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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele
radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na
nadchodzący Nowy Rok 2013.
W tych wyjątkowych dniach chcemy życzyć Państwu
wewnętrznego spokoju, wytrwałości, zdrowia oraz pasma sukcesów
i zadowolenia z podjętych wyzwań.
W imieniu swoim i Rady
Andrzej Czerniawski
Prezes Północno-Wschodniej Izby lekarsko-Weterynaryjnej
Nastrojowych i radosnych świąt bożego narodzenia oraz samych szczęśliwych
zdarzeń w nadchodzącym nowym 2013 roku życzy
Redakcja Biuletynu

Serdeczne życzenia radosnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia składa
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego
prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia radości, szczęścia i zdrowia
a w Nowym Roku 2013 wszelkiej pomyślności całej rodzinie weterynaryjnej składa
Józef Wszeborowski
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej

Pełnych ciepła, radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2013 Roku
życzy
Marek Wincenciak
Przewodniczący PTNW
w Białymstoku
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, kiedy powracamy do
tego co nam najbliższe i najdroższe, najserdeczniejsze życzenia: miłości w życiu,
radości w świętowaniu, wytrwałości w postanowieniach, siły w pracy i satysfakcji
z jej owoców, na czas świąteczny i cały następny rok składa
Krzysztof Pilawa
5
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
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Z ŻYCIA IZBY
Andrzej Czerniawski
Prezes PWIL-Wet.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ
ZA OKRES WRZESIEŃ 2012 R. – LISTOPAD 2012 R.
(NA PODSTAWIE PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA)

W okresie sprawozdawczym Posiedzenie Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej odbyło się dwukrotnie tj. w dniach 17-18 września2012 r.
w Sanoku oraz 24 października 2012 r. w Warszawie.
Na ww. posiedzeniach poruszano min. następujące sprawy:
− Sprawa oddania się do dyspozycji prezesa przez trzech członków KRLW:
− Wiceprezesa Krzysztofa Matrasa – przewodniczącego Komisji
Prawno-Regulaminowej
− Wiceprezesa Andrzeja Moskala – przewodniczącego Komisji
do spraw Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji
− Wiceprezesa Tomasza Pięknika – przewodniczącego Komisji
Finansowo-Gospodarczej
Prezes Jacek Łukaszewicz przypomniał, że na posiedzeniu 1 lutego
2012 r., po przeprowadzeniu wyboru prezesa KRLW trzech wiceprezesów oddało się do dyspozycji KRLW. Sprawy tej nie rozpatrywano
wcześniej ze względu na nieobecność osób, które wystąpiły z taką decyzją.
W wyniku tajnego głosowania Wiceprezesi KRLW Andrzej Moskal
i Tomasz Pięknik pozostali na swoich stanowiskach a Wiceprezes
KRLW Krzysztof Matras został odwołany z pełnionej funkcji.
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– Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie
zwołania X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy
Weterynarii
Prezes Jacek Łukaszewicz przedstawił rekomendowany przez prezydium projekt uchwały KRLW w sprawie zwołania X Krajowego
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii oraz powołanie komitetu organizacyjnego.
Rada w wyniku głosowania wskazała, że ww. Zjazd ma odbyć się
we Wrocławiu.
– Sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji KRLW do sprawy ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji KRLW do sprawy ustawy
o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii przypomniał, że na XX posiedzeniu KRLW, 21 czerwca w Puławach przyjęto strategię, jaką Komisja powinna się kierować. Komisja, zgodnie ze
stanowiskiem Rady, realizuje jej zalecenia, dotyczące prac nad nowelizacją ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Po zmianie na stanowisku
ministra rolnictwa i rozwoju wsi, prace w Ministerstwie nad projektem
ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii są kontynuowane, a nowy minister reprezentuje takie samo stanowisko jak jego poprzednik.
Od czerwcowego posiedzenia KRLW Komisja odbyła pięć posiedzeń, na które zapraszano członków porozumienia – przedstawicieli
związków zawodowych i Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej
Praktyki „Medicus Veterinarius”. W dwóch spotkaniach uczestniczyli
przedstawiciele zespołu wojewódzkich lekarzy weterynarii przygotowujący projekt w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Członkowie Rady zostali zapoznani z projektem. (dokument
w archiwum biura KILW). Ponieważ prace nad tym projektem będą
jeszcze trwały, zdaniem prezesa nie należy jeszcze przyjmować w głosowaniu całego projektu, lecz poddać pod ocenę akceptację działań zespołu.
Wniosek o aprobatę KRLW dla strategicznych kierunków działania Nadzwyczajnej Komisji KRLW do sprawy Ustawy o Państwowej
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii został przyjęty.
– Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych
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Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej...

Prezes Jacek Łukaszewicz przedstawił pismo otrzymane z Ministerstwa Finansów jako odpowiedź na pismo prezesa KRLW w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych.
Radca prawny przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu
KRLW podjęto decyzję o wystąpieniu do ministra finansów o przywrócenie rachunku wydzielonego (istniejącego w przypadku jednostek
oświatowych), zwracając uwagę na problemy, jakie mogą wyniknąć
przy wypłatach należności dla lekarzy wyznaczonych. Wystąpiono
w tej sprawie do Sejmu i Senatu, a prezesi rad okręgowych mieli wystąpić do wojewodów.
Zgodnie z przewidywaniami, minister skierował pismo KRLW do
podsekretarz Hanny Majszczyk, autorki pisma do wojewodów, budzącego zaniepokojenie członków Rady i wątpliwości pod kątem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych. Od niej też pochodzi odpowiedź do KRLW. W piśmie pani wiceminister Majszczyk nie odniesiono się do uwag zgłoszonych przez KRLW i próśb o przywrócenie rachunku wydzielonego ani nie podniesiono żadnych argumentów
prawnych na stanowisko KRLW. Ponieważ kolejne pismo do Ministerstwa Finansów kierowane będzie ponownie do tej samej osoby – radcy
prawni proponują, aby zwrócić się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przygotowano projekt stosownego pisma, z którym zapoznano
członków Rady.
Rada zaakceptowała wysłanie pism do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów i do Senackiej Komisji Finansów w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych na zadania wykonywane w imieniu Inspekcji
Weterynaryjnej.
– Informacja o podjętych decyzjach w sprawie wyłonienia firm
do opracowania projektu architektonicznego remontu biura KILW
oraz przedstawienie planu architektonicznego, zakresu i kosztorysu
robót
Prezes Jacek Łukaszewicz przypomniał, że związane z tą sprawą
dokumenty zostały przesłane członkom KRLW drogą (dokumenty
w archiwum biura KILW) Powołany zespół przeanalizował złożone
oferty i dokonał wyboru. Plany przebudowy zostały przygotowane
Prezes wstrzymał decyzję o rozpoczęciu remontu do czasu przedstawienia pełnego kosztorysu. Konieczna jest w pierwszej kolejności adaptacja pomieszczeń w piwnicach na potrzeby biura na czas remontu
siedziby KILW na parterze.
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Prezes zaproponował, że projekt koncepcyjny adaptacji pomieszczeń zostanie udostępniony wszystkim członkom Rady, którzy będą
mogli wnieść swoje uwagi, do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu.
KRLW przyjęła informację o podjętych decyzjach w sprawie wyłonienia firm do opracowania projektu architektonicznego remontu biura
KILW oraz przedstawienie planu architektonicznego, zakresu i kosztorysu robót.
– Informacja o podjętych decyzjach w sprawie wyłonienia firmy
biegłych rewidentów do przeprowadzenia audytu w Krajowej Izbie
Lekarsko-Weterynaryjnej i przedstawienie raportu końcowego
Prezes Jacek Łukaszewicz przypomniał, że decyzja w sprawie wyłonienia firmy biegłych rewidentów do przeprowadzenia audytu
w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej przez powołany przez
KRLW została przesłana członkom KRLW. Do wykonania audytu wybrano Kancelarię Biegłych Rewidentów REWIDO.
Radca prawny wskazał, że zgodnie z zasadami ochrony danych
osobowych dokumenty te nie będą mogły być upublicznione. Mogą się
z nim zapoznać członkowie Rady i innych organów KILW, zwłaszcza
przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, który był m.in. wnioskodawcą przeprowadzenia audytu.
W związku z tym, że KRLW miała podzielone zdanie co do dalszego wykorzystania informacji zawartych w audycie Prezes Jacek Łukaszewicz oświadczył, że w tej sprawie zasięgnie opinii Radców Prawnych i podejmie stosowną decyzję.
■

Rp.
Ol. Ricini

500,0

D.S. wstrząsnąć z ½ l letniej wody i garścią
soli, wlać koniowi
Rozwalniające.
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ADMINISTRACJA
WETERYNARYJNA
Marek Karwowski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W KOLNIE
Powiat kolneński leży w zachodniej części województwa podlaskiego, na terenie „Zielonych Płuc Polski". Pod względem geograficznym są to tereny położone na Wysoczyźnie Kolneńskiej, która jest częścią
Niziny Północno-podlaskiej. Jednym z ważnych elementów środowiska przyrodniczego powiatu kolneńskiego są wody powierzchniowe i podziemne, a wśród nich przepływające przez teren powiatu rzeki. Najważniejsze z nich to: Pisa, Skroda i Łabna. Teren powiatu charakteryzuje się zróżnicowanymi strefami krajobrazowymi, wynikającymi z bogatego ukształtowania powierzchni i walorów przyrodniczych. Od zachodu powiat przylega do Puszczy Kurpiowskiej, zaś od północy do Puszczy Piskiej. O atrakcyjności turystycznej powiatu decyduje przede wszystkim czyste, nieskażone środowisko, bogactwo lasów, czyste wody i bogate tradycje kulturowe, z ciągle żywą gwarą
kurpiowską oraz kultywowaniem sztuki ludowej.
Obszary powiatu odznaczają się dużym stopniem naturalności
szaty roślinnej, bioróżnorodnością, bogactwem flory i fauny. Występują tu liczne atrakcje przyrodnicze. Tereny objęte różnymi formami
ochrony prawnej zajmują ponad 22% całkowitej powierzchni powiatu.
Do największych należą: Rezerwat „Ciemny Kąt” na terenie gminy Turośl i Rezerwat „Dzierzbia” na terenie gminy Stawiski. Projektowane są
kolejne dwa rezerwaty: „Dolina rzeki Rybnica” i „Jezioro Łacha” na
terenie gminy Turośl. Ponadto znaczna, południowo-zachodnia cześć
obszaru powiatu objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.
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Przez teren powiatu kolneńskiego przebiegają dwa ważne szlaki
komunikacji drogowej, wiodące na Pojezierze Mazurskie i na Pojezierze Suwalsko-Augustowskie prowadzące do przejść granicznych z Litwą oraz do granicy polsko-rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki). Powiat
zajmuje powierzchnię 940,11 km2.

