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Z ŻYCIA IZBY
Andrzej Czerniawski
Prezes PWIL-We t.

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI
PÓLNOCNO-WSCHODNIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
Z WOJEWODĄ PODLASKIM
W dniu 15 maja 2012 r. przedstawiciele PWILWet. w osobach Andrzeja Czerniawskiego, Marka Wysockiego oraz Sławomira Mioduszewskiego spotkali się z Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno. Na
spotkaniu, które przebiegało w miłej atmosferze poruszano m.in. następujące zagadnienia:
1. Wykonywanie czynności weterynaryjnych przez lekarzy weterynarii na podstawie wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii – nieterminowe wypłaty wynagrodzeń, plany likwidacji
rezerwy celowej „pakietu higienicznego” od 2013 r.
2. Inspekcja Weterynaryjna-projekty łączenia z innymi inspekcjami. Funkcjonowanie laboratoriów weterynaryjnych i ich finansowanie.
3. Potrzeby lokalowe Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
4. Wnioski o odznaczenia państwowe dla lekarzy weterynarii.
Pan Wojewoda wykazał duże zainteresowanie ww. zagadnieniami
i zapewnił w miarę dostępnych środków i możliwości pomoc w ich
realizacji.
■
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ADMINISTRACJA
WETERYNARYJNA
Emilia Wielądek-Żukowska
Powiatowy Inspektorat We terynarii w Bielsku Podlaskim

PRAWO WETERYNARYJNE
Inspekcja Weterynaryjna
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej,
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 12 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 414). Pamiętać należy o zmianie upoważnień
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 250) oraz
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest
wyłączony z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 269). Rozporządzenie określa rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy, jest wyłączony oraz wykaz ustaw, aktów stanowionych
przez organy Unii Europejskiej, rozporządzeń stanowiących podstawę
rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki
sprawy jest wyłączony. Wyłączenie obowiązku prowadzenia metryki
sprawy odnosi się także do akt postępowań odwoławczych, zażaleniowych oraz postępowań, o których mowa w art. 145, 154, 155, 156, 161,
162 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
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Poniżej zaprezentuję, jakie sprawy z zakresu ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej oraz higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego podlegają wyłączeniu z obowiązku prowadzenia metryki.
77

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
art. 16 ust. 2 – wyznaczenia ULW
o Inspekcji Wet erynaryjnej (Dz.U.
z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn.
art. 25a ust. 3 i 4 – zatwierdzanie oraz cofanie
zm.)
zatwierdzeń laboratoriów urzędowych przez
GLW

97

ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o art. 7 ust. 1 – wydawanie decyzji w celu realiproduktach pochodzenia zwierzęce- zacji zadań wynikających z 853/2004, 85go (Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z
4/2004, 882/2004
późn. zm.)
art. 18 ust. 2 – wydanie przez WLW upoważnienia do prowadzenia szkoleń myśliwych
art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a – decyzje w sprawie
wpisu do rejestru PLW
art. 21 ust. 4 – nadanie WNI

14 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i § 1 pkt 1-9, 11 i 19-22 – między innymi zgoda
Rozwoju Wsi z dnia 9 października na przyjmowanie zwierząt do rzeźni razem z
2006 r. w sprawie określenia spraw
łańcuchem żywnościowym
rozstrzyganych w drodze decyzji
administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędo- § 2 pkt 7 – zawieszenie dostaw mleka surowego lekarza weterynarii z upoważ- wego z gospodarstwa lub określenia wymanienia powiatowego lekarza wetery- gań dotyczących obróbki mleka i jego wykonarii (Dz.U. Nr 193, poz. 1425, z
rzystania ze względu na przekroczenie limipóźn. zm.)
tów dla bakterii i kk. somatycznych
§ 4 ust. 1 pkt 1 - zmniejszenia liczby próbek
wymaganych do pobrania w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych przewidzianych w planach pobierania próbek określonych w załączniku I 2073/2005- w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 3;
§ 7-10 – między innymi decyzje administracyjne w sprawie zastosowania środków, o
których mowa w art. 54 ust. 2 lit. a, b, d, h
oraz e 882/2004 - w zakresie zawieszania
działania przedsiębiorstwa lub jego części,
podjętych w przypadku stwierdzenia niezgodności.
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Urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeni w rzeźniach
Przypominam o obowiązku weryfikacji informacji dotyczących łańcucha żywnościowego zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
854/2004 dotyczącą m.in. sprawdzenia:
− czy w każdym przypadku informacje dotyczące łańcucha żywnościowego są dostarczane do rzeźni razem ze zwierzęciem lub
partią zwierząt
− oznaczenia daty i podpisu
− kompletności i rzetelności przekazywanych informacji
− okresów karencji podawanych leków.
■
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Joanna Piekut
Powiatowy Inspektorat We terynarii w Białymstoku

ZWALCZANIE SALMONELLI – REAKTYWACJA
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 573
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010–2012
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 550
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)”
na 2012 r.
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 517
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na
lata 2012 i 2013
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 509
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013
■
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Józef Matyskieła
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie

GRAJEWO – MIASTO NA SZLAKU
Przygotowując niniejszy tekst, będący kontynuacją zainicjowanego
przez moich poprzedników cyklu prezentacji poszczególnych powiatowych inspektoratów weterynarii, nieopatrznie uległem pokusie
umieszczenia w nim w znacznie szerszym ujęciu wątków historycznych obejmujących dzieje naszego zawodu wraz z historią ziemi, na
której przyszło mieszkać i pracować wcale niemałej grupie pracowników służby weterynaryjnej, w tym wielu lekarzom weterynarii.
W efekcie powstało wielostronicowe opracowanie znacznych rozmiarów, być może nieco kłopotliwych dla redakcji i nie do zaakceptowania
przez niektórych czytelników biuletynu. Nie mogłem jednak odmówić
sobie przyjemności przedstawienia Państwu weterynaryjnych i nie tylko weterynaryjnych dziejów Grajewa – miasta niewielkiego, niepozornego, lecz pod wieloma względami wyjątkowego.
Położone na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 65 z Białegostoku do
Ełku oraz drogi krajowej nr 61 z Warszawy do Suwałk, liczące ok.
22 000 mieszkańców Grajewo kojarzy się mieszkańcom innych regionów kraju najczęściej z nazwą mleka „Łaciate”. Wielu o naszym mieście nic nie wie i słysząc jego nazwę wzrusza jedynie ramionami. Inni
powtarzają zwyczajową nazwę używaną niegdyś na określenie grajewian – „grajewskie scyzoryki”, pod którą kryją się wcale nie wyssane
z palca opowieści o pospolitych opryszkach trudniących się złodziejskim fachem i drobnym przygranicznym przemytem – zajęciem cokolwiek ryzykownym i niebezpiecznym – dla których w szemranych interesach nóż bywał często rozstrzygającym argumentem. Nic dziwnego
skoro do II wojny światowej o kilka kroków stąd była granica z Prusami Wschodnimi oraz funkcjonowało przejście graniczne Bogusze –
Prostki. Przemieszczały się tędy całe rzesze podróżnych i przeładowywano tysiące ton towarów, m. in. zboże z Ukrainy i drewno z Puszczy
Białowieskiej. Ponad sto lat temu wyruszali stąd masowo w podróż za
chlebem do Ameryki nasi rodacy. Dla organizatorów tych wyjazdów
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musiał być to intratny interes skoro w Prostkach utrzymywała swoje
przedstawicielstwo firma „Norddeutscher Lloyd" – jedno z największych niemieckich towarzystw żeglugowych w tamtym czasie. Szukając szansy na lepsze życie wyjechali na zawsze wraz z innymi dwaj
bracia mojego dziadka. Podczas kilkudniowego pobytu w Prostkach
załatwiano formalności związane z podróżą, której pierwszy etap odbywał się koleją i prowadził do portów w Hamburgu lub Bremie, niekiedy w Królewcu bądź Rotterdamie.
Odnosząc się do bogatych i burzliwych dziejów Grajewa, położonego u zbiegu dawnych granic Mazowsza, Prus i Litwy, bez wdawania
się w szczegółowe opisy wielu wydarzeń, o których informacje czytelnik będzie mógł znaleźć w odpowiednich tekstach źródłowych, chciałbym wymienić kilka najbardziej istotnych faktów związanych z historią miasta i przyległych terenów, które w czasach pojaćwieskich należały do Ziemi Wiskiej – samodzielnej dzielnicy książęcej północnowschodniego Mazowsza. Kalendarium historii Grajewa sięga 1405 roku wzmianką o napadzie krzyżackim na wiskich rybaków łowiących
ryby na Jeziorze Grejwy bądź Krejwy. W 1426 roku w metryce książąt
mazowieckich została wymieniona książęca wieś Grajwa przy sposobności nadania wójtostwa Boguszowi z Lachowstoku – dzisiejszego Lachowa. W 1472 roku wieś Grajwy nadano Janowi z Białowieży (wsi leżącej koło Pułtuska, nie mylić z Białowieżą od żubrów), posiadaczowi
kilku tytułów i godności, dworzaninowi książęcemu i biskupiemu.
Przyjął on nazwisko Grajewski, by stać się protoplastą licznego i możnego rodu Grajewskich herbu Gozdawa. W 1526 roku, po bezpotomnej
śmierci Janusza III – ostatniego księcia mazowieckiego z rodu Piastów
Grajewo przeszło we władanie polskich królów. Aktem erekcyjnym
wydanym w Wilnie 12 lipca 1540 roku król Zygmunt Stary nadał wsi
Grajwy prawa miejskie magdeburskie. Jeszcze do niedawna miejscowi
w potocznym języku używali określenia Grajwo. Wszystkie te formy
nazewnictwa mają niewątpliwie jaćwieski rodowód, nawiązujący do
odległej historii całego północno-wschodniego regionu Polski.
W 1545 roku, po wielu utarczkach zostały ostatecznie wyjaśnione
sporne kwestie co do przebiegu granicy Mazowsza, Prus i Litwy.
U zbiegu terytorium trzech państw pod Boguszami postawiono słup
graniczny, który jest najstarszym do dzisiaj zachowanym zabytkiem
w okolicy. Pamiętać trzeba, że ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego
sięgały wówczas aż po opływającą Grajewo od wschodu rzekę Ełk.
W 1692 roku, miasto przeszło we władanie rodu Wilczewskich,
a w 1864 roku – Woyczyńskich.
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Przez Grajewo prowadził stary kowieński trakt, który onegdaj omijał nieprzejezdne bagna kierując się na Bogusze, Rydzewo i Czarną
Wieś. Istniejącą dziś drogę w kierunku Augustowa, na wprost przez
Bagno Kuwasy, usypano tuż przed powstaniem listopadowym. Połamawszy zęby na rosyjskiej zimie i orężu w czasie przegranej kampanii
1812 roku, uciekał tędy Napoleon Bonaparte. 9 grudnia przed południem w grajewskiej poczthalterii posilał się bułką moczoną w kawie
z mlekiem. Udając się do Warszawy i Drezna via Stawiski i Łomża cesarz Francuzów zakupił od właściciela miasta – Wilczewskiego kryte
sanie, gdyż z powodu srogiej zimy karetą nie dało się dalej jechać.
Od 1870 roku, kiedy po powstaniu styczniowym władze carskie
utworzyły powiaty, siedzibą powiatu został pobliski Szczuczyn, miasto
mające dotychczas większe znaczenie administracyjne i gospodarcze.
Dynamiczny rozwój Grajewa zapoczątkowało w 1873 roku zbudowanie linii kolejowej Odessa – Brześć – Królewiec. Doskonałe położenia przy ważnym szlaku komunikacyjnym sprzyjało odtąd rozwojowi
miasta. Budowano nowe domy, ulice, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe. W tamtym czasie powstały: fabryka win, gorzelnia, huta szkła
i fabryka pasów transmisyjnych, przekształcona później w fabrykę
taśm gumowych Hepnera, a po II wojnie światowej w Pasmantę.
W 1894 roku wybudowano koszary 10 pułku dragonów. Za sprawą
kolei brzeskiej do Grajewa sprowadzili się też przodkowie braci Kaczyńskich. Tu w 1922 roku, w rodzinie urzędnika kolejowego Aleksandra Kaczyńskiego i jego żony Franciszki ze Świątkowskich urodził się
syn Rajmund – ojciec Lecha i Jarosława.
Do rozwoju miasta przyczyniała się też bez wątpienia działalność
przywołanych na wstępie grajewskich szmuglerów, którzy oprócz
przysparzania kłopotów policji dawali pracę i niezły zysk wielu paserom i handlarzom. Bogacące się na przygranicznym handlu miasto było już na tyle duże, że mimo zniszczeń wojennych niemieckie władze
okupacyjne w 1918 roku przeniosły tu siedzibę powiatu, który aż do
roku 1947 nosił nazwę – powiat szczuczyński.
W czasie I wojny światowej Grajewo dość długo pozostawało
w strefie przyfrontowej. Z tego okresu zachował się bogaty zbiór fotografii wykonanych przez niemieckich wojskowych oblegających twierdzę Osowiec – fotografii wysyłanych z frontu przez żołnierzy jako
pocztówki. Technika utrwalania obrazu na światłoczułej kliszy znana
na świecie od dziesiątków lat w naszym regionie nie była jeszcze rozpowszechniona. Większość mieszkańców tych ziem została po raz
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pierwszy sfotografowana otrzymując w 1916 roku pierwszy w życiu
dokument tożsamości – niemiecki paszport.
Na istnienie zdjęć grajewskich ulic z tamtych czasów (o czym nie
wszyscy pamiętają) natrafił zupełnie przypadkowo w połowie lat
osiemdziesiątych u. w. pan Marcin Piwowarczyk, obecny dyrektor
ZPM w Mrągowie, wówczas uczestnik zorganizowanego przez SM
„MLEKPOL”, jednego z wielu wyjazdów za naszą zachodnią granicę,
których celem było podpatrywanie niemieckiej industrialnej innowacyjności w zakresie przetwórstwa mleka. Otrzymał je w upominku od
zaprzyjaźnionego pracownika mleczarni w Hainischen, miasta leżącego w Turyngii – wtedy jeszcze w NRD. Stare fotografie ukazując przestrzeń nad podziw szerokich głównych ulic miasta ożywają w wyobraźni widza. Żelazne koła wozów przetaczają się po grajewskim bruku z turkotem przerywanym rżeniem koni. Stukają podkute kopyta.
Do uszu wpada tumult sunącej poboczami ludzkiej ciżby. Z rynku dobiega jarmarczny zgiełk z nawoływaniem przekupniów i odgłosami
żywego inwentarza.
Na jednym ze zdjęć okrzyki biegnącej ulicą Rudzką gromadki dzieci przerywa trzask werbli. Wybijając marszowy rytm: - Raz, raz, raz… dołącza po chwili bęben. Po nim eksplodują głośnym akordem pozostałe instrumenty dęte - blaszane i drewniane. Płyną dźwięki skocznego marsza, niesione echem na drugi koniec ulicy, hen do miejskich rogatek. Na znak kapelmajstra melodia nagle urywa się. Ustaje też miarowy łoskot podkutych trzewików. Padają niemieckie komendy, po których żołnierze prężą się nieruchomo. Nastają chwile zupełnej ciszy w
wyczekiwaniu na głównego uczestnika parady. Poruszając się ociężale
przed frontem szarej żołnierskiej masy pojawia się w blasku chwały i
wyglansowanych butów on, dumny von Hindenburg, wódz nad wodze, który dopiero co pokonał stutysięczną nieprzyjacielska armię. Zatrzymuje się i zwraca do podwładnych grubym, gardłowym głosem
wypowiadając żołnierskie pozdrowienie.
- Salut Soldaten.
- Salut Herr Generallfeldmarschall – jak grzmot karabinowej salwy
przetaczają się przez szeregi w pól urywane słowa.
Na innej fotografii grupka brodatych mężczyzn, ubranych w długie
czarne chałaty żywo gestykulując prowadzi głośną rozmowę w niezrozumiałym dla innych przechodniów języku. To przedstawiciele licznej,
nie istniejącej już dzisiaj społeczności żydowskiej, z którą w mających
nastać niebawem czasach niewyobrażalnej pogardy okazanej człowie-
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kowi, miał się tak tragicznie obejść los. Podobno jeszcze parę lat temu,
kiedy późnym wieczorem ruch samochodów w mieście prawie ustawał, przy odrobinie szczęścia można było dostrzec przygarbioną postać w długiej kapocie, przemykającą z dawnego, przykrytego teraz
ulicznym asfaltem rynku w kierunku ul. Dolnej. Wiem coś o tym, bo
przez całe dziewięć lat mieszkałem w pobliżu, przy ulicy Kopernika.
Największe zniszczenia miasta i straty w ludności przyniosła II
wojna światowa. Wiosną 1945 roku, po kilku latach spędzonych na
przymusowych robotach w Prusach Wschodnich wracał tędy w rodzinne strony przyszły długoletni dyrektor WZWet. w Białymstoku,
doktor nauk weterynaryjnych Anatol Bacharewicz. Dla wygody, ale też
i lepszej orientacji podążał torami kolejowymi. Na grajewskiej stacji
kolejowej pijani Sowieci zatrzymali dwudziestoletniego młodzieńca, by
sprawdzić czy przypadkiem nie przenosi w manierce spirtu. Znajdując
tam tylko wodę, zawiedzeni wyrzucili z łoskotem naczynie na peron.
Pierwsi lekarze weterynarii pojawili się w naszym powiecie zapewne na długo przed drem Bacharewiczem. Kiedy to było? – dokładnie
nie wiadomo, ponieważ dokumenty źródłowe z okresu zaboru rosyjskiego są bardzo skąpe. Jednym z pierwszych był z pewnością Aleksander Bereza urodzony w 1856 r. gdzieś w Kongresówce, który w
1879 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów weterynaryjnych na
Uniwersytecie Warszawskim. W 1882 objął posadę okręgowego weterynarza w Szczuczynie. W 1889 roku przeniósł się na stanowisko gubernialnego weterynarza do Łomży. Od 1898 roku pracował jako nadetatowy lekarz weterynarii guberni łomżyńskiej i powiatowy lekarz weterynarii w Łomży. Po wojennej ewakuacji w 1915 roku przebywał na
terytorium Rosji. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej w 1918
roku wrócił do kraju. Od 1923 roku był miejskim lekarzem weterynarii
w Łomży.
Korzystając z monografii autorstwa Włodzimierza A. Gibasiewicza
pt. „Niepowtarzalni”, publikacji dra Jerzego Jastrzębskiego pt. „Zarys
dziejów weterynarii w pierwszych latach niepodległości”, portalu grajewiak.pl, którego administratorem jest pan Tomasz Dudziński oraz
materiałów udostępnionych przez dra Bacharewicza przedstawiam
czytelnikom informacje o lekarzach weterynarii którzy niegdyś z Grajewem związali swoje losy:
Eugeniusz Kostrzewski, urodzony w 1866 roku, absolwent gimnazjum w Łowiczu. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1891 na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1897 roku był nadetatowym lekarzem
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weterynarii w guberni łomżyńskiej, od 1904 powiatowym lekarzem
weterynarii w Łomży, a od 1910 punktowym lekarzem weterynarii w
Grajewie. Po 1919 roku pełnił funkcję starszego powiatowego lekarza
weterynarii w Łomży. Od 1923 roku był lustratorem weterynaryjnym
urzędu wojewódzkiego w Warszawie.
Zygmunt Bagieński (1885-1922). Urodzony na Ziemi Łomżyńskiej,
należał do linii bocznej rodu znanego wszystkim pana Mieczysława
Bagińskiego. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w Dorpacie w 1913
roku. Od 1919 roku pracował jako powiatowy lekarz weterynarii w
Szczuczynie.
Gustaw Kranicki urodzony w roku 1884. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1911 roku w Kazaniu. Zaliczony do rezerwy weterynaryjnej wojska rosyjskiego w guberni suwalskiej. Od 1923 pracował
jako powiatowy lekarz weterynarii w Grajwie.
Wacław Filipowicz ur. w 1883 roku. Dyplom lekarza weterynarii
uzyskał w 1910 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W 1923 roku został
zatrudniony jako lekarz sejmikowy w Szczuczynie.
Paweł Marcinkiewicz ur. w 1881 roku. Dyplom lekarza weterynarii
otrzymał w 1907 r. w Moskwie. W 1931 roku był zatrudniony w komisji
rewindykacyjnej w Grajewie.
Lucjan Konopka ur. w 1900 r. Był absolwentem wydziału weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego z 1930 roku. Pracował jako
lekarz sejmikowy w Szczuczynie. W roku 1939 przeniósł się do Płocka.
Edward Marcin Patryn ur. w 1890 roku. W 1919 roku ukończył
Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Był lekarzem powiatowym w Grajewie.
Wincenty Słonimski (1908–1940). W 1938 roku uzyskał dyplom
lekarza weterynarii na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Przed wojną pracował krótko jako lekarz samorządowy w Rajgrodzie. Po mobilizacji wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku.
Osadzony w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940
roku.
Józef Sobociński (1905-2003). Urodził się 19 marca 1905 roku w
Kramkówce Dużej na terenie gm. Goniądz w rolniczej rodzinie jako drugi z trzech synów Franciszka i Konstancji z
Pełszyńskich. W latach 1914-1916 uczęszczał do szkoły
powszechnej w rodzinnej miejscowości, a następnie od
1917 roku do Gimnazjum w Goniądzu. W 1924 roku był
słuchaczem kursów maturalnych Czackiego w Wilnie,
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skąd po roku przeniósł się do Gimnazjum im. Piotra Skargi w Łomży,
w którym to w 1927 roku zdał maturę. W tym samym roku wstąpił na
wydział weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył
w 1932 roku.
W okresie 12 sierpnia 1932 - 6 maja 1933 odbywał służbę wojskową
w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w stopniu tytularnego plutonowego
podchorążego. W maju 1933 roku został przeniesiony do 9 psk w Grajewie na praktykę. Po jej ukończeniu 18 września tego samego roku
został awansowany do stopnia tytularnego wachmistrza podchorążego, a dzień później przeniesiony do rezerwy. Obowiązkowe ćwiczenia
rezerwy odbywał m.in. w macierzystym 9 psk (czerwiec-lipiec 1934),
10 pułku ułanów (lipiec 1935), Wojskowej Pracowni Weterynaryjnej
(lipiec 1936) i 13 pułku ułanów (czerwiec-lipiec 1936). Został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy weterynarii ze starsz. od 1
stycznia 1935 roku.
W cywilu pracował w wyuczonym zawodzie lekarza weterynarii,
od października 1933 roku jako miejski lekarz weterynarii w Orli, później od stycznia 1934 roku na analogicznym stanowisku w Goniądzu.
W sierpniu 1934 mianowany został rejonowym lekarzem weterynarii w
Szczuczynie, gdzie pracował do czasu mobilizacji w końcu sierpnia
1939 roku
W kampanii wrześniowej 1939 roku wziął udział w stopniu podporucznika na stanowisku lekarza weterynarii 9 psk. Przeszedł cały szlak
bojowy pułku, zakończony walkami pod Kockiem. W ostatniej bitwie
kampanii wrześniowej ze swoim ugrupowaniem wszedł w skład sformowanego wówczas pułku „Bohdan”. Po zakończeniu walk przebywał w niewoli niemieckiej w oflagu IIB Arnswalde (październik 1939 –
marzec 1942).
Po wyjściu z niewoli powrócił do Szczuczyna, gdzie do grudnia
1946 roku prowadził praktykę. Następnie był zatrudniony na stanowisku powiatowego lekarza weterynarii w Kętrzynie (do grudnia 1958)
i Węgorzewie (do sierpnia 1960). Od 15 sierpnia 1960 roku był kierownikiem Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt w Rawiczu.
W międzyczasie w sierpniu 1950 roku w stopniu ppor. został przeniesiony do rezerwy, zaś 1 stycznia 1966 roku zwolniony z powszechnego
obowiązku wojskowego. W 1949 r. był notowany przez WUBP jako
podejrzany o sabotaż i wrogi stosunek do obecnego ustroju.
Zmarł 5 września 2003 roku.
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Aleksander Jan Szczęścikiewicz (1896-1940) - lekarz weterynarii 9
pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Grajewie
Urodził się 25 lutego 1896 roku w Jarosławiu jako
syn Jana i Wawrzyny. W rodzinnym mieście uczęszczał
do gimnazjum, w którym w 1914 roku złożył egzamin
maturalny. W 1915 roku został powołany do służby
czynnej w wojsku austriackim (34 pułk piechoty obrony krajowej). Wkrótce w związku z chorobą został
urlopowany i zapisał się na studia weterynaryjne we Lwowie
W listopadzie 1918 roku wstąpił ochotniczo do WP (grupa płk Jarosza w Jarosławiu). Od grudnia 1918 pełnił obowiązki podlekarza weterynarii w 5 DP, a następnie 12 pac i 12 DP.
W 1922 roku uzyskał dyplom lekarza weterynaryjnego we Lwowie.
6 września 1922 roku będąc nadetatowym lekarzem weterynarii 6
Okręgowego Szpitala Koni został przydzielony jako pułkowy lekarz
weterynarii do 9 psk, stacjonującego wówczas we Włodawie. Posiadał
stopień porucznika ze starsz. 1 od kwietnia 1919 roku. W roku 1928 został awansowany do stopnia kapitana ze starsz. od 1 stycznia 1928 roku. Poza codzienną służbą w pułku podnosił swoją wiedzę fachową,
m.in. w okresie 5 października 1936 - 4 marca 1937 był słuchaczem 5miesięcznego kursu specjalizacyjnego oficerów zawodowych weterynarii w Szkole Podoficerów Zawodowych Służby Weterynaryjnej.
1 stycznia 1937 roku został awansowany do stopnia majora ze
starsz. od 19 marca 1937 roku oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Był jednym z najdłużej służących w 9 psk oficerów. W 1936 roku we
wniosku o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi stwierdzano: Najstarszy
oficer pułku. Cieszy się wielkim uznaniem i szacunkiem w korpusie oficerskim.
Jako starszy kolega swoim taktem, wysokim poczuciem honoru i ideowego stosunku do służby, służy przez długie lata wzorem i przykładem już kilkunastu
rocznikom młodszych kolegów. Doskonały lekarz wet., zamiłowany w swoim
fachu i koniu, troską o konia pułkowego przyczynił się do podniesienia stanu
kondycji i pielęgnacji w pułku, wykazując wielokrotnie wyróżnienie statystyczne pomiędzy innymi oddziałami.
W szeregach 9 psk służył do 1939 r., kiedy to został przeniesiony na
stanowisko szefa służby weterynaryjne 29 DP. Wziął udział w kampanii wrześniowej w trakcie której trafił do niewoli sowieckiej. Był więźniem obozu w Starobielsku, zamordowany w IV 1940 r. w Charkowie.
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Antoni Stuchła – felczer, Austriak z pochodzenia, przybył z Galicji.
Pracował w Grajewie w latach 1923-1929.
Po zakończeniu II wojny światowej pierwszym powiatowym lekarzem weterynarii w Grajewie był Stanisław Jan Juzwa. Życiorys dra
Juzwy to jedna z piękniejszych kart historii naszego
zawodu w powojennych dziejach powiatu grajewskiego i ówczesnego województwa białostockiego. Niewielu z osób mu współczesnych mogło równać się z
jego dokonaniami. Dr Juzwa urodził się w 19 maja
1909 roku w Tarnopolu na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, zmarł 21 lipca 1987 roku w Grajewie.
Był absolwentem Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie – rocznik 1933. Po studiach pracował jako praktykant
weterynaryjny w urzędzie wojewódzkim w Tarnopolu, powiatowy lekarz weterynarii w Krzemieńcu i Kostopolu w woj. wołyńskim oraz
jako referent weterynaryjny w urzędzie wojewódzkim w Białymstoku.
W latach 1938 - 1939 zajmował stanowisko powiatowego lekarza weterynarii w Stołpcach w woj. nowogródzkim, w mieście leżącym tuż przy
przedwojennej granicy polsko-sowieckiej, znanym ze zbrojnych sowieckich prowokacji. Tam też prowadząc praktykę lecznicową przetrwał z rodziną lata wojny i okupacji. W 1945 roku, kiedy nadszedł kres
Kresów repatriował się do Grajewa. Był organizatorem i koordynatorem służby weterynaryjnej w naszym powiecie. Funkcję powiatowego
lekarza weterynarii pełnił nieprzerwanie do czasu przejścia na emeryturę w 1974 roku. Po krótkiej przerwie w pracy zawiesił emeryturę, by
wrócić na stanowisko rejonowego weterynaryjnego inspektora sanitarnego. W latach 1978-1983 pracował w niepełnym wymiarze godzin jako
weterynaryjny inspektor sanitarny zatrudniony w rzeźni w Grajewie.
Był żonaty z Marią z Rosłoniewskich ur. 2 lutego1922 roku w Szczuczynie Lidzkim, woj. nowogródzkie – starszą siostrą lek. wet. Stefana
Rosłoniewskiego. Państwo Juzwowie mieli dwójkę dzieci: Irenę ur. 30
października1941 roku i Jarosława ur. 1 listopada1945 roku.
Dr Juzwa był jednym ze współzałożycieli Stronnictwa Demokratycznego w Grajewie. Przez wiele lata pełnił funkcję przewodniczącego
i członka zarządu komitetu powiatowego SD. Był radnym powiatowej
rady narodowej w latach 1958-1965 i wojewódzkiej rady narodowej w
Białymstoku w latach 1965-1973. W latach 1964-1972 był członkiem powiatowego komitetu Frontu Jedności Narodu. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem

