaj dyrektora, słuchaj inspektora, ale swój rozum miej”. Była to dobra 
rada. Nieraz ją stosowałem. Nie da się bowiem uniknąć odpowiedzial-
ności za własne działanie, przez zasłanianie się poleceniem przełożo-
nych.  

Lekarz wet. W.J. był nie tylko lekarzem z urzędu. Pełnił również 
nieformalną funkcję „seniora” zawodu. Korzystaliśmy z tego, przycho-
dząc do jego domu po poradę i otuchę. Kiedy po kilkunastu latach, w 
sztafecie pokoleń, przejąłem pałeczkę, którą obecnie trzymał, nadal peł-
nił rolę seniora i był niekwestionowanym autorytetem w weterynaryj-
nej społeczności. Chodziłem w dalszym ciągu po jego opinie, chociaż 
tkwiłem już głęboko w realnym socjalizmie i nieźle sobie radziłem. 
Wytworzył się wówczas pewien rytuał cotygodniowej rozmowy z se-
niorem. Były nam potrzebne. To właśnie w tych rozmowach znajdowa-
łem osąd, że to, co robię jest właściwe lub wymaga poprawy. Tu też 
wytyczaliśmy ścieżkę, którą później prowadziłem weterynaryjną dru-
żynę. Kultywowałem ten zwyczaj do końca. Lekarz wet. W. Jarmoło-
wicz odszedł nagle w 1972 r. Odprowadziliśmy Go na cmentarz pra-
wosławny w Starosielcach. Pożegnałem Go nie bez wzruszenia. Nie-
wielu spotkałem lekarzy wet. Tak oddanych swojej profesji. 

Od pewnego czasu staram się z mozaiki zdarzeń ułożyć obraz ów-
czesnej białostockiej weterynarii. Nie jest to łatwe zadanie. Coraz mniej 
świadków, zawodzi pamięć. Obraz ten, byłby jednak o wiele uboższy 
bez przypomnienia takich postaci jak lekarz weterynaryjny Włodzi-
mierz Jarmołowicz. 

■ 

PRAKTYKA TERENOWA 



17 

 
 

Dorota Krasucka, Wojciech Cybulski,  
Agnieszka Klimowicz 
Zakład Farmacji Weterynaryjnej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy 
 
 

ANALIZA STOSOWANIA PANALIZA STOSOWANIA PANALIZA STOSOWANIA PANALIZA STOSOWANIA PRODUKTÓW RODUKTÓW RODUKTÓW RODUKTÓW     
LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH     
U ZWIERZĄT GOSPODARSKICHU ZWIERZĄT GOSPODARSKICHU ZWIERZĄT GOSPODARSKICHU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH    

 
 
Właściwe stosowanie leków staje się priorytetem podejmowanej 

farmakoterapii w medycynie człowieka i weterynaryjnej. Nadużywa-
nie antybiotyków i chemioterapeutyków, także u zwierząt, doprowa-
dziło do globalnego zagrożenia jakim jest powstawanie i szerzenie się 
lekooporności, reakcji alergicznych, a nawet ryzyka wzbudzenia mu-
tacji/rakowacenia nie tylko u pacjentów, ale także u konsumentów 
produktów pochodzenia zwierzęcego z uwagi na śladowe pozostałości 
substancji farmakologicznie czynnych. W konsekwencji powoduje 
to zagrożenia dla zdrowia publicznego. Jednocześnie wymusza ograni-
czenie farmakoterapii – do wyboru właściwych produktów leczniczych 
weterynaryjnych (plw) oraz przestrzegania reżimów ich stosowania.  

Rozpoznanie od strony ilościowej oraz jakościowej obrotu plw znaj-
duje się wśród priorytetowych zadań Europejskiej Agencji Leków 
(EMA). Obejmują one także produkty lecznicze weterynaryjne, w tym 
premiksy paszowe. Rolą EMA jest m.in. harmonizacja zbierania da-
nych i raportów dotyczących stosowania plw w krajach członkowskich 
UE. W dniu 25 listopada 2009 roku w Londynie w EMA zainaugurowa-
no europejski program monitorowania obrotu lekami weterynaryjny-
mi. Wyniki dotychczasowych krajowych programów monitoringo-
wych przedstawiło 9 państw, a 5 poinformowało, iż rozpoczęło lub 
rozpocznie zbieranie danych na ten temat. 

Priorytety EMA: leki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym 
(antimicrobal agents); gatunki zwierząt – producenci żywności; ocena 
ryzyka nabywania lekooporności; ocena rozsądnego (prudent use) sto-
sowania środków antybiotycznych oraz rozpoznanie stosowanych an-
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tybiotyków uznanych przez WHO jako critical important w medycynie 
człowieka. W założeniu dąży się do całkowitego rozdzielenia antybio-
tyków dla ludzi od tych stosowanych u zwierząt – producentów żyw-
ności. 

Fazy programu EMA: faza koncepcyjna i opracowanie metodologii 
badań, projekt pilotażowy, zbieranie i przesyłanie raportów przez kraje 
członkowskie, zbieranie i przesyłanie danych dotyczących poszczegól-
nych gatunków zwierząt. 

Zakład Farmacji Weterynaryjnej PIWet-PIB w Puławach realizuje 
program „Analiza stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 
u zwierząt gospodarskich” na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 
244/2008 w ramach programu wieloletniego „Ochrona zdrowia pu-
blicznego” jako element koordynowanego przez Europejską Agencję 
Leków – EMA Project on Monitoring of Sales of Veterinary Antimicrobial 
Agents in Europe. Jest on dopełnieniem Narodowego Programu Ochro-
ny Antybiotyków oraz Krajowego Programu Badań Pozostałości Che-
micznych w Tkankach Zwierząt, w tym Programu Badań Lekooporno-
ści. 

Założenia realizowanego tematu: dobrowolny udział w badaniach 
sondażowych podmiotów uczestniczących w obrocie plw. Gatunki 
zwierząt: świnie, bydło, drób. Uczestnikami programu są: producenci 
i dystrybutorzy, hurtownie farmaceutyczne, którzy otrzymują deklara-
cję o zachowaniu poufności oraz lekarze weterynarii (podpisują umo-
wę). Opracowywane wyniki przedstawiane są w przeliczeniu na sub-
stancje farmakologicznie czynne (grupy farmakologiczne antybioty-
ków, sulfonamidów) z pominięciem nazw handlowych i nie są przypi-
sywane żadnemu podmiotowi prawnemu czy fizycznemu. 

Fazy krajowego programu badawczego: faza koncepcyjna i opra-
cowanie metodologii badań – pozyskanie statystycznie reprezentatyw-
nej liczby uczestników badań sondażowych (praktykujących lekarzy 
wet., hurtowni leków weterynaryjnych). Wytypowanie przez Woje-
wódzkich Lekarzy Weterynarii ok. 7 powiatów (PIWet) w każdym wo-
jewództwie o znaczącym udziale trzody chlewnej, bydła lub drobiu w 
podejmowanej farmakoterapii weterynaryjnej. Wytypowanie przez Po-
wiatowych Lekarzy Weterynarii potencjalnych lekarzy wet.-praktyków 
świadczących usługi w wymienionym zakresie lecznictwa. Podpisywa-
nie umów z lekarzami weterynarii deklarującymi uczestnictwo 
w badaniach sondażowych – kwartalne przesyłanie danych drogą elek-
troniczną (ankieta) o ilościach zakupionych/ stosowanych plw 
(antybiotyki, sulfonamidy) w kolejnych latach realizacji programu. 

PRAKTYKA TERENOWA 
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Hurtownie leków weterynaryjnych pomimo urzędowego obowiązku 
sprawozdania ze sprzedaży plw dla administracji weterynaryjnej zgod-
nie z rozporządzeniem MRiRW (Dz.U. 123 poz.799), uczestniczą w pro-
gramie. Uzyskane wyniki badań sondażowych są dla nich nie do prze-
cenienia z uwagi na rozpoznanie trendów i preferencji w wyborze 
określonych grup antybiotyków i sulfonamidów do prowadzonej tera-
pii.  

Dotychczasowe wyniki: projekt pilotażowy przeprowadzony 
w 2009 roku przez Zakład Farmacji Weterynaryjnej PIWet-PIB w Puła-
wach objął badaniem 24 hurtownie farmaceutyczne (producenci i dys-
trybutorzy), z 10 dziesięciu z nich otrzymaliśmy raporty. Celem pro-
gramu pilotażowego było uzyskanie danych o plw zawierających: an-
tybiotyki i sulfonamidy z uwzględnieniem nazwy handlowej prepara-
tu, całkowitej ilości wprowadzonego produktu, wielkości opakowania 
(np. obj. 25, 50, 100, 250 ml). Wstępne wyniki wskazują iż: na pierw-
szym miejscu klasyfikowały się tetracykliny, następnie β-laktamy 
i pleuromutyliny oraz makrolidy i sulfonamidy. Statystyczne opraco-
wywanie wyników w zakresie reprezentatywności respondentów, po-
zycjonowania produktu, szacowania udziału na rynku oraz trendów 
i tendencji stosowania plw w kolejnych latach programu będzie kon-
sultowane z profesjonalną firmą biostatystyczną specjalizującą się w 
badaniach obrotu farmaceutycznego. 

Wnioski: Z danych przesłanych przez hurtownie weterynaryjne 
wynika, że tendencje stosowania plw są porównywalne z szeregiem 
innych krajów UE, jakkolwiek różnią się od krajów skandynawskich 
odnośnie preferencji stosowania grup antybiotyków.  

Podsumowanie: doświadczenia krajów realizujących programy 
monitoringu nad obrotem plw wskazują na celowość i zasadność pozy-
skania nie tylko ilościowych, ale także jakościowych danych o wetery-
naryjnym rynku farmaceutycznym. Pozwoliły one rozpoznać preferen-
cje i trendy podejmowanej farmakoterapii weterynaryjnej. W wypadku 
zwierząt-producentów żywności umożliwiły weryfikację doboru anty-
biotyków, np. ograniczenie stosowania fluorochinolonów, pozostawia-
jąc je jako leki „ostatecznego rzutu” w terapii z wyboru (kraje skandy-
nawskie).  

Informacje o programie: strona: < http://www.piwet.pulawy.pl > 
ikona: < Monitoring Produktów Leczniczych Weterynaryjnych > oraz 
telefonicznie: Zakład Farmacji Weterynaryjnej PIWet-PIB Puławy, tel. 
81 889 3281, 81 889 3108 lub 81 889 3295. 

■ 

Analiza stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych... 
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DUBAJDUBAJDUBAJDUBAJ    
 
 
Rok po skończeniu studiów dzięki znajomemu doktorowi z War-

szawy dostałem propozycję wyjazdu do lecznicy w Dubaju. Decyzję 
podjąłem bez wahania – oczywiście lecę. Bilet zarezerwowałem z mie-
sięcznym wyprzedzeniem z przesiadką w Amsterdamie – cena niższa 
niż się spodziewałem – niecałe dwa tysiące w obie strony. Zacząłem 
uczyć się angielskiego słownictwa weterynaryjnego, czytać o Emira-
tach i zwyczajach tam panujących. Do tej pory moja wiedza o Dubaju 
kończyła się na słynnej wyspie palmie i najwyższym budynku świata.  

Dubaj jest miastem i 
zarazem stolicą emiratu 
Dubaj. Większość miesz-
kańców Dubaju to obco-
krajowcy – Azjaci, Europej-
czycy, Afrykanie, rdzen-
nych mieszkańców jest 
może z 10% i te 10% żyje, o 
czym przekonałem się na 
miejscu, jak królowie – nie 
płacą podatków, rachun-
ków. Rząd często sponso-
ruje rdzennym Dubajczykom wille, za które także nie muszą później 
płacić. Emirat Dubaj jest jednym z siedmiu emiratów tworzących Zjed-
noczone Emiraty Arabskie (ZEA). Stolicą ZEA jest Abu Dhabi znajdują-
ce się w emiracie o tej samej nazwie. W tej chwili nie ropa, a finanse 
i turystyka są głównymi dziedzinami przynoszącymi największy do-
chód Emiratom. Wielu inwestorów przyciągnęło też to, iż w Emiratach 
nie ma podatków, choć tak naprawde one są, tylko sprytnie ukryte np. 
w postaci obowiązkowych rocznych wiz pracowniczych.  

W końcu nadszedł upragniony dzień wylotu. Pożegnałem się 
z rodziną, znajomymi i pełen energii wsiadłem do samolotu. Lot trwał 
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około 8 godzin. Po wylądowa-
niu zostałem dokładnie spraw-
dzony włącznie, co mnie za-
skoczyło, ze skanowaniem oka. 
Niestety obywatele RP jako 
nieliczni z Unii Europejskiej 
mają obowiązek wizowy 
i w związku z tym są dokład-
nie kontrolowani. Wylądowa-
łem około godziny 23. Mimo 
tak późnej pory na zewnątrz budynku lotniska panowała temperatura 
około 30 st. Celcjusza. Uczucie gorąca potęgowało wilgotne powietrze. 
Lubię ciepło, ale do tych temperatur nie udało mi się przyzwyczaić 
przez cały mój pobyt. W dzień w pełnym słońcu pól godziny było gra-
nicą wytrzymałości. 

Pierwsze wrażenie podczas jazdy w nocy z lotniska do mieszkania 
jest trudne do opisania. Jechaliśmy główną ulicą Dubaju, która sama 
w sobie robi wrażenie, w jedną stronę jest 6-7 pasów ruchu. Wieżowce, 
które mijaliśmy pięknie oświetlone, a przez szybę samochodu nie dało 
się ich objąć wzrokiem. Wszystko nowoczesne, wybudowane najdaw-
niej 30 lat temu. Po przyjeździe do mieszkania – kolejne pozytywne 
zaskoczenie – basen na dachu z widokiem na najwyższy budynek 
świata Burj Dubai. Widok był oszałamiający. Ciekawostką jest to, że 
w Dubaju baseny są chłodzone. Bez tego temperatura wody z pewno-
ścią sięgnęłaby 40 st. Celcjusza. Mieszkałem tuż obok słynnego krytego 
stoku narciarskiego, do którego niestety musiałem brać taksówkę i je-
chać, ponieważ władze Dubaju nie zdążyły jeszcze wybudować chod-
ników. W Dubaju wszyscy poruszają się samochodami, więc chodniki 
i przejścia nad autostradami, poza ścisłym centrum miasta są niepo-
trzebne. Moja przygoda z komunikacją publiczną skończyła się na tym, 
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że nie mogłem dotrzeć do przystanku autobusowego po drugiej stronie 
autostrady. Na szczęście po tygodniu pobytu stałem się szczęśliwym 
posiadaczem pożyczonego samochodu. Umożliwiło mi to dokładne 
zwiedzenie Dubaju i sąsiednich emiratów.  

Miasto wydaje się w ciągłej budowie. Powstają całe nowe dzielnice 
z oddzielnymi centrami handlowymi, parkami wodnymi, całą infra-
strukturą. Na każdej ulicy buduje się coś nowego, nowe wieżowce, wil-
le, w zatoce nowa wyspa palma, Dubai Word, wszędzie widoczne są 
budowy, a na budowach głównie Hindusi i Pakistanie. Pracują oni 
w upale za bardzo niewielkie pieniądze. Dysproporcje w Dubaju mię-
dzy bogatymi a biednymi są ogromne. Z jednej strony bogaci, w nowo-
czesnych samochodach z pięknymi willami, zarobkami sięgającymi 
setek tysięcy dolarów, a z drugiej imigranci z Azji pracujący i mieszka-
jący w strasznych warunkach, zarabiający ledwo na jedzenie. W Polsce 
mówi się o dysproporcjach w zarobkach Polaków, ale tam różnice są 
o wiele większe i bardzo widoczne. 

Weterynaria w Emiratach sporo różni się od weterynarii w Polsce. 
W Dubaju jest około 10 lecznic na całe miasto, nie ma hurtowni leków 
weterynaryjnych z prawdziwego zdarzenia, część leków jest w ogóle 
niedostępna i trzeba je swoimi sposobami przewozić przez granicę. 
Głównymi pacjentami lecznic nie są lokalni mieszkańcy, którzy o małe 
zwierzęta raczej nie dbają, tylko ludzie z zagranicy – Anglicy, Francuzi, 
Hiszpanie. Polaków w Dubaju jest bardzo mało, najczęściej są to specja-
liści wysokiej klasy, bardzo doceniani w Emiratach. Generalnie z kim 
tylko nie rozmawiałem, każdy miał dobre zdanie o Polsce, jak 
i o Polakach. Ciekawe jest to, iż ludzie mieszkający w Dubaju kojarzą 
Polskę ze strefą Schengen, a więc z zamożnością i nowoczesnością. 

Lecznica, w której miałem okazję przebywać zajmowała się lecze-
niem małych zwierząt. Wyposażona była w RTG, USG, laboratorium, 
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sale chirurgiczną i szpital. Pracuje tam jeden lekarz i pełen personel 
techniczny, więc lekarz jest odciążony od wielu czynności do których 
jestem przyzwyczajony w Polsce, jak na przykład przygotowanie psa 
do operacji czy opieka pooperacyjna. Dzięki bogatemu wyposażeniu 
lecznicy miałem okazję przyjrzeć się dokładniejszej diagnostyce i asy-
stowałem przy wielu ciekawych zabiegach chirurgicznych. Widziałem 
wiele chorób rzadko spotykanymi w naszej strefie klimatycznej, jak 
choćby udar słoneczny. Koty całkiem dobrze radziły sobie z upałem 
panującym w Dubaju, psy, szczególnie rasy Husky, Malamut o wiele 
gorzej. Według mnie rasy psów długowłosych, czy też pochodzące 
z rejonów Arktyki raczej nie powinny przebywać w Dubaju. Normą 
było strzyżenie na bardzo krótko Owczarków Niemieckich czy Labra-
dorów, nie wyglądały po tym najlepiej, ale przynajmniej było im trosz-
kę lżej. 