W skład powiatu wchodzą:
− gminy miejskie: Kolno,
− gminy miejsko-wiejskie: Stawiski,
− gminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl,
− miasta: Kolno, Stawiski.
Powiat kolneński ma charakter typowo rolniczy. W strukturze jego
powierzchni 73,43 % stanowią użytki rolne, co predysponuje ten obszar
do produkcji rolniczej. Rolnicza przestrzeń produkcyjna charakteryzuje
się przewagą gleb niskiej jakości oraz wysoką niestabilnością klimatu.
W produkcji roślinnej przeważa uprawa roślin mało pracochłonnych,
w tym głównie zbóż i ziemniaków. Rolnictwo prawie w całości związane jest z sektorem prywatnym. Brak uciążliwego przemysłu, czyste środowisko, duże zwarte kompleksy leśne w otoczeniu i walory krajobrazowe podnoszą atrakcyjność powiatu i stwarzają nieograniczone możliwości rozwoju produkcji ekologicznie czystej i zdrowej żywności. Duże rezerwy w postaci różnego rodzaju obiektów gospodarczych i terenów do zagospodarowania dają podstawy do rozwoju przemysłu. Podstawą gospodarki powiatu jest produkcja rolnicza w tym produkcja
najwyższej jakości mleka (SM „MLEKPOL” ZPM Oddział w Kolnie).
Podstawowym problemem sfery społecznej powiatu kolneńskiego
jest zjawisko bezrobocia. Stopa bezrobocia dla powiatu jest jedną z najwyższych w województwie podlaskim.
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Pogłowie zwierząt gospodarskich w latach 2008 i 2011
Zwierzęta:
Bydło

Ilość zwierząt w
2008r.
74963

Ilość stad w
2008r.
3642

Ilość zwierząt w
2011r.
78841

Ilość stad w
2011r.
3473

Owce

44

3

81

4

Kozy

59

19

31

11

Świnie

57318

2219

76572

2228

Jak widać powyżej ilość sztuk bydła oraz świń rośnie natomiast
występuje tendencja spadkowa w przypadku stad.
Sytuacja epizootyczna w latach 2008-2012 r.
2008 r.
EBB
Aujeszkyego

2009 r.

2010 r.

2011 r.

51
14
4
3
0
0
4
4
sztuki stada sztuki stada sztuki stada sztuki stada

2012 r.
1
sztuki

20
7
1
1
0
0
0
0
0
sztuki stada sztuki stada sztuki stada sztuki stada sztuki

1
stada
0
stada

Choroba Aujeszkyego wystąpiła głównie w 2008 i 2009 r. w kolejnych latach nie notowano.
Obecnie sytuacja epizootyczna w powiecie jest bardzo dobra. Powiat jest urzędowo wolny decyzją WE 211/277 od enzootycznej białaczki, brucelozy, gruźlicy.
Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kolnie
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii
− Karwowski Ryszard Marek
Zespół do spraw zdrowia i
ochrony zwierząt
− starszy inspektor weterynaryjny lek. wet. Kosakowski PIW KOLNO
Mieczysław koordynator zespołu
− W skład zespołu wchodzą również:
− starszy inspektor weterynaryjny lek. wet. Charubin Stanisław
do spraw higieny materiału biologicznego
− inspektor weterynaryjny lek. wet. Waszkiewicz Katarzyna do
spraw kontroli wymogów wzajemnej zgodności
− specjalista Charubin Marek

Wróblewski Daniel
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Mieczysław Kosakowski

Ryszard Marek Karwowski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Alicja Kulesza

Elżbieta Ciszewska

Katarzyna Waszkiewicz

Magdalena Luiza Krajewska Marek Charubin

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów
zwierzęcych
− starszy inspektor weterynaryjny lek.
wet. Krajewska Magdalena Luiza koordynator zespołu
− kontroler weterynaryjny Gutowski
Michał
Zespół do spraw finansowo-księgowych
i administracyjnych
− główny księgowy Ciszewska Elżbieta
− zastępca Kulesza Alicja Kulesza
− referent Domagalska Izabela

Izabela Domagalska

Michał Gutowski

Stanisław Charubin

Samodzielne stanowiska do spraw:
− obsługi prawnej Chludziński Leszek
− informatycznych Wróblewski Daniel
− kierowca Zduńczyk Zygmunt
W rejestrze powiatowego lekarza weterynarii w Kolnie znajduje
się spora różnorodność podmiotów nadzorowanych. Są to min.:
SM „MLEKPOL” ZPM Oddział w Kolnie, zakład Przetwórstwa
Mięsnego DW Waldemar Dymerski, 14 punktów skupu mleka, punkt
skupu dziczyzny, 3 zakłady prowadzące działalność małą lokalną
i ograniczoną, 3 podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią mleka,
3 zakłady pakowania jaj, 5 ferm kur niosek, 2 fermy brojlerów kurzych.
■
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KOMÓRKOWE ELEMENTY
UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO U SSAKÓW
– WYBRANE DANE*
Płytki krwi a układ odpornościowy
Płytki krwi (trombocyty) to bezjądrzaste komórki, pochodzące
z serii megariocytarnej, które odpowiedzialne są nie tylko za proces
inicjacji krzepnięcia, fibrynolizy czy skurczu naczyń krwionośnych, ale
także odgrywają istotną rolę w procesach odpornościowych ssaków.
Wykazano bowiem, iż płytki krwi magazynują w wewnątrzkomórkowych ziarnistościach, liczne aktywne biologicznie substancje, które
w wyniku pobudzenia tych komórek spowodowanej np. stanem zapalnym organizmu, ulegają translokacji na powierzchnię zaktywowanych
trombocytów, bądź uwalniane są do krwioobiegu, gdzie wpływają
między innymi na komórki układu odpornościowego (UO). Badania
wykazały również, że komórki te, pomimo iż nie posiadają jądra, zawierają duże ilości mRNA, które otrzymują podczas formowania się
z megakariocytów w szpiku kostnym. Ponadto płytki krwi posiadają
wszystkie mechanizmy transkrypcyjne niezbędne do wytwarzania
własnych białek zarówno podczas homeostazy jak i stanu zapalnego.

* niektóre treści tego artykułu były prezentowane na łamach naszych wcześniejszych
artykułów
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Trombocyty krwi posiadają 3 główne rodzaje ziarnistości: ziarnistości alfa, ziarnistości gęste oraz lizosomy. Wiele granul przechowuje
takie substancje jak np. płytko- pochodny czynnik wzrostu (PDGF- platelet- derived growth factor), ADP (adenozynodifosforan) oraz tromboksan A2 (TX), które sprawują głównie funkcje fizjologiczne. Wykazano jednak, że płytki krwi zawierają także liczne pro- i przeciwzapalne
cytokiny i chemokiny, które nie biorą udziału w utrzymaniu stanu homeostazy, a biorą udział wyłącznie w odpowiedzi przeciwzapalnej.
Okazało się, że komórki te produkują między innymi transformujący
czynnik wzrostu beta (TGF beta-transforming growth factor beta), który to jest głównym czynnikiem wpływającym na różnicowanie się limfocytów T regulatorowych (Treg). Funkcje pozostałych cytokin i chemokin produkowanych przez płytki krwi, nie są jeszcze do końca poznane. Wśród wytwarzanych w tych komórkach substancji i elementów,
wykazano także interleukinę -1 (IL-1), receptory TLR oraz znaczniki
różnicowania – CD np. CD154 (CD40L). Wykazano, że receptory CD
154 i CD 40, sprawują główną funkcję w promowaniu interakcji pomiędzy limfocytami, a komórkami prezentującymi antygen (APC- antygen
presenting cells). Wykazano, że wytwarzany przez płytki krwi receptor
CD154, może łączyć się z CD40 na powierzchni komórek śródbłonka,
powodując nadekspresję cząstek adhezyjnych z nadrodziny Ig- ICAM
1 (intercellular adhesion molecule 1) i VCAM 1 (vascular cell adhesion
molecule 1) oraz zwiększenie uwalnianie chemokiny CCL2, tym samym promując napływ leukocytów do miejsca stanu zapalnego. Ponadto wydzielane przez trombocyty cząstki rozpuszczalne CD154, mogą pobudzać komórki śródbłonka do wytwarzania E- selektyny, P- selektyny i IL-6, a także wspierają różnicowanie limfocytów B oraz wytwarzanie przez te komórki przeciwciał. Cząstki te wpływają także na
zwiększenie odpowiedzi limfocytów T CD8+ np. w trakcie infekcji Listeria monocytogenes. Zauważono także, że wytwarzane przez płytki
krwi cząstki CD154, mogą wpływać także na dojrzewanie komórek DC
oraz zmniejszać wydzielanie przez te komórki prozapalnej cytokiny IL12p70 i czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF alfa- tumor necrosis
factor), a także zwiększać wydzielanie przeciwzapalnej IL-10.
Płytki krwi posiadają na swej powierzchni, oprócz receptorów dla
czynników adhezyjnych (integryny) i receptorów CD, również antygeny MHC klasy I. Niedawno zostały również wykryte na tych komórkach receptory TLR, to jest receptory rozpoznające wzorce związane
z patogenami (PAMP- pathogen associated molecular patterns), które