34

Grajewo – miasto na szlaku

Zasługi, Medalem X-lecia Polski Ludowej, Medalem XXX-lecia Polski
Ludowej oraz odznakami: „Zasłużony Białostocczyźnie”, „XXV-lecia
SD” i „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej”. Był również długoletnim prezesem klubu sportowego „Warmia”. Szczególnie oddany drużynie piłkarskiej, na której utrzymanie środki finansowe pozyskiwał na
wszelkie możliwe sposoby. Do historii przeszła anegdota o zbiórkach
pieniędzy wśród rolników sprzedających mięso na rynku. Pan doktor
zdejmując swoim zwyczajem kapelusz z głowy prosił o datki na
„Warmię”. Niektórzy mało rozgarnięci chłopi pytali jeden drugiego –
Na jaką znowu armię?
Dr Juzwa to postać niezwykle ciepła. Cechowało go wrodzone poczucie specyficznego, nieco rubasznego humoru. Cieszył się ogromnym autorytetem wśród współpracowników, podwładnych i rolników.
Był też osobą wysoko uplasowaną w urzędniczej hierarchii powiatu.
Z jego zdaniem liczyła się ówczesna władza. Kiedy już odszedł na emeryturę, w środowisku ówczesnych emerytowanych lekarzy weterynarii
został obdarzony mianem dziekana. W czasie spotkań z młodszymi
kolegami z typową sobie swadą zwykł snuć opowieści o przeżyciach
wojennych i o dobrych przedwojennych czasach spędzonych na Kresach, gdzie pełniąc posadę powiatowego lekarza weterynarii z miesięcznym uposażeniem w wysokości 300 zł mógł rzeczywiście czuć się
Panem Doktorem. Dodajmy, że krowa w niezłej kondycji kosztowała w
tym czasie 100 zł. Mogę tylko żałować, że bardzo krótko znałem d-ra
Juzwę i tylko nieliczne historie z jego długiego życia pozostały w mojej
pamięci.
Po drze Juzwie stanowisko powiatowego lekarza weterynarii lub
kierownika oddziału WZW pełnili kolejno:
- Adam Salmonowicz 1974-1975
- Antoni Mikucki 1975-1980
- Jerzy Wojciech Ciesielski 1980-1989
- Józef Matyskieła 1989-1998
- Ireneusz Sylwester Kobyliński 1998-2008.
Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć wielu innych zasłużonych dla naszego zawodu lekarzy będących w tym czasie kierownikami i ordynatorami w lecznicach przynależnych do naszego powiatu.
Byli to nieżyjący już koledzy, tacy jak Stefan Rosłoniewski – PZLZ
Szczuczyn, Dominik Pełszyński – PZLZ Goniądz, Adolf Hauniewicz,
Rajmund Orłowski i Henryk Czarnowski – PZLZ Grajewo oraz technicy weterynarii: Stanisław Zelman, Jan Perzanowski, Kazimierz Biało-
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brzewski, Grzegorz „Griszka” Białoszonek (Białorusin ur. w 1917 roku
w ok. Witebska, przybył z Czerwoną Armią w 1939 roku jako koński
wietwracz; zdezerterował i ożenił się z dziewczyną z Grabowa), Piotr
Popko, Witold Polkowski, Lucjan Kropiewnicki i Wiktor Orłowski.
W całej powojennej historii zawodu lekarza weterynarii w naszym
powiecie bardzo skąpe informacje dotyczą tzw. czasów stalinowskich.
Wiadomo tylko, że pierwszym przewodniczącym miejskiej rady narodowej w Grajewie wybranej już 23 styczniu 1945 roku – w dniu wyzwolenia miasta przez Czerwoną Armię - został pochodzący ze Lwowa
lekarz weterynarii Jan Niczyporowicz, który jeszcze w tym samym roku, w związku z wprowadzaniem polskiej administracji na ziemiach
odzyskanych, został powołany na stanowisko powiatowego lekarza
weterynarii w sąsiednim Ełku. Był jedną z dwóch osób w województwie – obok dra Zdrodowskiego z Zambrowa, które funkcję powiatowego lekarza weterynarii pełniły nieprzerwanie od początku istnienia
powiatów aż do czasu ich likwidacji w 1975 roku. Inną, dość ciekawą
informacją z tego okresu jest wzmianka o doktorze Pęskim. Poniżej zamieszczam wycinek wydania Gazety Grajewskiej z 22.IX.1954 roku, na
łamach której władza ludowa piórem lokalnego redaktora piętnuje
wszystkich, którzy opóźniają budowanie ustroju powszechnej szczęśliwości. Obok pracowników GS-u, którzy mają poważne zaległości w
rozprowadzaniu nawozów sztucznych i prowadzącej się nieobyczajnie
kierowniczki kina, ostrej krytyce poddano również obywatela Pęskiego
- lekarza weterynarii z Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Grajewie. A
może to tylko efekt przypisywanych niegdyś naszej grupie zawodowej (czy słusznie?) skłonności
do nadużywania napojów zwanych wyskokowymi? Oceńcie
Państwo sami.
Przez wszystkie minione lata
kwitło w naszym powiecie życie
społeczno-zawodowe. Lokalna
społeczność weterynaryjna organizowała liczne spotkania koleżeńskie, w tym również – utrzymując ścisłe kontakty ze światem
nauki – konferencje naukowe.
Jedną z nich była ogólnopolska
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konferencja na temat enzootycznej białaczki bydła z udziałem prof.
Mariana Grundboecka z P. I. Wet. w Puławach zorganizowana w maju
1997 roku w Rajgrodzie. Do Grajewa i Rajgrodu często wpadali: prof.
Wiesław Barej z SGGW w Warszawie, prof. Stanisław Tereszczuk z Puław (miał z Grajewa synową), czy pochodzący z naszego regionu docent Antoni Kopczewski – pracownik naukowy ZHW w Gdańsku. Będąc ordynatorem w lecznicy swoją karierę zawodową rozpoczynał w
Grajewie dr Stefan Drozdowski – kierownik Centralnego Ośrodka
Kształcenia Kadr Weterynaryjnych w Puławach w latach 1980-1987.

Otwarcie pogotowia wet. w 1986 roku z udziałem władz powiatowych
i dyrekcji WZW w Łomży. (ze zbiorów autora)

W tym też czasie, otrzymując po raz drugi szansę rozwoju wraz
z oddaniem do użytku w 1977 roku Zakładów Płyt Wiórowych – obecnie „Pfleiderer” SA – rozkwitało miasto Grajewo. Przez całe dziesięciolecia fabryka zapewniała stabilny byt wielu grajewskim rodzinom oraz
możliwości rozwoju licznym mniejszym i większym biznesom w całym
regionie. Obok ZPW istniały dwie inne duże firmy – Agroma oraz
Składnica Maszyn i Części Zamiennych. W poszukiwaniu deficytowych części zamiennych przez wiele lat przyjeżdżali do Grajewa rolnicy z całego regionu oraz szczęśliwcy, którym udało się uzyskać od naczelnika gminy przydział na ciągnik. W Grajewie funkcjonowały również: filia Lubelskiej Fabryki Wag, Państwowe Zakłady Zbożowe,
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Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego oraz szereg innyc h mniejszych firm tworzących ówczesne gospodarcze realia miasta. Pisząc o
tym, nie mam zamiaru gloryfikować tamtego ustroju i tamtej, często
siermiężnej rzeczywistości. Robię to głównie dlatego, że jest to szmat
naszego życia, naszej młodości przede wszystkim.
Jeśli zaś o mnie chodzi, o istnieniu miasta Grajewo dowiedziałem
się w 1963 roku. Wówczas to pewnego październikowego dnia o świcie
mój jedyny starszy brat odjechał tam, by odbywać służbę wojskową w
podlaskiej jednostce KBW, której tajemnego, czterocyfrowego numeru
nikt już dziś nie pamięta. Po niepełna dwudziestu latach ja również
sprowadziłem się do Grajewa. Będąc z dziada pradziada związany z
rodzinną Ziemią Augustowską nigdy wcześniej nie przypuszczałem,
że właśnie tu na długie lata znajdę swoją życiową przystań. Zdecydował o tym jak zwykle przypadek, który miał miejsce jakieś dziesięć lat
wcześniej. Wówczas to rodzice mojej obecnej, wieloletniej i jedynej żony wybrali się do Ełku celem dokonania przedpłaty na dużego fiata. Po
drodze dowiedzieli się o możliwości kupna działki budowlanej w Grajewie i taki oto sposób perspektywę wygodnej jazdy nowym samochodem zamienili na ciągnącą się latami budowę domu w mieście. Zanim
jednak trafiłem do pracy w Grajewie, w Augustowie zdążyłem odbyć
staż oraz zaliczyłem roczną służbę wojskową w szkole podchorążych
rezerwy. Potem jeszcze na krótko podjąłem pracę w PZLZ Bargłów,
dokąd już z Grajewa codziennie dojeżdżałem. W tym czasie, żona
chcąc ulżyć nam obojgu wychodziła u dra Ciesielskiego moje przeniesienie do pracy w OT WZW w Grajewie. W ostatnich dniach maja 1983
roku, kiedy to oboje zamówiliśmy kurs taksówką na ulicę Konopską nr
64 celem sfinalizowania mojego zatrudnienia w nowym miejscu, taksówkarz z powodu dziurawego i wyboistego bruku długo kręcił nosem
zanim zdecydował się zawieźć nas swoim wartburgiem do celu. Po latach Konopska doczekała się nieco lepszej, asfaltowej nawierzchni, lecz
nadal jest typowym przykładem braku planowania przestrzennego w
miastach położonych po naszej stronie dawnej pruskiej granicy. Niektórzy z czytelników znają zapewne piątą ulicę odchodzącą skośnie od
skrzyżowania za przejazdem kolejowym, prowadzącą niby prosto, lecz
kilkakrotnie zakręconą, z domami skierowanymi jednym węgłem do
frontu. Wraz ze wspomnianym przejazdem i skrzyżowaniem stanowi
ona wyróżniający element miejskiej osobowości Grajewa, trudny do
rozwikłania przez specjalistów od ulicznego ruchu, którzy dotąd nie
potrafią wypracować koncepcji ustawienia tu sygnalizacji świetlnej.
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Wracając zaś do późniejszych, już może mniej przypadkowych losów mojej rodziny, z pewnym niedowierzaniem trzeba przyjąć do wiadomości, że w Grajewie mieszkamy już od trzydziestu lat. Tu zbudowaliśmy nasz własny dom, by prowadzić zwykłe, normalne życie. Tu
urodziły się, wychowały i dorosły nasze dzieci. Czasem jednak można
odnieść wrażenie, że tak naprawdę ze swojej rodzinnej miejscowości
nigdy nie wyjechaliśmy.
Tyle historycznych odniesień. Nasza teraźniejszość - dzień po dniu
również odchodząca do historii - w niczym nie odbiega od tego, co
dzieje się w innych powiatowych inspektoratach. Codzienna praca to
niekończące się zmagania z zawiłościami zmieniających się ustawicz-