W trakcie pobytu w Emiratach miałem okazję przebywać w staj-
niach Szejków. Arabowie o konie dbają, stajnie są klimatyzowane, 
w boksach jest bardzo czysto, wszystko pod 24-godzinnym nadzorem 
kamer i ludzi. Konie oczywiście czystej krwi arabskiej, każdy wart 
przynajmniej tyle co dobry samochód. Zwiedzanie Emiratów nie jest 
wcale takie przyjemne – przynajmniej w miesiącach letnich. Podczas 
podróży do Al Ain – jedynych gór w Emiratach, zwiedzanie ogranicza-
ło się do 5-minutowych sesji zdjęciowych poza klimatyzowanym samo-
chodem. Nawet wspomniane góry wyglądały tak jakby rozpadały się 
od upałów. Na szczycie jednej z gór, na którą prowadziła asfaltowa 
droga upał wcale nie był mniejszy, za to rekompensował go przepięk-
ny widok na pustynię i sąsiedni Oman. Podczas podróży po Emiratach 
zauważyłem, że jest tam dość dobrze rozwinięta hodowla bydła, szcze-
gólnie we wspomnianym regionie Al Ain widać wiele obór i charakte-
rystyczne koliste sztucznie nawadniane pola.  

Jedną z wielu rzeczy przez które zatęskniłem do Polski (poza przy-
jemnym chłodem) była nasza flora, choćby sosna pospolita. Egzotyczna 
palma podziwiana przeze mnie przed wyjazdem tylko na zdjęciach 
powoli stawała się niewielkim krzakiem. Cała trawa w Dubaju jest 
sztucznie nawadniana – owszem cieszy oko, ale odpocząć na niej się 
nie da. 

■ 
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Lek. wet. Stefan Popko 
 
 

„STRACILIŚMY WSZYSTKO”„STRACILIŚMY WSZYSTKO”„STRACILIŚMY WSZYSTKO”„STRACILIŚMY WSZYSTKO”    
––––    MÓWIĄ POSZKODOWANIMÓWIĄ POSZKODOWANIMÓWIĄ POSZKODOWANIMÓWIĄ POSZKODOWANI    
 
 

Katastrofy naturalne nawiedzają wszystkie kontynenty świata. Te 
zjawiska atmosferyczne i geofizyczne nie występują w Polsce dość czę-
sto, ale w ostatnich latach napawają nas trwogą, coraz częściej Polacy 
walczą z powodziami, osuwiskami, huraganami, trąbami powietrzny-
mi, ulewami deszczowo-gradowymi oraz pożarami. Te zjawiska po-
chłaniają nie tylko cały dorobek pokoleniowy, cały majątek rodzinny, 
ale także i istoty ludzkie oraz zwierzęce. 

Na południu kraju największe zagrożenia stanowiły i stanowią wo-
dy następujących rzek oraz ich dopływy: Wisły, Odry, Sanu i Wisłoku 
oraz Warty. Na Podkarpaciu po przejściu dwóch fal powodziowych, 
tak ogromnych strat w infrastrukturze przeciwpowodziowej, budyn-
kach mieszkalnych i gospodarczych nigdy dotąd nie notowano, o tym 
świadczą dołączone zdjęcia z okolic Sandomierza, Gorzyc, Trześni 
i Zalesia. 
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Zaskoczył mnie widok krzeseł zawieszonych wśród gałęzi drzew. 
Skala zniszczeń jest niespotykana i o wiele wyższa niż w latach 1997 
czy 2001, można to dostrzec na zamieszczonych zdjęciach. Słyszy się 
płacz, rozpacz, niepewność jutra. Ludzie, którzy stracili swoje domy, 
gospodarstwa, zakłady pracy z lękiem patrzą w przyszłość i zachmu-
rzone niebo. 

Korzystając ze swej wieloletniej praktyki terenowej lekarza wetery-
narii na terenach podmokłych, rozlewiskach, a teraz powodziowych, 
chciałbym kolegom rolnikom, a zwłaszcza hodowcom bydła mleczne-
go, owiec, kóz i innych zwierząt wolno żyjących na terenach po powo-
dziowych zwrócić uwagę na Helmintozy czyli robaczyce (choroby in-
wazyjne), zwłaszcza motylicze, wylęgające się późną jesienią: listopad, 
grudzień, a nawet zimą: styczeń, luty, marzec, nicieni tasiemca itp. 
Chorobami inwazyjnymi lub pasożytniczymi, zwiemy takie jednostki 
chorobowe w których przyczyną są organizmy pasożytnicze. Chociaż 
pasożytnictwo, jako zjawisko ogólnej współzależności organizmów 

„Straciliśmy wszystko” – mówią poszkodowani 
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dotyczy zarówno zwierząt, ludzi jak i roślin, te jednak już tradycyjne 
choroby wywołane przez rośliny zawilgocone, spleśniałe, gdzie rozwi-
jają się grzyby, bakterie, wirusy nazywamy chorobami infekcyjnymi 
(zakaźnymi), które mogą pojawiać się na terenach popowodziowych 
u zwierząt i ludzi. 

Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na metale ciężkie w wodzie pit-
nej dla ludzi i zwierząt a zwłaszcza na: Pb. Cd, Hg, Cr, Cu, Zn, Fe, Ni 
i inne pierwiastki toksyczne. Problem narażenia ludzi i zwierząt na me-
tale ciężkie w paszy i wodzie pitnej z terenów popowodziowych jest 
trudny do oszacowania zwłaszcza wody pitnej, szczególnie gdy zwie-
rzęta korzystają z przypadkowych ujęć na pastwiskach (bydło, owce, 
kozy, konie i inne zwierzęta wolnostojące). Obszary o silnym zanie-
czyszczeniu metalami toksycznymi powinny być wyłączone z produk-
cji roślinnej. A jeżeli skażenie dotyczy np. zbóż, czy innych roślin siew-
nych, należy przeznaczyć je na materiał siewny, lub uprawiać na tym 
terenie rośliny dla potrzeb przemysłowych jak np. len, konopie, wikli-
ny i inne rośliny na opał. Dopuszczalną zawartość metali ciężkich 
w paszy i w wodzie gospodarczej określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Ochrony Środowiska, zaś dla wód śródlądowych, po-
wierzchniowych, także używanych dla żywienia i pojenia zwierząt 
określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa. 

Godna j uwagi jest książka Pana dr wet. Sebastiane E. Heath pt. 
„Postępowanie ze zwierzętami w katastrofach”. Zdaniem autora tej 
książki wokół katastrof narosło wiele mitów i nieporozumień jakich-
kolwiek działań zaradczych dla zwierząt i ich właścicieli, którzy też 
powinni być objęci odpowiednia opieką. 

W czasie pobytu wśród powodzian zauważyłem jak ważną rzeczą 
jest umiejętność współpracy, współdziałania w zespole zwłaszcza 
w obliczu nagłych zagrożeń. 

■ 

PRAKTYKA TERENOWA 



27 

 
 
Joanna Piekut  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku 
 
 

STRACH MA WIELKIE OCSTRACH MA WIELKIE OCSTRACH MA WIELKIE OCSTRACH MA WIELKIE OCZY. WŚCIEKLIZNAZY. WŚCIEKLIZNAZY. WŚCIEKLIZNAZY. WŚCIEKLIZNA    
 
 

Niby wszystko o wściekliź-
nie wiemy. Nie robią na nas 
wrażenia kolejne codzienne 
zgłoszenia o gryzących psach. 
Wystawiamy decyzje z nakazem 
obserwacji i po poznaniu oko-
liczności, w których doszło do 
pogryzienia doskonale zdajemy 
sobie sprawę z tego, że robimy 
to w większości przypadków 
dla czystej formalności, bo tak 
nakazuje obowiązujące prawo, niż z faktycznego podejrzenia wściekli-
zny. Wyznaczamy po prostu szeroki margines bezpieczeństwa. 

Taki spokój (nie mylić z lekceważeniem!) i obiektywizm w stosun-
ku do wścieklizny mamy w sobie jednak tylko my-lekarze weterynarii, 
a wynika on po prostu z wiedzy, którą dysponujemy. Studia weteryna-
ryjne odczarowują przed nami tą chorobę z otoczki strachu, która jej 
powszechnie towarzyszy. Owszem, jest to choroba śmiertelna i należy 
do spraw z nią związanych podchodzić jak najbardziej poważnie, jed-
nak na drugim miejscu powinien znaleźć się zdrowy rozsądek podpar-
ty wiedzą właśnie. 

W sierpniu wyznaczono w Białymstoku dwa ogniska wścieklizny- 
na osiedlu Dziesięciny i Dojlidy Górne. Obydwa po uzyskaniu dodat-
nich wyników badania immunofluorescencyjnegoi u nietoperzy. 
Pierwszy nietoperz wpadł do mieszkania i został złapany przez jego 
właścicielkę. Niestety zwierzę zdołało ją ugryźć. Lekarz weterynarii 
z najbliższej lecznicy, do którego kobieta zgłosiła się z prośbą o radę, 
zalecił przekazanie nietoperza na obserwację. I tu ukłon w stronę leka-
rza weterynarii za rozsądek i właściwą postawę, bo choć sam nie ma 
wyznaczenia do obserwacji, nie zlekceważył tego przypadku. Nieto-
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perz w niewoli oczywiście po trzech dniach padł i został przekazany 
do badania.  

Drugi dodatni nietoperz został znaleziony martwy w pobliży domu 
prywatnego.  

W obydwu przypadkach Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął 
stosowne w takich przypadkach działania i wprowadził odpowiednie 
procedury. I to, jak się później okazało było ze wszystkiego najprost-
sze… 

Po podaniu wszystkich informacji do publicznej wiadomości oka-
zało się, jak wielkie oczy ma strach. 

Strach związany ze słowem WŚCIEKLIZNA.  
Przeciętny człowiek nie wie nic na temat wścieklizny poza tym, że 

to choroba śmiertelna i kojarzy ją z ugryzieniem psa, rzadziej kota. Na-
tomiast kiedy na scenę wkroczył nietoperz, rozszalały się emocje. I tak 
rozpoczęliśmy serię cierpliwego tłumaczenia i obalania mitów związa-
nych z wścieklizną. Poniżej przedstawię najczęściej poruszane kwestie: 
− nietoperze żyjące w Polsce nie atakują ludzi, nie wplątują się we wło-

sy i nie piją krwi 
− nie wolno zabijać nietoperzy – wszystkie ich gatunki są w Polsce ob-

jęte ścisłą ochroną 
− nie jeździmy łapać nietoperzy w mieszkaniach 
− lis ma prawo zdechnąć w lesie i innym miejscu widocznym dla ludzi 
− gołąb, nawet zdechły nie przenosi wścieklizny 
− nietoperz nie jest ptakiem, to ssak 
− kot, który złapał nietoperza, którego wynik badania był ujemny, mo-

że mieszkać znowu w domu i można go głaskać i karmić 
− wirus wścieklizny nie przenosi się przez wiatr 
− zarazić się można tylko przez kontakt bezpośredni ze śliną zakażo-

nego zwierzęcia, nie, nietoperze nie plują 
− spodni, za które szarpnął pies nie trzeba utylizować 
− lis, którego zabił samochód nie musiał być wściekły, żeby wyjść na 

drogę 
− każde żywe stworzenie musi kiedyś swój żywot zakończyć 
− pod koniec lata nietoperze muszą przygotować się do snu zimowego 

więc żerują intensywniej, żywią się owadami 
− złapany nietoperz próbuje ugryźć, piszczy i syczy bo się broni 
− wysuszony nietoperz nie jest źródłem zakażenia. 

Takie rozmowy prowadzone po kilka dziennie potrafią naprawdę 
wyczerpać i czasem zepsuć humor na resztę dnia, a trzeba zdawać so-
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bie sprawę, że nie trwają one po kilka ale po kilkanaście minut, w cza-
sie których trzeba z siebie wykrzesać ogromne pokłady cierpliwości 
a nierzadko i powagi. Trzeba głosem opanowanym przekazać, że przynie-
siony do badania nietoperz to zwymiotowana mysz czy młody gołąb. 

Przekonaliśmy się też jak szybko można wprowadzić do obiegu 
nieprawdziwą informację siejącą panikę i jak trudno jest ją później 
sprostować. Dla mediów atrakcyjniejsza jest niesprawdzona sensacja 
niż nudne fakty.  

Przy okazji wścieklizny u nietoperzy ujawnił się wyraźnie problem 
szczepienia kotów przeciwko tej chorobie. W Polsce koty nie podlegają 
obowiązkowym szczepieniom. W przypadku nietoperzy, które trafiły 
do nas do badania w ostatnim czasie, 99% było złapanych przez koty. 
Pies nawet martwym nietoperzem się nie zainteresuje, łowny kot, 
owszem, przyniesie go swojemu panu na próg. Wszystkim ludziom, do 
których mogliśmy dotrzeć z informacją zalecaliśmy regularne szczepienie 
kotów. To koty można szczepić?! Tak, można i powinno się szczepić.  

Szczepienie psów pomimo, ze obowiązkowe jest często traktowane 
przez właścicieli po macoszemu. Do czasu kiedy ich pies złapie kogoś 
zębami. Pomijam tu kwestię, że w większości takich przypadków win-
ny jest sam poszkodowany. Jaka jest później reakcja? To za darmo? Do-
brze, poddam psa obserwacji, niech sobie lekarz przyjeżdża oglądać 
psa. A potem śmieje się w głos, że on jest gość bo psa nie szczepi, za 
obserwację nie płaci, ma 3 psy a sąsiad jak frajer to niech płaci za szcze-
pienia. Uśmiech na twarzy znika, kiedy jego pies potraktuje zębami 
jego samego. Wtedy jest oj oj oj!  

Zbliża się akcja masowego szczepienia psów. Proszę pamiętać, że 
zgodnie z art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. nr 
69, poz. 625 z późn. zmianami) za nie poddanie się obowiązkowi zacze-
pienia psa przewidziana jest kara grzywny. Lekarz weterynarii, który 
jako pierwszy poweźmie informację o nieszczepionym psie powinien o 
tym fakcie zawiadomić właściwą terytorialnie jednostkę Policji. Z przy-
jemnością udostępnię właściwy wzór takiego zawiadomienia. Ponie-
waż wydaje się, że jedynie kara finansowa jest w stanie przemówić do 
właścicieli psów, należy więc podjąć takie działania. Wieści szybko się 
rozchodzą, więc jeden ukarany przestrzeże następnych. Zgadzam się, 
że nie jest to wdzięczne zadanie, ale w końcu zamiast narzekać, że 
z roku na rok ludzie szczepią coraz mniej psów, warto coś w tym kie-
runku zacząć robić i w terenie. 

■ 
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Grzegorz Tabasz 
 
 

LEŚNY DZIENNIKLEŚNY DZIENNIKLEŚNY DZIENNIKLEŚNY DZIENNIK    
 
 
Gronostaj 

Jeszcze pół wieku temu gronostaj występował głównie na starych 
obrazach w postaci pięknego futra okrywającego barki królów, książąt, 
tudzież rektorów wyższych uczelni. 

Jak się ma dwadzieścia tysięcy ślicznych włosów na centymetr 
kwadratowy śnieżnobiałego futra, to wszyscy widzą w zwierzaku je-
dynie ekskluzywne okrycia. Gdy właściciel pożądanego futerka ma 
zaledwie trzydzieści centymetrów długości, to na skromną pelerynkę 
dawało głowę kilkadziesiąt zwierzątek, a na ciuch stać było tylko bar-
dzo bogatych ludzi. Tym sposobem gronostaje stały się w Europie 
wielką rzadkością. W dwudziestym wieku wzięto go pod ochronę, co 
było o tyle łatwe, bo prawie wyginął ze szczętem, a i z powodu rozlicz-
nych rewolucji zastępy koronowanych głów uległy mocnemu przerze-
dzeniu. Zresztą w modę weszły futra sztuczne, a zubożałe uniwersyte-
ty zaczęły swoim rektorom fundować tradycyjne nakrycia z podraso-
wanego królika, który z oddali wyglądał prawie tak samo jak grono-
staj. Proszę mi wybaczyć ten nieco długi wstęp, ale muszę jakoś uspra-
wiedliwić wiadomość, że posiadacze kultowego futra wiodą spokojny 
żywot, niekiedy w samym centrum miasta. Przez pół roku spotykałem 
gronostaja parę razy w tygodniu i mijałem obojętnie. Po prostu brałem 
go za łasicę. Kiedy jednak zobaczyłem coś, co w pierwszej chwili wzią-
łem za znanego łowcę myszy w zimowej szacie, zacząłem zastanawiać 
się nad jego ogonem. Domniemana łasica miała długi ogonek z wyraź-
nym, czarnym końcem. Rozdział poświęcony gronostajowi opuszcza-
łem z premedytacją, bo, nie wiedzieć czemu, w pamięci utkwił mi, jako 

Bezpieczeństwo pasz a kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywności...  
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mieszkaniec dziwacznych puszcz. Większy kuzyn łasicy żyje w tych 
samych miejscach co łasica, od krajów lasów, łąk i pól, po parki i luźno 
rozrzucone zabudowania. Gronostaj to wytrawny łowca gryzoni i pta-
ków, a dzięki większym rozmiarom ciał poważa się skutecznie atako-
wać młode zajączki i bażanty. W podmiejskich okolicach penetruje ko-
sze na odpadki w poszukiwaniu resztek mięsa i przy okazji morduje 
szczury. Rozglądajcie się bacznie dookoła: może tuż obok was mieszka-
ją gronostaje. 

 
 

Kariera z łabędzia 
Słowo „łabędź” zazwyczaj kojarzy się ze znanym motywem mu-

zyczno – baletowym i wyciskającą łzy bajką o brzydkim kaczątku. Ła-
będź doskonale nadaje się na symbol sukcesu. 