17

NAUKA

wytwarzane są głównie przez profesjonalne komórki fagocytujące takie
jak neutrofile, makrofagi i komórki DC, promujące aktywację UO
w wyniku rozpoznania patogenów.
Na płytkach krwi wykryto dotąd TLR1 – TLR9, co wskazuje na
silny związek tych komórek z funkcjami odpornościowymi. Ponadto
najnowsze badania sugerują, że dzięki TLR4, trombocyty mogą wiązać
się z komórkami bakteryjnymi oraz ich produktami krążącymi we krwi
i tym samym prezentować je komórkom PMN (polimorfonuklearnym)
oraz innym komórkom UO. Taka interakcja płytek krwi z komórkami
PMN powoduje „uwięzienie” cząstek bakteryjnych, które zależne jest
od połączenia się receptora TLR4 trombocytów z LPS (lipopolisacharydem) bakterii. Następnie kompleks ten ulega połączeniu z komórkami PMN, w wyniku czego dochodzi do stymulacji tych komórek, co
prowadzi do pobudzenia i degranulacji ich oraz uwalnia DNA, co stać
się może przyczyną formowania struktur podobnych do sieci NET
(neutrophil extracellular traps), a które to struktury uniemożliwiają
rozprzestrzenianie się bakterii. Dowiedziono, że trombocyty poprzez
interakcję z białkiem TREM1 (triggering receptor expressed on myeloid
cells 1), które produkowane jest głównie przez neutrofile i monocyty,
w wyniku stymulacji cząstkami bakteryjnymi, mogą wpływać na odporność wrodzoną. Badania wykazały, że związanie neutrofili z płytkami krwi rozpoznającymi LPS (dzięki TLR4) oraz z białkiem TREM1,
zwiększa sekrecję IL-8 i poziom reaktywnych form tlenu przez neutrofile (komórki PMN). Ponadto badania sugerują, że białko to może promować interakcję płytek krwi z neutrofilami w trakcie odpowiedzi
przeciwzapalnej.
Wykazano, że wydzielane przez zaktywowane trombocyty substancje biologicznie czynne oraz białka adhezyjne, powodują zarówno
typową interakcję pomiędzy płytkami krwi, jak i interakcję między tymi komórkami a komórkami immunokompetentnymi (limfocytami T
i B). Stwierdzone tamże zaktywowane trombocyty, wpływają na przyleganie neutrofili do nabłonka naczyń krwionośnych oraz regulują ich
prozapalne funkcje, zaś ich interakcja z komórkami dendrytycznymi
(DC), nakierowuje te ostatnie na miejsce uszkodzenia tkanki i stymuluje je do uwalniania zapalnych cytokin i chemokin.
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Komórki odpornościowe wątroby
Tak jak mało przyjmuje się i wie o udziale i roli płytek krwi w procesach odpornościowych makroorganizmu, podobna sytuacja dotyczy
komórek układu odpornościowego w wątrobie oprócz może osiadłych
makrofagów pod nazwą komórki Browicz-Kupffera. Wątroba ze
względu, że jest organem ciągle wystawionym na działanie różnorodnych antygenów, docierających z przewodu pokarmowego poprzez
układ żyły wrotnej, stąd w narządzie tym, oprócz podstawowych komórek wątroby – hepatocytów, opisano wiele aktywnych komórek UO,
które wytwarzają czynniki pro- i przeciwzapalne. Komórki UO w tym
narządzie reprezentowane są przez wspomniane osiadłe makrofagi
(komórki Browicz - Kupffera), sinusoidalne komórki śródbłonkowe –
LSECs (sinusoidal endothelial cells), komórki dendrytyczne (DC) oraz
komórki (limfocyty) NK i NKT, a także w limfocyty T i B.
Komórki Kupffera (KC) to osiadłe makrofagi- pochodne monocytów, które od czasu zasiedlenia wątroby pełnią rolę komórek prezentujących antygeny (APC) oraz mają zdolność do procesu fagocytozy. Wykazano, że KC są głównym źródłem czynnika martwicy nowotworu
alfa- TNF-α oraz interleukiny 12, 18 i IFN-γ - które wspomagają produkcję TNF-α, a także IL-10- która hamuje wytwarzanie tego czynnika.
Do komórek APC wątroby, zalicza się także wspomniane komórki DC
oraz komórki gwieździste- HSC (hepatic stellate cells). Komórki DC
różnicują się zarówno z komórek serii mieloidalnych jak i limfoidalnych, z których to powstają populacje różniące się wieloma funkcjami,
jednakże w wątrobie odpowiedzialne są one głównie za prezentacje
antygenu limfocytom T w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych. Natomiast HSC, powstające w dużej mierze w wyniku uszkodzenia wątroby, głównie w stanach zwłóknienia tego narządu, odpowiedzialne
są za indukowanie stanu zapalnego oraz pobudzanie odpowiedzi
związanej z limfocytami T i B. Funkcje komórek prezentujących antygen sprawują również sinusoidalne komórki śródbłonkowe, jednakże
ich rola w odporności warunkowana jest w dużej mierze stanem wątroby i rodzajem infekcji. Mogą one usuwać produkty przemian metabolicznych oraz toksyn pochodzących z przewodu pokarmowego nie powodując stanu zapalnego, bądź mogą indukować odpowiedź limfocytów T podczas infekcji wirusowej. Inne komórkowe elementy odporności w wątrobie to komórki NK oraz NKT, które wykazują silne zdolności cytotoksyczne, w wyniku rozpoznania cząstek PAMP (patogen-
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associated molecular patterns) przez receptory PRRs (pattern recognition receptors).
Należy również wspomnieć, że komórki tego organu oraz komórki
UO w nim występujące, posiadają także receptory Toll- podobne –
TLRs (Toll- like receptors) należące do grupy receptorów PRR, które są
najsilniejszymi receptorami aktywującymi UO. Do tej pory zidentyfikowano 18 receptorów TLR (TLR 1-13,14,15,21-23), spośród których 13
występuje u człowieka i zwierząt (TLR 1-13), jednakże ich rola w odporności wątroby nie jest do końca poznana. Wykazano, że np. receptory TLR4 występujące na komórkach wątroby, prawdopodobnie związane są z procesami usuwanie endotoksyn oraz wytwarzania i wydzielania pro- i antyzapalnych cytokin, z kolei receptory TLR2 występujący
na KC, LSECs oraz komórkach gwieździstych, prowadzą do produkcji
cytokin prozapalnych. Zakłada się, że występowanie opisanych komórek UO w wątrobie wynika z faktu, że narząd ten jest ciągle narażony
na kontakt z dużą ilością różnorodnych antygenów. Dowiedziono, że
krew docierająca przez układ żyły wrotnej, bogata jest nie tylko
w składniki odżywcze, ale także w produkty degradacji bakterii takie
jak PAMPs, MAMPs (microbe-associated molecular patterns) i LPS
(liposacharyd występujący na powierzchni ściany komórkowej bakterii
Gram ujemny), a także toksyny i antygeny pochodzące z przewodu
pokarmowego. Po dotarciu do wątroby składniki odżywcze metabolizowane są przez hepatocyty, natomiast produkty degradacji metabolicznej oraz toksyny usuwane są przez KC oraz LSECs – nie wywołując
przy tym stanu zapalnego. Natomiast reaktywność komórek UO wątroby w stosunku do MAMPs pochodzenia komensalicznego, jest osłabiana poprzez rozwój stanu wywołanego powtarzającą się stymulacją
komórek tego narządu, określanego jako tolerancja endotoksyczna.
Niezależnie od tej sytuacji komórki UO wątroby, zostają wrażliwe na
produkty degradacji bakterii pochodzące z przewodu pokarmowego
i wykazują wzrost ekspresji wielu cząstek związanych ze stanem zapalnym choćby takich jak np. CD54 oraz CD106. Jednakże pomimo aktywacji komórek układu odpornościowego występujących w wątrobie,
zgodnie z teorią homeostazy, dominuje stan tolerancji immunologicznej. Stan ten jest osiągany poprzez kooperacje różnych populacji komórek APC oraz czynników regulujących układ odpornościowy, wśród
których należy wymienić IL-10 i TGF-β wytwarzane przez KC, LSEC
oraz limfocyty T regulatorowe. Trzeba dodać, że aktywność komórek
UO wątroby może być wysoka, ponieważ narząd ten jest bardzo eks-
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ponowany na działanie chorobotwórczych mikroorganizmów krążących między innymi we krwi, choćby hepatotropowe wirusy, a także
różne bakterie np. Listeria monocytogenes lub pasożyty jak np. Plasmodium spp.
Dodać należy, że opisane komórki UO wątroby, nie tylko same
bezpośrednio stanowią o odporności, ale także przyczyniają się i aktywują odpowiedź związaną z limfocytami T i B- czyli odpornością nabytą. Dowodem na to jest fakt, że za eliminację zainfekowanych hepatocytów oraz za uwalnianie czynników regulujących replikację różnych
patogenów, odpowiedzialne są również produkty limfocytów B- immunoglobuliny oraz aktywność limfocytów T cytotoksycznych. Nadto
dowiedziono, że komórki gwieździste wątroby, funkcjonujące jako
APC, promują podczas infekcji bakteryjnej odpowiedź immunologiczną poprzez limfocyty T. Z kolei przy infekcjach wirusowych wykazano, że dochodzi do szybkiego dojrzewania komórek LSEC i w konsekwencji aktywacji i indukcji odpowiedzi limfocytów T z receptorem
CD8+. Natomiast po kontakcie z cząsteczkami PAMPs takimi jak: kwasy nukleinowe oraz w wyniku oddziaływania inflamasów – kompleksów wielobiałkowych składających się z receptora NLR, kaspazy 1 oraz
białek adaptorowych ASC (apoptosis- associated speck- like protein
containing a CARD), również DC stymulują limfocyty T. Trzeba dodać,
że np. indukcja limfocytów T przez dojrzałe komórki DC bezpośrednio
związana jest także ze wzrostem ekspresji cząstek kostymulujących
(CD80, CD86. IL-12 i IFNα/β), które ułatwiają dyferencjacje limfocytów
T w komórki efektorowe oraz aktywację limfocytów B.
Reasumując można stwierdzić, że odporność lokalna w wątrobie
jest bardzo specyficzna, bo warunkowana swoistymi komórkami dla
tego narządu, co ważne jest choćby w aspekcie działania lekarskiego
tak częstego m.in. w infekcjach wirusowych występujących u człowieka i zwierząt.
Piśmiennictwo u Autorów
■
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MIKRO RNA (MI RNA) A WYBRANE ELEMENTY
I FUNKCJE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO*
Wprowadzenie
Informacja biologiczna w naszym organizmie zgromadzona jest w
genomie. Większość genomów jest zbudowana z DNA i RNA, choć u
wirusów genom zbudowany jest albo z DNA albo z RNA. RNA u istot
żywych, w tym wirusów, uważany jest za jeden z głównych czynników kontrolujących proces ekspresji informacji genetycznej, warunkującej procesy życiowe. Obecnie opisano tzw. krótkie regulatorowe cząsteczki RNA (srRNA), które biorą udział w wyciszaniu genów na etapie transkrypcyjnym i potranskrypcyjnym i są to siRNA oraz na etapie
potranskrypcyjnym, które określano jako mikroRNA (miRNA).
Wykazano, że cząsteczki siRNA różnią się miedzy sobą biogenezą
i sposobem działania, co pozwoliło wyodrębnić wśród nich następujące
RNA: rasiRNA (ang. repeat-associated RNA) (heterochromatin-associated
small interfering RNA), nat-siRNA (natural antisense small interfering
RNA) oraz scn-siRNA (siRNA-like scan (scn) RNA) i casiRNA (cis-acting
-siRNA), piRNA (piwi-interacting RNA) oraz tsRNA (tRNA-derived
small RNA).
Natomiast w obrębie mikroRNA (miRNA), które wykazują duże
zróżnicowane biologiczne i są negatywnymi regulatorami ekspresji genów (wyciszanie genów) oraz elementami oddziaływującymi na rozwój i różnicowanie komórek, a także ich śmierć i w ludzkim genomie
stwierdzono ich około 1000, choć szczegółowo opisano około 500. MiR-

* niektóre treści tego artykułu były prezentowane na łamach naszych wcześniejszych
artykułów
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NA są małymi niekodującymi cząsteczkami RNA, o długości 21-23 nukleotydów, które po raz pierwszy opisano u nicienia Caenorhabditis elegant, a następne u muszki owocowej (Drosophila melanogaster), ryb
(Danio rerio) oraz myszy (Mus musculus). Wykazano, że miRNA kodowane są przez genom, a następnie transkrybowane przez polimerazę
RNA II (pol II), rzadziej polimerazę RNA III (pol III), jako długie prekursorowe cząsteczki określane jako pri-mikroRNA zawierające około
70 nukleotydów.
W dalszym czasie dochodzi do dojrzewania pri-mikroRNA, a następnie w jądrze komórkowym, pod wpływem kilku enzymów dochodzi do przycinania pri-mikro-RNA do pre-mikroRNA. W konsekwencji
tych przemian powstają 21-23 nukleotydowe cząsteczki mikroRNA,
które mają zdolność wiązania się z mRNA (ang. messengerRNA, informacyjny RNA niosący przepisaną z genów, zakodowaną informację
genetyczną o sekwencji poszczególnych białek), co w konsekwencji
prowadzi do zahamowania wytworzenia cząsteczki białka, czyli zahamowania translacji, co skutkuje obniżeniem ekspresji genu lub całkowitym jego zahamowaniem.
MikroRNA w komórkach ssaków stanowi ważny regulator ekspresji genów i ich funkcji, przez potranskrypcyjne tłumienie specyficznych
genów docelowych. MikroRNA charakteryzuje się unikalnym profilem
ekspresji w komórkach tworzących zarówno nabytą jak i wrodzoną
odporność i w ten sposób pełni kluczową rolę w regulacji rozwoju
i funkcji komórek układu odpornościowego (tabela 1), ale także i apoptozy, w tym także komórek układu odpornościowego. Ponadto zaburzenie ekspresji miRNA może przyczynić się do rozwoju schorzeń nowotworowych czy autoimmunizacji i jest przydatne w diagnozowaniu
chorób i jako wskaźnik prognostyczny określający ciężkość choroby.
Wykazano, że miRNA jest transkrybowane głównie przez polimerazę
II RNA, która wytwarza pierwotne transkrypty zawierające dojrzałe
sekwencje miRNA. Dowiedziono także, że nukleaza Drosha rozszczepia pierwotne RNA na prekursorowe miRNA, które jest transportowane z jądra do cytoplazmy, przez białko eksportynę 5. Po przejściu do
cytoplazmy, prekursorowe miRNA jest przetwarzane przez enzym Dicer i włączane do kompleksu RNA indukującego wyciszenie. Następnie specyficzny jednoniciowy dupleks miRNA jest wybierany jako
„przewodnik” do dokładnego miejsca docelowej mRNA 3’ niekodującego regionu tj. 3’ UTR przez kompleks RNA indukujący wyciszanie.
Ekspresja i funkcja miRNA jest regulowana w czasie transkrypcji, prze-
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twarzania oraz subkomórkowej lokalizacji jak też pod wpływem stanu
zapalnego i stresu. Ekspresja miRNA jest regulowana przez czynniki
transkrypcyjne, które mogą być zaaktywowane podczas odpowiedzi
immunologicznej przez ligandy receptorów Toll– podobnych (TLR),
ale także antygeny i cytokiny. W jądrze pierwotne transkrypy miRNA,
nazwane pri-miRNA, przekształcane są w pre-miRNA, co jest regulowane między innymi przez enzym Drosha. Następnie pre-miRNA w
połączeniu z jądrowym białkiem transportowym –eksportyną 5, przechodzi do cytoplazmy, gdzie odbywa się dalsza obróbka cząsteczki
prekursorowej przy udziale enzymu Dicer. Tak powstały dupleks miRNA, jest włączany do kompleksu RISC (kompleks ten rozpoznaje nić
przewodnią dupleksu RNA) który jest transportowany przez importynę 8 do swoistego miejsca w komórce.
Tabela 1. MikroRNA a komórki układu odpornościowego
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MikroRNA
miR-221 oraz miR-222