Pracownicy PIW Grajewo. W górnym rzędzie od lewej: lek. wet. Stanisława Borawska – st.
inspektor ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, mgr Paweł Wądołowski –
radca prawny, st. techn. wet. Antoni Orłowski – kontroler weterynaryjny, pani Grażyna Niebrzydowska – st. referent ds. administracyjno-kadrowych, lek. wet. Józef Matyskieła – powiatowy lekarz weterynarii, mgr inż. Elżbieta Staniszewska – inspektor ds. identyfikacji i rejestracji
zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności, lek. wet. Tadeusz Zakrzewski – st. inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego, z-ca powiatowego lekarza weterynarii, Krzysztof Gałecki – kierowca.
W dolnym rzędzie: mgr Agata Bukowska – księgowy, st. techn. wet. Stanisław Chrapowicki
– kontroler weterynaryjny, mgr Anna Orłowska – główny księgowy, lek. wet. Joanna Szczepańska – inspektor weterynaryjny ds. pasz, pani Jadwiga Dembińska – pracownik gospodarczy, mgr
inż. Artur Muczyński - informatyk
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nie rozporządzeń, instrukcji i wytycznych, których cele - co tu dużo
mówić - realizujemy ze zmiennym powodzeniem. Podążamy trochę jak
w kolarskim peletonie, w zwartej grupie - raz bliżej czołówki, innym
razem zamykając stawkę zawodników dostajemy zadyszki na stromych i wyboistych wzniesieniach, by za czas jakiś wyrównując na krótko oddech odpocząć na prostych i łagodnych odcinkach trasy. Wszystko to dzieje się pod czujnym i surowym okiem Głównego Arbitra, który tylko czeka na nasze potknięcia. Dotychczas szczęśliwie unikamy
punktów karnych i nie daj Panie Boże dyskwalifikacji, ale do mety ciągle daleko. Każdy z nas chciałby tam dotrzeć. Limit czasowy został
zwiększony do 67 lat, tylko czy najsłabszym wystarczy jeszcze siły i
woli walki… ?
Mówiąc poważnie, nasz skromny, liczący 14 pracowników zespół,
w składzie którego jest zaledwie czterech lekarzy weterynarii i jeden
magister inżynier bioinżynierii zwierząt, obsługuje teren pięciu dużych
gmin wraz z pogłowiem zwierząt liczącym ok. 65 tys. sztuk bydła i 10
tys. świń, przy nieznacznej obsadzie pozostałych gatunków. Na terenie
powiatu funkcjonują dwa przedsiębiorstwa akwakultury: gospodarstwo rybackie w Rajgrodzie i niewielki obiekt stawowy w Ławsku. Od
1953 roku istnieje będący placówką naukowo-badawczą Zakład Doświadczalny Melioracji i Użytków Zielonych w Biebrzy specjalizujący
się w hodowli bydła. Największą zaś, kilkutysięczną hodowlę świń
prowadzi tuczarnia w Bełdzie.
W nadzorowanym przez IW sektorze przetwórstwa żywności zwierzęcego pochodzenia przoduje oczywiście Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKPOL” – krajowy lider w przetwórstwie mleka, jedna z niewielu
firm w powiecie i regionie, która bezustannie rozwija swoją produkcję,
dając pracę i niezły dochód wielu mieszkańcom całego kraju. Oprócz
tego istnieje zakład przetwórstwa rybnego, dwa zakłady przetwórstwa
mięsnego i rzeźnia cieląt. Realizując nasze zadania korzystamy z pomocy 8 lekarzy wolnej praktyki.
Obszar powiatu grajewskiego liczący 967,24 km² powierzchni zamieszkuje ok. 50 000 ludności. W skład powiatu obok miasta Grajewa
wchodzą: miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn oraz gminy wiejskie: Grajewo, Radziłów i Wąsosz. Ziemie powiatu podzielone
są wzdłuż rzeką Ełk. Jego wschodnią część zajmują przede wszystkim
cenne przyrodniczo tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, lasy
Nadleśnictwa Rajgród w Tamie i znane z walorów turystycznych Jezioro Rajgrodzkie. Doceniając uroki położonego malowniczo jeziora, za-
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sobność jego wód oraz nieskazitelną czystość powietrza, wielokrotnie
organizowano nad jego brzegami wspomniane wcześniej konferencje
naukowe i różnego rodzaju spotkania integracyjno-koleżeńskie. Mając
na uwadze szczere i otwarte serca gospodarzy tej ziemi, którzy w gościnnych progach zawsze będą mile witać gości, wypada żywić nadzieję, że w Rajgrodzie spotkamy się jeszcze nie raz.
Zachodnią część powiatu zajmują głównie tereny użytkowane rolniczo.
Doceniając heroiczność pracujących w pionierskich czasach naszych
poprzedników i trud, którego z pewnością nie szczędzili przy wznoszeniu nowej, ukończonej w 1973 roku siedziby - trzeba obiektywnie
stwierdzić, że zbudowali ją tyłem naprzód, w efekcie czego dojazd do
głównego wejścia prowadził przez bramę od dalszej strony i do naszych czasów nie było ono używane. Przez dziesiątki lat do inspektoratu wchodziło się od strony klatki schodowej, drogą na skróty, nad kotłownią i pomieszczeniami stajennymi lecznicy. Nie ma się pewnie czemu dziwić, bo w tamtych czasach działalność typowo inspekcyjna miała jakby mniejsze znaczenie. Więcej uwagi nasze władze przykładały
do świadczenia usług związanych z profilaktyką i lecznictwem zwierząt oraz realizacją nałożonych planów z serii L - ileś tam… Zresztą
sama nazwa przygotowywanej inwestycji brzmiała „Lecznica dla zwierząt”. Dziś, po wielu latach nasza siedziba doczekała się gruntownego
remontu który nadał jej nowe oblicze. Został utworzony dogodny dojazd z parkingiem i wygodne wejście do biura wraz z poczekalnią dla
interesantów.
Obecnie, w czasach kryzysu miasto Grajewo przeżywa zauważalny
regres. Rośnie bezrobocie, ubywa mieszkańców, pojawiają się też pomysły likwidacji niektórych urzędów państwowych. Rodzi się niepokój
o to, co będzie juto. Wydaje się, że wkrótce mogą nadejść czasy wcale
nie lepsze od tych, w których przyszło pracować naszym starszym kolegom. Forsowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi koncepcja powołania inspekcji bezpieczeństwa żywności może przynieść
niektórym z nas skutki bardziej przykre od tych z czasów reorganizacji
przeprowadzonej w latach 1997-1998. Dziś położenie naszego miasta
stwarza jedynie uciążliwości. Grajewo, jak każde inne miasto położone
na szlaku, zakorkowane jest codziennie setkami ciężarówek sunących
bezustannie ulicami i rozedrgane dudnieniem emitujących zabójcze
spaliny, warczących złowrogo motorów. Jest miastem dymów snujących się z dziesiątków kominów i swądu spalanej sklejki oraz plastiku.
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Jest także miastem niespełnionych obietnic wyborczych. Do rangi symbolu deklaracji bez pokrycia urosły odkurzane wielokrotnie przez amatorów sprawowania władzy plany zbudowania w mieście krytej i odkrytej pływalni. Miarą kondycji kolei żelaznej jest stan nikomu dziś
niepotrzebnego i niszczejącego zabytkowego budynku dworca. Czy
jeszcze kiedyś leżące na szlaku miasto dostanie kolejny raz szansę rozwoju tak jak wtedy, w roku 1873 i 1977?
■
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WYBRANE ASPEKTY ODPORNOŚCI
W ZAKAŻENIACH GRZYBICZYCH U SSAKÓW
Grzyby są wszechobecne w środowisku i stąd oddziałują na ludzi
i zwierzęta na wiele sposobów, ustanawiając stan symbiozy, komensalizmu, ale także stan zakażenia w tym zakażenia utajone. Wśród grzybów są patogeny zdolne do wywoływania zakażeń u osobników zdrowych, z osłabioną odpornością, w tym u osobników z niedoborami immunologicznymi. W odróżnieniu od zakażeń bakteryjnych czy też wirusowych, stosunkowo mniej wiadomo na temat mechanizmów zwalczania infekcji grzybiczych przez układ odpornościowy (UO) ssaków.
Również przeciwgrzybiczna odporność różni się diametralnie od przeciwbakteryjnej i wirusowej, bo zależy od gatunku, bardzo swoistych
cech poszczególnych gatunków grzybów, m.in. ich postaci morfologicznych (zarodnik, blastospora, strzępka, pseudostrzępka). Łączy się
ona z mechanizmami odporności naturalnej i nabytej (adaptacyjnej),
które współdziałają ze sobą. Jedną z ważniejszych barier chroniących
organizm ssaków, przez wnikaniem tych patogenów do organizmu jest
skóra i błony śluzowe oraz mikroflora fizjologiczna tych barier, które
tworzą odporność naturalną. Odporności tą tworzą również związki
rozpuszczalne i obecne w wydzielinach błon śluzowych takie jak np.
lizozym, laktoferyna, peroksydaza, defensyny, a także składowe układu dopełniacza. Substancje te mają stosunkowo mniejsze znaczenie w
eliminacji patogenów grzybów, ponieważ bardzo wiele grzybów chorobotwórczych, to patogeny wewnątrzkomórkowe, stąd nie dziwi fakt,
że w ich eliminacji dominuje odpowiedź związana z aktywnością ko-
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mórek UO. Obecnie i wbrew tradycyjnym poglądom, najważniejszą
rolę w zwalczaniu infekcji grzybiczych przypisuje się komórkom fagocytującym (neutrofil – komórka PMN, monocyt – makrofag, komórki
MN), komórkom NK (natural killer), limfocytom T i tylko częściowo
limfocytom B i ich produktom – immunoglobulinom oraz w bardzo
dużym stopniu specyficznym receptorom, które bardzo silnie aktywizują odpowiedź immunologiczną. Dodać należy, że komórki fagocytujące rozpoznają patogeny, w tym grzyby, na drodze nieswoistej za pomocą receptorów rozpoznających wzorce (PRR- patterrn recognotion
receptors), wśród których obecnie do najważniejszych należą receptory
TLR (Toll-like receptor) i CLR (C-type lectin receptors), występujące na
błonie tych komórek, a które rozpoznają określone wzorce molekularne
(PAMP- patogen-associated molecular patterns)- grzybów np. βglukan. Udział receptorów TLR i CLR w odpowiedzi immunologicznej,
zależy od gatunku, morfologii i etapu infekcji grzybiczej, choć także
współdziałania z innymi receptorami komórek UO. Aktywacja receptorów TLR i CLR w odróżnieniu od tradycyjnych receptorów aktywujących fagocytozę np. znaczników dla dopełniacza (C) i immunoglobulin
(Ig), przyczynia się do produkcji wielu cytokin w tym np. TNF i IL-10
oraz prezentacji grzybiczych antygenów przez komórki dendrytyczne,
limfocytom T, co prowadzi do różnicowania tych ostatnich m.in. w kierunku limfocytów w Th1, Th2 czy Th17. W przypadku rozpoznania
odpowiednich cząstek PAMP grzybów, przez komórki PMN i MN, dochodzi do pobudzenia procesu fagocytozy tych komórek, w tym ich sił
bójczych, w czym bierze udział także wspomniany receptor dla dopełniacza i immunoglobulin i to zdarzenie przyczynia się do indukcji produkcji pro- i przeciwzapalnych cytokin i chemokin przez komórki UO.
Tak pobudzone neutrofile mogą wydzielać m.in. toksyczne związki
tlenu (wolne rodniki) i tym samym przyczyniać się do zabijania patogenów np. strzępków znajdujących się w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, które są zbyt duże by mogły zostać sfagocytowane przez komórki PMN i MN. Podobnie jak komórki PMN, również zaktywowane
w tym procesie monocyty i makrofagi, wydzielając szereg cytokin,
m.in. TNF-α, IL-1, IL-6, IL-12, aktywizują następnie inne komórki MN,
co prowadzi do napływu ich i nasilenia procesu fagocytozy oraz bardzo intensywnego prezentowania sfagocytowanych patogenów przez
komórki MN - limfocytom T. Dodać należy, że infekcje grzybicze aktywują także profesjonalne komórki prezentujące antygen jakimi są komórki dendrytyczne (DC), które wydzielając IL-12, IL-18 i INF-γ w ten
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sposób wzmacniają „środowisko prozapalne”, co prowadzi do niszczenia grzybów, które wtargnęły do makroorganizmu. Te charakteryzowane neutrofile, monocyty – makrofagi, ale także komórki niefagocytujące - takie jak komórki nabłonka i śródbłonka, a nie będące komórkami
UO, przyczyniają się najczęściej do budowania przeciwgrzybicznej odporności naturalnej (dawniej nieswoistej) poprzez aktywny proces fagocytozy oraz wydzielanie związków toksycznych zawartych w ich
ziarnistościach. Jak wspomniano elementy te (komórki PMN, MN), a
także komórek NK, odgrywają także znaczącą rolę w indukcji swoistej
odpowiedzi immunologicznej opartej o limfocyty T, choć również i po
części limfocyty B. Wykazano, że rozpoznanie komórek grzybów przez
komórki DC powoduje ich dojrzewanie, a następnie migrację do okolicznych węzłów chłonnych, gdzie owe komórki prezentują antygeny
dziewiczym limfocytom T oraz komórkom T pamięci. Prowadzi to do
aktywacji limfocytów T, które zaczynają wydzielać cytokiny, w tym
interleukiny, które pobudzają proliferację limfocytów T z receptorami
CD4+, to jest limfocyty Th - pomocnicze i Treg – regulatorowe oraz
limfocyty CD8+, to jest komórki Tc (cytotoksyczne), a także limfocyty
B. Limfocyty T migrując do ogniska zakażenia, gdzie komórki Th (T
pomocnicze) polaryzują w kierunku limfocytów Th1 i wytwarzają
m.in. IFN-γ, który wpływa na odpowiedź przeciwgrzybiczną poprzez
m.in. pobudzanie poszczególnych etapów procesu fagocytozy m.in.
migracji, adherencji i pochłaniania neutrofili i makrofagów. Tak więc
dominacja komórek Th1 wskutek wspomagania procesu fagocytozy,
przyczynia się do „podniesienia” odporności i stwarza możliwość terapii przeciwgrzybiczej. Trzeba dodać, że również limfocyty B przy infekcjach grzybiczych odgrywają pewną, choć stosunkowo małą rolę i
wiąże się ona jedynie z syntezą przeciwciał m.in. klasy IgG, które to
białka opsonizując patogeny grzybicze, ułatwiają ich pochłanianie w
proces fagocytozy przez komórki PMN i MN. Dowiedziono, że zaburzenia ilościowe i czynnościowe komórek fagocytujących, które utrudniają powstawanie środowiska prozapalnego, choćby poprzez zaburzenia w wydzielaniu IFN-γ, sprzyjają polaryzacji limfocytów T z receptorem CD4+, w kierunku limfocytów Th2, które syntetyzując IL-4, IL-5 i
IL-10, które aktywują limfocyty B, choć prowadzą także do hamowania
procesu fagocytozy, dzięki czemu niesfagocytowane formy grzybów
np. pseudostrzępki, mogą wnikać do płuc i dalej do naczyń krwionośnych i szerzą się poprzez krew do odległych tkanek i narządów.
Wśród elementów tworzących odporność naturalną dawniej określanej
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jako nieswoista odporność, są wspomniane komórki NK, które niszczą
grzyby poprzez wyrzucanie ze swoich ziarnistości perforyn i granzymów. Także swoista odporność komórkowa warunkowana limfocytami T i ich subpopulacjami, obecnie tworząca odporność nabytą, bierze
udział w odporności przeciwgrzybicznej, warunkowanej głównie
przez subpopulacje limfocytów T, w zasadzie komórki Th oraz Th17,
które również mogą przyczyniać się zarówno do obniżania odporności
i wzmagania infekcji, a także tolerancji między grzybami, w tym komensalicznymi, a organizmem gospodarza.
Tak jak wspomniano bardzo ważnym elementem odporności przeciwgrzybicznej są receptory rozpoznające wzorce (PRR – pattern recognition receptors), których zadaniem jest selektywne reagowanie przeciwko charakterystycznym strukturom grzybów - zwanymi wzorcami
molekularnymi związanymi z patogenami - PAMP (pathogen – associated molecular patterns). Do najważniejszych PRR, biorących udział
w rozpoznawaniu struktur grzybiczych, należą wspomniane wcześniej
receptory TLR oraz CLR. Natomiast głównym źródłem PAMP u grzybów są wspomniane składniki ściany komórkowej tj. β-glukan, polimer
glukozy, chityna - będąca polimerem N-acetyloglukozaminy oraz mangany - czyli powierzchniowe polimery mannozy, głównie galaktomannozy, choć także zymosan oraz grzybiczy DNA. Warto podkreślić, że
kompozycja ściany komórkowej grzybów, może być różna w zależności od morfologii grzyba, jego stadium wzrostu, a także środowiska
występowania. Dlatego też różnorodność struktury ściany komórkowej
grzybów, przyczynia się do aktywacji różnych receptorów PRR, co powoduje występowanie odmiennych interakcji pomiędzy PRR a ich ligandami.
Wracając do receptorów TLR występujących na wielu komórkach
UO w odporności przeciwgrzybicznej, trzeba stwierdzić, że zostały one
po raz pierwszy opisane w 1996 roku u muszek (Drosophila melanogaster). Pozbawione tych receptorów muszki wykazują upośledzenia syntezy defensyny o nazwie drosomycyna i rejestruje się u nich zwiększoną podatność na infekcje wywoływane przez Aspergillus (A.) fumigatus.
Wykazano, że rozpoznanie odpowiedniego ligandu przez receptory
TLR, prowadzi do aktywacji kaskady kinaz w komórkach ssaków i
przemieszczenie czynników transkrypcyjnych, takich jak NF-κB, NFAT oraz IRF3 do jądra, gdzie następuje indukcja ekspresji genów dla
cytokin zapalnych i chemokin. Badania dotyczące odporności przeciwgrzybicznej wykazały, że spośród rodziny receptorów TLR, najważniej-
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szymi są TLR4, TLR2 oraz TLR9, które rozpoznają komponenty grzybicze, takie jak zymosan, mannany czy grzybiczy DNA. W przypadku
receptora TLR4 stwierdzono, że jest on zaangażowany w rozpoznawanie struktur A. fumigatus, a także w szlakach sygnalnych i produkcji
cytokin w odpowiedzi na te patogeny. Zarejestrowano, że deficyt TLR4
u myszy skutkuje osłabieniem produkcji cytokin przez makrofagi pęcherzyków płucnych, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia zapalenia płuc powodowanego przez grzyby z rodzaju Pneumocystis sp. Natomiast związanie tego receptora z glikuronoksylomannanem – składnikiem ściany komórkowej Cryptococcus (C.)
neoformans, powoduje przemieszczenie NF-κB do jądra, jednak produkcja cytokin nie jest indukowana. Receptor ten (TLR4) rozpoznaje także
mannany Saccharomyces (S.) cerevisiae i Candida (C.) albicans, co prowadzi do indukcji ekspresji genów dla cytokin prozapalnych, takich jak
TNF. Z kolei w przypadku braku receptorów TLR2 u myszy w wyniku
stymulacji przez C. albicans, obserwowano spadek produkcji TNF, IL1β oraz zapalnego białka makrofagów MIP-2. Sugeruje się także, że receptory te biorą udział również w rozpoznawaniu A. fumigatus, jednak
u myszy pozbawionych tego receptora, nie zarejestrowano zwiększonej
podatności na aspergilozę. W przypadku zakażenia C. neoformans rola
receptorów TLR2 nie została jednoznacznie określona. Wykazano jedynie, że TLR2 mimo że wiąże glikuronoksylomannan C. neoformans, nie
powoduje przemieszczenia NF-κB do jądra. Natomiast inni badacze
uważają, że receptor ten podczas infekcji C. neoformans indukuje produkcję cytokin, choć Yauch i wsp. nie zaobserwowali takiej zależności.
Badania nad rolą receptora TLR9 dotyczyły także infekcji powodowanych przez C. albicans, A. fumigatus i C. neoformans, a w których wykazano, że ligandem dla TLR9 jest DNA grzybiczy zarówno w przypadku A. fumigatus, jak i C. neoformans. Ponadto zarejestrowano, że w wyniku stymulacji ludzkich monocytów oraz mysich makrofagów, pozbawionych TLR9, przez C. albicans, dochodzi do zmniejszenia produkcji
cytokin, m.in. IL-10. Omawiając rolę receptorów TLR podczas infekcji,
w tym grzybiczej, trzeba dodać, że to odporność przeciwgrzybiczna
wiąże się z receptorami aktywującymi proteazy PAR (protease – activated receptors), to jest receptorów sprzęgających białka G, które są
aktywowane przez proteazy zarówno patogenów, jak i gospodarza.
Spośród receptorów PAR na uwagę zasługują PAR1 i PAR2, które w
wyniku stymulacji przez receptory TLR, działają antagonistyczne. Badania wykazały, że po rozpoznaniu grzybów przez TLR, dochodzi do
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aktywacji receptorów PAR, które posiadają zdolność wyszukania
uszkodzeń tkanek i rozpoznania proteolitycznych czynników zjadliwości, co staje się powodem do rozwoju odpowiedzi prozapalnej ( receptor PAR1) bądź przeciwzapalnej ( receptor PAR2). Także bardzo ważne
w tej odporności są receptory CLR, występujące na komórkach UO,
głównie na komórkach dendrytycznych (DC) i pełniące istotną rolę w
rozpoznawaniu grzybów, jako że indukują nie tylko odporność naturalną, ale również adaptacyjną. Do rodziny receptorów CLR należą
dektyna 1 (inaczej CLEC7A), dektyna 2 (inaczej CLEC6A), Mincle
(monocyte – inducible C-type lectin, inaczej CLEC4E), DC-SIGN (DCspecific ICAM3-grabbing non-integrin), receptor dla mannozy (inaczej
makrofagowy receptor 1 dla mannozy) oraz lektyna wiążąca mannozę
- MBL (mannose – binding lectin). Dektyna 1 jest receptorem wykazującym zdolność do rozpoznawania β-glukanów, w budowie których
można wyróżnić zewnątrzkomórkową domenę CTLD (C-type lectinlike domain) rozpoznającą ligandy grzybów z rodzaju Candida sp., Coccidioides sp., Pneumocystis sp. i Aspergillus sp. oraz cytoplazmatyczny region ITAM (immu-noreceptor tyrosine-based activation-like motif) odpowiedzialny za przekazywanie sygnału do wnętrza komórki. Przekazywanie sygnału przez zlokalizowany na powierzchni komórek receptor dektyny 1, odbywa się za pośrednictwem kinaz tyrozynowych Syk
oraz białka adaptorowego CARD9 (cytosolic adaptor caspase recruitment domain, member 9). Ponadto dowiedziono, że receptor ten bierze
udział w aktywacji kalcyneuryny – fosfatazy białkowej, która jest istotnym elementem szlaku sygnalnego prowadzącego do aktywacji limfocytów T. Dzięki aktywacji tych szlaków, możliwe jest wychwycenie
antygenów grzybiczych m.in. poprzez proces fagocytozy oraz produkcję cytokin i chemokin, np. GM-CSF, TNF, CXCL2, IL-2, IL-10, IL-6, IL23, IL-1β oraz prostaglandyn. Warto dodać, że indukcja odpowiedzi
immunologicznej przez dektynę 1, jest zależna od rodzaju komórek
UO. Przykładowo może ona indukować produkcję cytokin przez komórki DC, ale nie przez makrofagi, natomiast w rozpoznawaniu i wychwytywaniu antygenów grzybiczych, zaangażowane są oba rodzaje
komórek. Badania wykazały, że dektyna 1, może współdziałać m.in. z
TLR2. Kooperację dektyny 1 z TLR2 zarejestrowano podczas stymulacji
makroorganizmu C. albicans i zymosanem, co powodowało rozwój odpowiedzi zapalnej, a także w trakcie fagocytozy konidiów grzybów z
rodzaju Aspergillus sp. Dowiedziono, że niedobór dektyny 1 skutkuje
zwiększeniem ryzyka wystąpienia infekcji grzybiczych wywoływa-
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nych przez A. fumigatus, C. albicans czy Pneumocystis sp. Dektyna 2 należy do receptora CLR i jest zbudowana z pojedynczej zewnątrzkomórkowej domeny CTLD (C-type lectin-like domain) oraz krótkiej domeny
cytoplazmatycznej, która nie zawiera motywu biorącego udział w szlakach sygnalnych. Receptor ten może jednak współdziałać z receptorami powierzchniowymi dla fragmentu Fc immunoglobulin IgG (FcγR),
poprzez łączenie się z ich motywami zawierającymi ITAM, dzięki czemu dochodzi do rozpoznawania grzybiczych struktur bogatych w
mannozę, aktywacji szlaku Syk-CARD9 i uwalniania cytokin, m.in.
TNF, IL-2, IL-10, IL-6, IL-1β, IL-12, IL-23 oraz leukotrienów. Dektyna 2
jest uważana także za typowy receptor dla infekcji wywoływanych
przez strzępki grzybów, takich jak C. albicans, Trichophyton rubrum i
Microsporum audouinii, ale również grzybów nie wytwarzających strzępek, np. H. capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, C. neoformans. Natomiast Receptor Mincle bierze udział w rozpoznawaniu grzybów C.
albicans, Malassezia (M.) furfur i M. pachydermatis przez makrofagi, jednak nie jest on zaangażowany w indukcję procesu fagocytozy. Znacznik Mincle, podobnie jak dektyna 2, współdziała z receptorami FcγR,
ale przekazywanie sygnału odbywa się za pośrednictwem szlaku SykCARD9. Receptor ten indukuje syntezę chemokin i cytokin, takich jak
CXCL2, CXCL1, IL-10 oraz TNF. Badania na myszach wykazały, że
brak tego receptora na powierzchni makrofagów prowadzi do obniżenia syntezy TNF przez te komórki, a także zwiększa podatność na zakażenia grzybami z rodzaju Candida sp. Co się tyczy receptora DCSIGN trzeba stwierdzić, że występuje on przede wszystkim na powierzchni dojrzałych komórek DC i jego rola polega, na zależnym od
wapnia, rozpoznawaniu struktur bogatych w mannozę. W jego budowie można wyróżnić region CRD (carbohydrate recognition domain),
rozpoznający struktury grzybów C. albicans, A. fumigatus, Chrysosporium tropicum i prawdopodobnie C. neoformans. Badania wykazały, że u
myszy występuje kilka homologów receptora DC-SIGN, z których tylko SIGNR1 i SIGNR3 bierze udział w rozpoznawaniu patogenów grzybiczych. Konsekwencją związania liganda przez DC-SIGN jest kaskada
sygnalna, podczas której dochodzi m.in. do aktywacji kinazy tyrozynowej Raf1, translokacji czynnika transkrypcyjnego NF-κB oraz indukcji
transkrypcji genów. Ważny jest także fakt, iż sam receptor DC-SIGN
nie indukuje bezpośrednio produkcji cytokin, ale może przyczyniać się
ich syntezy dzięki współdziałaniu z receptorami TLR. Sugeruje się także, że receptor ten działa immunosupresyjnie na UO. Odnośnie recep-
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tora dla mannozy (MR) trzeba podać, że zbudowany jest on z 8 domen
CTLD (C-type lectin-like domain), które rozpoznają oligosacharydy,
takie jak chityna, fukoza oraz mannoza. W budowie tego receptora nie
wyróżnia się jednak domen cytoplazmatycznych odpowiedzialnych za
przekazywanie sygnałów do wnętrza komórek. Pomimo tego MR aktywuje czynnik transkrypcyjny NF-κB, a następnie ekspresję genów dla
cytokin i chemokin, takich jak IL-6, TNF, GM-CSF, IL-1β, IL-10, IL-12 i
CCL2, co wykazano na przykładzie infekcji grzybiczych wywoływanych przez Pneumocystis sp. czy C. neoformans. Ponadto dowiedziono,
że przy zakażeniach Pneumocystis sp., MR może również hamować produkcję TNF. Wykazano, że myszy pozbawione receptora dla mannozy,
są bardziej podatne na zakażenia C. neoformans. Związane jest to głównie z zahamowaniem rozwoju adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej warunkowanej głównie limfocytami B i częściowo limfocytami
T. Znacznik o nazwie lektyna wiążąca mannozę (MBL) jest białkiem
rozpuszczalnym, wydzielanym przez wątrobę, które posiada zdolność
wiązania z grzybami C. albicans oraz A. fumigatus. MBL bierze udział w
opsonizacji komórek drożdżowych dzięki aktywacji układu dopełniacza. U myszy z deficytem MBL wykazano zwiększoną śmiertelność w
wyniku infekcji C. albicans i A. fumigatus.
Reasumując, należy stwierdzić, że procesy immunologiczne przy
infekcjach grzybiczych są nadal nie do końca poznane, jednakże obecnie wiadomo, że nie powinno przyjmować się, że odporność przeciwgrzybiczna, łączy się z przeciwciałami - produktami limfocytów B oraz
z limfocytami T i ich produktami, jak przyjmowano dawniej. Wiadomo
dzisiaj, że elementy odporności naturalnej m.in. proces fagocytozy czy
elementy wcześniej określane jako odporność humoralną nieswoistą
np. peptydy antyzarazkowe (defensyny, lizozym) oraz niektóre składowe odporności związanej z limfocytami T m.in. limfocyty T cytotoksyczne, są obecnie ważne w odporności przeciwgrzybicznej, choć także
po części produkty komórek B.
Piśmiennictwo u autorów
■
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NIE ZREZYGNUJĘ Z PYŁKU
PRZEROST FORMY NAD TREŚCIĄ
O PYŁKU, KOMPUTERACH I MÓZGU
STRUKTURA RZECZYWISTOŚCI
Czasami mam poczucie winy, kiedy używając sprzętu elektronicznego wysokiej klasy nie zawsze potrafię docenić twórców systemów
które, bądź co bądź, zwykłemu zjadaczowi chleba nie są zrozumiałe.
Poczucie winy spotęgowało się po ostatniej rozmowie przez skype’a.
Korzystając z laptopa, czyli plastikowej skrzynki nie podłączonej żadnym kablem do niczego, połączyłem się za pomocą bezprzewodowego
internetu z przyjacielem oddalonym ponad 2000 kilometrów, który podobnie jak ja, siedział przed podobną skrzynką, też nie podłączoną
żadnym kablem do niczego. Ot dwie plastikowe skrzyneczki. Rozmawialiśmy swobodnie widząc siebie nawzajem i nie gonił nas czas, bo
skype jest darmowy (!).
Zaraz pomyślałem, ile to lat badań trzeba było poświęcić na opracowanie procesorów, komputerów, schematów elektronicznych, twardych i podręcznych pamięci, jaki budżet kilkunastu państw został
przeznaczony na stworzenie potężnej sieci bezprzewodowego Internetu, jaka armię fachowców, informatyków, inżynierów, programistów,
lingwistów, chemików, elektryków, elektroników i psychologów musiało być zatrudnionych, żebym mógł przeprowadzić tę jedną rozmowę. Potężny schemat organizacyjny tysięcy jednostek, milionów części,
setki nadajników, sieci handlowych i usługowych, tylko po to, żeby
odkryć i ujarzmić prawa natury. Poczucie wdzięczności jest tu naturalne. Poczucie winy powstało, kiedy zdałem sobie sprawę, że przedmiotem mojej rozmowy były rachunki telefoniczne ! Klasyczny przerost
formy nad treścią.
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Idąc dalej tropem wewnętrznego zdziwienia nad strukturą rzeczywistości, zdałem sobie sprawę, że fachowcy w dziedzinie informatyki
twierdzą od dawna, że nawet najbardziej zaawansowany system komputerowy jest prosty, jak nie przymierzając cep, w porównaniu do
ludzkiego mózgu - wytworu NATURY. Ta potężna maszyna obliczeniowa wykonuje miliardy operacji na sekundę kontrolując oddech, trawienie, ruch, myśli, słowa, odczucia, ilość insuliny, śliny i krwi, itd. itp.
Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co kontroluje nasz własny
mózg, który zdaje się żyć własnym życiem. I gdybyśmy tylko mieli definicję ŻYCIA... Może byłoby to łatwiej zrozumieć. A mimo wszystko,
to jednak my musimy tej skomplikowanej maszynie dostarczać ciągle
paliwa, bo jak go nie dostarczymy, i to wysokiej klasy, to zginiemy.
Znowu poczucie wdzięczności pomieszało się z winą, kiedy zdaję sobie
sprawę, ile czasu mój mózg jest zmuszony do przetwarzania głupot!
Klasyczny przerost formy nad treścią.
No i w końcu, w swoich rozważaniach, przeskoczyłem na cały niezbadany i zaskakujący świat przyrody, który tego paliwa dostarcza. W
świecie diety opinie o produktach zmieniają się rytmicznie co jakiś
czas. Masło raz jest dobre, a raz niedobre. Podobny los dzieli margaryna, wieprzowina, wołowina, jajka, herbata, kawa, wino i piwo. No cóż.
Ktoś chyba w dziedzinie socjotechniki pracuje nad tym, żebyśmy wiedzieli, co mamy myśleć. Nie słyszałem natomiast nigdy zastrzeżeń do
miodu. Zawsze był dobry. Mało reklamowany jest pyłek kwiatowy. Jak
mówią dietetycy – potężna bomba witaminowa (cokolwiek mogłoby to
znaczyć). Pyłek kwiatowy, czyli ponad 250 różnych składników, znaczenie których dla organizmu nie jest jeszcze do końca zbadane, jest
rarytasem pszczół. Pasuje mi w tym miejscu współpraca dwu potężnych laboratoriów chemicznych: ludzkiego mózgu i pyłku. Tylko na
tym poziomie zaawansowania obliczeniowego mogą się ze sobą dogadać. I znowu czuję zażenowanie. Zamiast śledzić jak molekuły pyłku
uzupełniają braki w moich mięśniach, krwi, mózgu i sercu, jak wpływają dodatnio na moje funkcje życiowe i jak bardzo chemicznie jest to
skomplikowany proces, pewnie bardziej interesuje mnie cena za słoiczek z pyłkiem. I tak już chyba będzie zawsze. Zawsze zderzą się ze
sobą tajemnice rzeczywistości z tak zwaną prozą życia.
Nie zrezygnuję jednak łatwo z pyłku. W końcu to męskie komórki
rozrodcze. Zakładam, że natura wie lepiej, jak zadbać o witalność
(moją też). Może to nawet kiedyś odkryjemy.
■
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FLUVALINAT
Generalnie pszczelarze sami leczą swoje pszczoły, a to jest niedozwolone. Pomimo, że wiedzą dużo o ich chorobach, to jednak popełniają kardynalne błędy. Poniżej przedstawiam ulotkę, którą dostałem
od pszczelarza z Polski. Do niej dołączone były pytania: czy znany jest
mi ten lek? i czy mogę coś więcej o nim powiedzieć?
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Osobiście powyższego leku nie znam. Powiedzenie o nim coś więcej jest moim obowiązkiem. Po pierwsze. Fluvalinat nie jest lekiem, lecz
substancją czynną. Stąd wynika nieznajomość takiego leku. Jest syntetycznym pyrethroidem, który używany jest jako środek owadobójczy o
szerokim spektrum działania. Jest dostępny w postaci koncentratów do
sporządzania zawiesin i płynnych preparatów. Teoretycznie można go
stosować u pszczół w tym znaczeniu, że ma wyznaczony MRL
(Najwyższy Dopuszczalny Poziom Pozostałości w środkach spożywczych) np. Tau-fluvalinate. Jednak nie jest substancją czynną żadnego
produktu leczniczego dopuszczonego do stosowania w Polsce, zatem
w praktyce jego stosowanie jest nielegalne.
Pamiętajmy! Stosowanie fluvalinatu jest nielegalne
Po drugie. Produkty przeznaczone do zwalczania warrozy są produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne.
Ustawa ta w sposób jasny i przejrzysty reguluje wytwarzanie i dopuszczanie do obrotu leków. Pod żadnym pozorem nie dopuszcza wytwarzania ich w warunkach domowych, ani na własne potrzeby, ani tym
bardziej z myślą o wprowadzaniu do obrotu (rozprowadzanie wśród
pszczelarzy jest obrotem). Należy przy tym zwrócić uwagę, że pszczoły są zwierzętami produkującymi żywność, a w takim przypadku prawo kładzie szczególny nacisk na kontrolę leków dla nich przeznaczonych. Oznacza to m.in. konieczność wydawania takich leków wyłącznie na receptę.
Pamiętajmy! Nie wytwarzajmy leków domowymi sposobami
Po trzecie. Stosowanie i rozprowadzanie fluvalinatu, jako leku do
walki z warrozą, jest karalne. Szerzej o tym mówi 9 Rozdział Prawa
farmaceutycznego:
Art. 124. Kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 125. Kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub importu produktu leczniczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
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Art. 132a. Kto wprowadza do obrotu lub stosuje w praktyce weterynaryjnej nieprzetworzone surowce farmaceutyczne (w naszym przypadku czysty fluvalinat), podlega grzywnie albo karze pozbawienia
wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.
Choć toksyczność fluvalinatu dla pszczół jest niska, to jednak pozostałości w miodzie i wosku są widoczne. Substancja ta posiada bardzo
duże powinowactwo do wosku, gdzie następuje duża jego koncentracja. Badania degradacyjne pokazały dużą stabilność substancji, również
w miodzie. Mniej niż 1,5 % fluvalinatu skoncentrowanego w miodzie
uległo degradacji w temperaturze pokojowej dopiero po 4–6 miesiącach. W świetle obecnie obowiązujących przepisów, miód zaliczany
jest do środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia i z tego powodu objęty jest kontrolą pod względem występowania substancji niedozwolonych lub przekraczania w nim dopuszczalnych stężeń substancji,
które mogą być stosowane u zwierząt i ewentualnie mogą być obecne
w ściśle określonych ilościach. Odnotowano również jego nieznaczną
koncentrację w propolisie.
Przypadek, który opisuję, nie należy do sporadycznych i skutki
uprawiania takiej samowoli są trudne do oceny, ale mają przełożenie
nie tylko na potencjalnego konsumenta miodu pochodzącego z pasiek,
gdzie klartan (bo taka jest potoczna nazwa pasków produkowanych
chałupniczo na bazie fluvalinatu) jest stosowany nagminnie, ale również uderza ten fakt w innych producentów miodu, którzy nie tylko
spełniają wymogi prawa, ale niejednokrotnie ambitnie stosując się do
światowych ekologicznych trendów prowadzą swoje pasieki zgodnie z
oczekiwaniami ich klientów i przestrzegają obowiązujących w tej materii przepisów. Zanieczyszczony wosk staje się surowcem do produkcji
węzy, która trafia potem także, do bogu ducha winnych temu procederowi, innych pszczelarzy i wraca do uli, gdzie rodziny pszczele mają
kontakt z akarycydami w okresie produkcji miodu i czerwiu. Gdyby
badanie węzy było obowiązkowe przed jej zastosowaniem to obawiam
się, że znaczna jej część w ogóle nie kwalifikowałaby się do użycia. W
taki oto sposób pszczoły, które są narażone z racji postępującej chemizacji w rolnictwie i degradacji środowiska naturalnego na zagładę, są
dodatkowo wspomagane szkodliwymi substancjami przez samych niefrasobliwych i nieodpowiedzialnych póki co, za swoje czyny opiekunów. Nie tylko fluvalinat jest tu winny. Zapobiegliwość pszczelarzy nie
zna granic. Nie można tu szukać usprawiedliwienia ani w sytuacji
stworzonej nam przez mocodawców, która doprowadziła do tego, ani
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nie mamy wyboru leków umożliwiających ich naprzemienne stosowanie, bez obawy narastającej oporności ani gwarancji ich skuteczności,
czego wiele pasiek już doświadczyło. Nie ulega wątpliwości, że balansujemy na krawędzi i że nie tylko od nas zależy, w którą stronę się stoczymy. Pozostaje tylko życzyć sobie i tym, którzy do tego doprowadzili, cudu, bo ratunku nie widać znikąd.
■
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BIEGUNKI U CIELĄT
– ETIOLOGIA, LECZENIE I ZAPOBIEGANIE
Schorzenia biegunkowe i oddechowe stanowią ok. 80% przypadków chorobowych cieląt i są główną przyczyną strat ekonomicznych..
Z objawami zespołu biegunkowego chorują najczęściej cielęta w wieku
do 6 tygodni. Podatność cieląt na zachorowanie jest wysoka i zależy
m.in. od wieku i pory roku, ekspozycji na czynniki zakaźne czy też jakości pobranej siary. Wyróżnia się trzy okresy zachorowań: pourodzeniowy (1-4 dzień), odsadzenia i przejścia do cielętnika. Zwykle choroba
trwa ok. tygodnia, a okres rekonwalescencji 3 do 5 dni. Do przyczyn
wywołujących biegunkę zalicza się czynniki: dietetyczne, bakteryjne,
grzybicze, wirusowe, toksyczne, pasożytnicze, alergiczne i stresowe.
Z punktu widzenia klinicznego u cieląt największe znaczenie mają
dwa podstawowe mechanizmy patofizjologiczne prowadzące do wystąpienia biegunki:
− nadmierne wydzielanie – biegunka sekrecyjna
− zaburzenia wchłaniania – biegunka osmotyczna
Typowym przykładem biegunki sekrecyjnej są zaburzenia jelitowe
wywoływane przez bakterie E. coli, które wytwarzając enterotoksyny
mogą wpływać na międzynabłonkowy transport elektrolitów. Patogenne szczepy E. coli mogą uwalniać w jelitach czynniki toksyczne trojakiego rodzaju:
− klasyczne enterotoksyny, które uwalniane przez patogenne bakterie, prowadzą do rozwoju biegunki bez widocznego badaniem
histopatologicznym wpływu na zmiany strukturalne komórek
nabłonka jelitowego (enterocytów)
− cytotoksyny – powodujące różnego stopnia uszkodzenia komórek nabłonka jelitowego