Kilkadziesiąt lat temu w Polsce i Zachodniej Europie był ptakiem 
raczej dzikim. Ot, gdzieś tam jakiś bogacz hodował sobie dla ozdoby 
parę łabędzi w dworskim stawie, ale w naturze te duże ptaki mieszkały 
na północy i wschodzie kontynentu. Po wojnie łabędzie nagle ruszyły 
na podbój Europy. Najpierw zajęły duże jeziora, później rzeki, a na 
końcu miejskie sadzawki. Ludzie patrzyli na nie z sympatią (to wpływ 
wspomnianej bajki) ,a że przy okazji ptaki szybko się oswajały, sukces 
był murowany. Właściwie wszystko łabędziowi sprzyjało: potężny 
ptak ważący nawet i piętnaście kilogramów praktycznie nie posiada 
wrogów naturalnych. Nie uderzy w niego jastrząb, a lis czy pies po-
traktowany solidnym dziobem szybko zwieje z podkulonym ogonem. 

Przy okazji chciałbym uprzedzić, że łabędź ma niezły temperament 
i potrafi się zdenerwować, do czego za chwilę wrócę. O ile w okresie 
zimowym, łabędzie prawie że łaszą się do ludzi skutecznie żebrząc 
o pokarm, to już od wiosny zmieniają się nie do poznania. Ktokolwiek 
płynął kajakiem obok łabędziego gniazda wie, że ptak w obronie tery-
torium potrafi zmienić się w białą furię, której z powodu rozmiarów 
lekceważyć nie sposób. Przyroda w agresywnych zwyczajach łabędzi 
ukryła skuteczny mechanizm regulujący ich liczbę. Otóż białe ptaki są 
straszliwymi egoistami i posiadacze gniazda zaciekle przeganiają z naj-
bliższego otoczenia każdego innego łabędzia. Im więcej ptaków nad 
wodą, tym częściej terytoria nakładają się na siebie i co rusz pomiędzy 
ptakami dochodzi do awantur. Sprzeczki i walki sprawiają, że ptaki 
zrywają się z gniazd i w bitewnym szale gniotą własne jaja czy piskla-
ki. 

Leśny dziennik 
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Choć teoretycznie jedna para może znieść i dziesięć jaj, to im bar-
dziej „załabędzione” miejsce, tym mniej młodych. Jak się łatwo domy-
śleć, najwięcej potomstwa mają pary mieszkające w dużym oddaleniu 
od siebie. Mechanizm prosty, a skuteczny. 

 
 

Żółtodziób 
Żółtodziób to osoba młoda, niedoświadczona, narażona na bolesne 

ciosy od życia. Zgrabne określenie nie dotyczy kosów. Smoliście czarne 
ptaki są często spotykane w miastach, parkach i ogrodach. Posiadają 
niezłe umiejętności muzyczne i, jak chcą, to potrafią całkiem ładnie 
gwizdać.  

Wrócę jednak do barwy dzioba. Otóż żółty dziób u kosa bynajmniej 
nie jest oznaką młodości. Młode, jednoroczne ptaki mają brązowe dzio-
by, który dopiero w drugim roku życia zaczyna zmieniać barwę na ja-
sną, by w końcu stać się wyraźnie żółtymi. Większość z żyjących na 
wolności ptaków nie dożywa pierwszych urodzin. Połowa, czasem 
jeszcze więcej, ginie i jest to zupełnie normalne zjawisko. Niebywale 
ostrą selekcję przeżywają najzaradniejsi szczęśliwcy. Drugi rok życia 
oznacza doświadczonego weterana, co to niejedno widział i zapamię-
tał, a żółty dziób to rodzaj zaszczytnego wyróżnienia nadanego przez 
przyrodę. Takiego doświadczonego kosa – żółtodzioba oglądam kolej-
ny rok w gęstym zagajniku. Najwyraźniej nie odleciał na południe. Mo-
że ma tajne informacje o łagodnej zimie, ale ja bym postawił na do-
świadczenie. Miejsce na zimowisko wybrał bardzo precyzyjnie. 

Wysokie, rosochate sosny dają ochronę od wiatru i zatrzymują 
śnieg. Gęsty podszyt z kolczastej tarniny i dzikiej róży zabezpiecza 
przed drapieżnikami. Podejrzewam, że nawet zwinna kuna nie poradzi 
sobie w kolczastym gąszczu. Derenie świdwy, kaliny i trzmieliny wciąż 
uginają się pod ciężarem owoców, więc głód mu nie grozi. Po ostatnich 
mrozach widziałem go jak ze stoickim spokojem czekał aż promienie 
słońca roztopią coś na śniadanie. Część jego pobratymców wynosi się 
w październiku parę setek kilometrów na cieplejszy zachód. Ryzykują 
trudy podróży w zamian za większe szanse na przetrwanie. Pojawią 
się u nas później, gdzieś w początku kwietnia. W tym czasie kosy, któ-
re przezimowały szybciej, znajdą sobie partnerkę i wybiorą lepszy re-
wir. Czyli uprzedzą konkurencję. Będą mieć więcej piskląt i kto wie, 
może w nagrodę, za podjęte ryzyko, jeden lęg w roku więcej. 

■ 
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HIPERKERATOZA U BYDŁHIPERKERATOZA U BYDŁHIPERKERATOZA U BYDŁHIPERKERATOZA U BYDŁAAAA    
 
 
Hiperkeratoza jest przewlekłym, ogólnoustrojowym schorzeniem, 

opisanym w roku 1941 przez dr. Petera Olafsona profesora patologii 
z Nowego Jorku (State Veterinary College) (Hagan, 1950). Wówczas 
opisano, że choroba występuje w różnych porach roku lecz szczególnie 
późną zimą i wczesną wiosną. Podczas przebiegu choroby dominują 
zmiany skórne, charakteryzujące się nadmiernym rogowaceniem 
i przerostem zrogowaciałego nabłonka często wielowarstwowego pła-
skiego z pełną keratyzacją bądź zaburzeniami w rogowaceniu. W hi-
perkeratozie skóry rogowaciejące komórki naskórka są skupione na 
powierzchni skóry. Należy jednak dodać, że chorobie towarzyszyć mo-
gą również brodawkowate rozrosty błony śluzowej i jej podściółki łącz-
notkankowej jamy ustnej, języka, przełyku, żwacza oraz innych odcin-
ków przewodu pokarmowego, przewodów i pęcherzyka żółciowego. 
Z uwagi na rozmieszczenie zmian chorobowych wyróżniamy hiperke-
ratozę miejscową i ogólną. Ponadto znana jest hiperkeratoza dziedzicz-
na zwana „chorobą rybiej łuski” lub „cielęciem pancernym”. 

 
Przyczyny 

Początkowo czynnik etiologiczny choroby nie był znany. Dlatego 
parakeratozę nazywano chorobą X. Dopiero później w wyniku wielu 
eksperymentów udowodniono że chorobę można wywołać podając 
krowom przez dłuższy okres czasu siano z lucerny (Alfa-alfa) zawiera-
jące dodatkowo fosforan wapnia (Ca(HPO4). Następnie zaobserwowa-
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no parakeratozę w skutek długo trwającego żywienia bydła paszami 
przemysłowymi i paszami o sztucznie obniżonej zawartości kwasów 
tłuszczowych. Stwierdzono wówczas jednocześnie zmniejszenie stęże-
nia witaminy A we krwi bydła. Na terenie Niemiec stwierdzono na-
stępnie, że hiperkeratozę ogólną mogą wywołać poprzez stosowane 
w przemyśle wysoko chlorowane naftaleny. Wśród wysoko chlorowa-
nych naftalenów istotny jest tetrapenta-hepta-chlornaftalen mogący się 
znaleźć w środkach ochrony drewna, niektórych olejach silnikowych 
i w paszach pochodzenia przemysłowego zanieczyszczonych smarami 
(Gregory i wsp., 1954; Olson 1969). Środki te wywoływały chorobę na-
wet po kilkunastu latach od chwili impregnacji drewna. Podobne efek-
ty zaobserwowano stosując wówczas niektóre środki owadobójcze 
i preparaty jodowe (Foret 2005). Chorobę można także wywołać nara-
żając bydło na wzmożoną emisję arsenu. Natomiast do przyczyn hiper-
keratozy miejscowej możemy zaliczyć długo trwający ucisk w miejscu 
ograniczonym np. w okolicy stawów lub przetrzymywanie zwierząt na 
twardych stanowiskach. Zmiany charakterystyczne dla hiperkeratozy 
towarzyszyć mogą również dziedzicznej „chorobie rybiej łuski u by-
dła” (ichthyosis) zwanej także „cielęciem pancernym” lub nadmiernym 
rogowaceniem płodowym (Fi 2003; Testoni 2006). W ostatnich latach 
wielu badaczy zwraca uwagę na wirusowe czynniki etiologiczne hiper-
keratozy (Yukiko i wsp., 2007). 

 
Patogeneza 

Patogeneza hipokeratozy nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że 
podobnie jak innych chorób skóry, jest wynikiem oddziaływania bar-
dzo wielu czynników zewnątrzustrojowych i wewnątrzustrojowych 
w tym o charakterze wolnorodnikowym (Kleczkowski i wsp., 2006). 
Efektem tego są zaburzenia głównie w przemianie białkowej i nad-
mierne wytwarzanie keratyny lub nadmierne zatrzymywania keratyny 
(ichthyosis). Na początku rozwoju hiperkeratozy dochodzi do zaczer-
wienienia obszaru dotkniętego chorobą. Po pewnym czasie skóra staje 
się pogrubiona w wyniku zwiększonej proliferacji keratynocytów co 
powoduje przerost naskórka, komórek warstwy rogowej. Zmiany 
w naskórku dotyczą nie tylko zmian strukturalnych, lecz także aktyw-
ności keratynocytów, których pobudzenie prowadzić może do uwal-
niania szeregu cytokin, będących chemoatraktami dlaneutrofili. Ich mi-
gracja do skóry może powodować nieznaczne nacieczenie komórkowe 
(O´Toole i Fox 2003). 

NAUKA 
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Objawy kliniczne 
Na początku rozwoju choroby można dostrzec intensywne oblizy-

wanie się i lekkie łzawienie. Niekiedy dochodzić może do utraty apety-
tu. Następnie występuje powolna utrata masy ciała oraz biegunka. Do-
chodzi do zaczerwienienia błony śluzowej jamy ustnej i śluzawicy 
a następnie pojawienia się drobnych o kształcie okrągłym owrzodzeń. 
Jeśli nie dochodzi, na tym etapie rozwoju choroby, do uogólnienia pro-
cesu chorobowego to temperatura wewnętrzna ciała utrzymuje się 
w granicach od 37,5 do 39,5 ºC. W przeciwnym wypadku może ulec 
podwyższeniu. Wówczas w okolicy grzbietu, na uszach, po bokach 
klatki piersiowej, na przyśrodkowych stronach kończyn miednicznych 
pojawiają się, wykazując tendencję do rozprzestrzeniania się zrogowa-
ciałe i szorstkie zgrubienia skóry. Czasami mogą one przypominać bro-
dawki, zmieniające się stopniowo w twory przypominające łuski. 
W wyniku nadmiernego wzrostu naskórka rogowego, obserwuje się 
wyraźne zgrubienie pomarszczonej skóry, powstawanie szczelin co 
nadaje niekiedy skórze charakter powierzchni siatkowatopodobnej. 
Zmiany chorobowe umiejscawiają się powyżej powierzchni skóry. Pro-
ces chorobowy ma charakter bardziej intensywny u jałówek niż u by-
dła dorosłego. Ponadto u jałówek dochodzi do kłopotów w rozrodzie 
niekiedy poronień natomiast mleczność ulega obniżeniu.  

W przypadku choroby rybiej łuski u bydła (cielę pancerne, nad-
mierne rogowacenie płodowe) wyróżnia się postać płodową choroby, 
która prowadzi do poronień lub uszkodzeń układu rozrodczego matki 
oraz formę wrodzoną, dotyczącą jedynie wybranych części ciała prze-
ważnie buhajków. Płód dotknięty chorobą ulega ronieniu, rodzi się ma-
ło żywotny bądź martwy i ulega zejściu śmiertelnemu na ogół w ciągu 
2 tygodni. Naskórek jest suchy, zgrubiały i szorstki popękany aż do 
widocznej, czerwono zabarwionej skóry właściwej. Obecne liczne pęk-
nięcia sprawiają, że skóra przybiera postać „rybiej łuski”. Podczas do-
tyku zwierzęta odczuwają bolesność. Błony śluzowe są intensywnie 
czerwone. Miejsca graniczne skóry i błony śluzowej są wywinięte 
w kierunku zewnętrznym. Uszy zwierząt robią wrażenie skróconych 
i pogrubionych. Zmiany mają najczęściej charakter rozsiany lecz nie 
należy wykluczyć także ognisk pojedynczych. Długość ciąży ulega nie-
kiedy wydłużeniu. 

 
Przebieg Choroby 

Na ogół przebieg hiperkeratozy ma charakter przewlekły. Jest on 
jednak uzależniony od wieku bydła. U zwierząt młodszych przebieg 

Hiperkeratoza u bydła 
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choroby jest ostrzejszy zaś u starszych bardziej łagodny, gdzie może 
dojść nawet do samoistnego ustąpienia objawów klinicznych. Śmiertel-
ność może wystąpić lecz raczej u zwierząt młodych. 

 
Zmiany anatomo-patologiczne 

Charakter zmian anatomo-patologicznych zależy od czasu trwania 
choroby. Obserwujemy najpierw stany zapalne a następnie nadmierne 
rogowacenie skóry oraz błon śluzowych, jamy ustnej, przełyku, żwa-
cza, czepca, jelit, przewodów i pęcherzyka żółciowego oraz pochwy. 
Zmiany histopatologiczne o różnym charakterze mogą pojawiać się 
również w jądrach i najądrzach. Rogowacenie może sięgać tkanki pod-
skórnej. Ponadto obserwujemy śródmiąższowe zapalenie kłębuszków 
nerkowych, marskość wątroby, zwyrodnienie trzustki, rogowacenie 
torebek włosowych i łamliwość oraz wypadanie włosa. Skóra na znacz-
nej powierzchni jest sucha, pofałdowana, pokryta licznymi łuskami. 

 
Zmiany histopatologiczne 

Podczas rozwoju procesu chorobowego dochodzi do nadmiernego, 
niepełnego rogowacenia komórek naskórka i tworzenia się mostków 
międzykomórkowych przez nadmierny przerost warstwy rogowej. 
Hyperkeratoza może mieć charakter ortokeratotyczny (orthokeratotic) 
gdzie komórki pozbawione są jąder lub parakeratotyczny (parakerato-
tic) z obecnością komórek jądrzastych (Jelinek i Tachezy 2005) Gdy 
w komórkach warstwy zrogowaciałej występują jądra, to są one jednak 
obkurczone i przybierać mogą kształt pałeczkowaty. W przebiegu 
przewlekłych dermatoz wymienione formy parakeratozy nie są na ogół 
rozpoznawane. W chorobie „rybiej łuski” poza objawami opisanymi 
w rozdziale poświeconym objawom klinicznym innych zmian nie 
stwierdza się. Natomiast w obrazie histopatologicznym można zaob-
serwować wyraźne zrogowacenie powierzchownych warstw naskórka, 
gruczołów skóry, mieszków włosowych oraz obecne są brodawkowate 
twory w skórze właściwej.  

 
Rozpoznanie 

Rozpoznanie choroby opieramy na wywiadzie, badaniu klinicznym 
i badaniach laboratoryjnych do których zaliczamy głównie badanie hi-
stopatologiczne zaś w przypadku powikłań także mikrobiologiczne. 
W badaniu tym należy uwzględnić zarówno izolację jak i identyfikacje 
bakterii i grzybów.  

NAUKA 
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Rokowanie 
Rokowanie może być pomyślne w przypadku rozpoczęcia postępo-

wania leczniczego w początkowym okresie rozwoju choroby, nato-
miast niepomyślne, gdy proces chorobowy jest zaawansowany. W cho-
robie „rybiej łuski’ rokowanie jest niepomyślne. 

 
Diagnostyka różnicowa 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględniać przede wszystkim 
pryszczycę, parakeratozę oraz łupież. Natomiast w diagnostyce różni-
cowej hiperkeratozy rozsianej, parakeratotycznej należy uwzględnić 
łojotok, dermatozy wywołane niedoborem cynku i witaminy A oraz 
zatrucie talem. 

 
Zapobieganie 

Bardzo ważnym elementem profilaktyki jest stała troska o dobro-
stan bydła włącznie z właściwym żywieniem, nie narażanie bydła na 
kontakt z wysoko chlorowanymi naftalenami i związkami arsenu. Po-
nadto istotne jest zwracanie uwagi przez hodowców bydła na elimina-
cje z hodowli osobników dotkniętych dziedziczną chorobą „rybiej łu-
ski” bydła (Jong-Ki 2007). 

 
 

Leki 
keratolityczne 

Leki 
przeciwzapalne 

i ściągające 

Leki przeciw-
bakteryjne 

Leki przeciw-
grzybicze 

Leki inne 

 
1. Oedemo-

san® MC NF 
2. Oedemosan 
3. Permam-

mas 
4. Inne środki 

do stosowa-
nia ze-
wnętrznego 
zawierające 
kwas salicy-
lowy 

 

 
1. Alliogel 
2. Mucosit żel 
3. Herbolen D 
4. Unq. ammo-

nisulfobitumi
nici 

5. Unq. acidi 
borici 

6. Unq. zinci 
oxidati 

 

 
1. Antybiotyki 
2. Sulfonamidy 
 

 
1. Lactoderm 
2. Fungiderm 
 

 
1. Chitopan 
2. Chito-derm 
3. Alu spray 
4. Witamina A 
 

Tab.1. Przykłady wybranych leków mogących mieć zastosowanie  
            w próbach leczenia hiperkeratozy oraz powikłań  

Hiperkeratoza u bydła 
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Leczenie 
Na początku postępowania terapeutycznego miejsca chorobowo 

zmienione należy dokładnie umyć przy pomocy ciepłej wody i mydła a 
następnie osuszyć. Stosujemy środki keratolityczne (zawierające kwas 
salicylowy), przeciwzapalne, bakteriobójcze, przeciwgrzybicze, ściąga-
jące oraz witaminę A. Należy zalecić hodowcy zmianę diety polegającą 
na ograniczeniu stosowania pasz przemysłowych zaś zwiększeniu pasz 
naturalnych bogatych w witaminy i składniki mineralne ( antyoksy-
danty). Choroba „rybiej łuski” na ogół jest bardzo trudna w leczeniu 
i zazwyczaj nie daje ono pozytywnych wyników.  