Miejsce ekspresji
Macierzyste komórki krwiotwórcze

miR-10

Macierzyste komórki krwiotwórcze

miR-196b

Macierzyste komórki krwiotwórcze

miR-126

Macierzyste komórki krwiotwórcze

miR-155

Komórki B, T, makrofagi i komórki dendrytyczne

miR-150

Komórki B i T

miR-17-92

Komórki B i T

miR-181a

Komórki T

miR-326

Komórki T

miR-142-3p

Komórki T regulatorowe

miR-424

Komórki mieloidowe

miR-21

Komórki mieloidowe

miR-17-5p-20a-106a

Komórki mieloidowe

miR-223

Komórki mieloidowe

miR-146

Monocyty

let-7e

Makrofagi

miR-9

Komórki mieloidowe

miR-34

Komróki dendrytyczne, komórki B

MikroRNA (miRNA) a wybrane elementy i funkcje układu immunologicznego

MikroRNA a komórki układu odpornościowego
Macierzyste komórki hematopoetyczne (HSC) występujące w szpiku kostnym dają początek wszystkim liniom komórek krwi, w tym także komórki układu odpornościowego. Komórki krwiotwórcze muszą
utrzymywać precyzyjny balans pomiędzy samo odnawianiem, a komórkami progenitorowymi, które następnie dojrzewają między innymi
do limfocytarnej i mieloidalnej linii komórkowej układu odpornościowego. Jak wykazano miRNA pośredniczy w regulacji wczesnego rozwoju komórek HSC, gdyż miRNA może hamować ekspresję odpowiednich genów komórek krwiotwórczych oraz wpływać na produkcję
hematopoetycznych komórek progenitorowych. Specyficzne mikroRNA mogą być także zaangażowane w biologię HSC, bo miR-196 jak
i miR-10 mogą hamować ekspresję genów HOX, które odgrywają bardzo ważną rolę w regulowaniu homeostazy HSC. Także miR-221 i miR
-222 regulują ekspresję genów KIT, które to geny wpływają także na
homeostazę komórek macierzystych, zaś miR-126 hamuje gen HOXA9,
to jest gen ekspresji komórek progenitorowych. Nadto mikroRNA odgrywają ważna rolę w rozwoju i funkcjonowaniu granulocytów, monocytów- makrofagów, komórek dendrytycznych oraz komórek NK, które zapewniają pierwszą linie obrony organizmu przed infekcjami. Generowanie różnych typów komórek serii mieloidalnej, z których powstają granulocyty, monocyty-makrofagi i komórki prezentujące antygen, w tym komórki dendrytyczne, regulowane jest przez interakcję
pomiędzy miRNA, a odpowiednimi czynnikami transkrypcyjnymi.
Wspólne komórki progenitorowe linii mieloidalnej- GMP stanowią
podstawę dla komórek progenitorowych granulocytów i monocytów.
Z GMP powstają zarówno monocyty i neutrofile, oraz monocyty mogące w przyszłości przekształcać się w makrofagi i komórki dendrytyczne – DC. Jak wykazały badania mikroRNA reguluje rozwój granulocytów i wpływa na ich funkcję. Wykazano, że czynnik transkrypcyjny
granulocytów (GFI1) przyłącza się do regionu promotorowego transkryptów pierwotnych pri –miR-21 i pri –miR-196b i hamuje ich ekspresję, zaś nadekspresja miR-21 oraz miR-196, blokuje granulocytopoezę. Nadto miR -223 jest indukowany przez mieloidalny czynnik transkrypcyjny PU.1 i działa jako negatywny regulator proliferacji i aktywacji granulocytów obojętnochłonnych, zaś miR-224 po interakcji
z mieloidalnym czynnikiem transkrypcyjnym PU.1 i C/EBPβ, promują
różnicowanie monocytów oraz neutrofili. Nadto grupa miR-17-92, tłu-
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mi produkcję czynnika transkrypcyjnego – RUNX1, regulującego ekspresję czynnika stymulacji kolonii – CSFR, podczas monocytopoezy.
Wykazano, że MiR-196b oraz miR-21, jest hamowane przez niezależny
czynnik wzrostu- GF podczas rozwoju granulocytów. Także miR-155
odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu i aktywacji komórek mieloidalnych bo dodatkowo hamuje ekspresję specyficznego ICAM2, przez
tłumienie ekspresji czynnika PU.1, co wpływa na prezentację antygenu
przez komórki DC. Wykazano również, że miR-34 i miR-21 hamują
ekspresję JAG1, czynnika promującego różnicowanie komórek DC.
Podczas aktywacji receptorów TLR (Toll-like receptor), aktywne białko
1 (AP1) oraz jądrowy czynnik κB (NF-κB), wchodzą do jądra i indukują
m.in. ekspresję m.in. miR: 9, 155, 21, 147. Wykazano, że miR-17-5p, mir
-20a i miR106a, bierze udział w różnicowaniu ludzkich progenitorowych komórek hemopoetycznych do monocytów, zaś miR-155, miR146, miR-147, mir-21, miR9 – wpływają na regulację odpowiedzi zapalnej makrofagów na infekcję, a mir-34 i miR-21, biorą udział w różnicowaniu komórek dendrytycznych.
Podobnie jak do rozwoju granulocytów, monocytów-makrofagów
czy komórek APC, tworzących odporność wrodzona jest potrzebny
miRNA, również do rozwoju elementów odporności nabytej, to jest
min. limfocytów T i B, konieczny jest miRNA. Regulacja komórek T i B
z udziałem miRNA zachodzi zarówno podczas ich rozwoju jak i na etapie ich funkcjonowania. Wykazano, że produkcja miRNA przez enzym
Dicer, jest niezbędna do efektywnego rozwoju in vivo komórek T. Profil ekspresji komórek T określa także szeroki zakres ekspresji grupy
miRNA oraz wykazuje różne wzorce ekspresji pomiędzy podgrupami i
stadiami rozwoju komórek T. W dodatku kilka wariantów miRNA, zostało odkryte w komórkach T, których dojrzałe miRNA, posiadają różnej długości koniec 3’ bądź 5’ lub zawierają zmutowane sekwencje. Badania te sugerują, że miRNA pośredniczy w regulacji docelowego mRNA w komórkach T i prawdopodobnie innych komórkach układu odpornościowego i jest to dynamiczny proces. Powstawanie i dojrzewanie komórek B także wymaga udziału miRNA. Zwierzęta z niedoborem enzymu Dicer charakteryzują się zaburzeniami rozwoju komórek
B, ze względu na wadę przejścia komórek B progenitorowych (proB) w
prekursorowe (preB). Wykazano, że grupa miR-17-92 obejmuje cząsteczki wysoce konserwatywne, mające wpływ na proces wytwarzania
i selekcji komórek T, jako, że cząsteczki te wiążę się z mRNA genu kodującego białko BLC-2 -zapobiegające apoptozie oraz do mRNA genu
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PTEN - to jest genu supresorowego, zaangażowanego w cykl komórkowy. Także Grupa miR-181a czuwa u ssaków nad prawidłowym rozwojem komórek T i B oraz bierze udział w odpowiedzi komórek T na
antygeny. Z kolei miR-155 promuje ukierunkowane limfocyty pomocnicze (TH1), przez represję czynnika aktywacji makrofagów – MAF
(macrophage-activating factor). Dodatkowo przy udziale tego miRNA
zachodzi także tłumienie ekspresji supresora sygnalizacji cytokiny1 –
SOCS1 (suppresson of cytokine signalling). Również cząsteczka miR326, promuje ukierunkowanie limfocytów TH17, przez docelowe mRNA kodujące ETS1. Również od miRNA zależne są komórki T regulatorowe (Treg), które m.in. zapobiegają autoimmunizacji. Nadto grupa
miR-150 oraz miR-17-92, wpływa na wczesny rozwój limfocytów B,
przez tłumienie ekspresji genu MYB oraz BIM [1], natomiast miR-155
bierze udział w rozwój limfocytów B, a docelowym mRNA, dla miR155, jest mRNA kodujące gen AID oraz PU.1.