57

NAUKA

− neurotoksyny – uwalniające neurotransmitery poprzez komórki
układu nerwowego jelit lub bezpośrednio wpływające na mięśniówkę gładką przewodu pokarmowego.
Mechanizm działania enterotoksyn polega na wnikaniu ich do
wnętrza enterocytów i stymulowaniu wydalania przez komórki nabłonkowe jonów chloru i potasu oraz hamowaniu absorpcji jonów sodu z przewodu pokarmowego, co w efekcie prowadzi do gromadzenia
się wody w świetle jelita i w konsekwencji do wystąpienia biegunki.
Istotne jest to, że w tak powstałej biegunce sekrecyjnej zaburzona jest
jedynie resorpcja jonów sodu i chloru, natomiast możliwe jest przenikanie przez błonę śluzową jelita glukozy i aminokwasów, co stwarza
możliwość prowadzenia leczenia przez nawadnianie doustne.
Biegunka osmotyczna może powstawać wskutek defektów enzymatycznych, najczęściej niedoboru laktazy. Konsekwencją tego zaburzenia jest niedostateczne zaopatrzenie organizmu w glukozę. Głównym objawem jest biegunka powstająca wskutek niemożności wchłonięcia przez organizm nie rozłożonych dwucukrów, które gromadząc
się w świetle jelita zwiększają tam ciśnienie osmotyczne, prowadząc do
ściągnięcia wody.
Innym przykładem biegunki osmotycznej są przypadki wywoływane przez zakażenia wirusowe (rotawirusy, koronawirusy czy parwowirusy). Uszkadzają one enterocyty kosmków jelitowych przyspieszając
ich złuszczenie i prowadząc do atrofii. W ten sposób dochodzi do zaburzeń funkcji trawiennych i absorpcyjnych, oraz do akumulacji w
świetle jelita substancji odżywczych, wody i elektrolitów, a w konsekwencji do wystąpienia biegunki.
W pierwszym okresie życia cieląt zwykle dochodzi do zachorowań
bakteryjnych i wirusowych (szczepy E. coli oraz rota i koronawirusy),
pod koniec 2-3 tygodnia może dołączać się inwazja kryptosporidiów.
Stwierdzana w 2-3 tygodniu życia cieląt wirusowa biegunka wikłana
np. salmonellozą wraz z błędami dietetycznymi i technologicznymi
może być przyczyną dużej liczby upadków.
Infekcyjne przyczyny biegunek cieląt
Cryptosporidium parvum
Rotavirusy
Coronawirusy
E. coli
Salmonella spp.
Coccidiosis spp.
Inne
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Do głównych błędów dietetycznych powodujących biegunki u cieląt należą:
− rozcieńczanie mleka wodą
− podawanie zbyt dużej ilości mleka na jedno pojenie
− niewłaściwe wymieszanie i rozpuszczenie preparatu mlekozastępczego
− nieprawidłowe rozcieńczenie preparatu mlekozastępczego
− duże wahania temperatury podawanych płynów.
Objawy kliniczne obserwowane w stanach biegunkowych cieląt
obejmują rozluźnienie kału, brak apetytu i bolesność okolicy jamy
brzusznej. Przy dłużej utrzymującej się biegunce stwierdzane jest odwodnienie, znaczne osłabienie i stopniowa utrata odruchu ssania.
Znaczna utrata płynów powoduje hipowolemię i zaburzenia krążenia,
co doprowadza do obniżenia temperatury wewnętrznej ciała cieląt, a
zaburzenia w równowadze kwasowo-zasadowej i elektrolitowej mogą
prowadzić do objawów nerwowych kończących się konwulsjami i
śmiercią. Śmierć cieląt może następować wskutek posocznicy, kwasicy,
hiperkalemii, głodówki, hipoglikemii i hipotermii. Bezpośrednią przyczyną zejścia śmiertelnego nie jest odwodnienie, a zmiany będące następstwem zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych.
Rotawirus
Bydlęcy rotawirus jest jedną z najczęstszych przyczyn biegunek
cieląt. Badania wykazały jego szerokie rozpowszechnienie wśród stad
bydła, może być izolowany od zdrowych cieląt. Okres inkubacji choroby waha się od 15 godzin do kilku dni i jest uzależniony od momentu
wydalania wirusa przez chore cielę. Mogą występować zakażenia subkliniczne, ale większość objawia się w postaci biegunki o różnym przebiegu. Najczęściej chorują cielęta w wieku od 5 do 10 dni, a największe
nasilenie objawów biegunki występuje między 10 a 14 dniem życia.
Głównym objawem zakażenia rotawirusem jest pojawienie się luźnego
kału o zabarwieniu blado-żółtym lub białym z domieszkami śluzu –
niektórzy autorzy nazywają taką biegunkę „jogurto-podobną” i jest
ona charakterystyczna dla niepowikłanych zakażeń rotawirusowych,
dodatkowo może towarzyszyć temu schorzeniu nieznaczna gorączka.
Rotawirus infekuje i uszkadza enterocyty, kosmki jelitowe ulegają
skróceniu, dochodzi do znacznych zaburzeń pokarmowych i pojawia
się biegunka osmotyczna. Choroba rozwija się bardzo szybko u młodych cieląt (poniżej 6 dnia życia), doprowadza do ich odwodnienia i
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hipotermii, przy braku leczenia może dojść do zejścia śmiertelnego w
ciągu 72 godzin od pierwszych objawów.
Koronawirus
Cielęta ulegają zakażeniu tym patogenem pomiędzy pierwszym a
trzecim tygodniem życia, chociaż może dojść do choroby nawet w wieku 3 miesięcy. Zakażenie, podobnie jak w przypadku rotawirusa, następuje drogą pokarmową. Okres inkubacji choroby wynosi ok. 30 godzin, rozwijająca się biegunka jest silniejsza i bardziej wodnista, niż
przy rotawirusie, szybciej prowadzi też do odwodnienia i kwasicy, kolor odchodów jest żółty z domieszkami śluzu. W praktyce hodowlanej
zakażenia rotawirusem i koronawirusem występują z reguły synergistycznie i mogą doprowadzać do dużych strat w produkcji.
Kryptosporidia
Kryptosporidia są pierwotniakami podobnymi do kokcydii. Główne różnice w porównaniu do kokcydii polegają na tym, że:
− wydalane oocysty są bezpośrednio inwazyjne dla nowych nosicieli
− kryptosporidia nie wykazują specyfiki gatunkowej (na zakażenie wrażliwe jest bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, konie, a
nawet ludzie)
− większość stosowanych kokcidiostatyków nie zwalcza kryptosporidii.
Głównym gatunkiem chorobotwórczym jest Cryptosporidium
parvum powodujący ostrą, osmotyczną biegunkę u cieląt. Infekcja następuje drogą pokarmową, a cykl rozwojowy odbywa się w komórkach
nabłonkowych jelit i dróg oddechowych. Według najnowszych danych,
kryptosporidioza uważana jest za jedną z najczęstszych przyczyn schorzeń biegunkowyc h cieląt – do 40% przypadków, zachorowalność jest
bardzo wysoka – do 70%, a śmiertelność wśród zakażonych cieląt sięga 25%. Schorzenie to rozwija się najczęściej u cieląt w wieku 1 do 2
tygodni, szczyt zachorowań przypada na 11 dzień – praktycznie w tym
samym czasie rozwija się biegunka pochodzenia rotawirusowego.
Większość zakażonych cieląt wykazuje objawy chorobowe, chociaż
zdarzają się dosyć liczne przypadki zakażeń subklinicznych. Pierwotniaki, po wniknięciu drogą pokarmową, rozmnażają się bardzo szybko
(zachodzi zjawisko retro i autoinfekcji), inkubacja choroby trwa ok. 4
dni, szczyt wydalania oocyst zakaźnych dla innych cieląt przypada na
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14 dzień po zakażeniu. Występująca w przebiegu choroby biegunka
osmotyczna może trwać z przerwami od 2 do 14 dni (najczęściej ok. 7
dni) i powoduje odwodnienie dosyć dużego stopnia wymagające podawania preparatów nawadniających. Trudne jest zapobieganie i zwalczanie choroby, ponieważ oocysty są niezwykle odporne na warunki
środowiskowe – mogą przez wiele miesięcy przebywać w glebie nie
tracąc zdolności do zakażenia.
Następstwa biegunki
Głównym problemem zdrowotnym w przypadku biegunki cieląt,
jak i u innych zwierząt, jest odwodnienie spowodowane zwiększoną
utratą płynów z kałem i ograniczeniem ich podawania z mlekiem. Odwodnieniu towarzyszy spadek objętości surowicy oraz płynów pozakomórkowych, tym samym dochodzi do zmniejszenia objętości wyrzutowej serca, słabszego utlenowania tkanek i szoku hipowolemicznego.
Długotrwała i uporczywa biegunka może prowadzić do zaburzeń homeostazy kończących się śmiercią.
Stopień odwodnienia można badać klinicznie poprzez określanie
długości fałdu skórnego na górnej lub dolnej powiece czy też w okolicy
szyi lub karku. Polecanym testem laboratoryjnym pozwalającym dosyć
precyzyjnie mierzyć stopień odwodnienia jest pomiar zawartości białka
całkowitego w osoczu. U zdrowych cieląt stężenie białka całkowitego
wynosi ok. 60g/l, przy odwodnieniu sięgającym 7% - ok. 70g/l, przy
12% odwodnieniu ok. 80g/l.
Innym zaburzeniem homeostazy organizmu, spowodowanym długotrwałą biegunką, jest kwasica metaboliczna powstająca głównie w
wyniku jelitowej utraty węglowodanów i żołądkowej lub jelitowej fermentacji laktozy i glukozy do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i mleczanów. Stan jej zaawansowania nie jest ściśle skorelowany
ze stopniem odwodnienia, ale można powiedzieć, że spotykana jest
częściej u cieląt powyżej 7 dnia życia, niż u cieląt młodszych z takim
samym stopniem odwodnienia.
W schorzeniach z objawami biegunki dochodzi w organizmie do
niedoboru jonów sodu, chloru czy potasu, spowodowanego ich utratą
poprzez jelita i zmniejszonym pobieraniem z mlekiem. Poziom Na + i Cl- w
surowicy odzwierciedla ich całkowitą zawartość w organizmie i w
przypadku biegunki ulega z reguły zmniejszeniu, natomiast zawartość
potasu w surowicy jest zróżnicowana i nie jest odzwierciedleniem jego
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ogólnej zawartości, gdyż K+ jest głównie jonem wewnątrzkomórkowym.
Cielęta rodzą się z deficytem energii, a podczas biegunki niedobory
energetyczne ulegają pogłębieniu spowodowanemu brakiem lub upośledzeniem pobierania pokarmu i jego zmniejszonym wchłanianiem.
Cielęta biegunkowe, nawet jeśli mają normalny poziom glukozy we
krwi, należy podejrzewać o niedobór energetyczny prowadzący do hipotermii i upośledzający wzrost organizmu.
Leczenie
Charakter polietiologiczny schorzeń cieląt z objawami biegunki
wymusza zastosowanie kompleksowego leczenia obejmującego:
− uzupełnienie niedoboru płynów ustrojowych
− skorygowanie zaburzeń elektrolitowych i kwasowozasadowych
− zapewnienie dowozu energii
− ułatwienie procesu regeneracji uszkodzonego nabłonka
− w przypadku zakażeń bakteryjnych – zmniejszenie ilości bakterii w przednich odcinkach jelit oraz ich eliminacja z krwi.
Jedną z najważniejszych metod leczenia w stanach biegunkowych
jest nawadnianie. Można je wykonywać doustnie lub parenteralnie
(dożylnie, dootrzewnowo). Wskazaniem do podawania płynów dożylnych jest ponad 6-procentowy stopień odwodnienia z jednoczesnym
zmniejszeniem lub brakiem łaknienia. W przypadku, gdy zachowany
jest odruch ssania, zalecane są płyny doustne.
Optymalny płyn do nawadniania doustnego powinien być osmolarny, zawierać sód, być źródłem substancji alkalizujących i energetycznych oraz zawierać dodatek substancji stymulujących odnowę nabłonka jelitowego – np. glutaminianów. Zawartość sodu w płynie powinna mieścić się w granicach 90-130 mmol/l, a w celu dostarczania
energii i zwiększenia absorpcji wody, płyny doustne powinny zawierać
glukozę, octany lub propioniany. Stosunek glukozy do sodu w płynach
wieloelektrolitowych powinien wynosić jak 1:1 do 1:3. Doustne płyny
nawadniające powinny być stosowane równolegle z żywieniem mlekiem – nie zaś jako jego odpowiednik.
Takim przykładowym płynem nawadniającym może być preparat
o następującym składzie: 40g NaCl, 30g KHCO 3, 20g propionianu sodu,
200g glukozy oraz woda do 10 litrów. Plan pojenia przygotowanym w
ten sposób płynem jest następujący:
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− rano – 1.5-2.0 l mleka pełnego
− pomiędzy pojeniami – 1-2 l płynu
− w południe - 1.5-2.0 l mleka pełnego
− pomiędzy pojeniami – 1-2 l płynu
− wieczorem – podobnie.
Leczenie cieląt o dużym stopniu odwodnienia wymaga dożylnego
podawania znacznych objętości roztworów izotonicznych np.: 1.3%
roztwór NAHCO 3 czy płynu Ringera z mleczanami lub octanami. Konieczną do podania ilość płynu można obliczyć z wzoru:
ilość płynu w litrach = masa ciała zdrowego zwierzęcia w kg x %
odwodnienia/100
Np.: cielę o masie ciała 30 kg, które straciło 6% płynów – 30 x 6/100
= 1.8 l izotonicznego płynu do uzupełnienia tego niedoboru.
Maksymalna ilość podanego płynu izotonicznego nie może przekraczać 80ml/kg mc/godzinę. Cielętom z biegunką należy zapewnić
ilość płynu potrzebną do funkcjonowania organizmu – ok. 60-80ml/kg
mc/24 h i jednocześnie uzupełnić straty wynikające w trakcie biegunki
– 20-60 ml/kg mc/24 h. W przypadku bardzo ciężkiej biegunki powodującej śpiączkę zaleca się szybkie nawodnienie poprzez podanie hipertonicznego roztworu soli: 4-5ml/kg mc przez 4-5 min. 7.2% roztworu NaCl. Podawanie soli w większym stężeniu jest niebezpieczne, gdyż
może prowadzić do zwiotczenia mięśniówki gładkiej naczyń i niedociśnienia tętniczego, zapaści naczyniowej, a w konsekwencji do śmierci
zwierzęcia.
Równocześnie ze stosowaniem płynów nawadniających istotnym
elementem leczenia schorzeń biegunkowych cieląt jest aplikacja środków wiążących i chroniących błonę śluzową jelit. Wybrane środki
podane są w poniższej tabeli:
Węgiel lekarski