 
 

 
 
 

Piśmiennictwo 
 
Jong–Ki C., Jung–Min S., Doo–Soo L., Seong–Jun P., Sung–Whang C., Sang– Tae S.: 

Harlequin ichthyosis in a Han Woo calf. J. Vet. Med. Sci.,2007, 69, 553-555. 
FiH.: A triad of bovine inhertyed diseases. N. Z. Vet. J., 2003, 51, 1, 46-47. 
Foret C., J., Corbellini C., Young S., Janowicz P.: Effiacy of two iodine teat dips based 

on reduction of naturally occurring nwe intramammary infections. J.Dairy. Sci., 
2005, 88, 1, 426-432. 

Gregory R. P. Jr., Wise J. C., Sikes D.: Experimental production of bovine hyperkerato-
siswith a feed concentrateexposed to vapor of a highly chlorinated naphthalene. 
J. Am. Vet. Med. Assoc., 1954, 125, 930, 244-246. 

Hagan W.A.: Hyperkeratosis (X-diseases) of cattle in New York State. Can. J. Comp. 
Med. Vet. Sci., 1950, 14, 1, 10-11. 

Jelinek F., Tachezy R.: Cutaneous pappillomatosis in cattle. J. Comp., Pat., 2005, 132, 1, 
70-81. 

Kleczkowski M., Kluciński W., Bartosz G.: Free radicals diseases basics of cattle dis-
eases. Monograph.WPALD, BWLSS, Lomza, 2006, 1-104. 

Olson C.: Bovine hyperkeratosis. (X-sease, highly chorinated naphthalene poisoning) 
historical reviev. Adv. Vet. Sci. Comp. Med., 1969, 13, 101-157. 

O´Toole D., Fox J. D.: Chronic hyperplastic and neoplastic cutaneous lesion (Marjolin´s 
ulcer ) in hot-brandsites in adult beef cattle. J. Vet. Diagn. Inv.2003, 15,1, 64-67. 

Testoni S., Zappulli V., Gentile A.: Ichtyosis in two Chianina calves. D.T.W. 2005, 113, 
9, 351–354. 

Yukiko M., Tomoyuki S., Yoshihiro W., Koichi K., Toru K., Iku U.,  
Shinichi H.: An outbreak of teat papillomatosis in cattle caused by bovine papilloma 

virus (BPV) type 6 and unclassified BPVs. Vet. Micr., 2007, 121, 3-4, 242-248. 
■ 

NAUKA 



39 

 
 

dr Marian Jan Czerski 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży 

Emilian Augustyn Kudyba 
z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży 
 
 

LEKARZE WETERYNARII LEKARZE WETERYNARII LEKARZE WETERYNARII LEKARZE WETERYNARII     
W TROSCE O ZDROWIE PUBLICZNEW TROSCE O ZDROWIE PUBLICZNEW TROSCE O ZDROWIE PUBLICZNEW TROSCE O ZDROWIE PUBLICZNE    

 
 
Weterynaria w świadomości większości osób nadal kojarzy się 

z wizytą w weterynaryjnym gabinecie lekarskim lub wizytą lekarza 
weterynarii w gospodarstwie w których udzielana jest pomoc medycz-
na chorym zwierzętom. Wiedza ludzi na ten temat pochodzi także ze 
środków masowego przekazu które coraz częściej informują społeczeń-
stwo o sprawach związanych z naszym zawodem. W obu tych przy-
padkach jest to jedynie część długiej listy zadań wynikających z kom-
petencji lekarzy weterynarii. Mimo tego, że w dalszym ciągu badanie 
i leczenie chorych zwierząt jest ważnym elementem pracy lekarza we-
terynarii to jednak coraz większą rolę odgrywa w niej profilaktyka czy 
też działania zapobiegawcze. Należy zauważyć, że ochrona zwierząt 
przed zachorowaniem oszczędza im wiele bólu i cierpień. Dzięki naby-
tej wiedzy i posiadanym umiejętnościom a także ciągłemu jej uaktual-
nianiu lekarze weterynarii pełnią istotną rolę doradczą przy wyborze 
i zakupie właściwego zwierzęcia spełniającego oczekiwania właściciela 
(zwierząt towarzyszących lub gospodarskich). Lekarze weterynarii zaj-
mują się również kontrolą zdrowia zwierząt oraz warunków ich utrzy-
mania (dobrostan). Istotną, bardzo często nieznaną i niedocenianą 
sprawą jest udział lekarzy weterynarii w ochronie zdrowia publiczne-
go oraz zapewnieniu bezpieczeństwa produkowanej żywności. Zakres 
zadań w tym obszarze obejmuje cały łańcuch żywnościowy począwszy 
od środków żywienia zwierząt, dobrostanu zwierząt, monitoringu 
zdrowia zwierząt aż po bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwie-
rzęcego. O wynikach przeprowadzanych kontroli zawsze informowani 
są właściciele zwierząt oraz właściwe władze weterynaryjne. Należy 
dodać, iż szczególna uwaga lekarzy weterynarii skierowana jest na 

Przedwczesna śmierć 
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czynniki chorobotwórcze przenoszące się na człowieka takie jak: grypa 
ptasia, gruźlica, salmonelloza, listerioza, kampylobakterioza i gorączka 
Q. W przypadku zachorowania zwierzęcia lekarz weterynarii zawsze 
wybiera najlepszą metodę leczenia, informując jednocześnie jego wła-
ściciela o konieczności zachowania okresu karencji. Uwaga ta dotyczy 
wyłącznie tych zwierząt z których pozyskiwana jest żywność. Działa-
nia te mają na celu uniknięcia wystąpienia w tkankach zwierzęcych 
pozostałości leków. Dobór właściwej metody leczenia to także ważny 
element zapobiegający wytworzeniu oporności antybiotykowej u ży-
wych zwierząt. Nienaruszalną zasadą jest to, że tylko zdrowe zwierzę-
ta mogą być poddane ubojowi. Po uboju kolejne fazy badania wetery-
naryjnego i kontroli mięsa mają za zadanie sprawdzenie jego bezpie-
czeństwa zdrowotnego. Należy dodać, że lekarze weterynarii kontrolu-
ją przestrzeganie przepisów sanitarno weterynaryjnych w całym proce-
sie produkcji, podczas magazynowania i dystrybucji żywności pocho-
dzenia zwierzęcego – odgrywają zatem ważną rolę w procesie zapew-
nienia przez producentów higieny i bezpieczeństwa produkowanej 
żywności. Budowanie świadomości społecznej , monitoring i nadzór 
nad chorobami, wczesna diagnoza, szybka wymiana informacji, dobra 
współpraca pomiędzy lekarzami weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej 
a lekarzami weterynarii wolnej praktyki a także międzynarodowa 
współpraca – to jedynie kilka elementów mających swój udział w 
ochronie zdrowia publicznego. Pomimo tego, iż spożywanej żywności 
zawsze towarzyszy ryzyko zdrowotne i osiągnięcie zerowego ryzyka 
jest niemożliwe, to dzięki lekarzom weterynarii jest ono zasadniczo 
minimalizowane. 

 
Jedno zdrowie 

Od zawsze człowiek przywiązywał dużą wagę do swych relacji 
człowiek – zwierzę. Związek ten polegał i nadal zachodzi pomiędzy 
człowiekiem a zwierzętami towarzyszącymi, zwierzętami obronnymi, 
pociągowymi i oczywiście wykorzystywaniem ich do produkcji odzie-
ży oraz żywności. Właściwie przygotowane mięso i produkty mleczar-
skie stanowią niezbędny element dobrze zbilansowanej diety. W po-
wyższych relacjach musimy zawsze brać pod uwagę potencjalne ryzy-
ko przeniesienia czynników chorobotwórczych na człowieka nawet 
wówczas gdy zwierzę nie wykazuje objawów chorobowych. Najnow-
sze badania wskazują na to, że ponad 60% chorób zwierząt stanowi 
zagrożenie dla ludzi (zoonozy) i 75% pojawiających się nowych chorób 
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ma swoje odzwierzęce źródło. Zwierzęta oraz produkty otrzymywane 
z nich mogą również stanowić wektory transmisji zakaźnych czynni-
ków chorobotwórczych. A zatem należy stwierdzić ,że zdrowie ludzi 
i zdrowie zwierząt jest z sobą bardzo ściśle związane. Teza ta zyskująca 
w środowisku weterynaryjnym coraz większe znaczenie legła u pod-
staw koncepcji – jedno zdrowie – której celem jest zintegrowane podej-
ście do zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych u ludzi i zwierząt. Ta 
koncepcja odnosi się do wszystkich kontaktów ze zwierzętami domo-
wymi i dzikimi. Bierze pod uwagę również wzajemne związki pomię-
dzy środowiskiem dzikich zwierząt i domowych. Jedno zdrowie odno-
si się zwłaszcza do zwierząt, z którymi pozostajemy w bliskim kontak-
cie tzn. zwierzęta towarzyszące oraz zwierzęta stanowiące dla człowie-
ka źródło pokarmu. Jedno zdrowie : zdrowe zwierzęta = zdrowi lu-
dzie. 

 
Od gospodarstwa do widelca 

Istotną częścią jakości żywności jest jej bezpieczeństwo. Na pierw-
szy rzut oka produkt spożywczy może wyglądać dobrze , nie posiadać 
odchyleń smakowych, ale zarazem może prowadzić do zatrucia pokar-
mowego. Niewątpliwie wielu konsumentów żywności nabyło takie 
doświadczenie. Sprawdziło na sobie słuszność tego stwierdzenia. Na 
szczęście większość przypadków zatruć pokarmowych przebiega ła-
godnie, powodując jedynie przejściowe objawy, chociaż niekiedy mogą 
spowodować poważne problemy zdrowotne. Wiele mikroorganizmów 
lub zanieczyszczeń chemicznych, wywołujące negatywne skutki zdro-
wotne ma swoje źródło w żywności. Konsumenci oczekują, aby istnie-
jący ich poziom był bezpieczny dla zdrowia. 

Nowoczesne podejście do tej problematyki biorącej swój początek 
w gospodarstwie a finał na etapie konsumpcji żywności dotyczy za-
równo jakości roślin ale także żywności pochodzenia zwierzęcego, wa-
rzyw, owoców, jajek, również ryb i mięsa. Cała idea sformułowania 
„od gospodarstwa do widelca” jest taka, że jakość żywności może być 
zachowana jedynie wówczas, gdy cały cykl produkcyjny jest brany pod 
uwagę. Strategia ta odnosi się do każdego etapu produkcji włącznie 
z produkcją paszy, produkcją podstawową w gospodarstwie, prze-
twórstwem żywności, magazynowaniem, transportem i handlem deta-
licznym. Bierze pod uwagę aspekty zdrowia zwierząt i ich dobrostanu 
jak również zdrowia roślin i higieny żywności. Strategia od gospodar-
stwa do widelca określa jednoznacznie odpowiedzialność, kodyfikuje 
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przepisy, definiuje zasady audytowania itd. Ważnym narzędziem 
w całym tym procesie jest identyfikacja posiadająca swoje ogromne 
znaczenie w całym łańcuchu żywnościowym. Zachowanie jej prowadzi 
do lepszego informowania konsumentów a także ułatwia „śledzenie” 
produktu. 

■ 
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Marek Wincenciak 
 
 

Z ŻYCIA PTNWZ ŻYCIA PTNWZ ŻYCIA PTNWZ ŻYCIA PTNW    
 
 
Po letniej przerwie, w trakcie której, ładowaliśmy baterie na nad-

chodzący okres braku ciepła i światła, przyszedł czas na podnoszenie 
naszej wiedzy. Tak więc, zaczęliśmy to czynić. Miejscem ku temu naj-
lepszym, trzeciego września 2010 roku, okazał się być  

ciechanowiecki pałac. Tam to właśnie, białostocki oddział Polskiego 
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, zorganizował sesję szkoleniową. 
Tradycyjnie przedsięwzięcie wspierała Północno Wschodnia Izba Le-
karsko Weterynaryjna oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wy-
sokiem Mazowieckiem. Szefom tych dwu instytucji – Andrzejowi Czer-
niawskiemu i Sławkowi Wołejko szczerze dziękuję za pomoc. Tym ra-
zem zaprosiliśmy wykładowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 

UROCZYSTOŚCI 
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Wiejskiego, Wydziału Medycyny We-
terynaryjnej w Warszawie. Profesor dr 
hab. Jerzy Kita z Katedry Chorób Du-
żych Zwierząt wyczerpał temat doty-
czący rodokokozy koni. Natomiast dr 
Jarosław Kaba, rozwiązał problem, 
przynajmniej teoretycznie, dotyczący 
serowaciejącego zapalenia węzłów 
chłonnych u małych przeżuwaczy. 

Część wykładową zakończyło wy-
stąpienie Michała Krzysiaka. Kolega 
Michał jest lekarzem weterynarii za-
trudnionym w Białowieskim Parku 
Narodowym. Opiekuje się dzikimi 
zwierzętami. W swojej niezbyt długiej, 
bo trzyletniej karierze na stanowisku 
„naczelnego lekarza puszczańskich 
stworzeń” najbardziej utkwił mu w 
pamięci przypadek zapalenia gruczo-
łu mlekowego u samicy żubra. Tymi 
doświadczeniami dr Michał Krzysiak 
był łaskaw podzielić się z nami. Słu-
chaczy panowie wykładowcy mieli 
wyśmienitych. Konferencję obecnością 
swoją zaszczycił Prof. dr hab. Krzysztof Kostro, Prorektor Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie, Prof. dr hab. Antoni Jakubczak, Prorek-
tor Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz 
wielu zacnych gości, których łatwo poznamy na poniższej fotografii.  

W trakcie konferencji zostaliśmy miło zaskoczeni pewnym zdarze-
niem. Otóż, Zarząd Oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Łomży, doceniając wieloletnią współpracę z PTNW w Białymstoku 
przyznał nam okolicznościowy medal, co widać na załączonej fotogra-
fii. 

Spotkanie w Ciechanowcu przebiegło w miłej i przyjacielskiej at-
mosferze. Oprócz sporej dawki wiedzy, uczestnicy poznali smaki i za-
pachy potraw w trakcie biesiady podlaskiej. 

Na zakończenie, zachęcam Państwa do uczestnictwa w konferen-
cjach organizowanych przez nasz oddział. Wiedza jest ważna, ale inte-
gracja naszego środowiska również.  
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Z życia PTNW 

 
 
Emilian Kudyba 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży 
 
 
Skład Zarządu PTNW Oddział Łomżyńsko Ostrołęcki:  
− lek. wet. Józef Białowąs – Przewodniczący Oddziału  
− dr Marian Jan Czerski – z-ca Przewodniczącego Oddziału  
− lek. wet. Iwona Grochocka –  członek Zarządu 
− prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski – członek Zarządu  
− mgr inż. Alicja Kowalewska – Sekretarz  
− lek. wet. Emilian Kudyba – Skarbnik  
 
Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane następujące osoby:  
− prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki – Przewodniczący Komisji Rewizyj-

nej  
− lek. wet. Leszek Wojewoda – członek Komisji Rewizyjnej  
− lek. wet. Grzegorz Towstyga – członek Komisji Rewizyjnej 

Na zdjęciu od prawej prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski, lek. wet. Iwona Grochocka, 
lek. wet. Leszek Wojewoda, lek. wet. Józef Białowąs, lek. wet. Grzegorz Towstyga, 
dr Marian Jan Czerski, mgr inż. Alicja Kowalewska, lek. wet. Emilian Kudyba 
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Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych 
Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki 

Komitet Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk 
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne 
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,  

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt,  

Wydział Medycyny Weterynaryjnej  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Białymstoku 
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna 

 
 

uprzejmie zapraszają na  
Międzynarodową Konferencję Naukową  

 

Zarządzanie stadem w aspekcie zdrowia bydła 
 
 

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 października (piątek-sobota) 2010 r.  
w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161. 

 
 

PROGRAM KONFERENCJI 
 

8 października 2010 r. 
 
1. Otwarcie i powitanie gości 1000-1010 

 

Sesja 1 
 

Prowadzenie: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, prof. dr hab. Jacek Kuźmak 
 
2. Dr Santiago Casademmunt Garre (Hiszpania) 1010-1110 

Kontrola zakażeń bakteryjnych układu oddechowego u bydła  
3. Dr Denis Jarrin (Francja) 1110-1210  

Nowoczesne, ekonomiczne aspekty kontroli zapaleń wymienia  
4. Dyskusja 1210-1225  
 
Przerwa 1225-1240 
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Sesja 2 
 

Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki, dr Marian Czerski,  
dr Józef Białowąs 

 

5. Prof. dr Iginio Andrighetto (Włochy), lek. wet. Rafał Stachura 1240–1325 
Problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwego zarządzania stadem w okresie 
okołoporodowym 

6. Prof.dr hab. Jacek Kuźmak 1325–1455 
Problemy zakażeń retrowirusowych bydła – zwalczanie i diagnostyka  

 

Przerwa obiadowa 1455–1600 

 

Sesja 3 
 

Prowadzenie: Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski,  
dr hab. Przemysław Sobiech, dr Jan Marczuk 

 
7. Prof. dr Josef Illek (Czechy) 1600–1630 

Hipokalcemia u krów w okresie okołoporodowym 
8. Dr Stanisław Latos (Węgry), prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki 1630–1700 

Podkliniczna kwasica żwacza oraz zastosowane metod i preparatów biologicznych w 
jej zapobieganiu 

 9. Doc. dr Luba Śliwinska ( Ukraina) 1700–1730 

 Krwotoczność pęcherza moczowego u bydła 
10. Dyskusja 1730–1745 

  
Spotkanie towarzyskie 1900 

 

9 października 2010 r. 
 