MikroRNA a apoptoza
Jak wykazały badania, cząsteczki microRNA, odgrywają ważną
rolę w regulacji apoptozy – zaprogramowanej śmierci komórki (PCDprogrammed cell dech), która dotyczy komórek, w tym układu odpornościowego, między innymi w czasie ich różnicowania, ale także
w czasie ich zaangażowania podczas zakażenia. W biologii apoptozę
(z greckiego apoptosis, oznacza opadanie liści, płatków kwiatów) definiuje się jako programowaną genetycznie śmierć komórki- samobójczą
śmierć komórki i proces ten jest jednym z 6 typowych śmierci komórki
(apoptoza zewnętrznopochodna, apoptoza zależna i niezależna od kaspaz, apoptoza wewnętrznopochodna, regulowana nekrozą, autofagia
i katastrofa mitotyczna), choć znane są także 6 nietypowych form
śmierci komórki (anoikosa, entoza, parthanatosa, netoza i kornifikcja).
Apoptoza służy do usuwania z makroustroju, komórek uszkodzonych,
zakażonych, zmutowanych i niepotrzebnych na danym etapie rozwoju.
Do czynników wywołujących apoptozę zaliczamy min. promieniowanie, szok termiczny, cytostatyki, wolne rodniki tlenowe, niedobór czynników wzrostowych oraz czynniki infekcyjne np. wirusy. W procesie
apoptozy bierze udział kilka grup białek (kaspazy, endonukleazy, białka receptorowe, białka adaptorowe,) wśród których najważniejsze są
kaspazy. Apoptoza odbywa się na drodze aktywacji kaskady kaspaz-
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wewnątrzkomórkowych – proteaz cysternowych, co objawia się fragmentacją DNA, kondensacją chromatyny, kurczeniem się jądra i tworzeniem ciałek apoptotycznych, które są fagocytowane przez inne komórki. Po raz pierwszy udział mikroRNA w regulacji śmierci komórki
opisano w 2002 roku, kiedy to wykazano, że u muszki owocowej w regulacji apoptozy bierze udział microRNA, nazwane odpowiednio mir14 i bantam. Wykazano, że właśnie to mikroRNA u muszki owocowej
stymuluje proliferację apoptozy poprzez blokowanie ekspresji proapoptotycznego genu hid, zaś podwyższona ekspresja tego mikroRNA,
prowadzi do przerostu skrzydeł i oczu u tych owadów, natomiast brak
jej ekspresji, powoduje powstanie osobników o zredukowanej liczbie
komórek. Badania wykazały, że różne mikroRNA regulują proces apoptozy na różnych etapach rozwoju komórek ssaków i owadów i są to:
mikroRNA-15, mikroRNA-16, mikroRNa-221 i mikroRNa-222, mikroRNA -182, mikroRNA-96, mikroRNA-145, mikroRNA-216.
MikroRNA-15 i mikroRNA-16 – regulują działanie białek Blc-2antyapoptotycznych, przeciwdziałając w ten sposób indukcji apoptozy.
Zarejestrowano, że indukcja apoptozy, in vitro, polega na regulacji białek Bcl
-2 przez miRNA i że ta regulacja jest potencjalnie ważnym czynnikiem w unikaniu apoptozy przez komórki, co z kolei może prowadzić do rozwoju nowotworu. Także mikroRNa-221 i mikroRNa-222, mając związek z czynnikiem martwicy nowotworu (TNF), indukującym apoptozę - nazwanym
-TRAIL- który to czynnik ma zdolność selektywnej indukcji apoptozy
w komórkach nowotworowych bez toksycznego działania na tkanki
prawidłowe organizmu. Te dwa rodzaje mikroRNA (-221 i -222) są
określone jako regulatory wrażliwości komórek na TRAIL, choć przyjmuje się, że prawdopodobnie istnieje jeszcze większa liczba mikroRNA, które są konieczne do modulowaniu czułości komórek na TRAIL,
miedzy innymi poprzez regulację różnych białek. Ponadto ostatnio wykazano in vitro, że nadekspresja mikroRNA-182, mikroRNA-96, mikroRNA-145, mikroRNA-216, prowadzi do redukcji aktywności kaspazy 3 (kaspaza ta należy do grupy kaspaz wykonawczych i jest odpowiedzialna za kondensacje chromatyny, degradację DNA, oraz rozkład
wielu substratów) w wyniku czego dochodzi do zahamowania apoptozy.
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Podsumowanie
MikroRNA to kluczowe regulatory rozwoju komórek, w tym także
komórek układu odpornościowego, gdyż wpływają one na wiele procesów, w tym wielu stanów chorobowych. Obserwacje, że pojedynczy
miRNA może wywierać kilka skutków na różne linie komórkowe,
wskazują, że docelowe miRNA w poszczególnych typach komórek,
może się różnić. To pozwala jednemu miRNA do odgrywania wielu
ról, albo może to być pojedynczy czynnik transkrypcyjny, posiadający
unikalną funkcję w różnych liniach komórek odpornościowych a także
w apoptozie.
Piśmiennictwo u Autorów
■

Koty mają różne sposoby na łapanie ptaszków
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Z PUNKTU WIDZENIA LEKARZA WETERYNARII
I PSZCZELARZA
W ostatnich latach coraz częściej pszczelarze zauważają w swoich
pasiekach, że rodziny pszczele słabną i coraz większe są ich upadki.
Sygnalizują ten fakt, poprzez wzmożone zainteresowanie zakupem
pszczół w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, dyskusją
na forach internetowych, czy też zwracając się z dramatycznymi apelami do naukowców, władz organizacji pszczelarskich, jak również ludzi, którzy są ich orędownikami poprzez nagłaśnianie problemów
w mediach, także w miesięczniku „Pszczelarstwo”.
Starsi pszczelarze mówią wprost „rodziny pszczele nie są tak zdrowe
ani pełne wigoru jak były kiedyś”. Sam zauważam, w swoich pasiekach,
że niektóre rodziny pomimo prawidłowej pielęgnacji to jednak słabną.
Pytanie nasuwa się, dlaczego? Odpowiedź na taki stan rzeczy nie jest
łatwa a przyczyn może być wiele.
Porównując pszczelarstwo teraźniejsze z pszczelarstwem ze
„starych dobrych czasów” zauważymy, że narasta nam ilość czynników
chorobotwórczych niczym na szwedzkim stole dań. Zazwyczaj zakładamy, że nasze pszczoły są zdrowe dopóki przynoszą nam miód i nie
wykazują niepokojących objawów klinicznych. Tak wcale nie musi być.
Środowisko ula, w którym znajduje się zdrowa rodzina pszczela
ma odpowiednią temperaturę. Jest też odpowiedni stopień wilgotności.
Takie warunki to również idealne miejscem dla rozwoju patogenów.
Ale rodzina pszczela to super organizm zarówno z punktu widzenia
fizycznego, chemicznego jak i obronnego.
Pszczoły są starsze niż gatunek ludzki. Liczą sobie kilka milionów
lat i na drodze ewolucji wykształciły niejeden mechanizm obronny
przed czynnikami chorobotwórczymi znajdującymi się w ich środowisku. Te mechanizmy to „walka bez walki”. Zaliczamy do nich czyszczenie i polerowanie komórek. Dezynfekcja komórek śliną zawierającą
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oksydazę glukozową, biorącą udział w produkcji nadtlenku wodoru,
silnego środka dezynfekcyjnego. Ważną rolę w „walce bez walki” pełni
propolis. Hamuje rozwój patogenów. Obecność jego w ulu zmniejsza
zużycie energii przez pszczołę podczas walki z patogenami
(odpowiedź immunologiczna). Prościej mówiąc, pszczoła ponosi
mniejsze koszty energetyczne.
Musimy pamiętać, że walka pszczoły z patogenami jest energetycznie
walką kosztowną, a walczące pszczoły potrzebują zawsze dostępu do dobrego
żywienia i ciepła.
Dodatkowo u pszczół występuje zjawisko filtrowania nektaru, które przyczynia się między innymi do uodparniania na patogeny. Jeszcze
inne działanie to instynkt higieniczny.
Jak widzimy na podstawie tylko wybranych mechanizmów rodzina pszczela w walce z patogenami w pierwszej kolejności stawia
na higienę.
Pomimo tych i jeszcze wielu innych mechanizmów jak i opieki ze
strony pszczelarza to zdrowotność pszczół słabnie. Pszczoła staje się
„krucha”, mniej wydajna i coraz trudniej jej przeżyć zimę. Za taki stan
rzeczy odpowiedzialnych jest kilka czynników.
Pierwszym z nich jest V. destruktor. Wydaje mi się, że to ona całkowicie zmienia nam pszczołę. Nie dość, że sama jest dużym obciążeniem, to dodatkowo jest wektorem przenoszenia wirusów.
To nie warroza tak pustoszy nasze pasieki, z nią już sobie radzimy.
Raczej robią to wirusy. Wirusy zawsze były obecne w populacji
pszczół, ale w dużej mierze ich nie zauważaliśmy. Były to najczęściej
zakażenia bezobjawowe. Nie ma sposobu, aby pszczoły mogły uniknąć
narażenia na wirusy. Każda rodzina pszczela może „złapać” wirusa,
jednak nie musi wykazywać żadnych objawów klinicznych. Obecnie
chyba stają się coraz większym problemem. A wszystko za sprawą V.
destructor, która zmieniła ich rozprzestrzenianie i dynamikę reprodukcji.
Obrona pszczół przed jednym patogenem często powoduje spadek odporności przed drugim. Atak pierwszego patogenu powoduje
otworzenie wrot drugiemu patogenowi.
Pierwszą linią obron pszczół przed wirusami to nienaruszona ciągłość tkanek. V. destructor ciągłość tą narusza i otwiera wrota (trudno
gojąca się rana) dla trzech paskudnych wirusów: KBV, ABPV, IAPV.
Roztocze często także idzie w parze z wirusem DWV. Dodatkowo,
szybkość przechodzenia roztocza z pszczoły na pszczołę ma duży
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wpływ na odsetek pszczół zainfekowanych przez wirusy. Wprowadzenie do ula pestycydów, leków czy też olejków eterycznych w dawkach,
które nie zabijają roztacza a jedynie je podrażniają powodują zwiększanie szybkość przechodzenia roztoczy z pszczoły na pszczołę zwiększając tym samym transmisję wirusa.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że kontrolując poziom V. destructor kontrolujemy poziom wirusów. I jeszcze jedno z licznych badań wynika, że zakażenia wielorakie są przyczyną większej ilości zgonów u pszczół niż zakażenia pojedyncze. Nawet połączenie zakażenia
N. apis z N. ceranae jest bardziej śmiercionośne niż zakażenia samodzielne.
Ale ciągłość tkanek narusza nie tylko V. destructor czyni to również
Nosema (naruszenie ciągłości przewodu pokarmowego), „ciężka chemia”
stosowana w leczeniu i pestycydy. Dlatego nie powinno nas dziwić, że
pszczoły są pod ciągłym działaniem wirusów. Obecnie panujące wirusy w populacji pszczoły są w miarę dobrze poznane zarówno przez
naukę jak i samą pszczołę. Ale nie można wykluczyć faktu rozwoju
nowego wirusa w połączeniu ze stresem środowiskowym.