50-75g przez 2-3 dni

Tanina

1-5g 2 razy dziennie

Bentonit, zeolit

30-60g 1-2 razy dziennie

Kaolin

20-50g

Pektyny, odwar z siemienia lnianego

1kg siemienia na 20-30l wody

Antybiotykoterapia – wskazaniem do aplikacji antybiotyków jest
występowanie biegunki z objawami gorączki lub z domieszką krwi w
kale. Podawanie antybiotyków ma za zadanie zwalczać patogeny, zarówno w układzie pokarmowym, jak i we krwi. Wybór stosowanego
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antybiotyku zależy oczywiście od lekarza, natomiast testy kliniczne
wykazały skuteczność następujących środków:
Streptomycyna
Neomycyna
Chlorotetracyklina
Oxytetracyklina
Ampicylina
Amoksycylina
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym
Spektomycyna
Ceftiofur
Potencjonowane sulfonamidy

Doustnie (mg/kg m.c)
10-15
10-20
8-10

Parenteralnie (mg/kg m.c)
10
5-10

5-10
4-10
10

2-5
5-7
10

12.5
10-20

20-30
2
24

Dobre efekty w leczeniu biegunki pochodzenia bakteryjnego uzyskiwano przy podawaniu niesterydowych środków przeciwzapalnych
np. megluminianu fluniksyny w dawce 1mg/kg mc co 12 godzin i.m.
lub i.v.
Do leków pomocniczych w leczeniu biegunki cieląt zaliczamy witaminy, szczególnie przy chronicznej biegunce wskazana jest suplementacja witamin z grupy B.
Profilaktyka
Jest najważniejszym elementem postępowania przeciwko schorzeniom biegunkowym cieląt, umożliwiającym znaczne zminimalizowanie związanych z nimi strat. W trakcie porodu istotnym elementem jest
zachowanie higieny, obszar rodny i pępowina powinny zostać zdezynfekowane, klatki dla cieląt należy utrzymywać w odpowiedniej czystości, a temperatura podawanej siary powinna być w granicach temperatury ciała cielęcia. Najważniejszym elementem profilaktyki stanów
chorobowych c ieląt jest wczesne podanie dobrej gatunkowo siary dostarczającej cielęciu koniecznej odporności biernej. Oprócz przeciwciał,
siara zawiera także czynniki wzrostu, witaminy, sole mineralne oraz
wiele innych koniecznych cielęciu składników.
Pierwsze pojenie siarą powinno się odbyć w ciągu pierwszej godziny po wycieleniu (co najmniej dwa litry), drugie w ciągu następnych
dwóch godzin – następne dwa litry. W pierwszych godzinach po wycieleniu nie ma bariery jelitowej i przeciwciała mogą być wchłaniane z
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jelita bez żadnych przeszkód. Obliczono, że po 12 godzinach od porodu cielę jest w stanie pobrać tylko 50% immunoglobulin zawartych w
siarze.
Wchłanianie przeciwciał siarow ych
100
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70
60
50
40
30
20
10
0

%

0

6

12

18

24

godziny po w ycieleniu

Niezwykle istotną rolę w uodparnianiu cieląt ma jakość siary – dobra siara powinna zawierać od 50 do 100g immunoglobulin w jednym
litrze. Krowy ras mięsnych mają siarę bogatszą w immunoglobuliny,
lecz produkują jej za mało. Krowy ras mlecznych natomiast mają siarę
gorszej jakości (HF do 48.2g Ig/litr, Jersey do 66g Ig/litr). Jakość siary
wpływa na jej gęstość – im gęstsza tym zawiera więcej immunoglobulin.
Jakość siary

Gęstość (g/cm3)

Przeciwciała (g/l)

zła

poniżej 1.035

poniżej 22

średnia

1.035-1.045

22-50

dobra

powyżej 1.045

powyżej 50

Siarę można gromadzić i przechowywać – w lodówce do tygodnia,
w stanie zamrożenia nawet do 15 lat. Jedną z metod działań profilaktycznych jest podawanie siary w późniejszym wieku ( do ósmego dnia
życia cielęcia), zwiększa się wtedy lokalną odporność w jelitach. W ten
sposób można zapobiegać biegunkom powodowanym przez rota i koronawirusy – 250 ml siary podawane starszym cielętom zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby.
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Zapobiegać wystąpieniu chorób okresu neonatalnego cieląt można
poprzez czynną swoistą immunizację krów ciężarnych. Metoda ta polega na stosowaniu szczepionek zawierających szczepy bakteryjne i antygeny wirusowe – wskazane jest dwukrotne sczepienie na 6 i 2 tygodnie
przed porodem, a w kolejnej ciąży jednokrotne na 2-3 tygodnie przed
spodziewanym porodem. Stosowana w ten sposób immunizacja krów
pozwala na produkcję większej ilości przeciwciał w siarze i tym samym lepsze uodpornienie cieląt. W stadach bydła, w których stosowano programy szczepień krów przed porodem, zdecydowanie obniżyła
się zapadalność na schorzenia biegunkowe u cieląt, a śmiertelność spadała do kilku procent.
W profilaktyce biegunek cieląt dosyć ważną rolę odgrywa stosowanie probiotyków – preparatów zawierających żywe kultury bakteryjne
( z reguły bakterie z rodzaju Lactobacillus). Ich korzystny wpływ na organizm cielęcia polega na:
− zjawisku konkurencyjnej ekskluzji – współzawodniczenie z patogenem o miejsce receptorowe
− obniżaniu kwasowości treści przewodu pokarmowego
− aktywności bakteriobójczej
− zdolności neutralizacji enterotoksyn
− hamowaniu syntezy toksycznych amin
− immunostymulacji
− produkcji witamin z grupy B
Niektóre preparaty do nawadniania doustnego zawierają w składzie korzystne kultury bakteryjne i mogą być stosowane jako swego
rodzaju probiotyk już od pierwszych dni życia cielęcia.
Innym ważnym elementem postępowania profilaktycznego przeciwko biegunkom cieląt jest dezynfekcja pomieszczeń i ściółki dla
zwierząt. Zalecanymi środkami są: 5-10% roztwór amoniaku, 3% nadtlenek wodoru lub 10% roztwór formaldehydu. Z reguły przy dezynfekcji wystarcza 2-3-godzinna ekspozycja (zakażenia bakteryjne i wirusowe), lecz w przypadku występowania kryptosporidiozy działanie
środków dezynfekcyjnych musi trwać co najmniej przez 16 godzin.
Przedstawione w powyższym opracowaniu sposoby leczenia i zapobiegania schorzeniom biegunkowym cieląt mogą pozwolić na znaczne zmniejszenie strat produkcyjnych. Ze względu na wieloczynnikowy
charakter tych zaburzeń, powodzenie tych starań jest ściśle uzależnione od zaangażowania hodowcy i współpracującego z nim lekarza weterynarii.
■
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WSKAŹNIKI LABORATORYJNE
U WYBRANYCH PRZEŻUWACZY, GRYZONI
I GADÓW
Ze względu, że w praktyce lekarzy weterynarii coraz częściej zdarzają się zwierzęta określane często jako egzotyczne, stąd istnieje także
potrzeba znajomości wartości z zakresu wskaźników hematologicznych i biochemicznych u tych zwierząt - ważnego elementu w postępowaniu lekarsko-weterynaryjnym, w tym również w diagnostyce. Prezentowane wartości zostały oparte o dane z prac wielu autorów i są to
w zasadzie wskaźniki powszechnie stosowane w praktyce lekarskoweterynaryjnej, jako że również one odzwierciedlają stan zdrowia
zwierząt.
Przeżuwacze
Wyniki z zakresu laboratoryjnych wskaźników diagnostycznych
dla wybranych przeżuwaczy zaprezentowano w tabeli 1,a dotyczą one
wartości parametrów hematologicznych (erytrocyty, hematokryt, hemoglobina, leukocyty) oraz biochemicznych (albumina, globulina, glukoza, kreatynina, bilirubina, cholesterol, wapń, fosfor, aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa) u wybranych egzotycznych gatunków ssaków z rzędu parzystokopytnych, jakim jest jeleń axis (czytal), mundżak indyjski, żubr, bawół wodny oraz lama. Ponadto, dla porównania, przedstawiono w tabeli 1, średnie wartości typowe dla bydła, w celu odniesienia tych wskaźników u gatunków nietypowych, do bardzo powszechnego gatunku parzystokopytnego, występującego w Polsce. Analizując dane dotyczące liczby erytrocytów u
wymienionych przeżuwaczy można stwierdzić, że liczba ich waha się
od 2,1 u rodzimego żubra do 16,6 x 10 12 /l u lamy. Natomiast procent
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hematokrytu zawiera się w wartościach od 10 u żubra do 57 u bawołu
wodnego. Co się tyczy stężenia hemoglobiny, to zarejestrowano, że
wartość ta waha się od 5,1 mmol/l u żubra do 18,4 u czytala. Natomiast ilość leukocytów wynosi od 1,3 x 10 9/l u żubra do 11,6 x 10 9/l u
bawołu wodnego. Prezentując dane dotyczące parametrów biochemicznych u wybranych ssaków z rzędu parzystokopytnych, stwierdzić
należy, iż są one słabo reprezentowane w piśmiennictwie i dotyczą tylko niektórych wskaźników w stosunku do panelu tych wskaźników u
bydła (tabela 1).
Tab.1. Wartości parametrów hematologiczno-biochemicznych u wybranych przeżuwaczy.
Gatunek

Jeleń axis
(czytal)

Parametry
Erytrocyty
nb
(10 12/l)
Hematokryt (%) 48,5-52
Hemoglobina
14,3-18,4
(mmol/l)
Leukocyty
1,9-2,6
(10 9/l)
Albumina (g/l) 35,0-41,8
Globulina (g/l) 31,0-35,5
Glukoza
nb
(mmol/l)
Kreatynina
nb
(µmol/l)
Bilirubina
0,3-4,1
(µmol/l)
Cholesterol
nb
(mmol/l)
Ca (mmol/l)
0,8-1,2
P (mmol/l)
nb
ALT (U/l)
16-20
AST (U/l)
22-38

Mundżak
indyjski

Żubr

Bawół
wodny

Lama

Bydło

nb

2,1-11,1

8,1-9,3

10,1-16,6

5,0-10,0

50,5-54

10-50

51-57

20-26

36-38

14,9-16,6

5,1-17,7

20,7-22,9

10,3-16,0

8,0-15,0

2,1-3,7

1,3-9,1

9,1-11,6

nb

4,0-12,0

34,7-42,5
21,5-31,4

nb
nb

nb
nb

2,77-4,3
12,0-29,0

>30
34,0-49,0

nb

nb

nb

46-125

62,1-70,8

nb

0,9-2,8

nb

1,5-2,4

6,2-9,7

2,2-7,6

0,1-40

nb

0-0,1

1,9-7,0

nb

nb

nb

nb

3,98-9,93

0,9-1,1
nb
38-46
56-60

nb
nb
48,8-429,6
6,1-69,7

nb
nb
nb
nb

8,1-8,9
4,1-7,0
nb
106-208

9,0-11,3
8,2-9,1
8,5-24,6
28,7-56,4

Objaśnienia: nb – nie badano

I tak poziom albuminy wahał się od bardzo niskich wartości 2,77
g/l u lamy do 42,5 g/l u mundżaka indyjskiego. Natomiast poziom
globuliny wynosił od 12,0 g/l u lamy do 35,5 g/l u czytala. Stężenie
glukozy u badanych zwierząt było dotychczas rejestrowane jedynie u
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lamy i zawierało się w przydziale 46-125 mmol/l. Stężenie kreatyniny
oznaczono tylko u żubra i lamy i poziom jego był dość stabilny – bo
wynosi od 0,9 do 2,8 µmol/l. Natomiast poziom bilirubiny zawierał się
w granicach pomiędzy 0,1 µmol/l u lamy albo 40 µmol/l u żubra. Ilość
cholesterolu u przedstawionych w tabeli 1 zwierząt nie rejestrowano.
W zakresie stężenia wapnia wykazano duże wahania od 0,8 mmol/l u
czytala do 8,9 u lamy. Co się tyczy poziomu fosforu, to oceniano go tylko u lamy i wskaźnik ten wynosił od 4,1 do 7,0 mmol/l. Ilość aminotransferazy alaninowej (ALT) była ogromnie zróżnicowana od 16 U/l u
czytala do 429,6 U/l u żubra, natomiast poziom aminotransferazy
asparaginowej (AST) wahał się od 6,1 U/l u żubra do 208 U/l u lamy.
Reasumując prezentowane wartości dotyczące kilku wybranych
gatunków ssaków z rzędu parzystokopytnych tzn. przeżuwaczy, należy stwierdzić, że wartości te są wyższe w porównaniu do wartości występujących u popularnego w naszym kraju – ssaka parzystokopytnego, jakim jest bydło. Stąd stwierdzić należy, że w obrębie gatunków
ssaków parzystokopytnych – przeżuwaczy, są one mocno zróżnicowane, gdyż jak się wydaje na ich kształtowanie wpływa głównie fakt ich
odległego pochodzenia oraz zróżnicowanego środowiska, w którym
zwierzęta te przebywają, co dowodzi, iż dla każdego gatunku wśród
tych ssaków należy stosować normy swoiste dla nich.
Gryzonie
Wiele gatunków gryzoni stanowi ważną grupę wśród zwierząt laboratoryjnych używanych do badań praktycznych i teoretycznych, stąd
ciągłe poszukiwanie danych dotyczących wskaźników krwi, m.in. hematologicznych i biochemicznych, co ma na celu wykazanie, iż pomimo bliskości i spokrewnienia tych gatunków, są one jednak nie do końca tożsame pod względem m.in. wartości wskaźników we krwi. W tabeli 2 zaprezentowano wartości parametrów hematologicznych
(erytrocyty, hematokryt, hemoglobina, leukocyty) i biochemicznych
(albumina, globulina, glukoza, kreatynina, bilirubina, cholesterol,
wapń, fosfor, aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa) u wybranych gatunków gryzoni, tj myszy domowej (Mus
musculus), myszy Notomys alexis, szczura śniadego (Rattus rattus),
szczura Zyzomys pedunculatus, szczura Pseudomys australis oraz Zyzomys
palatalis, świnki morskiej (Cavia porcellus), chomika syryjskiego
(Mesocricetus auratus), szynszyli małej (Chinchilla laginera) i myszoskoczka mongolskiego (Meriones unguiculatus). Analizując dane doty-
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Tab.2. Wartości parametrów hematologiczno-biochemicznych u wybranych gryzoni.
Mysz
Szczur
Szczur
Gatunek
(Notomys
(Zyzomys
Szczur
(Zyzomys
Świnka
Mysz doSzczur śniaalexis –
(Pseudomys palatalis – morska
pedunculamowa (Mus
dy (Rattus
Spinifex
tus – Cen- Australis – Carpenta- (Cavia pormusculus)
rattus)
Parametry
hoppingtral rock- Plains rat) rian Rockcellus)
mouse )
rat)
rat)
Erytrocyty
7-10
7,7-8,3
nb
5,7-6,8
6,8-7,9
5,88-6,12
4,5-7
(10 12/l)
Hematokryt
35-50
37-38
37,6-50,6
37-42
39-45
39-42
39-55
(%)
Hemoglobina
10-15
12,6-12,9
11-18
12,0-12,1
12,6-14,4
11,5-12,2
11,7-16,9
(mmol/l)
Leukocyty
4-14
2,1-4,6
6,6-12,6
5,6-13,8
4,6-8,1
0,9-1,9
2,91-14,42
(10 9/l)
Albumina (g/
nb
27-31
38-48
30-38
44-51
30-34
25,5-41,1
l)
Globulina (g/
nb
16-20
18-30
19-24
11-15
nb
18,9-24,7
l)
Glukoza
5,94-10,56
nb
2,8-7,5
nb
nb
nb
2,8-6,6
(mmol/l)
Kreatynina
44,2
nb
17,5-70,8
nb
nb
31-47
88,4-159,1
(µmol/l)
Bilirubina
3,1-9,2
1-2
nb
nb
2-5
0-2
0-1,59
(µmol/l)
Cholesterol
nb
2,38-2,53
12,9-42
3,13
1,36-2,3
1,63-1,93
0,31-1,67
(mmol/l)
Ca (mmol/l)
nb
1,68-1,96
1,7-4,2
2,46-2,62
2,05-2,58
2,42-2,71
2,4-3,1
P (mmol/l)
nb
2,34-2,96
1-3,5
1,53-4,43
1,44-2,55
1,5-2,45
nb
ALT (U/l) 69,0-72,31
7-18
17,5-30,2
86
27-84
39-47
0-61
AST (U/l) 105,2-111,9 45,7-80,8
45,7-80,8
168-319
136-195
111-213
0-90
5-12
27-54
8-15,4
4-11,5
23-41
9-22
3,3-9,13
44,2
3,42-6,84
1,04-2,59
nb
1,29-2,58
10-35
96

6-10
36-55
10-16
3-11
26-41
27-42
3,3-8,25
80,4-87,5
4,3-10,3
0,64-3,5
1,2-2,9
1,09-2,64
nb
nb

nb
nb
nb
nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

13,1-17,9

42-49

7,1-8,6

MyszoChomik Szynszyla skoczek
syryjski
mała
mongolski
(Mesocricet (Chinchilla (Meriones
us auratus) laginera) unguiculatus)
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czące liczby erytrocytów u wymienionych gatunków gryzoni można
stwierdzić, że liczba ich waha się od 4,5 u świnki morskiej do 12 x1012/l
u szynszyli. Natomiast procent hematokrytu zawiera się w wartościach
od 27 u szynszyli do 55 u świnki morskiej i chomika syryjskiego. Odnośnie stężenia hemoglobiny, stwierdzić należy, że wartość ta waha się
od 8 mmol/l u szynszyli do 17,9 u myszoskoczka mongolskiego. Natomiast ilość leukocytów u badanych gryzoni mieściła się w zakresie
między 0,9 x 10 9/l u szczura Zyzomys palatalis do nawet 14,42 x 10 9/l u
świnki morskiej.
Parametry biochemiczne krwi badanych gatunków gryzoni wydają
się być nieco mniej ustabilizowane w porównaniu z wskaźnikami hematologicznymi i tak poziom albuminy wahał się od 23 g/l u szynszyli
do 51 g/l u australijskiego gatunku Pseudomys australis, zaś poziom globuliny wynosił od 9 g/l u szynszyli do 42 g/l u chomika. Tymczasem
stężenie glukozy wyniosło od 2,7 mmol/l u szczura i świnki morskiej
do 10,56 mmol/l u myszy. Największe wahania zarejestrowano w zakresie stężenia kreatyniny, jako że jej poziom wynosił od 17,5 µmol/l u
szczura, do 159,1 µmol/l u świnki morskiej. Poziom bilirubiny zawierał się w granicach pomiędzy 1 µmol/l u gatunku z Australii – Notomys
alexis do 10,3 µmol/l u chomika. Także duże rozbieżności zanotowano
w zakresie poziomu cholesterolu, który wynosił między 0,31 mmol/l u
świnki morskiej do 42 mmol/l u szczura. W zakresie stężenia wapnia
skrajne wartości wykazano u chomika i było to od 1,2 do 2,9 mmol/l,
zaś poziom fosforu kształtował się na poziomie od 1 mmol/l u szczura
do 4,43 mmol/l u australijskiego Zyzomys pedunculatus. Ilość aminotransferazy alaninowej (ALT) wynosiła od 7 U/l u autralisjkiej myszy
Notomys alexis do 86 u pochodzącej z tego samego kraju Zyzomys pedunculatus, natomiast poziom aminotransferazy asparaginowej (AST) wahał się od 45,7 U/l u szczura do 319 U/l u australijskiej Zyzomys pedunculatus.
Podsumowując należy stwierdzić, że zebrane dane dowodzą o specyfice tych parametrów u poszczególnych gatunków gryzoni. Z tym, że
najwięcej wartości skrajnych zanotowano u szczura i świnki morskiej –
zwierząt dość powszechnie używanych w badaniach. Natomiast zarejestrowane wartości tych parametrów u myszy zdają się być najbardziej
zbliżone w stosunku do pozostałych gatunków gryzoni, co może potwierdzać zasadność częstego wykorzystania tego gatunku gryzoni w
praktyce i badaniach modelowych i odnoszenia ich do wartości u innych ssaków, w tym człowieka.
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Gady
Gady to grupa zwierząt, które bez wątpienia można spotkać zarówno w bliskim otoczeniu ludzi, w tym w środowisku, w którym żyje
człowiek. Szacuje się, że w Europie występuje ponad 250 gatunków
tych zwierząt i choć z pozoru są one w większości zwierzętami niechętnie utrzymywanymi w gospodarstwie domowym, jednakże poszczególne gatunki gadów znajdują swoich amatorów i coraz częściej stanowią pracę dla specjalistów z weterynarii. Zwierzęta te często są sprowadzane z odległych rejonów świata i po sprowadzeniu tych zwierząt
do naszego środowiska w Polsce, zapadają na różnorodne choroby i
dolegliwości, a właśnie m.in. parametry hematologiczne i biochemiczne są tymi, które stanowią ważny element w diagnozowaniu tych staTab.3. Wybrane parametry hematologiczno-biochemicznych u wybranych gadów.
Gatunek
Jaszczurka
Krokodyl
Krokodyl
Żółw
Pyton
iguana
różańcowy
nilowy
oliwkowy
Parametry
Erytrocyty
1-2,5
1,0-5,8
0,6-1,3
0,4-1,0
nb
(10 12/l)
Hematokryt
24-40
25-52
17-41
14-22
25-37
(%)
Hemoglobina
3,4-8,8
0,6-1
4,7-12,2
4,7-9,5
7,7-12,6
(mmol/l)
Leukocyty
6-12
3,0-15,0
6,4-25,7
3,8-26,2
nb
(10 9/l)
Albumina
nb
10,0-28,0
14,0-23,0
11,1-19,4
6,0-9,0
(g/l)
Globulina
nb
nb
27,0-50,0
16,5-42,6
nb
(g/l)
Glukoza
0,6-3,3
nb
4,5-12,1
1,8-4,8
2,2-5,5
(mmol/l)
Kreatynina
0-49
8-80
20-51
17-56
17-97
(µmol/l)
Bilirubina
nb
6,8-17,1
nb
nb
1,7-15,4
(µmol/l)
Cholesterol
nb
2,7-8,6
1,1-7,2
0-9,9
2,6-7,1
(mmol/l)
Ca (mmol/l)