Sesja 4 
Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Kostro,  

prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski 
 
11. Doc. dr Stefanyk Wasyl ( Ukraina) 900-930 

Suplementacja mineralna jako metoda własna leczenia niektórych chorób w okresie 
okołoporodowym 

12. Doc. dr hab. Dariusz Bednarek, dr Katarzyna Dudek 930-1000 

Problemy zakażeń mykoplazmowych u bydła i ich zwalczanie 
13. Dr Tomasz Riha, prof. dr hab. Eligiusz Madej 1000-1030 

Zasady stosowania niektórych preparatów wapniowo-magnezowych, witaminy C i 
glukozy u krów 

14. Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta 1030-1100 

Błędy zarządzania stadem i ich wpływ na zdrowotność krów 
15. Dyskusja 1100-1115  

Z życia PTNW 
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Przerwa 1115-1130  

 

Sesja 5 
 

Prowadzenie: prof. dr hab. Zygmunt Kuleta,  
prof. dr hab. Eligiusz Madej, dr Emilian Kudyba 

 
16. Prof. dr hab. Krzysztof Kostro 1130–1200 

Grzybice u bydła jako problem epidemiologiczny i sanitarny 
17. Prof dr hab. Zdzisław Gajewski 1200–1230 

Diagnostyka i terapia torbieli jajnikowych u bydła 
18. Dr hab. Przemysław Sobiech 1230–1300 

Etiopatogeneza i leczenie biegunek u cieląt 
19. Dr Łukasz Kurek, dr Jan Marczuk 1330–1415 

Hipokupremia u bydła  
20. Dyskusja i podsumowanie konferencji 1415–1430  
 
Obiad 1430 
 

Koszt uczestnictwa w konferencji: 150 zł od osoby. Opłata obejmuje: 
udział we wszystkich wykładach, materiały konferencyjne, kawa, herbata, 
ciastka podczas przerw, dwa obiady (8-9.10.2010) oraz udział w spotkaniu 
towarzyskim. Kwotę należy wpłacić w terminie nie przekraczającym 15 wrze-
śnia 2010 r. na rachunek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wa-
gów, ul. Długa 13, 18 400 Łomża, 79 1060 0076 0000 4013 4002 9544 (Bank BPH 
SA Oddział Łomża) oraz zgłaszając swój udział telefonicznie: 086 2163458 P. 
Beata Matulewicz. Uczestnicy konferencji mogą rezerwować miejsca noclego-
we wcześniej we własnym zakresie w hotelach pod nr telefonu: Gromada – 
Łomża – 0 86 216 54 51, Zbyszko – Nowogród – 0 86 217 55 18, Belfort 
(Baranowski) – Piątnica – 0 86 215 49 00, Labirynt – Łomża – 0 86 216 29 60 
wew. 52, Retro – Łomża – 0600700307, Fadom – Łomża – 0 86 216 45 44, Zaci-
sze – Piątnica – 0862192777. 

 
Sponsorzy: Sponsor główny – Hipra S.A. oraz Virbac, Centrowet Białystok, 
Vet-Agro –Lublin. 
 

Komitet Organizacyjny 
■ 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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Z życia PTNW 
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Jolanta Magnuszewska 
 
 

V MISTRZOSTWA POLSKI V MISTRZOSTWA POLSKI V MISTRZOSTWA POLSKI V MISTRZOSTWA POLSKI     
JACHTÓW KABINOWYCH LJACHTÓW KABINOWYCH LJACHTÓW KABINOWYCH LJACHTÓW KABINOWYCH LEKARZY WETERYNARII EKARZY WETERYNARII EKARZY WETERYNARII EKARZY WETERYNARII     
O PUCHAR PREZESA KRAJOWEJ RADY O PUCHAR PREZESA KRAJOWEJ RADY O PUCHAR PREZESA KRAJOWEJ RADY O PUCHAR PREZESA KRAJOWEJ RADY     
LEKARSKOLEKARSKOLEKARSKOLEKARSKO----WETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJWETERYNARYJNEJNEJNEJNEJ    
 
 

W dniach 19-20 czerwca 2010 r. w Porcie Sztynort odbyły się V Mi-
strzostwa Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 44 załogi z całej Polski wzięły 
udział w regatach żeglarskich na jeziorach Dargin i Kisajno. Północno-
Wschodnią Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowało 15 osób, 

wśród których sternikami byli: 
Joanna Pilawska, Wojciech Pilaw-
ski oraz Ireneusz Kobyliński. 
 Mimo zmiennych warun-
ków pogodowych regaty odbyły 
się w bardzo przyjacielskiej at-
mosferze. Pierwszy dzień zmagań 
zakończył się wspólnym śpiewa-
niem szant oraz ogniskiem. Dru-

giego dnia, po odbyciu 
3 biegów nastąpiło 
uroczyste zakończenie 
regat połączone z wrę-
czeniem pucharów 
oraz dyplomów uczest-
nictwa. Jak co roku 
punktem kulminacyj-
nym było wodowanie 
sternika zwycięskiej 
załogi. 

■ 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA  
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Emilia Wielądek-Żukowska 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim 
 
 

ŚWIĘTO WETERYNARII W BIAŁOWIEŻYŚWIĘTO WETERYNARII W BIAŁOWIEŻYŚWIĘTO WETERYNARII W BIAŁOWIEŻYŚWIĘTO WETERYNARII W BIAŁOWIEŻY    
 
 

Po raz kolejny mieliśmy 
niesamowitą przyjemność brać 
udział w konferencji naukowo
-szkoleniowej połączonej z 
integracją środowiska wetery-
naryjnego, która odbyła się w 
dniach 11-12 września 2010 r. 
w Hotelu „Białowieski” w Bia-
łowieży.  

Spotkanie rozpoczął Pre-
zes Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej An-
drzej Czerniawski powitaniem 
uczestników i zaproszonych 
gości: Prezesa Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej Ta-
deusza Jakubowskiego, Za-
stępcę Głównego Lekarza We-
terynarii Krzysztofa Jażdżew-
skiego, delegatów z Ukrainy, 
Białorusi i Litwy. Następnie 
mogliśmy wysłuchać wykładów na tematy związane ze strategią Unii 
Europejskiej a żywnością pochodzenia zwierzęcego, oraz rolą i znacze-
niem organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu weterynarii unij-
nej poruszone przez prof. Andrzeja Babuchowskiego i dr Jana Prandotę 
– ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Równie wielkim zaintere-
sowaniem spotkały się prelekcje z rozrodu suk, kotek i bydła prof. dr 
hab. Sławomira Zduńczyka i dr n. wet. Wojciecha Barańskiego. Między 
wykładami głos mogli zabrać przedstawiciele zaproszonych firm. 
Równolegle z blokiem wykładowym dla Pań zaplanowane były zajęcia 
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teoretyczne i praktyczne z zakresu pielęgnacji urody. Każda z nas mia-
ła okazję zażyć krótkiego, ale niezwykle przyjemnego zabiegu pielę-
gnacji dłoni, na których skóra stawała się jedwabiście miękka i delikat-
na. Wzbudziło to również zainteresowanie naszych Panów, których 
w danym momencie na pewno nie można byłoby nazwać „gruboskór-
nymi”. 

Następnie udaliśmy się na obiad przygotowany w formie grilla. 
Czas biesiadnymi piosenkami umilał nam zespół muzyczny przy 
akompaniamencie akordeonów i gitary. Przygotowane zawody sporto-
we cieszyły się dużym zainteresowaniem. I tak mogliśmy obejrzeć obfi-
tujące w niezwykłe akcje mecze piłki siatkowej, podziwiać siłę i precy-
zję w zawodach cięcia bala na czas, zaobserwować zaciętość i ducha 
walki drużynowej w ciągnięciu liny, oraz przekonać się, iż dwanaście 
osób przywiązanych w pasie do metalowych prętów na dmuchanym 
boisku może rozegrać zabawne starcie w piłkę nożną.  

Wieczorna kolacja rozpoczęła się od rozdania pucharów i dyplo-
mów zwycięzcom w poszczególnych dyscyplinach sportowych. A po-
tem nie pozostawało nic innego, jak oddać się przyjemności konsump-
cji wielu wspaniałych, regionalnych dań. Do tańca przygrywała nam 
formacja klasyczna „Acustic Trio” naprzemiennie z muzyką puszczaną 
przez DJ’a. Wśród licznych atrakcji tego wieczoru nie można zapo-
mnieć o występach fenomenalne-

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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go iluzjonisty Łukasza Granta, który bawił nas ciekawymi sztuczkami, 
również z naszym udziałem. Zabawa trwała do białego rana, tańcom 
i rozmowom nie było końca… 

Serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom niniejszego 
wydarzenia. I choć wydaje się to nieprawdopodobne, z roku na rok jest 
lepiej, inaczej i jeszcze ciekawiej. 

W tym miejscu chciałabym również wyrazić ogromne podziękowa-
nia instytucjom i firmom, bez których udziału organizacja nie byłaby 
tak wspaniała i przygotowana z wielkim rozmachem: 

Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna, SM „Bielmlek” w Bielsku 
Podlaskim, Polmozbyt Białystok, Z.M. „Netter” w Bielsku Podlaskim, 
Scanwet Poland, Konrad Łomża, Osm Mońki, Fatro Polska, Centrowet 
Białystok, Laktopol Suwałki, Animex Suwałki, Hipra, Makrowet Łom-
ża, Komserwis Kasy Fiskalne, Bayer Polska, Ani Medica, Interwet, Bo-
eringer Ingelheim, KRKA Polska, Sprzęt Medyczny i Weterynaryjny 
Janusz Górnik, Cewa Sante Animalne, Mlekpol, Deutsche Bank oddz. 
w Białymstoku, Kompania Piwowarska w Białymstoku, RBS Szypcio w 
Mońkach, OSM Hajnówka, Z.M. Europa w Rajgrodzie, Pfizer Polska, 
Vetoquinol Biowet. 

 
 

* 
 
W imieniu organizatorów chciałabym poinformować, iż na 19 lu-

tego 2011 r. w Augustowie w Pacific Yacht Club planowany jest Bal 
Karnawałowy dla Lekarzy Weterynarii. 

Szczegółowy program zostanie Państwu przekazany w później-
szym terminie. 

 
■ 

Święto Weterynarii w Białowieży 
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lek. wet. Emilian Kudyba 
Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Łomży 
 
 

JUBILEUSZ ŁOMŻYŃSKIEJUBILEUSZ ŁOMŻYŃSKIEJUBILEUSZ ŁOMŻYŃSKIEJUBILEUSZ ŁOMŻYŃSKIEJ WETYJ WETYJ WETYJ WETY    
 
 

W dniach 18-19 września b.r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży obchodzono Jubileusz 60-lecia ist-
nienia tej placówki. W ciągu tego czasu mury łomżyńskiej „WETY” 
opuściło tysiące absolwentów. Część z nich zajmuje dzisiaj eksponowa-
ne stanowiska. Jubileusz Szkoły połączono z III Zjazdem jej Absolwen-
tów. W trakcie tych dwu dni ożyły wspomnienia oraz przeżycia lat 
młodzieńczych. Patronat honorowy nad uroczystością sprawował Pre-
zydent Miasta Łomży Jerzy Brzeziński. Jubileusz rozpoczęła Pani Dy-
rektor ZSWiO Albina Galik-Chojak, która powitała zaproszonych go-

 

Stoją od lewej: prof. Mirosław Kleczkowski, Krzysztof Choiński – w-ce prezydent Łomży,  
dr Marian Czerski, dr Wanda Kocznur-Baranowska, prof. Włodzimierz Kluciński 
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Jubileusz łomżyńskiej WETY 

Przemarsz uczestników Jubileuszu z Katedry do Szkoły 

Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły 

Prezes PWIL-WET Andrzej Czerniawski Wojewódzki Świętokrzyski Lekarz Weterynarii 
Bogdan Konopka 
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ści. Podczas części oficjalnej spotkania Prezes Północno-Wschodniej 
Izby Lekarsko Weterynaryjnej Andrzej Czerniawski wraz z dr Emilia-
nem Kubybą złożyli gratulacje oraz przekazali Dyrektor Szkoły symbol 
„Podlaskiej Weterynarii” – statuetkę żubra. Inspekcję Weterynaryjną 
reprezentował Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Krzysztof Pi-
lawa. 

Należy dodać, że bardzo wielu absolwentów „WETY” jest członka-
mi naszej Izby. 

■ 

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - 
Krzysztof Pilawa 

Na pierwszym planie Zdzisław Jabłoński 
i Tadeusz  Jakubowski - Prezes KRL-WET 

Stoją od lewej - Józef Białowąs, Albina Galik-
Chojak, Marek Wincenciak 

Stoją od lewej - Adam Ołdziejewski, Witold 
Dereń 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA 
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dr n wet. Jan Krupa 
 
 

MAJOR JERZY SASMAJOR JERZY SASMAJOR JERZY SASMAJOR JERZY SAS----JAWOJAWOJAWOJAWORSKI RSKI RSKI RSKI     
––––    ŻOŁNIERZ, JEŹDZIEC I HODOWCA KONIŻOŁNIERZ, JEŹDZIEC I HODOWCA KONIŻOŁNIERZ, JEŹDZIEC I HODOWCA KONIŻOŁNIERZ, JEŹDZIEC I HODOWCA KONI    

 
 
Urodził się 5 stycznia 1920 roku we Włodzimierzu Wołyńskim, 

zmarł 25 grudnia 2008 roku w Kozienicach. 
W miejscu urodzenia mieszkał do dziewiątego roku życia wraz z 

matką Janiną z Dziewiszków i ojcem Stanisławem, kapitanem 23 Pułku 
Piechoty im. Leopolda Lisa-Kuli. Po śmierci matki mieszkał w Szcze-
brzeszynie, a następnie w Zamościu, gdzie w 1938 roku ukończył Gim-
nazjum i Liceum im. Jana Zamojskiego. 

Jako syn oficera o wojskowych tradycjach rodzinnych, wstąpił do 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Po 5 miesią-
cach szkolenia w stopniu starszego ułana z cenzusem, został przenie-
siony do Szkoły Podchorążych Kawalerii i rozpoczął praktykę w 22 
Pułku Ułanów Podkarpackich, który stacjonował w Brodach. Z macie-
rzystym pułkiem brał udział w 1939 roku w kampanii wrześniowej. Po 
klęsce wrześniowej jego pułk przestał istnieć. Oficerowie trafili do nie-
woli sowieckiej, a parę miesięcy później zostali zamordowani w Katy-
niu. Tam zginął stryj Jerzego Jaworskiego, major 7 Pułku Ułanów Ro-
muald Sas-Jaworski. Jerzy Jaworski po powrocie na Zamojszczyznę, 
rozpoczął pracę w cukrowni Klemensów. Próbował przedostać się do 
tworzonego we Francji Wojska Polskiego, ale został zatrzymany na 
granicy i osadzony w areszcie. Udało mu się zbiec i dotrzeć do rodziny 
mieszkającej pod Krakowem. Wrócił na Zamojszczyznę, i jako prakty-
kant rolny rozpoczął pracę w majątku Karolówka. Związał się z organi-
zacją konspiracyjną, pracował w różnych majątkach, a w Sobiance koło 
Wyszkowa wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Kiedy latem 1944 roku 

Bezpieczeństwo pasz a kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywności...  

 
HISTORIA 
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tereny te zajęły wojska sowiec-
kie, aresztowano wielu żołnie-
rzy Armii Krajowej, wśród nich 
Jerzego. Po zwolnieniu znalazł 
się koło Mińska Mazowieckiego 
w majątku Nowodwór, który 
należał do jego stryja majora 
Romualda Sas-Jaworskiego. 
Pracowało tam kilku podofice-
rów 7 Pułku Ułanów, byłych 
podwładnych stryja, m.in. star-
szy wachmistrz Stanisław Smo-
leński, który poradził Jerzemu, 
aby zgłosił się na ochotnika do 
Wojska Polskiego.  
 Otrzymał skierowanie do 

Lublina, gdzie poinformował władze wojskowe o rocznym pobycie w 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Przyznano mu sto-
pień ppor., skierowano do dowództwa I Armii w Warszawie i przy-
dzielono do rezerwy oficerskiej, a po kursie, który trwał od września 
1944 do stycznia 1945 w Mińsku Mazowieckim, ppor. Jerzy Jaworski 
otrzymał przydział do 3 Dywizji Piechoty. Mianowano go dowódcą 
plutonu rozpoznania konnego 7 Pułku Piechoty, powszechnie nazywa-
nego plutonem konnych zwiadowców. Od tego momentu bierze udział 
ze swoim plutonem konnym we wszystkich działaniach frontowych 
Pułku. Walczy w ramach 3 Dywizji Piechoty na Wale Pomorskim, pod 
Nadarzycamii Czaplinkiem, a od 8 do 18 marca o Kołobrzeg. 

Po sforsowaniu Odry pod ogniem niemieckim ppor. J. Jaworski po-
prowadził grupę szturmową na gniazda niemieckich karabinów ma-
szynowych i spowodował, że zamilkły. Za wykonanie tego zadania 
otrzymał Krzyż Orderu Virtuti Militari. W kwietniu 1945 r. został cięż-
ko ranny w wyniku nalotu niemieckiego. Po ucieczce ze szpitala zamel-
dował się w 1. Warszawskiej Dywizji Kawalerii i otrzymał skierowanie 
do 1. Pułku Kawalerii nowo formowanego na podstawie rozkazu Na-
czelnego Dowództwa Wojska Polskiego z dnia 15 maja 1945. W tymże 
1. Pułku Kawalerii (Ułanów) był dowódcą 3. szwadronu, otrzymał 
awans na stopień porucznika. Po rozwiązaniu dywizji por. J. Jaworski, 
razem z wieloma jej oficerami został zwolniony z wojska. 

HISTORIA 

Uczestnicy konferencji Sekcji Fizjologii 
i Patologii Konia ZG PTNW. Od l. Ireneusz 
Maśliński, Eugeniusz Wiśniewski, Paweł 
Sysa, Małgorzata Makarska, Jerzy Sas-
Jaworski, Mieczysław Pawelec, Kozienice – 
wrzesień 1995 rok 
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Od tego momentu, zaczyna 
się jego wielka przygoda życio-
wa związana na długie lata z 
hodowlą koni.  