Dla większości z nas infekcje wirusowe są mało widoczne i tajemnicze

Niska temperatura w ulu zwiększa podatność pszczół na zatrucia
pestycydami. Powinno to zainteresować pszczelarzy, którzy stosują
„ciężką chemię” szczególnie niedozwolony lek o nazwie fluvalinat.
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Z powyższego wykresu wynika, że fluvalinat jest 4,5 razy bardziej
toksyczny dla pszczół w temp. 20 °C niż w temp. 32 °C. A sytuacje
z taką temp. w ulu bywają. Najczęściej ma to miejsce w osłabionej rodzinie lub rodzinie zdrowej przy załamaniu się pogody lub zimnych
nocy. Czy zdajemy sobie sprawy, że niszcząc fluvalinatem V. destructor
tak naprawdę niszczymy również rodzinę pszczelą.
Obecnie wielu pszczelarzy rutynowo stosuje antybiotyki i sulfonamidy jako profilaktyka w walce ze zgnilcem. Po części nie ma co się
dziwić. Świat nauki nas tego nauczył. Jednak nauka poszła do przodu
i wyeliminowała stosowanie antybiotyków i sulfonamidów w profilaktyce pszczół a przyzwyczajenie pozostało. Gorące pytanie praktyka?
Jak długo wytrzyma symbiotyczna flora jelita pszczoły? Jak długo antybiotyki będą skuteczne?.
Takie praktyki zrujnują nam pszczoły. To krótkowzroczna głupota.
Zamiast tego zastosujmy prawdziwą profilaktykę. Badajmy miód na
obecność ABF. Wymieniajmy często plastry. Nie oszczędzajmy na węzie. A może zakup węzy i badanie miodu w kierunku ABF wprowadzić w ramach KPWP.
No właśnie, dlaczego przy ogromnej presji ze strony środowiska
pszczelarskiego w kierunku tzw. dopłat bezpośrednich do rodziny
pszczelej, co w ramach działającego na jednych zasadach w krajach
unijnych Programu nie jest możliwe z uwagi chociażby na fakt, że
opiera się on na refundacji wydatków, a nie dotowaniu pszczelarstwa.
W rzeczy samej pominięto to co najbardziej istotne, niezbędne w obecnej dobie i najbardziej potrzebne. Ten temat wymaga odrębnego roz-
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ważenia. Niemniej jednak zasadne wydaje się przypomnienie, „że lepiej
zapobiegać jak leczyć”, także w przypadku pszczół.
Jak wygląda profilaktyka w naszych pasiekach, pomimo zapewne
w tysiące już idących szkoleń i wielu artykułów, wystarczy sprawdzić
w terenie. Nie mówiąc już o skutkach jej braku, które staramy się tu
przedstawić i wytłumaczyć ich przyczyny w sposób przystępny dla
pszczelarza amatora, który oczekuje wiedzy stosowanej do bezpośredniego wykorzystania.
Właśnie węza, a co się z tym wiąże wymiana plastrów. Dotyczy
wszystkich, choć jak pokazuje praktyka nie wszyscy chcą lub stać ich
na rozwiązania, które też mają swoją cenę. Dlatego refundacja jej zakupu, także nowych uli, jak również osiatkowanych dennic co od lat sugerowała już pani dr Krystyna Pohorecka powinna być jak najbardziej
zasadna. Aż dziw bierze, że sprawy tak oczywiste nie budzą zainteresowania u tych, którzy o kształcie Programu decydują i którym powinno zależeć na wymiernych efektach wydatków. Tym bardziej, że korelacja między wzrostem zdrowotności rodzin pszczelich w przypadku
postawienia na profilaktykę byłaby odwrotnie proporcjonalna w stosunku do mało skutecznych leków i szansy na rozprzestrzenianie się
chorób poprzez kiepskiej jakości odkłady. Myślę, że taki wniosek można wysnuć w ciemno, a wprowadzenie w życie naszej tezy tylko by ją
potwierdziło i to na znacznie większą skalę niż rzekomy wzrost pogłowia pszczół dzięki wydatkowanym na ich zakup kwotom.
Jest rzeczą bardzo bolesną, jak również zakrawa na ironię to, że
pszczelarze potępiając (zresztą bardzo zasadnie) szkodliwy wpływ pestycydów na rodziny pszczele stosowanych w rolnictwie a sami są niejednokrotnie sprawcami zanieczyszczeń produktów pszczelich poprzez niefrasobliwe wprowadzanie chemii w środowisko ula jak również daleko idącą rezerwę wobec badania miodu co przecież tylko wyszłoby im, pszczołom i konsumentom na dobre.
Jak do tej pory pomimo tego, że pszczoły słabną to jednak jakoś
sobie radzą. Ale to tylko dlatego, że są mistrzyniami w zdolnościach
adaptacyjnych! A adaptacja jest sercem i duszą ewolucji pisał Niles Eldredges. Oby naszym pszczółkom jej nigdy nie zabrakło.
■
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Bartosz Socik

Gabinet Weterynaryjny S.C., Suwałki

MÓWI SIĘ O NICH HODOWCY GOŁĘBI
NIE GOŁĘBIARZE
Kiedy zaczynałem swoja praktykę lekarską, ucząc się i zajmując
wszystkimi pacjentami, którzy zaszczycili moją klitkę, wynajmowaną
w piwnicy domu jednorodzinnego jako gabinet weterynaryjny, myślałem, że czas gołębi pocztowych już minął. I takimi pacjentami nie będę
musiał się zajmować. Nic bardziej mylnego. Choć funkcja tych ptaków
nie jest wykorzystywana jak to było dawniej, to spora grupa osób,
nadal z pasją zajmuje się hodowlą i szkoleniem tych ptaków.
W duchu dzielę sobie tych ludzi
na hodowców z czerwonymi nosami
i tych bez czerwonych nosów. Nie
muszę tłumaczyć o co chodzi.
Ale jedno jest pewne, obie grupy
ludzi zajmują się swoimi gołębiami
z niesamowitym oddaniem, często
poświęcając na ich utrzymanie niesamowite pieniądze.
Wstyd powiedzieć, ale od większości z nich można się uczyć. Operują bezbłędnie nazwami zabiegów hodowlanych, preparatów, które
należy zastosować w ich stadzie, często opisując dokładnie zaobserwowane objawy chorobowe i wiedząc z jaka chorobą mają do czynienia,
żądają podania konkretnych medykamentów.
Są bardzo drażliwi na niepowodzenia lecznicze w ich stadzie, ale
z drugiej strony bardzo wdzięczni, jeśli się skutecznie pomoże ich pta-
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kom. Są to jedni z nielicznych właścicieli pacjentów, którzy po prostu
wracają szczerze podziękować.
Mam ogromny szacunek do tych ludzi, postrzeganych przez społeczeństwo jako gołębiarze.
Utrzymując kontakty z hodowcami gołębi w całym kraju i za granicą, wielokrotnie zdarzało mi się widzieć wybudowane przez nich
gołębniki. Jedne są niczym pałace z klimatyzacją i doskonałym osprzętem elektronicznym. Inne zaś wyglądem przypominają zwykłe drewniane budki.
Niezależnie od wyglądu w każdym z nich jest ład i porządek,
a ptaki są dopilnowane i zadbane.
■

Acetum, ocet 6%- ściągający, przeciwgnilny, pasożytobójczy- Zewn. do
okładów, zmywań, do lewatyw pasozytobójczych, do płukania. –Wewn. z
wodą jako cucący, przeciwgnilny we
wzdęciu, orzeźwiający w gorączce,
jako odtrutka przy zatruciu zasadami.
Czł. 2, koń 150, bydło 200, koza/owca
40, świnia 30, pies 5.
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Mirosław Kleczkowski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego

TRZECIA MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA BUJATRYCZNA W ŁOMŻY
W dniach od 12-13 października 2012 r. odbyła się w Wyższej
Szkole Agrobiznesu w Łomży trzecia Międzynarodowa Konferencja
Bujatryczna pt.: „Dobrostan i bioasekuracja – ważne elementy współczesnej bujatryki”. Sprawami Konferencji zajmował się Komitet Organizacyjny w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki – przewodniczący oraz prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, prof. dr hab. Mirosław
Kleczkowski, dr Marian Czerski, lek. wet. Emilian Kudyba, lek. wet
Józef Białowąs i lek wet. Adam Ołdziejewski, przy wsparciu pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży. Wyjątkowe zasługi organizacyjne wniósł dr Marian Czerski i lek. wet. Emilian Kudyba. Konferencja odbyła się pod patronatem Oddziału ŁomżyńskoOstrołęckiego PTNW, Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej SGGW, Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Północno-Wschodniej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku i Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im Wagów. Za ogromny wysiłek wszystkim należą
się słowa podziękowania. Słowo wstępne wygłosił lek. wet. Emilian
Kudyba zaś Konferencję otworzył przewodniczący Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego PTNW lek. wet. Józef Białowąs. Na początku obrad
głos zabrali przedstawiciele nauki oraz właściciel obiektu Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu prof. dr hab. Roman Engler. W Konferencji
wzięło udział wielu znakomitych gości, między innymi: wicewojewoda
podlaski – Wojciech Dzierzgowski, Rektor Uniwersytetu Przyrodnicze-
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go we Wrocławiu – prof. dr hab. Roman Kołacz, oraz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie – prof. dr hab. Marian Binek.
W miłej atmosferze powitalnej niektórzy pracownicy weterynarii
otrzymali odznaczenia państwowe. Ponadto zostały nadane odznaki
„Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego”. W powszechnej opinii środowiska weterynaryjnego uważa się, że szczególnie odznaczenia państwowe powinni otrzymywać jedynie wybitni pracownicy o ponadprzeciętnych wynikach pracy zawodowej, wyjątkowo
aktywnej działalności społecznej, szczególnie dla dobra Polski lub innych osób, wyjątkowych dokonaniach oraz nienagannej, bardzo dobrej
postawie etyczno-moralnej. Dlatego wnioski o odznaczenia powinny
być obowiązkowo poparte opinią bezpośredniego przełożonego, który
taki wniosek powinien osobiście formułować i przedkładać odpowiednim organom administracji państwowej. W przypadku wyższych
uczelni państwowych wnioski takie opiniują wszyscy członkowie rady
wydziału (kilkudziesięciu) w głosowaniu tajnym, którzy najlepiej znają
swe koleżanki i kolegów. Ostateczny wniosek formułuje i kieruje wyłącznie Dziekan Wydziału.
Wykład inauguracyjny pt. „Bioterroryzm i bioasekuracja w środowisku procesów globalizacji” przedstawił prof. dr hab. Marek Pietraś,
zaś drugi wykład pt.: „Etyczne i prawne aspekty dobrostanu zwierząt”
przedstawił prof. dr hab. Roman Kołacz.
Podczas sesji pierwszej prowadzonej przez prof. dr hab. Krzysztofa Lutnickiego na temat „Dobrostanu i bioasekuracji na fermie” wykłady przedstawili: dr Maciej Klockiewicz-Przyszłość programów zwalczania inwazji pasożytniczych u przeżuwaczy, dr Drazen Djurcic Dobrostan i bioasekuracja w zarządzaniu zdrowiem stada, prof. dr Gabriel Kovac - Dobrostan podstawą zdrowia, reprodukcji i produkcji
krów mlecznych, prof. dr Peter Reichel- Diagnostyka i zapobieganie
wystąpieniu zespołu nadmiernej mobilizacji tłuszczu oraz zespołu niskiej zawartości tłuszczu w mleku oraz firmy farmaceutyczne. Po przerwie wykłady prezentowali: prof. dr Otto Szenci – Kontrola dobrostanu
cieląt w okresie perinatalnym, prof. dr Marko Samardzija – Niepłodność funkcjonalna, torbielowatość jajników u wysokowydajnych krów,
prof. dr hab. Dariusz Bednarek – Dobrostan cieląt w warunkach hodowli drobno i średniotowarowej oraz prezentacja firm. Po obiedzie
miały miejsce warsztaty na temat: diagnostyka obrazowa w chorobach
bydła, zabiegi na wymionach, diagnostyka laboratoryjna w bujatryce,
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Grupa uczestników Konferencji w Sali wykładowej (Fot. E. Kudyba).

żywienie bydła (układanie dawek pokarmowych). W godzinach wieczornych odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Polskiego
Stowarzyszenia Bujatrycznego podczas którego zostały wybrane nowe
władze: przewodniczący – prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski, wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Dariusz Bednarek, sekretarz naukowy
– prof. dr hab. Przemysław Sobiech, skarbnik – dr hab. Jarosław Kaba,
członkowie – prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki, prof. dr hab. Jan Twardoń i lek. wet. Sławomir Mioduszewski. Po zebraniu większość uczestników wzięła udział w spotkaniu towarzyskim, które trwało do późnych godzin nocnych.
Podczas sesji drugiej prowadzonej dnia następnego przez prof. dr
hab. Mirosława Kleczkowskiego na temat „Dobrostanu i bioasekuracji
a jakości produktów pochodzenia zwierzęcego wykłady przedstawili:
prof. dr Giancarlo Belluzzi – Bezpieczeństwo, bioasekuracja i dobrostan
zwierząt jako istotne narzędzia nowoczesnego nadzoru nad produkcją
mięsa, prof. dr hab. Andrzej Pisula – wpływ warunków przedubojowych na jakość mięsa wołowego, prof. dr hab. Stefan Ziajka – Wpływ
warunków pozyskiwania na cechy jakościowe istotne w przetwórstwie
mleka surowego, dr Magdalena Chłopecka – jakość chemiczna wody
a dobrostan krów mlecznych, prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski –
Żywienie a dobrostan zwierząt, prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek – Pasze i żywienie zwierząt jako zasadnicze elementy w zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, dr Andrzej Kęsy – Bioasekuracja jako element polityki chorób
zakaźnych.