2,5-5,5

nb

2,4-3,6

1,1-1,6

0,8-13,0

P (mmol/l)

nb

nb

1,2-2,9

nb

1,8-3,8

ALT (U/l)

nb

5-67

11-51

15-63

2-23

AST (U/l)

nb

4-90

23-157

14-211

30-143

Objaśnienia: nb- nie badano
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nów, jako że określanie ich pozwala monitorować fizjologię i homeostazę organizmu. Stąd zasadnym wydaje się fakt przybliżenia i poznania wartości wybranych parametrów hematologicznych i biochemicznych u gadów, tym bardziej, że są to dane niedostępne w polskim piśmiennictwie. W tabeli 3 zaprezentowano wartości parametrów hematologicznych (erytrocyty, hematokryt, hemoglobina, leukocyty) i biochemicznych (albumina, globulina, glukoza, kreatynina, bilirubina,
cholesterol, wapń, fosfor, aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa) u wybranych gatunków gadów. Analizując zestawione wartości hematologiczne u gadów, których przedstawicielami
jest pyton, jaszczurka iguana, krokodyl – różańcowy i nilowy oraz
żółw oliwkowy, można stwierdzić, że najbardziej stabilnym parametrem jest ilość erytrocytów, zaś największy rozrzut wartości notuje się
w zakresie ilości leukocytów, natomiast w zakresie wskaźników biochemicznych jedynym dość niezmiennym parametrem, bez względu
na gatunek gada, jest stężenie cholesterolu, podczas gdy inne parametry znacznie się wahają.
Podsumowując stwierdzić należy, że pomimo zoologicznej bliskości omawianych gatunków, obraz parametrów hematologicznobiochemicznych jest zróżnicowany. Taki rezultat potwierdza, iż zasadne i chyba obowiązkowe jest w praktyce lekarsko-weterynaryjnej, traktowanie każdego gatunku odrębnie, a wartości ich wskaźników laboratoryjnych porównywać winno się tylko w obrębie poszczególnych gatunków gadów.
Piśmiennictwo: u autorów
■
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PTASI SZPITAL
Kiedy opowiadałam znajomym o pomyśle stworzenia ośrodka rehabilitacji dla ptaków dzikich, wszyscy pytali mnie, czy będzie z tego
kasa.
No niestety raczej nici
z kasy, ale mam nadzieje
na mnóstwo odniesionej
satysfakcji.
Decyzję Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, zezwalającą na prowadzenie takiego ośrodka
dostałam po długim oczekiwaniu dopiero kilka dni
temu, zaś dzikie ptaki jako
pacjenci i rekonwalescenci
trafiają do mnie od dawna. Musiałam obiegać się o specjalne zezwolenie, chcąc działać zgodnie z literą prawa i zajmując się takimi ptakami,
przetrzymując je do osiągnięcia przez nie sprawności.
Aktualnie przebywa u nas pisklę puszczyka, które zostało niepotrzebnie zabrane przez ludzi z lasu. Musi być przez nas odchowane a
zarazem jak najmniej przyzwyczajone, co uważam za trudne działanie.
Samo podawanie mu pożywienia sprawia, że pomimo starań nawiązują się między nami pewne więzi.
Oprócz puszczyka jest również gawron Na szczęście nie ma złamań
tylko paskudną ranę skrzydła. Z nim jest najgorzej. Zadomowił się na
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całym podwórku, „obkrzykuje” nas, obdziobuje i wyjada kotom z miski.
Jego rana na początku nie chciała się goić. Dopiero po pobraniu wymazów już wiemy z czym walczymy. Wszyscy w domu trzymamy
kciuki za jego rychły powrót do zdrowia gdyż jest bardzo uciążliwym
rekonwalescentem.
W tym roku noszę się z zamiarem budowy woliery wodnej, jest potrzebna dla pływających pacjentów. Ułatwi nam zachowanie namiastki
naturalnych warunków dla takich ptaków, które trafią do ośrodka. Nie
łatwo jest na przykład leczyć nura i trzymać go w wypełnionej wodą
plastikowej piaskownicy dla dzieci. Właśnie z takim przypadkiem borykałam się rok temu podczas Świąt Bożego Narodzenia. Nur i ja odetchnęliśmy z ulgą, kiedy wrócił. do swego środowiska.
Niestety wśród wszystkich pacjentów a zwłaszcza takich nie zawsze są tylko sukcesy, są również porażki.
Dlatego wszystkich czytelników proszę o trzymanie kciuków za
powodzenie mego ptasiego szpitala z naciskiem na sukces i jak najmniejszą liczbę porażek.
■
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STREFA ZAGROŻENIA
Pewnego jesiennego dnia sołtys wsi R. zawiadomił mnie, że w jego
wsi będący na łańcuchu pies, zagryzł lisa. Uznał to zdarzenie za niezwyczajne. Ocenił je prawidłowo, bowiem wieś R. znajdowała się
w strefie zagrożenia wścieklizną. Sołtys był uprzednio pouczony, jak
reagować na dziwne fakty, jakie mogą tam wystąpić.
Dojechałem niezwłocznie na miejsce wypadku. Według relacji gospodarza wydarzenie miało miejsce przed czterema dniami. Było jeszcze szaro, gdy obudził go hałas na podwórzu. Z mroku przedświtu dochodziły odgłosy gwałtownego starcia. Strzegący podwórza pies dopadł intruza, który wtargnął na jego terytorium. Zaatakowany nie ustępował, gdyż szamotanina trwała. Gospodarz szybko poderwał się na
równe nogi, okrył się derką i chwyciwszy motykę pobiegł na pomoc
stróżowi zagrody. Ale było już po walce. Na podwórzu leżał dogorywający lis. Pies również wyszedł z tego starcia widocznie poturbowany. Nie opatrywał go, zgodnie z panującym na wsi poglądem, że pies
powinien „wylizać się sam”. Zakopał lisa tuz za płotem. Nie skojarzył
sobie incydentu z przypadkami wścieklizny w okolicy.
Podeszliśmy z właścicielem na odległość łańcucha. Bacznie psa lustrowałem. Był to żółty mieszaniec, niewiele większy od lisa, żywo reagujący na otoczenie. Jego los był przesądzony, jeśli lis był dotknięty
wścieklizną.
Laboratorium ZHW potwierdziło podejrzenie. Moim przykrym
obowiązkiem było doprowadzenie do likwidacji psa. Sposobem z wyboru była broń myśliwska. Przyjechałem zatem z myśliwym. Dobieraliśmy miejsce skąd można oddać strzał. Pies wyczuł zagrożenie, przestał
szczekać i cofnął się do swojego azylu, czyli budy. Wtedy to odczułem,
że ktoś intensywnie mi się przypatruje. Odwróciłem się. Trzy pary
dziecięcych oczu wpatrywało się we mnie przez szybę kuchennego
okna. Domyślały się, że ich przyjacielowi grozi niebezpieczeństwo.
Wiedziałem czym jest dla nich ów żółty kundelek. Nie chciałem pozo-
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stać w pamięci tych młodych ludzi zabójcą ich druha. Odłożyłem zatem egzekucję do następnego dnia, kiedy dzieci nie będzie w gospodarstwie.
Okręg zagrożenia zawsze był miejscem dziwnych zdarzeń. To tutaj
bowiem zaraza wypędzała opanowane nią dzikie zwierzęta z ich terytoriów i mateczników. To tutaj przemieniała je jakby we własne media
służące wyłącznie do jej ekspansji. To w tej strefie, opanowane chorobą
zwierzęta atakowały wszystko co żywe, rozprzestrzeniając zarazę. Nic
dziwnego, że nie można było przewidzieć różnorodności sposobów
przenoszenia się epizoocji.
Byłem dobrze przygotowany do zwalczania inwazji zaraźliwych
chorób zwierząt i niektóre z nich udało mi się wyeliminować z terenu
powiatu. Jednak w przypadku wścieklizny nie liczyłem na jej pokonanie. Mogłem tylko ograniczyć masowość jej występowania i stępić impet rozprzestrzeniania. I taki stan nadal trwa.
■
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Z ZAMIERZCHŁEJ PRZESZŁOŚCI
Wracamy do treści opracowania o którym napisałem w poprzednim Biuletynie i dopóki nie usłyszę a właściwie przeczytam w kolejnym numerze protestu, że jest to mało interesujące będę ten temat kontynuował.
Podbitki
Podbitki rozpoznaje się jeśli nie są jeszcze bardzo stare zaraz przy
kuciu. Wtedy zjawiają się przy wykrawaniu rogu w pobliżu rogówki
sino-czerwone lub czerwono-żółte plamy t. zw. suche podbitki. Konie
wówczas nie kuleją, czują jednak ból w tych miejscach, szczególnie stojąc na twardym gruncie. Przy ciekących podbitkach kuleją konie mocno. W miejsce plam powstają, na podeszwie miejsca podeszłe materją,
bardzo czułe przy dotknięciu i gorące. Koń uczuwa ból w całym kopycie i jeśli się nie zapobieży zawczasu, materja toruje sobie drogę przez
górny brzeg kopyta.
Podbitki powstają przez nagniecenie małymi kamykami, które dostają się między kopyto i podkowę, gdy ta nie przylega szczelnie, dalej
jeśli kopyta są za twarde przez złe okucia, szczególnie przez nadto
przez silne wykrawanie, źle przystosowane lub stare podkowy, nareszcie przez wadliwą budowę kopyta. Sposób leczenia: Kopyta nadto
twarde trzeba okładać przez kilka dni esencją ołowią. Potem trzeba postarać się o dobre okucie i aby kopyta znowu nie stwardniały trzeba je
zmywać wodą i mydłem i smarować co najmniej 2 razy w tygodniu
Elistinem.
Masteryzujące podbitki musi kowal dobrze wyciąć aby materja odpłynęła, potem trzeba nogę wymoczyć w wodzie z domieszką Kresolitu, trzy łyżki na wiadro wody, wypełnić ranę Salinoliną i pokryć tak
opatrzoną Granolem aby żadna nieczystość wniknąć nie mogła. Przy
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ponownem kuciu musi koń początkowo dostać podkowy zamknięte.
Jak długo jednak koń kuleje, nie powinno go się kuć.
Szczeliny na kopycie.
Powstają najczęściej przez zatrat nie równie często przez złe pielęgnowanie kopyt. Choroba ta może konia zniszczyć. Jeśli z dołu występuje pęknięcie można takowe w ten sposób powstrzymać, że kowal
żelazem rozpalonem pociągnie linię. W ciężkich wypadkach ściąga się
je klamrami blaszanemi, przymocowanemi dwoma sprzączkami do
rogu kopyta, jednak najlepszym środkiem zapobiegawczym jest troskliwe czyszczenie kopyt, które przyśpiesza leczenie. Trzeba zważać
aby przy kuciu nie uszkodzić zewnętrznej pokrywy rogowej, która jest
najsilniejsza, bo to osłabia kopyto. Przynajmniej 2 razy w tygodniu
podczas mokrej pory roku lub w wilgotnych okolicach nawet codziennie, trzeba smarować kopyta, poprzednio starannie wyczyszczone, Elistinem.
Zatrat
Konie same stają się powodem tego, jeśli nastąpią sobie ostrą bródką podkowy na koronę kopytną. Trzeba ranę wymyć dobrze czystą
wodą z domieszką 2 łyżeczek Kresolitu na litr wody i posmarować potem Salinoliną. Jeśli koń bardzo kuleje, to zachodzi obawa że skaleczył
sobie ścięgna i wtedy należy natychmiast zawezwać weterynarza.
Stłuczenie piętek
Powstaje wskutek uderzenia w piętę kopytną lub strzałkę. Konie
kuleją lub krzywo chodzą szczególnie na bruku. Jeśli się zaniedbuje
takie skaleczenie to kopyto zacznie z tyłu obierać materją i brzegiem
odstawać. Trzeba konia zostawić w stajni na miękkiej podściółce lub
lepiej postawić go na chłodnym miękkim gruncie i przez kilka dni robić okłady esencją ołowianą (Gotów), a co rano nacierać chore miejsce
Dissolviną. Jeśli w dotyku miejsce jest gąbczaste, to zachodzi obawa, że
nabrało materją i w takim razie musi weterynarz rozciąć je, aby materja
odpłynęła.
Zagwożdżenie
Powstaje jeśli koń wbije sobie coś śpiczastego w podeszwę lub
przez zagwożdżenie przy kuciu. Trzeba gwóźdź wyciągnąć bardzo
uważnie wyciąć dziurę aby materja wyszła, potem wymyć ranę roz-
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tworem Kresolitu. 1 łyżkę na litr wody, wypełnić ją Salinoliną i szczelnie zamknąć Granolem aby uchronić ją od nieczystości. Dalej robi się
zimne okłady i zostawia się konia na długo w spoczynku aż zupełnie
kuleć przestanie.
Wady kopytne
Mogą albo być przyrodzone, powstają jednak zwykle przez wadliwe okucie albo wskutek innej niedbałości – Kozionogie kopyto – tworzy się jeśli źrebięta w młodości chowane są na podściółce lub jakiejś
starej ubitej ziemi, zamiast na pastwisku. Kopyto zwężone powstaje
przez wadliwe wygięcie lub za silne wyschnięcie kopyta. Wielkie i za
grube kopyta są wywołane przez mokre stajnie lub wilgotne pastwiska. Za miękkie, kruche i niepodatne kopyta są skutkiem niedostatecznej ich pielęgnacji. Można tym brakom zaradzić przez użycie Elistinu.
Dla tego powtarzamy jeszcze raz, że tylko czystość i troskliwa pielęgnacja kopyt może zapowiedz wszelkim ich chorobom. Z powyższego
przepisu przekonaliśmy się ile to rozmaitych chorób i kalectw zdarza
się na kopytach, które są tylko małą cząstką ciała końskiego. Więcej
jeszcze różnych dolegliwości i wad możemy dopatrzyć się na nogach
końskich. Krzywonogie, rozkraczone, ciasne w kolanach, kozionogie,
podmieszczone,. niedźwiedziowate, to błędy zazwyczaj już przyrodzone, którym zaradzić nie można. Są jednak wady powstałe przez osłabienie i spowodowane przez spracowanie a te można znacznie polepszyć nacierając nogi płynnym Fluidem Paraskowicza. Dla tego gospodarz dbały o swoje konie powinien przynajmniej raz w tygodniu nacierać im nogi Fluidem. Przez to wzmacniają się muszkuły i nerwy
i zwiększa się siłę końską. Częstokroć głównym powodem tych błędów
jest niestosowne okucie i dlatego powinno się od razu zwrócić do zdolnego kowala. Nawet w takich wypadkach, gdzie jest z przyrodzenia
wadliwa budowa, może kuracja Fluidem Paraskowicza i dokładne
okucie, dużo polepszyć. Kolejno teraz przejdziemy choroby nóg końskich i podamy zaraz sposoby i najlepsze środki do wyleczenia ich.
■
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Prezes Fundacji „Pro bono Ve terinariae

„PRO BONO VETERINARIAE”
Dla dobra naszego zawodu trzeba -by pracował każdy. Dla własnego dobra i godnego życia wszyscy pracujemy ciężko. Czasami los sprawia, że mimo dużych chęci i ambicji pracować nie możemy lub pracujemy z trudem. Każdemu z nas może w życiu przytrafić się gorszy
okres. Czy to z powodu choroby, wypadku czy innych niefortunnyc h
zbiegów okoliczności. W naszym zawodzie o nieszczęście nietrudno.
Codziennie wielu z nas naraża swoje zdrowie wykonując jakże różne
zabiegi lecznicze. Ryzykujemy każdego dnia.
W ostatnim okresie, dociera do nas coraz więcej informacji o wypadkach i problemach zdrowotnych naszych koleżanek i kolegów lekarzy weterynarii. Bardzo często choroba prowadzi do utraty płynności
finansowych. Cierpią przez to całe rodziny. Trudno przyglądać się temu bezczynnie. Stąd powstał pomysł utworzenia Fundacji „Pro Bono
Veterinariae” przy Północno-Wschodniej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. Jednym ze statutowych zadań tej organizacji jest pomoc lekarzom weterynarii i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą i po przez różne formy
zarobkowania, gromadzi fundusze przeznaczając je na powyższy cel.
W 2012 roku zorganizowaliśmy sześć szkoleń i konferencji, a część
uzyskanych środków przeznaczyliśmy na pomoc finansową naszym
koleżankom i kolegom.
Ostatnią zorganizowaną przez Fundację imprezą była konferencja
bujatryczna, która miała miejsce w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
w dniach 11-12 maja 2012 roku. Współorganizatorem jej była PółnocnoWschodnia Izba Lekarsko Weterynaryjna, Polskie Towarzystwo Nauk

81

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA

Weterynaryjnych w Białymstoku oraz Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne. Obecność światowej sławy fachowca, jakim bezsprzecznie jest
dr Giovanni Gnemmi z Włoch, który wykładał w 25 krajach na wszystkich (zaludnionych) kontynentach, oraz naszych krajowych wybitnych
specjalistów w osobach
Prof. dr hab. Przemysława Sobiecha i dr Romana Jędryczki, zapewniło wysoką frekwencję i sukces przedsięwzięciu.
Na koniec chcę bardzo podziękować zespołowi, który zaangażował
się w organizację powyższej konferencji, Prezesowi Okręgowej Rady
Północno Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej Andrzejowi Czerniawskiemu, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii z Wysokiego Mazowieckiego Sławomirowi Wołłejko, dr Sławomirowi Mioduszewskiemu, dr Markowi Wysockiemu oraz całemu Zarządowi Fundacji „Pro
Bono Veterinariae”. Dziękuję powiatowym lekarzom weterynarii za
zrozumienie i pomoc w organizacji szkoleń prowadzonych przez Fundację w 2012 roku.
■
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REGATY 2012
W dniach 25-27 maja 2012 r. odbyły się VII Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej na jeziorach: Dargin, Kisajno i Dobskie. Bazą
regat jak co roku był port w Sztynorcie. W regatach wzięło udział 31
załóg lekarzy weterynarii z całego kraju.
Północno-Wschodnią Izbę Lekarsko Weterynaryjną reprezentowały
dwie załogi w składzie: Wojciech Pilawski-sternik, Marek Karwowskisternik, Joanna Pilawska, Joanna Piekut, Elżbieta Chajewska, Michał
Geniusz, Paweł Gryglewski, Andrzejus Savickis, Sławomir Wołejko,
Piotr Gogacz, Michał Chajewski i Andrzej Czerniawski.
Po drodze zaopatrzyliśmy się w
słuszną porcję wędzonych ryb i coś do picia, żeby załoga z sił od rana na wodzie nie
opadła, bo zejście na ląd planowane jest
dopiero na wieczór.
W tym roku pogoda była wyjątkowo
dobra do rozegrania biegów regatowych.
Słońce pięknie świeciło i wiał dość silny
wiatr. Oj były przechyły! Jachty pruły wodę, sternicy wydawali komendy, załoganci
stawiali groty, opuszczali miecz, luzowali
lewy foka szot, żagle pracowały aż miło! I
chociaż był duch koleżeńskiej rywalizacji i
nie obyło się bez kontuzji, to liczył się
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przede wszystkim wolny czas spędzony z dala od pracy w dobrym towarzystwie!!!
Na koniec kilka cennych rad do wykorzystania za rok i na co dzień:
− szybko uciekającą grubą linę łap dłonią
ubraną w rękawiczkę
− do piłowania listwy z włókna szklanego lepszy jest nóż kuchenny ząbkowany niż bagnet od AK-47, czynność koniecznie wykonywać w rękawiczce,
chyba, że ktoś lubi mozolne wyjmowanie pęsetą ledwo widocznych igiełek,
które kłują jak nie wiem co
− nie wolno przesadzać z jedzeniem kiszonych ogórków przed snem
− kiedy śpisz na jachcie powinieneś być
czujny – bo Ciebie też może znienacka
odwiedzić człowiek pająk J
− kiedy mocno buja nie pij niczego w kolorze czerwonym, przecież koszulki co
roku dają białe
− miej przy sobie usztywniacz na kostkę nogi lewej, prawej, chociaż za rok kolejka wypada na nadgarstki
P.S. Balastowanie z wypadem za burtę to jednak wielki gest jest.
■
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Józef Hańczuk

Powiatowy Inspektorat We terynarii w Suwałkach

KASZUBSKIE OSOBLIWOŚCI
W SZYMBARKU
W trakcie uczestnictwa w zjeździe specjalizacyjnym z chorób ryb
oprócz wizytacji gospodarstw akwakultury w województwie pomorskim mieliśmy okazję zwiedzić Centrum Edukacji i Promocji Regionu
w Szymbarku. To urokliwe miejsce zorganizowane w formie skansenu
przyciąga rocznie setki tysięcy turystów, jest położone przy trasie Żukowo-Kościerzyna w Lasach Kaszubskich. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od gniecenia ciasta na chleb który został upieczony w piecu i po zakończeniu zwiedzania każdy z uczestników wycieczki go odebrał. Obiad
zjedliśmy w zrekonstruowanym Dworku Salino z okolic Wejherowa
gdzie degustowaliśmy piwo Kaszubski Mnich z browaru który został
otwarty w Centrum w ubiegłym roku. Następnie przeszliśmy do jednego z pawilonów gdzie przewodniczka zaprezentowała nam piosenkę
kaszubską na podstawie zapisów graficznych a obok zaprezentowana najdłuższa deska na Kaszubach wpisana w roku 2002 do
księgi rekordów Guinnesa o długości 36,83
m pochodząca ze 120
letniej daglezji która
została sprowadzona
w te regiony w XIX

Dom do góry nogami
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Wnętrze domu do góry nogami

Dom Kaszubskiego Trapera z Kanady

wieku. Obok deski jest Stół Noblisty im L. Wałęsy z roku 2003 na
ok. 200 osób. Następnie zwiedzaliśmy przewieziony Domek Sybiraka który został rozebrany w
m iej s c o woś c i Za p l es ki n oWiercholeńsk na Syberii i po 3
miesięcznej podróży i przejściu
163 kontroli ponownie złożony w
ośrodku, kolejnymi ciekawostkami był zrekonstruowany barak Dom Kaszubskiego Trapera z Kanady
łagru sowieckiego i pociąg do
nikąd którym byli wywożeni polscy zesłańcy,
Dom Polskiego Powstańca z Adampola w Turcji,
Dom Trapera Kaszubskiego z Kanady, Kaplicę
Jedności Narodowej, bunkier tajnej organizacji
wojskowej Gryf Pomorski ,browar kaszubski i
największy koncertujący fortepian świata również wpisany do Księgi rekordów Guinnesa.
Herb Adampola
Kolejnym symbolem sprzeczności w i zagrożeń którego twórcami są współcześni
ludzie jest dom do góry nogami postawiony w 2007 roku. Pobyt domu stwarza zaburzenia zmysłu równowagi co
sprawia że z wielka trudnością stawiamy w nim kolejne kroki a niby nic
szczególnego (fotel, kanapa czy telewizor przytwierdzona do „sufitu” który
jest podłogą).
Największy fortepian
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Najdłuższa deska

Wyrabianie chleba

Na zakończenie pobytu w
ośrodku zażywaliśmy tabaki co
jest do dzisiaj ważnym zwyczajem
towarzyskim dorosłych Kaszubów. Kichaniem i parskaniem nie
było końca , ale to zdrowiu pono
służy.