W latach 1947-1949 był kie-
rownikiem źrebięciarni KBW 
Komorowo koło Reska na Po-
morzu Zachodnim a następnie 
zastępcą dyr. Państwowej Stad-
niny Koni w Mosznej. Od 1 lu-
tego 1951 r. rozpoczął prace na 
stanowisku kierownika Pań-
stwowej Stadniny Koni w Ko-
zienicach. Jego bezpośrednim 
zwierzchnikiem był Ryszard Zoppi, specjalista od koni pełnej krwi. 
Stadnina była dużym gospodarstwem rolnym ze stawami rybnymi, 
młynem i hodowlą bydła. Po śmierci R. Zoppiego w 1954 r. J. Jaworski 
rozpoczyna w PSK Kozienice kierowanie całym przedsiębiorstwem. W 
1954 r. w stadninie umieszczono pierwszego importowanego po woj-
nie, cennego czołowego ogiera Aquino. 

W 1955 r. dyr. J. Jaworski był jednym z inicjatorów zorganizowania 
własnej Stajni Wyścigowej Kozienice, która pod jego kierownictwem 
szybko stała się jednym z elementów ulepszania metod wychowu i tre-
ningu wyścigowego i hodowli koni pełnej krwi. 

Przeorganizowane zostało gospodarstwo rolne, najważniejsza stała 
się hodowla. Podjęto działania prowadzące do pełnego wykorzystania 
stawów. Zmienił się zewnętrzny obraz stadniny i gospodarstwa Kozie-
nice, wyremontowano obory, stodoły, mieszkania pracownicze, oraz 
wybudowano nowe. Czynnie uczestniczył w pracach nad rozwojem 
jeździectwa, ponieważ sam był dobrym jeźdźcem. Musiał godzić obo-
wiązki dyrektora i uczestniczyć nocami w treningach. Największy suk-
ces odnotował na Mistrzostwach Polski w Sopocie w 1953 r. w konku-
rencji ujeżdżania na gniadym wałachu pełnej krwi angielskiej Akar, 
zajął drugie miejsce i zdobył tytuł I wicemistrza Polski. Poważna cho-
roba przerwała krótką karierę sportową. Od 1974 r. zajmował się już 
tylko pracą w stadninie, oraz stał się jednym z czołowych działaczy 
jeździeckich. W kozienickiej Stadninie wychowano wiele koni sporto-
wych zwłaszcza do skoków przez przeszkody. W latach 1961-1977 
dziewięć koni kozienickich zdobyło siedemnaście tytułów mistrzów 

Major Jerzy Sas-Jaworski – żołnierz, jeździec i hodowca koni 

Major Jerzy Sas-Jaworski w swoim gabine-
cie w interesującej rozmowie niewątpliwie na 
temat koni z pani mgr Małgorzatą Makarską 
z Białegostoku. Kozienice – październik  
2004 
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i wicemistrzów w mistrzostwach Polski seniorów i juniorów w skokach 
i wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. W 1991 roku prze-
szedł na zasłużoną emeryturę. 

Zaczął aktywną prace na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudzią-
dzu. Ukochana kawaleria towarzyszyła Mu do ostatnich chwil Jego 
życia, a Szwadron Ziemi Kozienickiej w barwach 22.Pułku Ułanów 
Podkarpackich, to była wielka radość i wspomnienia z lat młodości. 

Pana majora Jerzego Sas-Jaworskiego poznałem na sesjach nauko-
wych Sekcji Fizjologii i Patologii Konia ZG PTNW, kierowanej przez 
wiele lat przez wspaniałego profesora dr hab. Janusza Gilla. Oprócz 
lekarzy weterynarii, hodowców koni, uczestniczyli w naszych sesjach 
naukowych bardzo ciekawi ludzie jak znani malarze i specjaliści od 
rzędów końskich, dziennikarze. 

Pan Jerzy wyróżniał się zawsze niezwykłą elegancją, nienagannymi 
manierami i wielką wiedzą na temat hodowli koni. Zawsze podczas 
zwiedzania stadnin słuchaliśmy z niezwykłą uwagą jego fachowych 
dyskusji związanych z tym pięknym gatunkiem zwierząt. Miał wielki 
szacunek dla naszego zawodu wynikający z wieloletniej współpracy 
w stadninach koni, gdzie lekarze weterynarii nieśli pomoc chorym 
zwierzętom przez całą dobę. Od takich ludzi jak pan major Jerzy Sas – 
Jaworski uczyliśmy się wiele podczas każdego spotkania, kiedy po re-
feratach odbywały się dyskusje dotyczące szczególnie hodowli konia. 
Jego uwagi były zawsze trafne i świadczące o wielkim doświadczeniu 
w tej dziedzinie. Przy tym był to człowiek niezwykle skromny i tak-
towny a jego wypowiedzi zawsze zwięzłe i niezwykle logiczne w swej 
treści. Mogę śmiało powiedzieć, że miał szczególny sentyment do nas 
z Podlasia i chętnie przebywał w naszym towarzystwie. Przez wiele lat 
naszego udziału w tych spotkaniach – „Gilówkach” jak je niektórzy 
nazywali, nawiązały się przyjaźnie które trwają do dzisiaj.  

W Jego ostatniej drodze towarzyszyła mu wielka rzesza przyjaciół 
z całego kraju a szczególnie członkowie naszej Sekcji Fizjologii i Patolo-
gii Konia, a wśród nich, z naszego województwa uczestniczyła w po-
grzebie pani mgr Małgorzata Makarska. 

Po Mszy św. odprawionej 3 stycznia 2009 roku w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego w Warszawie, został pochowany na cmentarzu po-
wązkowskim.  

■ 

HISTORIA 
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Joanna Piekut 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku 
 
 

W SKRÓCIEW SKRÓCIEW SKRÓCIEW SKRÓCIE    
 
 

- weszło w życie 26 maja 2010 r.  
Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia Krajowego Planu Zwalczania niektórych serotypów 
salmonelli w stadach hodowlanych gatunków kura ( Gallus Gallus) na 
2010 r. (Dz. U. nr 78, poz. 514) 

 
- weszło w życie 24 lipca 2010 r. 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 

czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania jed-
nostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu ba-
dań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 839) 

Omówienie: do jednostek chorobowych monitorowanych corocznie 
dołączyła oficjalnie choroba niebieskiego języka, zakaźne zapalenie no-
sa i tchawicy/otręt bydła (IBR-IPV) i gorączka Q. Gąbczastą encefalo-
patię bydła (BSE) zamieniono na przenośne gąbczaste encefalopatie 
przeżuwaczy i wykreślono trzęsawkę owiec. Wysoce zjadliwą grypę 
ptaków zamieniono na grypę ptaków. Wykreślno ponadto z monitorin-
gu zakaźną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych 
(IHN), wirusową posocznice krwotoczną (VHS), bonamiozę oraz mar-
teiliozę. 

Ponadto zmienia się zakres „dużego monitoringu” czyli białaczki, 
brucelozy i gruźlicy bydła. Obowiązująca do tej pory corocznie stawka 
badania 1/3 stad bydła zmienia się zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania 

ADMINISTRACJA 
WETERYNARYJNA 
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i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub 
wolne od chorób zakaźnych (Dz.U. Nr 126, poz. 1058), i tak w przypad-
ku gruźlicy badać będziemy 1/4 stad, brucelozy 1/5 stad i białaczki 
1/5 stad. 

 
- weszło w życie 21 lipca 2010 r. 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerw-

ca 2010 r. w sprawie określania rodzajów zadań i czynności organów 
Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz spo-
sobu ich wykonywania. (Dz.U. nr 121, poz. 814) 

 
- weszło w życie 30 czerwca 2010 r.  
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 

2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywa-
niu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zo-
stały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344) 

 
- weszło w życie 30 czerwca 2010 r. 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 

czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania ga-
tunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy 
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 
116, poz. 778) 

 
- weszło w życie 10 sierpnia 2010 r.  
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 

2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania 
chartów oraz ich mieszańców 

Omówienie: charty rasowe i ich mieszańce hoduje się i utrzymuje 
bez uwięzi za ogrodzeniem lub w pomieszczeniach. Czyni się tak by 
nie polowały samopas. 

 
Decyzja Komisji 2010/188/UE z dnia 28 marca 2010 r. zmieniające 

Załącznik III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania nie-
których regionów administracyjnych Polski i Portugalii za oficjalnie 
wolne od enzootycznej białaczki bydła. 

Omówienie: kolejne powiaty z naszego województwa-moniecki i 
grajewski dołączyły do regionów oficjalnie wolnych od ebb. Czekamy 
jeszcze na powiat kolneński, łomżyński i Łomżę. 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 
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- weszło w życie 27 kwietnia 2010 r. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych seroty-
pów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych’’ na lata 2010-2012. 
(Dz.U. Nr 68, poz. 436) 

 
- weszło w życie 21 kwietnia 2010 r. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych seroty-
pów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych’’ na lata 2010-2012. 
(Dz.U. Nr 65, poz. 406) 

 
- opublikowano 7 sierpnia 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Komi-

sji Europejskiej 
Decyzja Komisji nr 2010/434/UE z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmienia-

jąca 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Słowenii do wykazu 
państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego, a Polski oraz 
regionów Hiszpanii do wykazu państw członkowskich, w których 
wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej cho-
roby. 

Znaczenie: Polska ma możliwość handlu trzodą chlewną na terenie 
Unii Europejskiej. 

■ 

W skrócie 
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Emilia Wielądek-Żukowska 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim 
 
 

PRAWO WETERYNARYJNE c.d.PRAWO WETERYNARYJNE c.d.PRAWO WETERYNARYJNE c.d.PRAWO WETERYNARYJNE c.d.    
 
 
Minął zaledwie kwartał od ostatniego numeru Biuletynu Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a znów mam Państwu do 
przedstawienia kolejne akty prawne z zakresu higieny środków spo-
żywczych pochodzenia zwierzęcego. 

 
Do najważniejszych należą: 
1. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 ma-

ja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie 
powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produk-
cyjnej (Dz. U. Nr 629, poz. 629) 

2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 ma-
ja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie 
powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. 
Nr 98, poz. 630) 

3. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 ma-
ja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia 
przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 
93, poz. 600) 

4. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 
czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania 
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, 
poz. 753) 

5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie zmagań weterynaryjnych przy produkcji pro-
duktów mlecznych o tradycyjnym charakterze. (Dz. U. Nr 135, 
poz. 910) 
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Ukazały się teksty jednolite następujących ustaw: 
1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. 

U. z 2010r. Nr 112, poz. 744). Zwracam uwagę na uchylony w 
artykule 31 ustęp 2, który mówił: „w przypadku gdy rozbiór 
mięsa jest dokonywany w zakładzie, w którym mięso to zostało 
pozyskane , opłaty za nadzór nad rozbiorem mięsa zmniejsza się 
o 55%”. Uchylenie tego ustępu powoduje, iż niezależnie od tego 
czy mięso pochodzi z własnego uboju, czy zostało zakupione z 
zewnątrz, opłata za nadzór nad rozbiorem jest taka sama, ustala-
na na podstawie cennika. 

2. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia ( Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914) 

 
Życzę przyjemnej lektury! 

■ 

Prawo weterynaryjne c.d. 
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Sławomir Wołejko 
 
 

NOWY POWIATOWY LEKARNOWY POWIATOWY LEKARNOWY POWIATOWY LEKARNOWY POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIIZ WETERYNARIIZ WETERYNARIIZ WETERYNARII    
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEMW WYSOKIEM MAZOWIECKIEMW WYSOKIEM MAZOWIECKIEMW WYSOKIEM MAZOWIECKIEM    
 
 

Dnia 1 czerwca 2010 
roku Podlaski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii w Bia-
łymstoku Krzysztof Pilawa 
powołał na stanowisko Po-
wiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Wysokiem Mazo-
wieckiem lek. wet. Sławo-
mira Wołejko.  

Dr. Wołejko urodził się 
w 1961 roku w Węgorzewie na Mazurach. Liceum Ogólnokształcące 
ukończył w 1980 roku w Giżycku. W 1985 uzyskał stopień lekarza we-
terynarii na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczo Technicznej w 
Olsztynie. W 1985 roku podjął pracę w Państwowym Zakładzie Leczni-
czym Zwierząt w Rynie, gdzie pracował jako ordynator do 1990 roku. 
Od 1991 do 1996 roku prowadził Prywatna Lecznicę Zwierząt w Giżyc-
ku. Od 1996 roku do maja 2010 roku pracował w Powiatowym Inspek-
toracie Weterynarii w Białymstoku. Na początku jako inspektor ds. hi-
gieny zwierząt rzeźnych i mięsa, następnie jako koordynator zespołu 
inspektorów weterynaryjnych PIW przy PMB w Białymstoku, ostatnio 
jako starszy inspektor PIW w Białymstoku. Od 2000 roku do 2009 roku 
przez dwie kadencje pełnił funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Białymstoku. Obecnie jest członkiem rady naszej 
Izby oraz pełni funkcje vice Prezesa. Ponadto od 2007 – do chwili obec-
nej pełni funkcje skarbnika PTNW Oddział Białystok. 

■ 
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Józef Hańczuk 
 
 

NOWY POWIATOWY LEKARNOWY POWIATOWY LEKARNOWY POWIATOWY LEKARNOWY POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIIZ WETERYNARIIZ WETERYNARIIZ WETERYNARII    
W SUWAŁKACHW SUWAŁKACHW SUWAŁKACHW SUWAŁKACH    
 
 

Urodziłem się 8 grudnia 
1951 roku w Augustowie 
woj podlaskie. Rodzice moi 
Teofil i Adela Hańczuk byli 
rolnikami. Od roku 1958 za-
cząłem uczęszczać do szkoły 
podstawowej, którą ukoń-
czyłem w roku 1965 i po po-
myślnym zdaniu egzami-
nów wstępnych rozpoczą-
łem edukację w Technikum Weterynaryjnym w Łomży. Maturę uzy-
skałem w roku 1970 i rozpocząłem studia na wydziale weterynaryjnym 
SGGW w Warszawie, które ukończyłem w roku 1976.W latach 1986-
1988 ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Profilaktyka i lecze-
nie chorób świń, a w latach 2003-2005 studia podyplomowe z zakresu 
Epizootiologii i administracji weterynaryjnej zakończone uzyskaniem 
stopnia specjalisty w dniu 03.12.2005 roku. W roku 2008 rozpocząłem 
naukę języka angielskiego i ukończyłem w roku 2009 na poziomie Ben-
niner a w roku 2010 na poziomie Pre-intermadiate. Naukę języka an-
gielskiego zamierzam kontynuować dalej.  

Pracę zawodową rozpocząłem 01 kwietnia 1976 roku w Lecznicy 
dla Zwierząt w Lipniku woj. świętokrzyskie na stanowisku stażysty, 
następnie ordynatora, a od 1977-1980 roku kierownika. W roku 1980 
przeniosłem się do pracy w Lecznicy dla Zwierząt w Raczkach woj. 
Podlaskie na stanowisko ordynatora, a od 1981do 1985 roku na stano-
wisku kierownika. W roku 1986 zostałem przeniesiony do pracy na sta-
nowisku głównego specjalisty w Oddziale Terenowym Wojewódzkie-
go Zakładu Weterynarii w Suwałkach, i w roku 1987 powróciłem po-
nownie na stanowisko kierownika Lecznicy dla Zwierząt w Raczkach. 
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Od roku 1990 do 1998 roku pracowałem jako lekarz weterynarii wolno 
praktykujący w Raczkach. W roku 1998zostałem zatrudniony na stano-
wisku wojewódzkiego inspektora ds. nadzoru farmaceutycznego 
i przestrzegania warunków weterynaryjnych. Po reformie administra-
cyjnej od 01.01.1999 roku pracowałem jako starszy inspektor w Gra-
nicznym Inspektoracie Weterynarii w Budzisku, a od 01 października 
1999 roku zostałem powołany na stanowisko Granicznego Lekarza We-
terynarii w Budzisku, które piastowałem do 30.04.2004 roku. Po wej-
ściu Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej Graniczny Inspekto-
rat w Budzisku został zlikwidowany, a ja zostałem przeniesiony do 
pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwałkach na sta-
nowisko starszego inspektora. W dniu 7 maja 2009 roku zostało mi po-
wierzone stanowisko Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii, a od 
01.08.2010 roku zostałem Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Su-
wałkach. 

W trakcie pracy angażowałem się w działalność społecznikowską 
w Zrzeszeniu Lekarzy i Techników Weterynarii. W roku 1990 byłem 
przedstawicielem województwa suwalskiego ds. powołania izb lekar-
sko weterynaryjnych i w każdej kadencji brałem aktywny udział w 
pracach samorządu zawodowego, między innymi w przedostatniej ka-
dencji jako vice prezes Rady Okręgowej w Białymstoku, i członek Ko-
misji Rewizyjnej Rady Krajowej. Za swoją działalność byłem odznacza-
ny w roku 1988za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej, w 2008 
roku odznaką honorową Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
„Meritusem”, w roku 2006 odznaczeniem resortowym Zasłużony dla 
Rolnictwa, w roku 2010 Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Posiadam troje dorosłych i samodzielnych dzieci 2 córki i 1 syna, 
oraz trójkę ukochanych wnuków. 

Moje zainteresowania pozazawodowe to lektura książek historycz-
nych, wycieczki rowerowe latem, narciarstwo zjazdowe zimą, oraz roz-
pieszczanie wnuków. 

■ 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 
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Józef Hańczuk 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach  
 
 

A MOŻE BICYKL…A MOŻE BICYKL…A MOŻE BICYKL…A MOŻE BICYKL…    
 
 

Z zainteresowaniem przeczytałem w ostatnich biuletynach Naszej 
Izby o pozazawodowych pasjach kolegów nurkowaniu, jeździe moto-
cyklem. Ja chciałbym zaproponować jazdę na rowerze. 