40

Trzecia Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna w Łomży

Dzień wcześniej, w dniu 11 października 2012 r. o godz. 16.00
w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży odbyły się warsztaty satelitarne pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim nt.: „Rozwiązanie problemów w rozrodzie, mastitis
i odchowie cieląt”. Program warsztatów stanowiły następujące wystąpienia: dr Franz Schlederer (Austria), lekarz praktyk i właściciel hodowli bydła, właściciel Kliniki Weterynaryjnej w Austrii- Postępowanie
okołoporodowe i „torsio uteri” – nowe narzędzia w rękach lekarza weterynarii, dr Walter Peinhpf – współpracownik Uniwersytetu Weterynaryjnego w Wiedniu, lekarz praktyk, właściciel Kliniki Weterynaryjnej w Austrii - Niepłodność krów – ograniczenia związane z błędami
w zarządzaniu oborą, dr Heinz Zeiner (Austria) Boehringer Ingelheim
– Zastosowanie NSIAD w leczeniu mastitis, dr Wiesław Niewitecki
Boehringer Ingelheim – Terapia dowymieniowa – dobra dystrybucja
antybiotyków w wymieniu. W spotkaniu wzięło udział około 140 osób.
Po warsztatach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek.
■

Czy Reksio był już dzisiaj na spacerze?
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SPOTKANIE PO LATACH…
Dnia 22 września 2012 r. już po raz trzeci został zorganizowany
w Lublinie Zjazd Absolwentów Wydziału Weterynaryjnego rocznika
1971-1977. W tym roku minęło dokładnie XXXV lat od czasu uzyskania
przez nas dyplomu lekarza weterynarii. Głównymi organizatorami
spotkania po raz kolejny byli niestrudzeni, nasza Koleżanka i Kolega
Ania i Krzysztof Szkucikowie. Oboje obdarzeni nieprzeciętnym talentem organizatorskim i tym razem sprostali niełatwemu zadaniu.
Wszystko przygotowali perfekcyjnie. Już w przeddzień (piątek) spotkaliśmy się wieczorem w mniejszym gronie w jednej z lubelskich restauracji. Tam poddaliśmy się „czarowi wspomnień”. Wspomnieniom
bowiem i opowieściom nie było końca – ustały dopiero po naszym niedzielnym wyjeździe do domów.
W tym roku zjazd odbywał się pod hasłem „Spotkanie po latach”
a jego mottem były słowa wypowiedziane przez francuskiego pilota,
pisarza i poetę Antoine de Saint – Exupery: „naprawdę istnieje tylko jedna
radość, obcowania z ludźmi”. Hasło to doskonale współbrzmiało ze słowami wypowiedzianymi kiedyś przez Paula Holbacha oświeceniowego filozofa francuskiego „ To człowiek człowiekowi najbardziej jest potrzebny do szczęścia". W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób. Według obliczeń przyjechało 70% „naszego roku”.
W sobotę o godz.9:00 rano wszyscy zgromadziliśmy się w Kościele
Akademickim przy KUL tam gdzie wiele lat temu chodziliśmy na
Msze Św.
Po wysłuchaniu okolicznościowej homilii oraz zakończonej Mszy
Św. wszyscy przeszliśmy do budynku Collegium Veterinarium, gdzie
rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Sala Wykładowa im. prof.
dr hab. dr hc. multi Edmunda Prosta z trudem pomieściła osoby, które
przyjechały na zjazd. Owacją na stojąco powitano naszych nauczycieli
akademickich w osobach prof. dr hab. Stanisława Wołoszyna, prof. dr
hab. Eligiusza Madeja, prof. dr hab. Zdzisława Glińskiego, prof. dr hab.
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Fot. Jacek Piasecki

Stanisława Fliegera, prof. dr hab. Jana Buczka, prof. dr hab. Reginy Cybulskiej, prof. dr hab. Piotra Silmanowicza, prof. dr hab. Krzysztofa
Kostro, dr n. wet Jacka Andrychiewicza. W uroczystości wziął udział
także obecny Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk.
Wszyscy wymienieni goście otrzymali od organizatorów gustowne
wiązanki kwiatów. Spotkanie prowadził nasz kolega z roku, organizator zjazdu, prof. dr hab. Krzysztof Szkucik. W swojej prezentacji bardzo ciekawie przedstawił kopie dokumentów oraz liczne zdjęcia związane z okresem od przyjęcia na studia poprzez ich trwanie aż do uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Pan Dziekan w krótkim wystąpieniu przybliżył uczestnikom spotkania sprawy związane z rozwojem
uczelni. Niezwykle ciepło i serdecznie zostało przyjęte wystąpienie
bardzo lubianego wśród studentów Pana Profesora Wołoszyna. Pomimo sędziwego wieku Pan Profesor zaskoczył nas wszystkich świetną
kondycją fizyczną. Nadal tryskał humorem i tak jak kiedyś w dalszym
ciągu potrafi zachować dystans do własnej osoby.
Po części oficjalnej zwiedziliśmy pracownie poszczególnych katedr, a następnie w akademiku, gdzie byliśmy zakwaterowani toczyli-
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śmy niekończące się rozmowy. W godzinach popołudniowych delegacja uczestników spotkania zapaliła znicze oraz złożyła wiązanki kwiatów na grobach nieżyjących profesorów. Wieczorem wszyscy zgromadziliśmy się w restauracji hotelu Victoria na uroczystej kolacji, gdzie
bawiliśmy się do rana. W tej samej restauracji 35 lat temu był nasz Bal
Dyplomowy.
W „Spotkaniu po latach” w Lublinie z naszej izby udział wzięli:
Teresa Liszka, Hipolit Drozdowski, Emilian Kudyba oraz piszący
te słowa Jerzy Berliński.
■

Czy ma pani jakąś książkę „Jak tresować psy?”

44

Aneta Trzeciak Kowalczyk

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

23 WRZEŚNIA FORTY W PIĄTNICY
STAŁY SIĘ GAŁKOWEM NAD NARWIĄ
Jazda konna to sport poniekąd podobny do innych sportów, ale
wymagający współpracy człowieka ze zwierzęciem. Dla najlepszych
efektów takiej współpracy trzeba osiągnąć harmonię z koniem, poznać
jego naturę i zdobyć jego szacunek. Relacja jeźdźca i konia to największe piękno z jazdy konnej, bez względu na to czy jeździmy rekreacyjnie
czy też sportowo, czerpiemy wiele korzyści z jazdy konnej, zarówno
fizycznych jak i emocjonalnych oraz edukacyjnych! Jeździec siedzący
na koniu pracuje całym swoim ciałem , aby zachować równowagę, co
pobudza głęboko osadzone mięśnie niedostępne podczas typowych
terapii fizycznych. Taki ruch prowadzi do wzmacniania wielu mięśni
i usprawniania odruchów. Im więcej wykonamy różnych figur na
czworoboku, zmian tempa i kierunku, tym lepszy będą efekty. Pomiędzy koniem a jeźdźcem wytwarza się szczególna więź. W miarę poznawania natury konia uczymy się prawidłowego postępowania z nim.
Napotykając na różne trudności w porozumieniu , rozwijamy naszą
cierpliwość. Objęcie kontroli nad koniem wpływa na pewność siebie
i poczucie własnej wartości.
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To wszystko sprawia, że jazda konna jest sportem, który w Polsce
zyskuje coraz większą popularność i trudno jest się temu dziwić, biorąc
pod uwagę wszystkie jej pozytywne aspekty. Przede wszystkim pozwala nam na kontakt z tak wspaniałym zwierzęciem, jakim jest koń.
Mam tu na myśli nie tylko jego oczywiste piękno, harmonijną budowę
oraz sposób, w jaki łączy siłę i grację, ale również szereg innych, o wiele ważniejszych jego cech niż uroda. Należą do nich oddanie, lojalność
i zaufanie. Jeżeli napotkamy konia o pogodnym usposobieniu i łagodnym charakterze, możemy być pewni, że stanie się on wspaniałym towarzyszem niezapomnianych przygód. Miłośnicy jeździectwa wiedzą
doskonale jak milo jest wybrać się na kilkugodzinną przejażdżkę po
lesie, i samemu bądź z przyjaciółmi galopować po leśnych duktach,
lasach, polach, przeskakiwać przez powalone drzewka lub pławić się
w jeziorze. Jednak zanim to nastąpi, konieczne jest zdobyć wiele umiejętności i nigdy nie przeceniać własnych sil ani umiejętności naszego
kopytnego przyjaciela. Rekreacyjna jazda konno wpisuje się w nową
modę na spędzanie wolnego czasu. Polacy poszukują nowych rozrywek, znudzili się spacerowaniem po galeriach handlowych i przesiadywaniem w knajpach .W dobrym guście jest dbać o sylwetkę, trzymać
dietę i uprawiać oryginalny sport. Stąd też coraz większą popularnością cieszą się wystawy koni. Dlatego też , idąc naprzeciw oczekiwaniom ,Wojewódzki Związek Hodowców Koni, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży oraz Klub Jeździecki
Forty zainicjował pierwszą w regionie Łomży Wystawę Koni. Pomimo
silnego wiatru i niskiej temperatury stadnina koni ,,Forteca" na terenie
zabytkowego Fortu II zgromadziła rzesze wystawców i pasjonatów.
Choć pogoda pozostawiała wiele do życzenia, impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem, głównie dzięki bogatemu programowi. Oprócz
wystawy klaczy oraz ogierów jednorocznych i dwuletnich mogliśmy
zobaczyć pokazy kaskaderskie, pokaz jazdy X Pułku Ułanów Litewskich z Grabowa, prezentację ras i odmian koni. Urozmaiceniem święta
były liczne atrakcje, tj. przeciąganie liny z koniem, przejażdżki bryczką
i wierzchem. Na gości czekała także tradycyjna polska kuchnia i kiermasz rękodzieła ludowego. Najpiękniejsze konie z całego regionu Podlasia oceniało w skali pięćdziesięciopunktowej jury składające się z zawodowych sędziów i doświadczonych hodowców. Wszystkie elementy oceniano obiektywnie. A prym wiodły konie z hodowli Konrada
Przeździeckiego. Drugie miejsce w kategorii koni szlachetnych zajęła
klacz Damiana Kuligowskiego El-bohna rasy małopolskiej, zdobywając
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także serce publiczności i grona wetowskiego. Damian Kuligowski to
absolwent Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży.
To było prawdziwe Święto Konia, które powinno odbywać się cyklicznie. Tym bardziej, że nigdy wcześniej łomżyniacy nie mieli okazji
brać udziału w takiej imprezie, a także nie doświadczyli rywalizacji
w przeciąganiu liny koń kontra publiczność. Jesteście ciekawi, kto wygrał? Zapraszamy za rok…
■