Osrodek akwakultury w Dębnie

Gorąco polecam zwiedzenie tego
miejsca naprawdę warto.
■
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LEKARZE WETERYNARII ODZNACZENI MEDALEM
ŚW. IZYDORA ORACZA
„Zamysł fundacji kaplicy patronackiej dla rolników w arcybiskupim mieście powstał na przełomie 1987/88 roku a zatem już w pierwszych miesiącach istnienia parafii Ducha Świętego w Białymstoku przy
ulicy Sybiraków 2 (dawniej Piastowskiej 2)” – tak pisał inicjator i organizator przyszłego Stowarzyszenia św.Izydora Oracza, które wcześniej
nosiło inne nazwy mgr inż. Leonard Gregorek, długoletni nauczyciel,
obrońca i doradca rolników w regionie północ no-wschodniej Polski.
Po nawiązaniu współpracy z proboszczem nowo powstałej parafii,
budowniczym kościołów ks. mgr Stanisławem Andrukiewiczem już
w październiku 1988 roku, gospodarz zaproponował, aby przyszła kaplica rolników nosiła imię św. Izydora, patrona rolników. 10 czerwca
1996 roku powstał Społeczny Komitet Fundacji Kaplicy św. Izydora
Oracza przy kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku, w skład którego weszli głównie ludowcy, a jego przewodniczącym został ludowiec
lek. med. Mirosław Cybulko, były minister zdrowia i opieki społecznej
i były dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. 12 lipca 1996 roku Urząd Wojewódzki Wydział
Spraw Obywatelskich w Białymstoku zezwolił na emisję cegiełek o nominałach 5,10, 20, 50 i 100 złotych z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz fundacji Kaplicy św. Izydora Oracza. 12 listopada 1996
roku przewodniczący SKFK Świetego Izydora Oracza, lek. med. Mirosław Cybulko udzielił formalnego pełnomocnictwa mgr inż. Leonardowi Gregorkowi inicjatorowi i członkowi Komitetu do podejmowania
działań związanych z urządzeniem i wyposażeniem Kaplicy, a przede
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wszystkim do pozyskiwania środków finansowych, współdziałania
z budowniczym kościoła, benefaktorami, twórcami, dostawcami materiałów itp. 18 maja 1997 roku, obraz św.Izydora Oracza, został wprowadzony do Kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie podczas uroczystej
Mszy Świętej, ks. Infułat Stanisław Piotrowski dokonał poświęcenia.
11 czerwca 2000 roku ks. Abp. dr Stanisław Szymecki dokonał poświęcenia Sanktuarium i Sztandaru Bractwa św. Izydora Oracza ufundowanego przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. 17 grudnia
2000 roku następuje poświęcenie epitafium ku czci Władysława Stanisława Reymonta w 75 rocznicę Jego śmierci przez ks. abp dr Wojciecha
Ziembę Metropolitę Białostockiego. 27 kwietnia 2004 roku czciciele kultu św. Izydora Oracza na Zebraniu Założycielskim powołali Stowarzyszenie Imienia Świętego Rolnika. 27 października 2004 roku Zarząd
Stowarzyszenia Uchwałą nr 1/04 uroczyście ustanowił Medal Świętego
Izydora Oracza za Szczególne Zasługi w Rolnictwie zgodnie z opisem
awersu i rewersu opracowanym przez mgr inż. Leonarda Gregorka
i wg projektu plastycznego artysty rzeźbiarza mgr Wiesława Bogusławskiego.
DUBLET MEDALU ŚWIĘTEGO IZYDORA ORACZA pobłogosławił w Castel Gandolfo 4 września 1998 roku Ojciec Święty Jan Paweł II.
Pierwszy egzemplarz pierwowzoru Medalu został wręczony Jego
Świątobliwości.
27 października 2004 roku Zarząd Stowarzyszenia uchwałą nr 2/04
postanowił zorganizować I Edycję Laureatów Medalu Świętego Izydora Oracza 15 maja 2005 roku. Kolejne edycje odbyły się w latach 2006 –
2012. Kapituła medalu powołana przez Stowarzyszenie uhonorowała
dotychczas tym zaszczytnym wyróżnieniem 193 laureatów nominowanych z terenu całego kraju. Wszystkie uroczystości odbywały się pod
patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Białostockiego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i innych ważnych osobistości życia politycznego i społecznokulturalnego regionu i kraju.
Lekarze weterynarii – Laureaci poszczególnych edycji Medalu:
I edycja w roku 2005 – Jan Krupa
– Michał Franciszek Sasinowski
II edycja w 2006 roku - Bartosz Winiecki
III edycja w 2007 roku – Anatol Bacharewicz
VIII edycja w 2012 roku – Marian Nietupski
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Ogród ziołowy w Korycinach

Centrum Edukacji Przyrodniczej
w Korycinach

Należy podkreślić wkład finansowy i społeczny włożony w urządzenie kaplicy św. Izydora Oracza przez lekarzy weterynarii, i należą
do nich:
Marian Waszkiewicz – Dąbrowa B-stocka
Zygmunt Grabowski – Siemiatycze
Tadeusz Lepucki – Siemiatycze
Prywatna Lecznica dla Zwierząt w Siemiatyczach
Ewa i Jerzy Jaskólscy – Drohiczyn
Danuta i Witold Dolińscy – Dziatkowice
M.Kozłowski i M.Spaliński – Brańsk
Aleksy Burzyński – Bielsk Podlaski
Mikołaj Chrol – Bielsk Podlaski
Mieczysław Kazimierz Januszewski – Białystok
Zygmunt Kosiński – Białystok
Jan Krupa – Białystok
Otrzymanie Medalu św. Izydora Oracza jest wielkim wyróżnieniem
dla przedstawicieli naszej profesji weterynaryjnej, która wykonuje
czynności związane z lecznictwem i profilaktyką zwierząt gospodarskich, jak również nadzorem sanitarnym nad przetwórstwem zwierząt
rzeźnych i mięsa.
Ziołowy Zakątek
Przed każdym uroczystym obchodem święta poświęconego Patronowi Rolników organizowane są sesje naukowe o tematyce dotyczącej
problematyki produkcji rolnej. W tym roku odbyła się konferencja w
dniu 12 maja 2012 roku w Korycinach w gospodarstwie „Ziołowy Zakątek” pana Mirosława Angielczyka, pod hasłem: Program Rolnośrodowiskowy Sposobem Wsparcia Rolnictwa, Perspektywy na lata 2014 –
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2020. Jest to unikalne gospodarstwo w skali krajowej, które dostarcza
na rynek około 100 gatunków ziół, jest producentem różnorodnych
przypraw kuchennych i herbatek roślinnych. Jako jedyny w Polsce Mirosław Angielczyk uprawia trawę żubrówkę wykorzystywaną w przemyśle spirytusowym. Ma też uprawę rzadkiego obecnie w naturze
czosnku niedźwiedziego i jako jeden z dwóch producentów w kraju
posiada zarejestrowaną kawę z żołędzi. Zrealizował swoje największe
marzenie tworząc kolekcję roślin od najbardziej pospolitych do oryginalnych pochodzących z dalekich krajów świata. W swoim prywatnym
ogrodzie botanicznym zgromadził już 700 gatunków roślin, a ma być
ich w przyszłości 1000. Wśród tych roślin znajduje się amerykańska
echinacea, azjatycki żeń-szeń, mandżurska aralia i wiele innych. Zgromadził też na swojej posiadłości stare domy o ciekawej architekturze i
historycznej przeszłości. Jest to także gospodarstwo agroturystyczne,
gdzie można się zatrzymać i korzystać z uroków wiejskich. Zachęcam
do odwiedzenia tego uroczego zakątka.
■
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Teresa Zaniewska
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UNIWERSYTET WOLDENBERSKI
KOŁO LEKARZY WETERYNARII
Dzieje oświaty polskiej, w tym historii medycyny weterynaryjnej,
obejmują wiele obszarów i zagadnień, powszechnie zupełnie nieznanych. Do takich należy m.in. działalność Koła Lekarzy Weterynarii
w Oflagu II C Woldenberg. Poświęcono im I Konferencję NaukowoArtystyczną „Lekarze weterynarii w Oflagu II C Woldenberg – Dobiegniew i w pracach Uniwersytetu Woldenberskiego” 1 , zorganizowaną
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Lubuski. Ta cenna lokalna inicjatywa naukowa pozostała niemalże niezauważona. Jedyny zapis to audycja radiowa miejscowej rozgłośni, w której miłośnik historii, dr nauk
wet. Jerzy Szenfeld z pasją relacjonował podejmowaną w ramach konferencji problematykę.
Oflag II C znajdował się w odległości około 1,5 km od miasta Woldenberg, obecnie Dobiegniew w województwie lubuskim. Był obozem
jenieckim utworzonym przez Niemców dla oficerów polskich, którzy
zostali zwiezieni na teren obozu po klęsce wrześniowej 1939 roku 2 .
1 Konferencja odbyła się 3 września 2010 roku w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Jej Komitet Naukowy utworzyli: prof. dr hab.
Józef Szarek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kierownik Zespołu Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej (przewodniczący), prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, prof. dr hab. Norbert Pospieszny, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Nauk Weterynaryjnych, Przewodniczący sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej.
2 Zob. m .in.: F. Banach, Życie jeńców polskich w obozie Woldenberg 1940-1945, Dobiegniew – Warszawa 1996; J. Bohatkiewicz, Oflag II C Woldenberg, Książka i Wiedza,
Warszawa 1971; J. Gill, Rola profesora Eugeniusza Domańskiego w kształceniu lekarzy
weterynarii w obozie jenieckim w Woldenbergu podczas II wojny światowej, (w:)
Światło wśród burzy. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej woj-
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Obóz powstał na przełomie lat 1939/1940. Na powierzchni około 25 ha
powstało 25 murowanych baraków mieszkalnych, przeznaczonych na
kwatery dla jeńców. Przebywało w nim około 7 tysięcy oficerów polskich. Teren obozu został otoczony podwójnym płotem z drutu kolczastego. Dookoła obozu rozmieszczono 8 wież strażniczych wyposażonych w ciężkie karabiny maszynowe, ruchome reflektory oraz aparaty
telefoniczne. Jeńcy polscy Oflagu II C pozostawali w całkowitej izolacji,
a mimo to zorganizowali w obozie życie kulturalno-oświatowe. Prowadzili również działalność konspiracyjną. Pozwoliło im to przetrwać
trudne lata długotrwałej niewoli. Był to jeden z nielicznych obozów
niemieckic h, gdzie nie doszło do nagminnego łamania konwencji
o traktowaniu jeńców wojennych. Wśród jeńców znalazło się wielu luminarzy polskiego życia naukowego i artystycznego m.in.: Marian
Brandys, pisarz, późniejszy autor wspomnień „Wyprawa do oflagu”,
Stefan Flukowski3 , poeta, S. Horno-Popławski4 , artysta rzeźbiarz, Kazimierz Michałowski, archeolog, Witold Nowacki, późniejszy sekretarz
Polskiej Akademii Nauk, Kazimierz Rudzki, aktor.
Działalność kulturalno-oświatowa podejmowana w obozie, m.in.
kursy nauczycielskie, biblioteki barakowe, koła zawodowe, kluby sportowe, teatr obozowy, chór, pracownia rzeźbiarska, zostały podporządkowane Komisji Kulturalno-Oświatowej, która zajmowała się organizacją poszczególnych kursów, koordynacją prac kół naukowych oraz
przedstawianiem planów zajęć do zatwierdzenia niemieckiej komendzie obozu. Strukturę Komisji tworzyły cztery Wydziały: Kursów i Kół
ny światowej. Układ, opracowanie i redakcja naukowa Teresa Zaniewska, Norbert Pospieszny, Zygmunt Stankiewicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 241-248; J. Kuropieska, Obozowe refleksje. Oflag II C, Kraków 1985; Oflag II C Woldenberg. Wspomnienia
jeńców, Warszawa 1984; J. Oleski, Oflag II C Woldenberg, Warszawa 1988; A. Zaćmiński, Życie polskie w Oflagu II C Woldenberg, Dobiegniew – Warszawa 1997; XV Krajowy Zjazd Woldenberczyków, 5-6 września 1998, Dobiegniew – Warszawa 1998.
3 W wydanym w 1983 roku zbiorze wierszy poety znalazło się wiele utworów inspirowanych przeżyciami obozowymi; zob. S. Flukowski, Obraz oszczepu i inne wiersze.
Wiersze wybrał i przedmowę napisał Edward Balcerzan, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
4 Prof. S. Horno-Popławski, ur. 1902 w Kutaisi na Kaukazie; wnuk powstańca 1863 roku. Po wojnie mieszkał krótko w Białymstoku, gdzie został profesorem Szkoły Sztuk
Plastycznych. W latach 1946-1949 wykładowca na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996 r. – doktor honoris causa tej uczelni), a następnie w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W latach 1949-1950 i
1956-1960 dziekan Wydziału Rzeźby tej uczelni. Autor m.in. rzeźby „Praczki” (1938),
usytuowanej na białostockich Plantach oraz pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie (1955). Zmarł w 1997 roku w Sopocie.
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Naukowych, Imprez Artystycznych, Bibliotek oraz Wychowania Fizycznego i Sportu. Jeniecki obóz oficerów polskich zgromadził liczne
zespoły specjalistów, którzy mieli możliwość utrzymywania ze sobą
kontaktów. Aktywniejsze jednostki wykorzystały tę możliwość do podejmowania różnych działań o charakterze edukacyjnym. Powstały
cztery instytuty językowe: Angielski, Francuski, Hiszpański i Rosyjski
oraz liczne koła środowiskowe ( zawodowe): Koło Nauczycielskie, Koło Prawników, Koło Medyków, Koło Farmaceutów, Koło Lekarzy Weterynarii, Koło Rolników, Koło Leśników, Koło Tec hników, Koło Socjologów, Koło Spółdzielców. W ich ramach rozwinęła się praca naukowa
i szkoleniowa na poziomie akademickim. Pierwsza w obozie inauguracja roku akademickiego 1942/1943 odbyła się 3 października 1942 roku. Zorganizował ją Zarząd Naukowego Koła Orientalistycznego Oflagu II C. Tematem wykładu inauguracyjnego była turkologia polska 5 .
Na dyrektora studiów akademickich w Oflagu II C powołany został
prof. Kazimierz Michałowski. Dla 1500 studentów Uniwersytetu Woldenberskiego zajęcia prowadziło 80 wykładowców w zakresie 27 dyscyplin. Oflag II C był wielką uczelnią, miasteczkiem kształcącej się inteligencji6 . Uczyli się i studiowali tam, w zakresie różnych dziedzin,
wszyscy przebywający w obozie. Jedni pisali rozprawy naukowe, drudzy zgłębiali wiedzę w zakresie swoich specjalności, inni uczyli się języków obcych indywidualnie bądź grupowo na kursach.
W maju 1941 roku dr Eugeniusz Domański7 , związany z Kołem Lekarzy Weterynarii, pisze do żony Haliny: „Pytałaś się kiedyś (…) jak
Zob.np. J . Bohatkiewicz, Oflag II C…, dz. cyt., s. 57.
Tamże, s. 50 i nn.
7 Prof. Eugeniusz Domański, ur. 15 listopada 1909 we wsi Dminin w powiecie łukowskim. Ukończył Gimnazjum Klasyczne w Grudziądzu. Po maturze odbył służbę wojskową w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu uzyskując stopień podporucznika. W 1929 roku podjął studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1935 roku. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę w
Katedrze Epizootiologii na tymże Wydziale. W roku 1932 obronił doktorat z zakresu
chorób zakaźnych zwierząt domowych. W czasie wojny z leg. nr 56 przydzielony do
Ośrodka Artylerii Obrony Warszawy. Po upadku Warszawy jeniec Obozu II C w Woldenbergu z numerem 148/XVIIIC, gdzie w baraku 13b spędził ponad pięć lat. Po wyjściu na wolność unikał rozmów na temat wojennej przeszłości i nie uczestniczył w spotkaniach kombatanckich. Zmarł 25 kwietnia 1992 roku. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Zob. J. Gill, dz. cyt., s. 242; B. Barcikowski, Eugeniusz Domański 1909-1992. Życie i działalność naukowa Profesora, „Nauka Polska”
1993, nr 6, s. 187-189; Jutisz M., O moim Przyjacielu, „Nauka Polska” 1993, nr 6, s. 193194; Kochman K., Przekop F., Spuścizna naukowa Profesora, „Nauka Polska” 1993, nr
6, s. 189-193.
5
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daleko zaawansowany jestem w języku angielskim – niestety, ale nie
jestem z siebie zadowolony; opanowałem go na tyle, że z literaturą fachową zupełnie łatwo sobie radzę (wpadła mi obecnie w ręce przypadkowo farmakologia), żeby jednak móc mówić, to straciłem nadzieję.
Chciałbym naprawdę bodaj jednym z tych języków, które niby znam,
mówić swobodnie – lecz tymczasem to tylko pobożne życzenie – nie
mam sposobności i możności mówienia.” 8 .
Wielu słuchaczy Uniwersytetu Woldenberskiego douczała się w
kołach naukowych bądź studiowała w filiach wyższych uczelni zorganizowanych w oflagu za zgodą krajowych władz akademickich działających w konspiracji.
Znaczący wpływ na rozwój nauki w obozie mieli przebywający
tam lekarze weterynarii, którzy prowadzili zajęcia nie tylko w zakresie
swojej specjalności, ale również z medycyny ogólnej, stomatologii, rolnictwa i hodowli pszczół. W liście do Profesora Jana Gordziałkowskiego9 Dr Eugeniusz Domański donosi: „Drogi Panie Profesorze! Chcę podziękować osobiście oraz przeprosić za moje niepokojenia Pana Profesora za pośrednictwem mojej żony. Bezpośrednia korespondencja jest
mi trudna ze względu na ograniczenia ilościowe poczty. Jak było zawsze – tak i obecnie, pragnę zdać sprawozdanie, o ile już nie ze swej pracy, to przynajmniej z zainteresowań. A więc krótko: rozszerzam podręcznikowe wiadomości, czytam czasopisma; utworzyliśmy koło lekarzy i absolwentów naszego wydziału – prowadzę cały kurs chorób zakaźnych, niektóre wybrane działy oraz omawiam czasopisma; ponadto
mam u rolników pogadanki z higieny zwierząt – staram się dużo mówić o chorobach zwanych przez Pana profesora nowymi, dlatego prosiłem o publikacje Pana Profesora, żeby się móc na coś powołać (…).
Obawiam się okropnie wyjałowienia umysłu- pamięć i myśli trudno tu
pracują”10 .

8 List prof. Eugeniusza Domańskiego 24 maja 1941 roku do żony Haliny. Archiwum
domowe prof. dr hab. Barbary Lipińskiej , córki profesora.
9 Prof. Jan Gordziałkowski, ur. 1862; studiował w Rosji. W latach 1907-1919 profesor
Instytutu Weterynarii w Charkowie; od 1920 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwszy dziekan Wydziału Weterynarii UW. Ogłosił drukiem „Choroby zakaźne
zwierząt domowych i ich zwalczanie” (1929, t.1; 1930, t. 2) oraz wiele prac specjalistycznych.
10 List prof. Eugeniusza Domańskiego z dnia 2 kwietnia 1941 roku do Prof. Gordziałkowskiego. Archiwum prof. dr hab. Barbary Lipińskiej.
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W obozie woldenberskim lekarze weterynarii byli grupą licznie reprezentowaną. Przed II wojną światową w wojsku polskim kawaleria
potrzebowała fachowców-żołnierzy, którzy profesjonalnie zajmowaliby się końmi. Istniejące w Uniwersytecie Woldenberskim Koło Lekarzy
Weterynarii liczyło 65 słuchaczy, 64 oficerów i 1 podchorążego, 8 oficerów sztabowych, w tym 1 pułkownika i 7 majorów, 5 kapitanów, 7 poruczników, 44 podporuczników i 1 podchorążego. 10 spośród nich to
oficerowie służby stałej, pozostali to oficerowie rezerwy. Wśród jeńców
byli także studenci V roku weterynarii, których mobilizacja oderwała
od studiów. Zrodziła się myśl, aby zorganizować dla nich kursy obejmujące przedmioty brakujące do uzyskania dyplomu. Dzięki operatywności m.in. dr Eugeniusza Domańskiego udało się wyszukać wśród 7 tysięcy jeńców przebywających w obozie - studentów oraz wykładowców różnych dyscyplin, doświadczonych lekarzy weterynarii,
którzy podjęliby się prowadzenia zajęć w ramach poszczególnych
przedmiotów praktycznie bez żadnych pomocy dydaktycznych. Dr
Eugeniusz Domański w jednym z listów do żony pisze: „(…) W domu
u nas powinien być jeden rocznik amerykańskiego czasopisma – gdyby
tak było rzeczywiście – to prosiłbym Cię o przysłanie – chciałbym bardzo opanować terminologię fachową. Obecnie cały jestem pochłonięty
fachowymi sprawami – prowadzę regularnie wykłady chorób zakaźnych w naszym gronie oraz dużo angażuję się u rolników. W ten sposób zabijam czas – wprawdzie dużo trudności – brak odpowiedniej literatury, trudności przygotowywania się (…)” 11 .
Nad studiami od strony organizacyjnej czuwał Leon Kamieński,
profesor chemii organicznej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Na zakończenie studiów została powołana w obozie komisja, która egzaminowała jeńców-studentów, z których 11 złożyło wymagane egzaminy uzyskując zaświadczenia pisemne. Władysław Osyczko12 , lekarz
weterynarii, wykładowca na Wyższym Kursie Rolniczym i w Kole Lekarzy Weterynarii podkreśla: „Wielu kolegów lekarzy weterynarii po
wojnie pracuje naukowo, wielu zajmowało lub zajmuje wysokie stanowiska w państwowej administracji weterynaryjnej” 13 .