 Kilka lat temu, kiedy garderoba zaczęła dziwnie kurczyć się, od-
dech stawał się krótszy, a parametry wydolnościowe spadać należało 
coś ze sobą zrobić. Wybór padł na rower, który zapomniany stał od kil-
ku lat w garażu i czekał lepszych czasów. Po kilku przejażdżkach do-
szedłem do wniosku, że jest to sposób na spędzenie wolnego czasu, 
zwiedzanie ciekawych miejsc i poprawę stanu zdrowia. Wspólnie 
z kolegą Andrzejem Fabiszewskim zaczęliśmy się wyprawiać na week-
endowe eskapady z namiotem i własnym wiktem po pięknych tere-
nach Suwalszczyzny i Mazur Garbatych. W czasie każdej wycieczki 
przejeżdżaliśmy 120-150 km od stosunkowo płaskich jazd w okolicach 
Raczek, Augustowa, Płaskiej, przez pagórkowate tereny w okolicach 
Sejn, Puńska, Olecka, Giżycka, Ełku, Suwałk, Becejł, po wymagające 
wysiłku trasy wokół jeziora Hańcza, oraz okolice Smolnik, Rutki –
Tartak, Jeleniewa, czy Wiżajn. W ubiegłym roku zaliczyliśmy wyjazd 
do bardzo urokliwego Wisztyńca na Litwie 15 km od Wiżajn położone-
go w okręgu mariampolskim, w gminie rejonowej Wyłkowyszki, nad 
Jeziorem Wisztynieckim. Za Królestwa Polskiego istniała gmina Wisz-
tyniec należąca do powiatu wyłkowyskiego w guberni suwalskiej.  
31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Wisz-
tyniec; równocześnie od gminy Wisztyniec odłączono 17 wsi, które zło-
żyły się na nowo utworzoną gminę Kopsodzie. 

W WOLNYM 
CZASIE 



70 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i Litwę powiat wyłko-
wyski na podstawie umowy suwalskiej wszedł 10 października 1920 
w skład Litwy.  

W trakcie wyjazdów spotykaliśmy ciekawych ludzi, piękne krajo-
brazy i ciekawe pomysły, npw trakcie jednego z wyjazdów w okolicach 
Giżycka spotkaliśmy wycieczkę rowerowa starszych Niemców. Z odle-
głości naszą uwagę zwrócił wystający patyk i zawiniątko na bagażniku 
jednego z uczestników wycieczki. Gdy dognaliśmy ich patykiem oka-
zała się laska kabanosa a zawiniątkiem chałwa. A my pakowaliśmy 
w swoje saki konserwy chleb, pomidory i inne wiktuały. Można pro-
ściej – prawda. 

Przejeżdżając po Puszczy Rominckiej w strefie nadgranicznej z Ob-
wodem Kaliningradzkim można przez cały czas obcować z naturalną 
przyrodą, spotykając stada jeleni i saren. Niezapomniane wrażenia po-
zostawiła też jazda po torowiskach w okolicy wiaduktów na Stańczy-
kach gdzie znajdują się potężne wiadukty nieczynnej linii kolejowej 
Gołdap – Żytkiejmy (31 km). Mosty w Stańczykach są najwyższymi na 
linii i jednymi z najwyższych w Polsce. Długość – 200 m i wysokość 
36m. Konstrukcja żelbetowa, pięcioprzęsłowa o równych 15m łukach. 
Architektura charakteryzuje się doskonałymi proporcjami a filary 
ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach 
w Pont du Gard. Stąd nazwa – „Akwedukty Puszczy Rominckiej”. 

A może by tak zorganizować rajd społeczności weterynaryjnej 
w przyszłym roku. Są możliwości potrzebne tylko chęci. Do zobaczenia 
na rowerowych szlakach.  

■ 

W WOLNYM CZASIE 

Od lewej J. Hańczuk, A. Fabiszewski. 
Wyjazd 

J. Hańczuk, Wiadukty w Stańczykach 
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Zwiedzamy ciekawe miejsca na świecie 

 
 

Prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski  
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku, Oddział w Łomży 
 
 

MADERA WYSPA MARZEŃMADERA WYSPA MARZEŃMADERA WYSPA MARZEŃMADERA WYSPA MARZEŃ    
 
 

Madera jest wyspą pochodzenia wulkanicznego i stanowi jeden 
z wierzchołków podwodnego łańcucha górskiego, który powstał 
w okresie trzeciorzędu. Pod względem geologicznym stanowi głównie 
skały bazaltowe z których zbudowanych jest wiele grot, wąwozów, 
jaskiń i klifów o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych wokół 
których krążą liczne, interesujące legendy. Ponad połowa powierzchni 
wyspy to teren górzysty, który uznany jest za rezerwat przyrody. Jeden 
z najwyższych klifów Madery wynosi 590 m nad poziomem morza. 
Związana z nim legenda mówi, że pod tym klifem przepływał łodzią 
Władysław Warneńczyk. Oberwana skała zatopiła łódź w wyniku cze-
go król zginął. Jednak dotychczas nie potwierdziły tego faktu żadne 
materiały źródłowe. Wyspa jest położona w środkowym Antlantyku 
i stanowi najdalej wysunięty na zachód obszar Unii Europejskiej. Jej 
długość maksymalna wynosi 58km zaś szerokość 23 km. Całkowita 
powierzchnia wynosi 736,75 km kwadratowych. Stolicą Madery jest 
cudownie położony Funchal zwany „Mała Lizboną” pełną życzliwych, 

 

Aleja spacerowa w Funchal  
(Fot. M. Kleczkowski). 

Hotel nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego 
(Fot. M. Kleczkowski). 
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miłych i otwartych ludzi. U swego podnóża ma on urokliwą zatokę 
z kotwiczącymi statkami włącznie z luksusowymi, supernowoczesny-
mi, olbrzymimi, turystycznymi transatlantykami. Na stokach zatoki 
możemy podziwiać amfiteatralnie ułożone wzgórza i góry, na których 
szczycie jest położony niezwykły ogród botaniczny i kościoły różnej 
wielkości, udekorowane świątecznymi (z okazji Bożego Narodzenia) 
choinkami. Wszystko to można podziwiać, z prawdziwym dreszczy-
kiem, podczas rejsu (Da e volta round trip) z okien nowoczesnej kolejki 
linowej.  

Wyspa została prawdopodobnie odkryta w I połowie XIV wieku 
prze ojca Manuel Juvenal Pita Ferreira. Klimat Madery jest podzwrot-
nikowy, umiarkowany, wilgotny i uważany jest za najlepszy dla zdro-
wia człowieka na świecie. W Funchal różnica temperatur między zimą 
a latem wynosi tylko 4 stopnie C. Średnia temperatura zimą wynosi 18 
stopni ºC zaś ºC latem 22 stopnie ºC (2). Śnieg zauważyłem w grudniu 
jedynie na najwyższym szczycie wyspy. 

Łagodny klimat spowodował przekształcenie wulkanicznej wyspy 
w bajecznie piękny, wiecznie zielony ogród, wypełniony cudownymi 
kwiatami, które znajdują się o każdej porze roku w każdym przydomo-
wym, niewielkim, lecz pedantycznie pielęgnowanym ogródku. Dlatego 
Madera zwana jest „Szklarnią Portugalii” w której Portugalczycy mają 
możliwości uprawiania roślinności tropikalnej przez cały rok. Walory 
przyrodnicze i klimatyczne dostrzegł także podczas swego pobytu 
Marszałek Józef Piłsudski, o którym wspomnienia zachowały się do 
dnia dzisiejszego. Natomiast budynek, w którym zatrzymał się praw-
dopodobnie już nie istnieje (1).  

Hodowla zwierząt gospodarskich na wyspie prawie nie występuje. 
Podczas przejażdżki po wyspie w średnich partiach wysokościowych 
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Ogród kaktusowy nad brzegiem oceanu 
(Fot. M. Kleczkowski). 

Klify nad oceanem stanowiące ogromną 
atrakcję turystyczną (Fot. M. Kleczkowski). 
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zauważyłem zaledwie 3 razy we mgle po kilka (3-5) pasących się nie-
wielkich krów o umaszczeniu szaro-brązowym oraz kilka osiołków. 
Bardzo często na terenie miast i osiedli bez trudu można zauważyć 
przyjaźnie nastawione do turystów zwierzęta towarzyszące (psy i ko-
ty).  

Na wyspie dzięki gęstej sieci kanałów nawadniających zwanych 
levadas (ok. 2000 km) i cudownemu klimatowi często uprawia się wa-
rzywa i owoce. Na dość stromych stokach Madery wyodrębniono trzy 
strefy upraw: nad poziomem morza (do wysokości około 300 m) domi-
nują podzwrotnikowe gatunki roślin, wyżej (do około 700 m ) uprawia 
się rośliny śródziemnomorskie takie jak winogrona, rośliny zbożowe, 
mango, jabłonie i drzewa cytrusowe. Powyżej 700 m spotykamy lasy 
pierwotne, zbliżone do trzeciorzędowych, podobnie jak 20 mln lat te-
mu. Na wyspie uprawia się: trzcinę cukrową, banany, awokado, wino-
grona, mango, jabłka, brzoskwinie, czereśnie, figi, pomarańcze, śliwki, 
słodkie ziemniaki i inne warzywa i owoce podobne jak w Polsce. Win-
nice po raz pierwszy zostały wprowadzone w 1425 r. Natomiast w 
XVII wieku na większą skalę zrezygnowano z uprawy trzciny cukro-
wej na rzecz winogron. Najbardziej znane wino produkowane na wy-
spie to Madera, które z uwagi na specyficzne walory smakowe i legen-
darną sławę zaczęto wysyłać zagranicę bardzo wcześnie. W wieku XVI 
zawędrowało nawet na dwór francuski. Także do Rosji to wino impor-
towano. W dzisiejszych czasach największymi importerami wina Ma-
dery są: USA, Norwegia, Szwecja, Dania, Belgia, Brazylia, Wielka Bry-
tania, Szwajcaria, Niemcy i Finlandia.  

Wspaniały klimat wyspy w wieku XIX stanowił czynnik zachęcają-
cy bogatych Brytyjczyków głównie do zatrzymywania się podczas 

Madera wyspa marzeń 

Piękny widok z okna hotelu urzeka 
wszystkich turystów (Fot. M. Kleczkowski). 

Widok wąwozu w Funchal z okna kolejki 
linowej (Fot. M. Kleczkowski). 
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swych dalekich wypraw. Dla-
tego na wyspie obserwuje się 
do dnia dzisiejszego dość sil-
ne wpływy angielskie oraz 
licznie odwiedzających tury-
stów z tego kraju. Dlatego 
aktualnie dominująca liczba 
turystów to Brytyjczycy. To 
spowodowało, że na Maderze 
rozwinęło między innymi się 
sztuka ludowa (np. hafciar-
stwo, malarstwo) i wytwarza-
nie mebli z trzciny. Rozwinął 
się także przemysł rybny. 
Jednak głównym źródłem 
dochodu ludności Madery 
jest turystyka. Piesze wypra-
wy wzdłuż levadas wśród la-
sów laurowych, czy do trud-
nodostępnych wąwozów bo-
gatych w przepiękną roślin-
ność tropikalną i niepowta-

rzalne krajobrazy stanowią niepowtarzalne przeżycie, godne polecenia 
wszystkim kochającym przyrodę. Niestety, ostatni kataklizm, jaki na-
wiedził wyspę dokonał poważnych zniszczeń. 
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Widok bananowca na Maderze. 
(Fot. M. Kleczkowski). 
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Dzień wyjazdu. Spotykamy się na lotnisku w Warszawie. Nie 
wszyscy się znamy. Jest nas pięciu facetów: Elvis, Krzysztof I, Krzysz-
tof II, Jasio i Michał. Szybka odprawa i już lecimy do Frankfurtu, tam 
przesiadka i następne 14 godzin lotu. Lądujemy w Singapurze i dalej 
na Jawę do Dżakarty. W Dżakarcie przesiadka na linie wewnętrzne 
i lecimy na wyspę Sulawezi do Makasaru, by stamtąd następnym sa-
molotem linii Lion dotrzeć do Manokwari na Papui. Tam czekał na nas 
Artur. Noc w hotelu.  

Następnego dnia zrobiliśmy nura na wraku u stóp krzyża upamięt-
niającego lądowanie pierwszych holenderskich kolonizatorów na tej 
wyspie. Po nurkowaniu rozpaliliśmy na plaży ognisko z wyrzuconego 
na brzeg drzewa, na którym tubylcy upiekli nam rybę. Następnego 
dnia z rana uzupełnienie zapasów warzyw na targu i już siedzimy na 
łodzi. Jest do długa 10-metrowa dwupokładowa krypa zbita z desek. 
Środkowy pokład, na którym spaliśmy miał 1,30 wysokości, więc poru-
szaliśmy się po nim na czworaka. Łódź była wyposażona w 3 przedpo-
topowe silniki, z których jeden po kilku godzinach rzężenia wydał 
ostatnie tchnienie.  

Przed sobą mieliśmy do pokonania 200 km oceanu. Przy prędkości 
10 km/h, bo tyle właśnie rozwijała łódź, zajęło nam to 20 godzin. Ob-
sługę tego pływającego cuda stanowiło kilku młodych wesołych tubyl-

ców, znających kilka słów po polsku, 
wszystkie z literą „rrr” oczywiście, 
którą soczyście i z lubością akcento-
wali. Z niczego nie robili problemu, 
byli chętni do pracy. Po 20 godzi-
nach dotarliśmy więc do celu. Celem 
była wyspa Roon leżąca w głębi li-
czącego 1400 ha parku narodowego 
Indonezji. Chata, w której mieliśmy 
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mieszkać stała samotnie na stoku poro-
śniętego dżunglą zbocza, kilka km od 
jedynej w okolicy wioski. Z tarasu roz-
ciągał się widok na piaszczystą plażę i 
piękną zatokę z krystaliczną wodą. W 
oddali widać było górzyste, porośnięte 
dżunglą mniejsze i większe wysepki. 
Sama chata stanowiła opłakany widok. 
Zbudowana była z drzewa i liści palmo-
wych, przez Holendrów opiekujących 
się parkiem. Składała się z 4 pokoi, 
kuchni, salonu i tarasu. Podłogi i ściany 
były częściowo przegniłe, dach dziura-
wy jak sito. Pomiędzy pomieszczeniami 

nie było drzwi, a okna stanowiły otwory w ścianach zamykane okien-
nicami. Gdy padało, a padało codziennie chata zamieniała się w jedna 
wielką wannę z prysznicem. Którejś nocy pod Jasiem załamało się łóż-
ko, spadając przebił podłogę i wylądował pod chatą. Jednak takie dro-
biazgi nie wpływały negatywnie na nasz nieustający dobry humor. 
Myliśmy się nad brzegiem oceanu w źródlanej wodzie, spływającej z 
gór systemem rynienek zrobionych z liści palmy. Dookoła nas dżungla 
tętniła życiem 24 godziny na dobę co było widać i słychać: węże, jasz-
czurki, motyle, papugi i rożne inne zwierzęta, których nie potrafiliśmy 
zidentyfikować i cała kakofonia dźwięków, która w nocy działała na 
naszą wyobraźnię. 

Nury były piękne i spokojne. Pływaliśmy w dziewiczych ogrodach 
koralowych, tętniących podwodnym życiem, lub zawisaliśmy w toni 
przy pionowych ścianach. W przerwach byczyliśmy się na bezludnych 
plażach jedząc orzechy kokosowe, których wokół było pełno. Czasem 
chłodziliśmy się w strugach zimnej wody z małych wodospadów spły-
wających ze skał.  

Pewnego dnia Artur zapropo-
nował nam wycieczkę do dżungli. 
Rozpoczęliśmy ją w miejscu, gdzie 
tubylcy „uprawiali” na dzikich 
plantacjach przy dżungli ananasy, 
banany, kokosy i sagowce. Wbijali-
śmy się w dżunglę ścieżkami wy-
deptanymi przez zwierzęta. Na-
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stępnie wędrowaliśmy korytem strumienia górę jego biegu. Widoki 
dookoła były niesamowite. Plątanina gałęzi i lian nad naszymi głowa-
mi stanowiła zielony dach. Brzegi strumienia porastała ściana okaza-
łych roślin, które u nas można spotkać w palmiarniach w wersji mini. 
Kamieniste dno i zwalone drzewa, tworzyły wity, bystrza a niekiedy 
wręcz wodospady. Wszystko to musieliśmy pokonywać, wciąż prze-
dzierając się naprzód. Po dwóch godzinach dotarliśmy do miejsca, któ-
rego nie daliśmy rady sforsować. Zrobiliśmy więc pamiątkowe zdjęcie i 
ruszyliśmy z powrotem. W chacie czekała na nas przepyszna wędzona 
liściach palmy ryba i świeże owoce. Wieczorami miejscowy pomocnik 
Florence brał do ręki dziwny, 3-strunowy instrument i w duecie z Mr 
Charlesem – rządowym przedstawicielem parku, śpiewali przy blasku 
księżyca nostalgiczne ballady, sławiące piękno ich kraju.  

Po tygodniu przeprowadzka. Po drodze zawinęliśmy z wizytą do 
pobliskiej wioski. Przyglądaliśmy się prymitywnym warunkom życia 
tubylców. Odwiedziliśmy miejsce produkcji sago, „fabrykę” dachów z 
palmowych liści, oglądaliśmy sprzęt rybaków, a wszystko to w otocze-
niu tłumu miejscowych dzieciaków. Zajrzeliśmy też na moment do 
chrześcijańskiej misji, której wygląd kontrastował z prymitywnymi do-
mami tubylców.  