List dr Eugeniusza Domańskiego do żony z dnia 24 lutego 1941 roku. Archiwum
domowe prof. dr hab. Barbary Lipińskiej.
12 Na liście jeńców Oflagu II C Woldenberg figuruje jako Włodzimierz Osyczko.
13 W. Osyczko, cyt.za: J. Bohatkiewicz, dz. cyt., s. 56.
11
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Po wojnie, w 1945 roku, kilku absolwentów tych studiów uzyskało
potwierdzenie złożonych w obozie egzaminów przez Radę Wydziału
Weterynaryjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Otrzymali
dyplomy lekarza weterynarii i podjęli pracę w służbach weterynaryjnych zdziesiątkowanych przez okupantów14. 18 czerwca 1945 roku Rada Wydziału Weterynaryjnego UMCS w Lublinie nadała dyplomy 3
absolwentom studiów obozowych. Otrzymali je: Zbigniew Kozar (ur.
1918 r.), Mieczysław Lewandowski (ur. 1914 r.) i Karol Schöpflug (ur.
1915 r.) 2 sierpnia 1945 roku dyplom otrzymał także Józef Piotrowicz
(ur. 1915 r.) Dalsi absolwenci obozowi otrzymywali dyplomy w 1946
roku 15 .
Co dała kilkudziesięciu lekarzom weterynarii zamkniętym za drutami Oflagu II C organizacja Koła Lekarzy Weterynarii? – zapytuje
Władysław Osyczko. I odpowiada: „Starszym nie pozwoliła zapomnieć
fachu i zmuszała ich do dzielenia się doświadczeniami z młodszymi, a
młodszym – wyobcować się zawodowo i zamiast kart do ręki wetknęła
książkę. Najmłodszym adeptom sztuki weterynaryjnej (studentom) nie
pozwoliła łazikować, grać w karty i przekazywać „jopy”, zmusiła ich
do systematycznego uczęszczania na kursy i uporczywej pracy nad sobą. Ogólnie rzec można, że ta obozowa organizacja zawodowa dobrze
przysłużyła się ludziom i krajowi, gdyż zaraz po wojnie byli członkowie Koła Lekarzy Weterynarii z Woldenbergu stanęli w pierwszych
szeregach (w swoim zawodzie) do odbudowy zniszczonej i zdziesiątkowanej wojną hodowli” 16.
Działania edukacyjne podjęte w Oflagu IIC w Woldenbergu przez
jeńców – oficerów polskich są zjawiskiem niepowtarzalnym w europejskiej historii oświaty. Lekarze weterynarii zapisali w nich piękną kartę.
■

Zob. J. Gill, dz. cyt., s. 246.
Ustalenia prof. dr hab. Tadeusza Studzińskiego. Zob. J. Gill, dz. cyt., s. 248.
16 W. Osyczko. Cyt. Za: J. Bohatkiewicz, dz. cyt., s. 56-57.
14
15
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Na wozie…
Stuletnia kapliczka, dalej dwa stare krzyże
trwały w pokłonie przy dróg rozstaju, a wyżej
było tylko niebo. Tyś wpatrzony w obłoki
- skrzypiał wóz - słyszałeś koni miarowe kroki.
W pogodny dzień sierpniowy żar się lał z nieba.
Pośród pól rozległych, co niosły zapach chleba,
w jarzębin gałązkach słuchałeś cichych pieśni
polnego wiatru, który liście lekko pieścił.
Strzelistych topoli kładły się na drogę cieniem,
przynosząc od upału chwilowe wytchnienie.
Po obu stronach drogi falujące łany…
a może falowało powietrze rozgrzane?
O zachodzie słońca, w chłodzie wieczornej rosy.
We mgieł wilgoci, co ciężkie chyliła kłosy.
Piaszczystym gościńcem, wśród jegli wyniosłych.
Obok dumnie szumiały dęby, brzozy, sosny...
Z trzaskiem zarośli, grząską groblą przez moczary,
bagien dzikie ostępy, których strzegły mary
i upiorne zjawy jak przekaz ludu głosi.
W nawałnicy, ulewie, czasem deszczyk rosił.
Wśród bezmiaru zieleni mrużyłeś powieki,
bo tuż obok w dole srebrzysta wstęga rzeki,
toczyła zakolami leniwie swe wody,
mieniąc się blaskiem złotym słonecznej pogody.
Czy poranek rześki, czy południa spiekota,
Goniły w koleinach koła lawę błota.
Pośród błyskawic tnących ciemnych chmur zasłony,
szeptałeś cicho słowa: „Pod Twoją obronę…”.
Wóz rozkołysany na nierównościach drogi.
W postrzępionych trampkach, źdźbłami skłute nogi.
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Obolały kark, od wideł piekące dłonie,
spieczone wargi i krwią pulsujące skronie.
Leżąc na sianie lub na snopach jęczmienia,
Jechałeś zadumany w istotę istnienia.
Ojciec twój zaś furmaniąc nucił coś pod nosem.
Snując opowieści nad swym żalił się losem.
Lato było nie jedno i nie jedna zima.
Życia nie da się cofnąć, a czasu zatrzymać.
Jednak kiedy wspominasz zawsze wraca myśl ta,
że podróż twej młodości, tak jak wtedy wciąż trwa.
Grajewo, 11 marca 2009 roku J.M.

Mojej asystentce
To dla Ciebie wznoszę pochwalne peany,
powiernico wielu spraw poufnych i trudnych.
Ty i ja; to nasz nad wyraz duet zgrany,
co przeciw wyzwaniom zmierza krokiem równym.
Przez Ciebie na nowo odkryłem smak kawy.
Strażniczko od barku mojego kluczyka!
Los mi Cię zesłał w samą porę łaskawy,
by zapas słodyczy za szybko nie znikał.
Wysyłaj listy, łącz petentów rozmowy.
Bacz by nie znalazła się w druku usterka.
Mam jedno marzenie: By sprawdzić „stan głowy”
z Twego czasem chciałbym skorzystać lusterka.
Grajewo, 25 stycznia 2009 r. J.M.
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Polskie drogi
Dokąd tak szaleńcy pędzicie?
Nie miłe Wam chyba już życie!
Może szukacie mocnych wrażeń
goniąc przez zakrętów wiraże?
Ryzykanci i desperaci!
Przecież wszystko możecie stracić!
Czy odebrało Wam już rozum?
Chcecie cało wrócić do domu?
Popatrzcie tylko! Tuż przy drodze,
wszystkim kierowcom ku przestrodze
miejsca wypadków znaczą krzyże.
Do nieba stąd jest znacznie bliżej!
Grajewo, 19 maja 2009 rok J.M.

Wiersz dla Przyjaciół…
"Tym, którzy żyją tuż obok mnie... lecz mijam ich nie widząc twarzy,
Tym, których widzieć nie zawsze chcę Niech im się dobrze darzy...
... Tym, co tak bardzo chcą mieć i być i jestem dla nich tylko pyłem,
dla których istnieć, to dobrze żyć - Niech im się dobrze żyje...
Tym utrudzonym pielgrzymką dnia i pogrążonym w wielkiej biedzie,
idącym drogą wciąż pod wiatr - niech im się lepiej wiedzie.
Tym, którzy byli ze mną, lecz odeszli sobie bez do widzenia,
jednak w mych myślach drepczą wciąż, życzę im powodzenia...
Za Tych, co skryli się w gęstej mgle krainy cichej i spokojnej,
modlitwę serca w niebo ślę po tęczy barwnych wspomnień...
A tym, co trwają blisko mnie nawet, gdy ich nie potrzebuję,
dla nich jest właśnie ten oto wiersz Dla Was go dedykuję..."
(autor nieznany)
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Dr n wet. Jan Krupa

MICHAŁ HOŁUB
Spotykamy się dzisiaj na smutnej uroczystości pożegnania już na zawsze naszego
Przyjaciela i Kolegi, wybitnego przedstawiciela naszej profesji, dr nauk weterynaryjnych Michała Hołuba, długoletniego kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej w
Białymstoku, który w dniu 15 kwietnia 2012
r. odszedł do wieczności.
Zmarły urodził się 21 listopada 1935 roku w Chwałowicach na ówczesnej Ziemi
Kieleckiej, obecnie województwo Mazowieckie. Rodzice i wuj (brat mamy) byli nauczycielami w szkole rolniczej w tej miejscowości. Szkołę Podstawową ukończył w 1948
roku w Sandomierzu, jak również Liceum Ogólnokształcące w tym
mieście w 1952 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW, które ukończył w marcu 1959 roku. Jako
wyróżniającemu się studentowi pod koniec studiów zaproponowano
pracę asystenta w Katedrze Fizjologii u znanego profesora dr hab. Bolesława Gutowskiego. Jednak po otrzymaniu dyplomu lekarza weterynarii wybrał pracę terenową i od 1 kwietnia rozpoczął staż w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Białymstoku kierowanym przez dr Michała Sasinowskiego. Kierownikiem Lecznicy w Tykocinie był wtedy
dr Andrzej Pietraszek i to byli jego pierwsi nauczyciele, którzy świetnie
go przygotowali do pracy terenowej. Po ukończeniu stażu został na
krótko kierownikiem Punktu Weterynaryjnego w Wasilkowie, aby na
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długie lata trafić na stanowisko kierownika Państwowej Lecznicy dla
Zwierząt w Zabłudowie, gdzie dał się poznać mimo młodego wieku
jako doskonały gospodarz pięknego obiektu, który wciąż doskonalił i
wyposażał. Świetny chirurg, co w tamtych czasach nie było zjawiskiem
powszechnym. Był niezwykle c eniony i szanowany przez swoich
zwierzchników, okolicznych rolników i władze miejsko-gminne. Jako
aktywny działacz ruchu ludowego, wdrażał w środowisku wiejskim
szczególnie wiedzę z dziedziny sanitarnej i profilaktyki u zwierząt. W
październiku 1971 roku w uznaniu jego zainteresowań w dziedzinie
naukowej zaproponowano mu stanowisko kierownika Pracowni Bakteriologii, a następnie kierownika Oddziału Rozpoznawczego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku, a na koniec kierownika
tego Zakładu. W 1973 roku nawiązał współpracę z Kliniką Gruźlicy
Płuc Akademii Medycznej w Białymstoku i rozpoczął badania nad
prątkami kwasoodpornymi. W następnym roku rozpoczął zbieranie
materiału do pracy doktorskiej, której tematem były badania nad prątkami kwasoodpornymi wyizolowanymi od trzody. Promotorem tej
pracy był docent dr hab. Cezariusz Żórawski z Instytutu Weterynarii w
Puławach. Pracę doktorską obronił 15 marca 1978 roku przed Radą Naukową Instytutu Weterynarii w Puławach i uzyskał stopień naukowy
doktora nauk weterynaryjnych. Od początku swojej pracy w wybranym przez siebie zawodzie dał się poznać jako świetny menadżer, który potrafił nawiązywać pozytywny kontakt z pracownikami i otoczeniem. Był ciągle twórczy i zaangażowany we wdrażaniu postępu w
swoim miejscu pracy w dziedzinie wprowadzania nowoczesnej aparatury rozpoznawczej i stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych. Potrafił skupiać wokół siebie ludzi którzy go wspierali w jego
poczynaniach, a także przekonywać swoich przełożonych o konieczności wydawania środków finansowych na stałą modernizację. W dniu 31
sierpnia 2002 roku odchodził na emeryturę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, ale też i z niepokojem, czy jego następcy będą tak
jak on nieustępliwi w ciągłym dążeniu do rozwoju Zakładu. Wojewódzki Zakład Weterynarii w Białymstoku na czele z ówczesnym Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii dr Adamem Wróblewskim i współpracownikami zorganizowali piękne pożegnanie dr n wet. Michała Hołuba. Obecność wielu znakomitych gości z terenu kraju, przedstawicieli
władz, podziękowania za ofiarną pracę uświetniły to niezwykłe spotkanie. Ten uroczysty wieczór uświadomił nam z jakim żalem pracownicy żegnają swojego długoletniego przełożonego, który był dla nich
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ojcem i przyjacielem na którego mogli zawsze liczyć. Kochał egzotyczne rośliny, pracę na działce i dokarmianie zimą skrzydlatej braci.
Ponieważ znałem Michała od czasów studenckich i byłem świadkiem początków jego pracy w Zabłudowie pozwolę sobie na wątek
osobisty. Był dla mnie wzorem lekarza weterynarii, który mimo znaczących osiągnięć nie robi wokół siebie atmosfery skupiania na sobie
wyrazów podziwu. Nigdy nie zabiegał o zaszczyty, ale z uporem realizował to wszystko co z było z pożytkiem dla naszej profesji. W uznaniu Jego zasług został odznaczony :Krzyżem Kawalerskim Orderu OP,
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie i
innymi odznaczeniami.
Był wspaniałym Mężem Ojcem, Teściem i Dziadkiem. Razem z żoną Aliną
stworzyli ciepłą rodzinną atmosferę, pamiętając także o swoich Rodzica ch z

którymi mieli zawsze dobre relacje.
10 lat temu przed jego uroczystym wieczorem z okazji odejścia na
emeryturę napisałem spontanicznie refleksyjny wiersz, który wtedy
mu odczytałem. Dzisiaj drogi Michale żegnam Cię tym wierszem na
Twojej ostatniej drodze do krainy wieczności:
Tak upływa życie…
Czy należy wierzyć
że już w łonie matki
mamy zapisane
nasze przyszłe losy
co płyną jak okręt
kierowany ręką
sprawnego sternika
na łagodnym morzu
i wzburzonej fali?
Patrząc raz z ufnością
a raz z niepokojem
w rozwarte źrenice

świeżego poranka
znużenia o zmroku?
To tylko pytania
na które nie zawsze
mamy odpowiedzi.
Tak upływa życie
złożone z zagadek
ciągłej niepewności,
radości i smutku,
triumfu i klęski,
wpisanych w życiorys,
zwyczajnych, codziennych,
ludzkich ułomności.

Serdeczne wyrazy współczucia pogrążonej w smutku Żonie Alicji,
Córce Dorocie z Mężem i Córkami, Siostrze Zofii i pozostałej Rodzinie
w imieniu całej społeczności weterynaryjnej składają: Wojewódzki
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Podlaski Lekarz Weterynarii, Prezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Prezes Koła Seniorów Weterynaryjnych i kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej
Dziękujemy tym wszystkim, którzy z najdalszych stron naszego
kraju przyjechali aby pożegnać Michała i oddać mu tą ostatnią posługę.
Żegnaj Michale i niech ta Ziemia Podlaska na której realizowałeś
swoje marzenia i z którą związałeś na długie lata swoje losy lekką Ci
będzie!
Białystok 21 kwietnia 2012 r.
■
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dr n wet. Anatol Bacharewicz

WERONIKA ZABROCKA (1938-2012)
Urodziła się 22 stycznia 1938 r. w Dobratyczach woj. Lubelskie.
Dyplom lekarza weterynarii nr 1294
wydany 23 kwietnia 1963 r., uzyskała po
studiach na wydziale Weterynaryjnym
Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczęła jako stażystka w
Powiatowym Zakładzie Weterynarii w
Hajnówce i Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Sokółce, gdzie została zatrudniona na stałe.
Przepracowała na stanowiskach: kierownika Obwodu Urzędowego Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa,
Kierownika Powiatowego i Rejonowego Weterynaryjnego Inspektora
Sanitarnego w Sokółce nieprzerwanie, aż do przejścia na emeryturę,
w dniu 30 czerwca 1999 r.
Była pracownicą rozważną, zdyscyplinowaną, potrafiła w pełni odpowiedzialnie postępować w trudnych sytuacjach. Niezwykle ambitna,
stale podnosiła swoje kwalifikacje. Ukończyła szereg kursów doskonalących w Puławach, Warszawie, Białymstoku.
Została odznaczona wraz z mężem przez Prezydenta RP medalem:
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz przez Ministra Rolnictwa odznaką: Za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej.
Zmarła8 lutego 2012 r. Pozostawiła w smutku męża i córkę z rodziną.
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SPROSTOWANIE
do artykułu pt. Krótka refleksja nad początkiem tworzenia samorządu
lekarsko-weterynaryjnego w Północ no-Wschodniej Polsce, autorstwa
Mirosława Kleczkowskiego i Agaty Wysockiej, zamieszczonego w Biuletynie Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 1
(43)/2012, str. 73.
W związku z wystąpieniem nieścisłości w składach osobowych
Okręgowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w poszczególnych kadencjach zamieszcza się poprawione tabele.
Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałe błędy!!!
Szczególne podziękowania Pani Jolancie Boguckiej
Z poważaniem.
Emilia Wielądek-Żukowska
Redaktor Techniczny Biuletynu
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Marek
Pirsztuk

Ireneusz
Kobyliński

Józef
Greczko

Józef
Greczko

1991-1995

1995-2000

Marian
Czerski

Sławomir
Wołejko

Zdzisław
Jabłoński

Andrzej
Czerniawski

2005-2009

2009-

Kasztelan Ryszard (17.06.2000Marian
19.10.2001) Mi2000-2005
Waszkiewicz chał Chajewski
(19.10.200119.02.2005)

Wiceprezes 1

Prezes

Kadencja

Marek
Wysocki

Józef
Hańczuk

Ireneusz
Kobyliński

Wojciech
Żórawski

Zygmunt
Zieliński

Wiceprezes 2

Krzysztof
Narolewski
(19.02.200509.12.2008)

Dorota Kasprzak
(19.02.2005-30.06.2006)
Wojciech Barszcz
(30.06.2006-28.03.2009)

Dariusz
Filianowicz

Krzysztof
Narolewski

Mirosław Czech
(17.06.200001.05.2001), Dorota
Kasprzak (01.05.200113.06.2003) Małgorzata
Sobie ska (13.06.200319.02.2005)

Wojciech
Barszcz

Zdzisław
Jabłoński

Zdzisław
Jabłoński

Skarbnik

Dorota
Kasprzak

Mirosław
Czech

Sekretarz

Waszkiewicz,

Jerzy Borawski, Michał Chajewski, Marian
Czerski, Jan Dynkowski, Piotr Gogacz, Zdzisław Jabłoński, Mirosław Kleczkowski, Emilian
Kudyba, Sławomir Mioduszewski, Marian

Leszek Czokajło, Jan Dyn kowski, Michał Geniusz, Grzegorz G orlo, Ryszard Kasztelan,
Mirosław Kleczkowski, Henryk Matyszewski,
Józef Wszeborowski, Marek Wysocki

Leszek Czokajło, Zygmunt Dąbrowski, Jan
Dynkowski, Zdz isław Jabłoński, Mirosław
Kleczkowski, Mieczysław Kosakowski, Henryk
Matyszewski, Krzysztof Pilawa

Andrzej Bara, Zbigniew Brzostowski, Mikołaj
Chrol, Marek Dąbrowski, Zygmunt Dąbr owski, Jan Dynkowski, Józef Gra bowski, Józef
Gromadzki, Eu geniusz Jankowski, Janusz Kapryan, Ryszard Ka sztelan, Mirosław Kleczkowski, Mieczysław Mioduszewski, Lech Szymański, Mirosław Talaga, Marian Wasz kiewicz

Andrzej Baczewski, Andrzej Bara, Mikołaj
Chrol, Jan Czyżewski, Zygmunt Dąbrowski,
Benedykt Dec, Piotr Gogacz, Andrzej Grzywna, Józef Hańczuk, Andrzej Jakuszko, Mirosław Kleczkowski, Jacek Parynow, Tadeusz
Pytel, Eugeniusz Staniszewski, Józef Wszeborowski, Marek W ysocki

Członkowie Rady

Tab. 1. Skład osobowy Okręgowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w poszczególnych kadencjach.
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Sławomir Wołejko

Sławomir Wołejko

2000-2005

2005-2009

Marek Pirsztuk

Marek Pirsztuk

Andrzej Naturski

Józef Gromadzki

Marian Nietupski

Beata Rumińska

Sławomir MioduszewMarek Dąbrowski
ski

Dariusz Filianowicz, Leszek
Wojewoda, Robert Wojtacha

Barbara Dunaj, Mariusz Kasprzak, Tadeusz Parobczy

Michał Geniusz Józef Matyskieła, Bartosz Socik,
Leszek Wojewoda
Grzegorz Wojdacki,

Sekretarz – Anna
Dynkowska

Agata Rembiszewska

Wiesław Blasz ko, Stanisław
Charubin, Aleksy Karacz, Witold Kowalczyk, Jan Krupa,
Mieczysław Moniuszko, Andrzej Naturski

Członkowie Okręgowego Sądu
Lekarsko-Weterynaryjnego

Maria Grabowska, Paweł Gryglewski, Sławomir Kamiński,
Henryk Smoleński Tadeusz Lepucki Witold Kowalczyk, Daniel Malanowski, Zygmunt Mieczkowski,
Bogusław Misiak

Józef Grotha

Okręgowy Sąd
LekarskoWeterynaryjny
Zastępca

Tadeusz Lepucki

Benedykt Dec

Jacek Szabłowski

Okręgowy Sąd
LekarskoWeterynaryjny
Przewodniczący

Przemysław NawrocAndrzej Szymulewski Katarzyna ŁuAgnieszka G łowacka
ki
Jerzy Trzonkowski
niewska-Kopacz

Emilian Kudyba

1995-2000

2009-

Wojciech Żórawski

1991-1995

Rzecznik OdpowieRzecznik OdpowieRzecznik OdpowieKadencja
dzialności Zawodowej dzialności Zawodowej
dzialności Zawodowej
Zastępca 1
Zastępca 2

Tab. 2. Skład osobowy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Okręgowej Północno-Wschodniej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w poszczególnych kadencjach.
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Mariusz Kasprzak
Andrzej Sokołowski

Józef Hańczuk
Andrzej Sacewicz
(do 23.09.2008)

Marek Dąbrowski
Eugeniusz Staniszewski

Witold Wałecki

Witold Wałecki

Ireneusz Kobyliński

Witold Wałecki

2000-2005

2005-2009

2009-

Jan Podlecki
Marek Wincenciak

Henryk Borowski

Stanisław Tomaszewski

1995-2000

Leszek Czokajło

Barbara Dunaj

Sekretarz

1991-1995

Wiceprzewodniczący

Przewodniczący

Kadencja

Robert Wojtacha

Witold Wałecki, Józef Wszeborowski

Józef Jasiński, Andrzej Lubomski

Ewa Olchowy, Janusz Stolarski, Stanisław Tomaszewski

Henryk Czarnowski, Józef Grabow ski, Lech Kisiel, Przem ysław
Nawrocki, Tadeusz Parobczy, Lech Szymański

Członkowie

Tab. 3. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Okręgowej Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w poszczególnych
kadencjach.

KONKURS!!!!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania. Oczywiście jeśli jest konkurs, to są
i nagrody. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy kubek
z logo naszej izby oraz piękny album o Biebrzy.
Oto pytania:
1.
Jakie to zwierzę?
- jeden z największych drapieżnych ssaków lądowych z rodziny łasicowatych. Budową przypomina niewielkiego niedźwiedzia, ale nie zasypia na
zimę. Ma dużą głowę, małe oczy, zaokrąglone uszy, krótki ogon i masywne
łapy z silnymi pazurami. Ma długie, gęste futro o brązowo-czarnym ubarwieniu z jasnymi plamami na głowie i jasnymi pasami po bokach ciała. Dzięki
szerokim stopom świetnie biega po śniegu, równie dobrze pływa i wspina się
po drzewach. Żywi się głównie padliną, lecz jest wszystkożerny. Zimą, gdy
nie ma tyle pożywienia co latem, atakuje nawet duże ssaki, jak jelenie, łosie
czy renifery, które dogania w wytrwałym biegu po śniegu. Nie gardzi ptasimi
jajami, larwami owadów i jagodami.
W wielu regionach niesłusznie uważany za zwierzę bardzo agresywne,
wręcz krwiożercze. Ze względu na mobilny tryb życia jest zwierzęciem trudnym do obserwowania i – w efekcie – stosunkowo słabo poznanym. Jest prawdopodobnie najsłabiej poznanym gatunkiem spośród dużych drapieżników
lądowych.
Kwestia występowania tego zwierzęcia w przeszłości na ziemiach obecnej Polski jest dyskusyjna. Argumentem za tym jest m.in. obecność tego zwierzęcia w kulturze kurpiowskiej.
Obecnie jego związek z Polską ma zupełnie inny charakter.
2.
3.

W którym roku powstała Północno-Wsch odnia Izba LekarskoWeterynaryjna?
Jakie to zwierzę (nie występuje w Polsce)?

- ma język o charakterystycznej barwie tak długi i giętki, że potrafi wymyć nim sobie powieki i wyczyścić uszy. Od roku 1932 jest pod ochroną. Żywi
się liśćmi drzew i pąkami, trawami, paprotnikami, owocami i grzybami. Wiele
z gatunków roślin, które zjada jest trujących dla ludzi. Zbadanie jego kału wykazało, że zjada również węgiel drzewny z drzew spalonych przez pioruny.
Samica rodzi tylko jedno młode, przychodzące na świat po ciąży trwającej
14-15 miesięcy. Stosują kilka metod komunikowania się w terenie, wliczając
w to substancje gruczołów zapach owych, które posiada na każdym kopycie.
Odpowiedzi proszę nadsyłać na adres biuletynu:
biuletyn@izbawetbial.pl, lub j.piekut@izbawetbial.pl
Na odpowiedzi czekamy do końca sierpnia!

110