Następnym naszym celem była wyspa Roow. Silniki łodzi zagrały 
w końcu jednym zgodnym chórem i ruszyliśmy do przodu. Po drodze 
zrobiliśmy pięknego nura w miejscu, gdzie ponad wodę wystawały 
ogromne głazy porośnięte drzewami. Po zanurzeniu przeżyliśmy szok. 
Mieliśmy wrażenie, jakbyśmy płynęli nad pasmami wysokich gór, któ-
rych zbocza i doliny porośnięte były bajecznie kolorowymi koralami a 
pomiędzy nimi pływało tysiące ryb, żółwi i ślimaków. Tuż pod po-
wierzchnią wody pływało stado groźnych barakud, jakby strażników 
pilnujących swoich włości. Zwiedzaliśmy ten podwodny świat wpły-
wając w doliny, przeciskając się przez skalne przesmyki, przepływając 

nad głazami i wisząc w toni przy 
ścianach podwodnych gór. Nieste-
ty powietrze się kończyło i trzeba 
było wracać do rzeczywistości.  
Roow to płaska bezludna wysepka 
porośnięta dżunglą i porośnięta 
rafami. W jednym jej końcu przy 
plaży Artur przygotował obóz, któ-
ry składał się z palmowej wiaty i 
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rozstawionych obok siebie 
trzech namiotów. Prądu dostar-
czał nam agregat a słodkiej wo-
dy źródło w dżungli, 100 m od 
obozu. Na pytanie o zwierzęta 
na wyspie Artur powiedział 
nam o dwóch myszkach czasami 
odwiedzających kuchnię. Mysz-
ki okazały się być stadem ma-
łych leśnych szczurów buszują-

cych w nocy w kuchni oraz dookoła naszych namiotów. Na szczęście 
były zupełnie nieszkodliwe. Obok obozu znajdowała się druga wiata, 
którą akurat zajmowali rybacy z odległej wioski, którzy przypłynęli tu 
łowić rekiny. Ze złowionych sztuk wyjmowali ogromne wątroby i wy-
tapiali z nich tran. Robili to w wielkim woku nad ogniskiem, a wyto-
piony tran zlewali do karnistrów. Obserwowaliśmy cały ten proces z 
zaciekawieniem. Jako, że reszta z rekinów nie stanowiła dla rybaków 
żadnego pożytków, bo nie jedzą ich mięsa, dostaliśmy jednego do 
upieczenia. Był taki sobie inne ryby były zdecydowanie smaczniejsze.  

Nury były coraz ciekawsze. Pewnego razu Artur zabrał nas na ścia-
nę porośniętą przepięknym koralem i pełną ryb. Schodziła ona do ka-
nionu na głębokość ok. 40-50 m, następnie skręcała gwałtownie w bok i 
kończyła ślepo tworząc komin, na górze którego widać było światło 
słońca. Byliśmy oczarowani. Florencowi, który nam towarzyszył udało 
się strzelić kilka dużych langust, więc kolację mieliśmy zapewnioną. W 
nocy była równikowa ulewa połączona z silnym wiatrem. Nasz namiot 
zaczął przeciekać. Jasio z Krzysiem mieli większy problem – zerwało 
im przedsionek i wszystkie rzeczy mieli mokre. Ranek jednak obudził 
nas słońcem. Wzięliśmy maski, płetwy i poszliśmy na drugą stronę wy-
spy zobaczyć zatopione niedaleko brzegu amerykańskie samoloty – 
lightingi. Leżały one 3-4 m pod wodą w kilkudziesięciometrowych od-
stępach. Wszystkie zwrócone ku morzu jakby lądowały awaryjnie. 
Czas i słona woda zrobiły swoje, ale można było rozróżnić kadłuby, 
resztki skrzydeł i potężne 12-cylindrowe silniki, pomiędzy którymi 
pływały stada kolorowych ryb. Kabiny pilota stały się mieszkaniem 
dużych jeżowców.  

Czasami robiliśmy wyprawy całodniowe. Posiłki jedliśmy wówczas 
na plażach okolicznych wysp lub na łodzi. Jeden z takich posiłków był 
szczególny. Na ognisku rozpalonym obok małego wodospadu Florence 
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upiekł złowione tego dnia płaszcz-
ki i podał nam je na liściach palmy. 
Później kąpiel w krystalicznej wo-
dzie i spacer po bezludnej plaży. 
Ostatni wieczór na wyspie był wy-
jątkowo uroczysty. Na kolację były 
pieczone mątwy, langusty i prze-
pysznie przyrządzone ostroboki. 
Siedzieliśmy na plaży przy ogni-
sku, twarzą do oceanu i patrzyli-
śmy w gwiaździste niebo. Florene, Charlie i Ike śpiewali wspólnie na-
strojowe ballady.  

Ostatniego nura zrobiliśmy w Manokwari na wraku Sima-maru, 
japońskiego transportowca. Wrak ma 120 m długości i leży na głęboko-
ści 30-40 m niedaleko portu. Zatonął po trafieniu bombą lotniczą. Jest 
bardzo dobrze zachowany. Bez problemu można poruszać się między 
pokładami po ładowniach. Zamieszkuje go dużo ryb i innych morskich 
stworzeń. Na tym część nurkowa dobiegła końca. 

Następnego dnia ruszaliśmy w głąb Nowej Gwinei. Pierwszy sa-
molot zawiózł nas do Sentani. Poznaliśmy tam naszego pierwszego 
Papuasa. Nazywał się Sam. Był członkiem ruchu walczącego o wolność 
Papui. Sam dał nam list polecający do swoich przyjaciół w Womenie. 
Następnie wsiedliśmy na spóźniony około 1,5 godziny (to w zasadzie 
reguła) półtransportowy samolot do Womeny. Leży ona na wysokości 
kilku tysięcy metrów n.p.m. Dotrzeć tam można tylko samolotem. Je-
dyną drogę zniszczyły tam ulewne deszcze w 1989 roku. Do dzisiaj jej 
nie odbudowano. Lotnisko jest małe, z jednym pasem. Nie ma tam żad-
nych bramek ani strażników. Nasze bagaże wyładowywano z wózków 
na drewniane stoły. Otaczał nas tłu-
mek wyglądających jak zombi osob-
ników. Niepewnie rozglądaliśmy się 
dookoła. Ktoś dotknął mego ramie-
nia. Odwróciłem się gwałtownie. Za 
mną stał osobnik z kością w nosie, 
cały goły, nie licząc pokaźnej tykwy 
umocowanej poniżej pępka. Jego 
straszną twarz wykrzywiał grymas, 
w którym domyślałem się przyjaz-
nego uśmiechu. 

Papua 
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Korzystając z listu polecającego od Sama szybko zakwaterowali-
śmy się w hotelu i znaleźliśmy przewodnika. Nazywał się Malphinus 
Kogoya. Następnie rozejrzeliśmy się po miasteczku. Poruszaliśmy się 
rikszami. Tak było wygodniej. Przyglądaliśmy się ludziom. Patrząc na 
nich miało się wrażenie, przebywania na planie kręconego przez Spiel-
berga filmu sience fiction. 

Następnego dnia ruszyliśmy w góry. Po drodze zajechaliśmy na 
targ po owoce. Po wyjściu z samochodu przeżyliśmy taki szok, że nie 
byliśmy w stanie zrobić zakupów. Najpierw zobaczyliśmy stertę śmie-
ci, w której ryły podobne do dzików świnie. Dalej na ziemi lub przy 
drewnianych stołach siedzieli ludzie. Przed nimi leżały sterty warzyw i 
owoców. Nie wiedzieliśmy na co patrzeć. Wszystko było szokujące i 
egzotyczne. Większości ze sprzedawanych tu owoców i warzyw w 
ogóle nie znaliśmy. Papuasi mięso jedzą 1–2 razy w miesiącu ( wie-
przowina, drób). Głównie żywią się warzywami i owocami. Raczej nie 
palą i nie mają w zwyczaju pić alkoholu. Żują betel. Poprosiłem Malpi-
nusa, żeby mi też dał spróbować. Owoc palmy przepoławia się, wkłada 
w przecięcie korzeń jakiejś rośliny obsypanej betelowym proszkiem i 
żuje. Ma to cierpki smak. Najpierw zrobiło mi się gorąco, później po-
czułem zawrót głowy a dalej było już błogo i przyjemnie. Zęby od bete-
lu ciemnieją a ślina przybiera czerwony kolor.  

Dotarliśmy do pierwszej wioski.– domy z palmy kryte liśćmi. W 
środku jedna izba z miejscem na ognisko. Dookoła kobiety w spódnicz-
kach z rafii i mężczyźni z tykwami na pingach. 

Staliśmy przed chatą wodza. Po chwili pojawił się w otoczeniu star-
szych. Wyglądali groźnie. Wódz trzymał przed sobą mumię wojowni-
ka sprzed 300 lat. Była przerażająca. Wódz uśmiechnął się przyjaźnie i 
pozwolił robić zdjęcia. Sfotografowaliśmy się razem z nim i mumią. 
Otoczyła nas gromada dzieci i kobiet, każdy próbował nam coś zaofe-

rować – korale, bransoletki, 
pióropusze, kamienne siekier-
ki.  
 Musieliśmy jechać dalej. 
Byliśmy zaproszeni do wioski 
plemienia Dani na pokaz tańca 
wojennego. Doszliśmy do gra-
nic terytorium plemienia. Prze-
wodnik kazał nam się zatrzy-
mać. Tuż za prymitywnym 
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ogrodzeniem stał wysoki 10-15 metrowy słup, na którym w czymś w 
rodzaju gniazda stał wojownik wymalowany w barwy wojenne, w pió-
ropuszu, z kością w nosie, groźnie pokrzykując i napinając łuk ze strza-
łą skierowaną w naszą stronę. Któryś z chłopaków drgnął, świst cięci-
wy i strzała wbiła się w ziemię przed nim. Zamarliśmy. Nagle nie wia-
domo skąd pojawiło się około 15 postaci z łukami, dzidami i inną bro-
nią i groźnie pokrzykując ruszylo ku nam. Cofnęliśmy się. Wojownicy 
wyglądali dziko i imponująco. Oglądaliśmy wspaniały pokaz marko-
wanych walk i wojennych działań zespołowych w ich wykonaniu. Na-
stępnie otoczyli nas kołem i wyciągnęli Krzyska i Janusza i powlekli 
gdzieś po trawie. Na szczęście były to tylko żarty. za chwilę chłopcy 
wymachiwali dzidami i tańczyli razem z wojownikami. Do mnie pod-
szedł sam wódz i wręczając swój łuk i zaprosił do szeregu wojowni-
ków. Ruszyliśmy w kierunku wioski. Domy tworzyły okrąg, do środka 
którego wchodziło się przez mała bramkę. Tam dołączyły do nas ko-
biety. Rozpoczęły się zbiorowe tańce i śpiewy. W pewnym momencie 
razem braliśmy w nich udział. Następnie zostaliśmy zaproszenia do 
stołu. Kobiety ułożyły w kopiec rozgrzane w ognisku kamienie na 
przemian z mięsem, warzywami i jakimś zielskiem, wyglądało to jak 
pryzma kompostowa. Po jakiejś godzinie rozgrzebały kopiec i wycią-
gnęły upieczone na parze i przesycone zapachem ziół słodkie ziemnia-
ki, mięso i inne warzywa. Uczta była przednia. Na koniec wódz zade-
monstrował rozpalanie ognia metodą pocierania o siebie dwóch kawał-
ków drewna. Kobiety i wojownicy próbowali namówić nas na kupno 
różnych przedmiotów codziennego użytku. Musieliśmy wracać. Wo-
dzowi podarowaliśmy koszulkę z orłem i napisem Polska robiąc przy 
okazji okolicznościowe zdjęcia. Kilka dni później odwiedził nas w hote-
lu, nadal był w polskiej koszulce.  

Papuasi pomimo, że wyglądają groźnie są łagodni, trochę nieśmiali, 
często się uśmiechają. Reagują 
na wszystko bardzo sponta-
nicznie całą swoją postacią. Jak 
któregoś o coś poprosiłem, po-
trafił chodzić za nami godzinę 
usiłując bezinteresownie we 
wszystkim pomagać. Następ-
nego dnia Malphinus zapropo-
nował nam pieszą, 4-godzinną 
wycieczkę po okolicy. Mijali-
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śmy różne wioski. Mieszkańcy 
generalnie zajmują się rolnic-
twem. Wyrywają dżungli kawa-
łek po kawałku ziemię wypalając 
i karczując. Jest ona urodzajna 
ale wymaga to ogromnego wy-
siłku. Uprawiają różnego rodza-
ju warzywa i owoce, które co-
dziennie noszą idąc 3-4 godziny 
na targ.  
 Wysoko w górach mieszka 
plemię Lani, które jest bardzo 
wojownicze i zajmuje się wyro-
bem łuków, dzid, toporków, ma-
czet, noży itp.  
 Nasz czas w Womenie po-
woli dobiegał końca. Przewod-
nik zaprosił nas na obiad do do-
mu. Mieszkał tuż za miastem. 
Dom zbudowany był z palmo-

wych liści, nie miał okiem a dwa otwory drzwiowe zasłonięte były ma-
tami. Składał się z dużej izby w kącie której stał parawan tworząc sy-
pialnię. Na środku płonęło ognisko, na którym żona Malphinusa w 
wielkim kotle gotowała warzywa. Obok na żarze piekło się mięso. 
Dom nie posiadał otworu kominowego, dym unosił się pod czarnym 
od sadzy sufitem i uciekał bokami przez otwory drzwiowe. Jedliśmy 
palcami z liści palmy siedząc na matach rozłożonych na ziemi. Prąd w 
domu był z agregatu, woda zaś to zbierana w zbiornikach deszczówka. 
W domu mieszkał Malphinus z żoną i trójką dzieci. 

Na lotnisko odprowadzali nas groźni nadzy wojownicy usiłując 
sprzedać jakieś pamiątki. Samolot jak zwykle spóźnił się 1.5 godziny. 
Połowę siedzeń miał zapakowanych różnymi towarami, ale nikt się 
tym nie przejmował. Czekała nas długa droga powrotna przez YaJapu-
rę, Makasar, Dżakartę, Singapur, prosto do domu.  

Po odwiedzinach u Papuasów nic już nie było takie same. 
■ 
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KULTURA 

Ludzie maile do siebie ślą 
 
  Pani Profesor Zaniewskiej 
 
Ludzie maile do siebie ślą 
od Kołobrzegu do Leska. 
Co dzień otwieram skrzynkę mą. 
Ty ciągle milczysz Tereska. 
 
Przemija lato, jesień tuż. 
Pisałem kilka już razy.  
Opadły dawno płatki róż.  
Twe usta milczą jak głazy.  
 
Byłaś niedawno pośród nas  
uroczystości ozdobą. 
Kto Cię usłyszy chociaż raz, 
ten zaraz tęskni za Tobą. 
 

Tyś żywe srebro, klejnot mów, 
co słowem wzruszyć potrafi.  
Jak dobra wróżka z dziecięcych snów. 
Punkt jasny na fotografii. 
 

Pięknej polszczyzny pragnę znów. 
Tekstu, co serce me wzruszy. 
Napisz więc proszę kilka słów. 
Lżej niech mi będzie na duszy. 
 

Serce żałośnie kołace, 
gdy smutne są noce i dnie. 
Nadziei jednak nie tracę. 
Chciałbym kiedyś powiedzieć że: 
 

Ludzie maile do siebie ślą 
od Kołobrzegu do Leska. 
Dziś napisała na skrzynkę mą 
Pani Profesor Zaniewska. 
 
Grajewo, dn. 15 września  2009 rok   J.M. 

Żywot urzędnika 
 
 Moim koleżankom i kolegom
 z Inspekcji Weterynaryjnej 
 
Do pracy chodzę już lat trzydzieści.  
Słuchajcie zatem mej opowieści: 
Urzędnik jestem, pracuję w biurze 
 - raz na sportowo, raz w garniturze. 
Od poniedziałków i aż po piątki  
załatwiam sprawy, stawiam pieczątki.  
By zadowolić próżność petenta 
główkuję nawet w soboty, w święta. 
Sporządzam plany, zliczam tabelki. 
Myślę więc sobie, że jestem wielki. 
W poczuciu dobrze pełnionej roli 
wracam do domu i … co mnie boli? 
 
Żona od progu woła - O rety! 
Przetarte łokcie, brudne mankiety. 
Buty znoszone  –  nie stać na nowe. 
Kiedy do forsy będziesz miał głowę? 
Kiedy przestaniesz grzebać w papierach? 
W końcu mnie trafi jasna ch…a. 
Pomyśl o dzieciach i o mnie czasem. 
Kiedy zarobisz porządną kasę? 
Jak długo jeszcze mam klepać biedę?  
Ty zawsze mówisz: – Kochanie … nie  
           wiem! 
 
Bezsenne noce, nerwy zszarpane, 
bo życie pełne jest niespodzianek. 
Nieraz okrutnym zrządzeniem losu 
- nie wiedzieć kiedy i w jaki sposób - 
ważny dokument z szuflady znika. 
Taki to żywot jest urzędnika. 
 
Grajewo,   6 lipca 2010    J.M. 
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KULTURA 

Spokój wiejskiego podwórka 
 
  Po wizycie u znajomych w Leśnikach 
 

Wzrusza mnie spokój wiejskiego podwórka. Podwórka, na którym 
żelazny wóz zatrzymał się wśród pelargonii na swój ostatni postój – 
tak, jakby gospodarz przed chwilą wyprzągł konie po powrocie z tar-
gu. Pod stajnią, na gwoździu wisi jeszcze wędzidło. Konie rozpłynęły 
się gdzieś we mgle i tylko czasem wśród wyjącego nocą wichru można 
usłyszeć ich rżenie. Przy studni, która nie ugasi już niczyjego pragnie-
nia, dźwiga się ostatkiem sił zmurszały żuraw. Okrągły kamień od ża-
ren, który nie wiadomo kiedy zmełł ostatnią garść ziarna, zatrzymał się 
w bezruchu wśród rabatek. By nie mącić ciszy, bociany przeniosły się 
z gniazdem na słup elektryczny na ulicy. Zamarły krzyki gęsiego stada, 
po którym została nikomu niepotrzebna pierzyna. Wróble omijają pu-
sty kurnik. Gdzieś na strychu stoi kołowrotek, a na jego szpuli pozostał 
koniec nici. Siedząca na progu domu staruszka daje kotu karmę z pusz-
ki. Obok zamieszkali nowi sąsiedzi, przybysze z wielkiego miasta, 
o których nic nie wiadomo. Niestrudzona trawa porasta zachłannie śla-
dy dawnych dni. I tylko w bezchmurne noce gwiazdy świecą równie 
jasno jak kiedyś. 
 
Grajewo, 30 lipca 2008 roku J.M. 

■ 
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