Rp.
Aloes pulv.
80,0
Tart. stibiati
20,0
Fructus Foeniculi pulv. 50,0
Magnesi sulfur. cyst.
Seminis Linii pulv. aa 150,0
M.D.S. zrobić 5 l odwaru, dla krowy 1 l
we flaszce
odwaru lnianego 2xdz.
Przy załadowaniu żwacza, niestrawności
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Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

WOŁOWINA NA POLSKIM STOLE
W dniach 26-27 września 2012 r. w łomżyńskiej „Wecie” mówiono
o przyszłości polskiej gastronomii, wspominano staropolską kuchnię,
ale przede wszystkim promowano walory mięsa wołowego.
Okazją do spotkania przy potrawach z wołowiny był I Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Wołowina na Polskim Stole” zorganizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, wspierany środkami z Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.
Podczas oficjalnego otwarcia Konkursu członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek i dyrektor ZSWiO Nr 7 w Łomży
Albina Teresa Galik-Chojak podpisali umowę dotyczącą rozpoczęcia
projektu unijnego „Zdrowa żywność od pola do stołu”. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2. Podniesienie jakości
i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
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Do Konkursu stanęło 9 trzyosobowych drużyn ze szkół o profilu
gastronomicznym m.in. z Wrocławia, Tarnowa, Krakowa, Warszawy.
Każdy Zespół sprawdzał swoją wiedzę i umiejętności w trzech kategoriach: test wiedzy o wołowinie; Praktyczny Konkurs Kulinarny – przygotowanie zakąski i dania głównego z wołowiną, w ciekawej aranżacji
i spot reklamowy promujący walory mięsa wołowego.
Nad przebiegiem Konkursu Kulinarnego czuwało profesjonalne
Jury w osobach: przewodniczący – prof. dr hab. Wacław Mozolewski
pracownik naukowy UW-M w Olsztynie oraz członkowie: – dyrektor
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jarosław Denkiewicz oraz znani i cenieni kucharze Dariusz Wójcik, Andrzej Konowalski i Marek Pogorzelski.
Wyśmienici Szefowie kuchni, w pierwszym dniu Konkursu, w czasie trwania 3 godzinnego „Show z wołowiną w roli głównej” przekonywali tłumnie przybyłych gości, do przygotowywania na co dzień
smacznych i zdrowych dań z wołowiny, czarowali smakiem, zachwycali umiejętnościami kulinarnymi. Częstowano giczą, mostkami, antrykotem, a także odkrywano nowe smaki szaszłyków, steków i hamburgerów. Podziwiano również nowoczesne rozwiązania technicznotechnologiczne ze świata gastronomii, bo byli z nami liderzy tej branży.
Pokaz ten był główną atrakcją Konkursu, a degustacjom, rozmowom
nie było końca. Jury podniosło wysoką poprzeczkę uczestnikom Konkursu i było bardzo wymagające. Konkurs był także doskonałą okazją
do nawiązania współpracy pomiędzy hodowcami bydła, przetwórcami
mięsa i restauratorami. Zmagania konkursowe odbiły się szerokim
echem w ogólnopolskich mediach, lokalnej prasie, radiu i telewizji.
W klasyfikacji drużynowej 3 pierwsze miejsca zajęły:
1. Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w składzie: Tomasz Chyłek, Patryk Wasilewski, Katarzyna Szymaniak, opiekun Małgorzata Staniszewska;
2. Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych w Warszawie w składzie: Debora Warchoł, Ewa Michalska, Daria Skłodownik, opiekun Marzena Niedośpiał;
3. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr7
w Łomży w składzie: Magdalena Dziekońska, Ewa Kuzia, Anna
Gadomska, opiekun Jolanta Bożena Przybyłowska.
Gratulujemy wszystkim Uczestnikom, dziękujemy firmom, instytucjom za wsparcie naszego przedsięwzięcia i mówimy nie do widzenia, ale do zobaczenia młodzi adepci sztuki kulinarnej.
■
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Jan Krupa

XX-LECIE KLUBU SENIORÓW WETERYNARYJNYCH
W BIAŁYMSTOKU
Klub Seniorów Weterynaryjnych rozpoczął swoją działalność 20 lat
temu, a dokładnie 17 listopada 1992 roku, na podstawie Uchwały Rady
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Do tych, którzy
podjęli się jego organizacji należy zaliczyć dr n wet. Mieczysława Jaworowskiego (pierwszego Przewodniczącego Klubu), dr n wet. Mariana
Nietupskiego, dr n wet. Anatola Bacharewicza, dr Alinę Wityk i wielu
innych. Powstanie Klubu było zapotrzebowaniem ze strony koleżanek
i kolegów, dla których przejście na emeryturę stworzyło wielką pustkę
w ich dotychczasowym zorganizowanym życiu.
Pierwszy Przewodniczący, razem z Zarządem, bardzo starannie
organizował spotkania, nie tylko w siedzibie Klubu udostępnionej
przez kierownictwo Izby, ale także organizował bardzo atrakcyjne wycieczki krajoznawcze. Po jego rezygnacji z pełnionej funkcji z powodów
zdrowotnych, nowy Przewodniczący dr n wet. Marian Nietupski z niezwykłym zaangażowaniem kontynuuje dotychczasową działalność
przy pomocy swojego zastępcy dr Tadeusza Parobczego i skarbnika dr
Aliny Wityk oraz pozostałych koleżanek i kolegów. W ostatnich latach
nie biorą udziału w naszych spotkaniach koledzy z Łomży i Suwałk,
którzy odeszli do lepszego świata a młodsi stażem emeryci nie czują
jeszcze potrzeby na wspólną wymianę poglądów. Ponieważ niestety ale
lat nam wciąż przybywa, to już rzadziej wyjeżdżamy poza granice Białegostoku i częściej korzystamy z udziału w wydarzeniach kulturalnych jakie odbywają się w naszym mieście. Bierzemy udział w zebraniach naukowych i szkoleniowych organizowanych przez Okręgową
Północno-Wschodnią Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku i Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku.
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Tematyka naszych zebrań jest niezwykle urozmaicona i poza ciekawymi wspomnieniami z przeszłości dzielimy się wiedzą z ostatnio
przeczytanych książek i różnego rodzaju artykułów. Koledzy, którzy
uczestniczą w tzw. „środach literackich” organizowanych przez Książnicę Podlaską relacjonują ich przebieg i ciekawe fragmenty wypowiedzi pisarzy i poetów prezentujących swoją twórczość. Ostatnio dzięki
Internetowi oglądamy na ekranie ciekawe filmy o różnorodnej tematyce, występy zespołów artystycznych i interesujące wydarzenia na świecie. Koledzy, którzy uczestniczą w sesjach i konferencjach naukowych
poza granicami naszego województwa dzielą się z nami wiedzą jaką
usłyszeli od ludzi nauki którzy ją tam prezentują.
Od początku istnienia Klubu bardzo uroczyście są celebrowane
okrągłe daty urodzin poszczególnych koleżanek i kolegów połączone
zawsze z degustacją wspaniałych tortów i lampką tradycyjnego szampana oraz sto lat śpiewanego na cześć Jubilatów. Kolejna tradycja to
spotkania opłatkowe organizowane z udziałem Przewodniczącego
PTNW Oddział w Białymstoku, Przewodniczącego PółnocnoWschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Wojewódzkiego Podlaskiego Lekarza Weterynarii. Oprócz wzruszających wspomnień uczestników tej uroczystości, śpiewania kolęd, ostatnio zawsze prezentowany jest film o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Na
uwagę zasługuje obecność naszych kolegów w pracach organizacyjnych związanych ze Stowarzyszeniem św. Izydora Oracza Patrona Rol-

51

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA

ników i jego działalnością na terenie Podlasia a nawet całego kraju. Kaplica poświęcona św. Izydorowi znajduje się w kościele Ducha Św. który jest także siedzibą Muzeum Sybiraków oraz sąsiaduje z Pomnikiem
Sybiraków i słynną już galerią tablic z nazwiskami zesłańców na nieludzką ziemię. Koledzy z naszego Klubu są laureatami medalu św. Izydora, który jest wręczany raz w roku w maju podczas uroczystego nabożeństwa, przez Arcybiskupa Białostockiego. Kapituła medalu powołana przez Stowarzyszenie uhonorowała dotychczas 5 lekarzy weterynarii tym zaszczytnym wyróżnieniem a należą do nich następujący koledzy: Jan Krupa, Michał Franciszek Sasinowski, Bartosz Winiecki,
Anatol Bacharewicz, Marian Nietupski.
Oprócz szczególnych uroczystości gościmy w naszym Klubie
przedstawicieli administracji weterynaryjnej, samorządu, związków
zawodowych i towarzystw naukowych, którzy informują nas o tym
wszystkim, co się dzieje w naszym województwie i kraju. Uczestniczymy także w smutnych wydarzeniach związanych z odejściem naszych
koleżanek i kolegów na lepszą stronę życia. Nasza obecność w takich
chwilach jest szczególnie ważna dla rodziny i bliskich zmarłego kiedy
słyszą o jego drodze życiowej i dokonaniach zawodowych. Dbamy
również i o to, aby napisać wspomnienia do” Życia Weterynaryjnego”
i Biuletynu Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Daw-
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niej obowiązek informacji o takich wydarzeniach spoczywał na Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii, obecnie zajmuje się tym PółnocnoWschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Wtedy powiadamiano
o zgonie lekarza nie tylko miejscowe środowisko lecz także sąsiednie
województwa. Obecnie w dobie prywatyzacji wielu kolegów nie ma
czasu na udział w takich smutnych wydarzeniach, lub uważa iż jeśli
już starszy wiekiem kolega nie był im znany osobiście to nie muszą
uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Wszystkie spotkania odbywają się w siedzibie Izby, gdzie honory
domu sprawuje pani Jolanta Bogucka – kierownik biura, która stwarza
zawsze przyjazną atmosferę i dlatego czujemy się tam jak u siebie. Mamy nadzieję, że powoli nasze szeregi zasilą następni członkowie Klubu, czego dowodem było uczestnictwo na naszym ostatnim spotkaniu
we wrześniu młodej stażem emerytki kol. mgr Małgorzaty Makarskiej.
Sympatyczna nowa członkini zjawiła się ze wspaniałym tortem i pokaźną butelką wina, wnosząc wiele ożywienia w naszym spotkaniu.
Mamy nadzieję, że liczebny udział w naszych klubowych spotkaniach
będzie wzrastał w miarę jak kolejni przedstawiciele naszej korporacji
będą przechodzić na zasłużony odpoczynek.
■
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Sławomir Mioduszewski
Wysokie Mazowieckie

POLSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA
WETERYNARYJNA WE LWOWIE
Z inicjatywy dr Jacka Łukaszewicza Prezesa Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej oraz wieloletnim staraniem dr Zbigniewa Wróblewskiego członka Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej w dniu
19 września 2012 r. na terenie Narodowego Uniwersytetu Medycyny
Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie
odbyła się konferencja na temat:” Historia Rozwoju Nauk Weterynaryjnych we Lwowie w latach 1784-1914”.
Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Wasilij Gunczak Rektor tej
Uczelni.
Ze strony polskiej wykłady wygłosili prof. dr hab. Paweł Sysa oraz
dr Zbigniew Wróblewski, a ze
strony gospodarzy prof. Antoni Gamota, prof. Kiriłow oraz
prof. Padura.
W konferencji oprócz licznie zgromadzonych przedstawicieli uniwersytetu i lwowskiej administracji weterynaryjnej wzięła udział ponad
trzydziestoosobowa grupa lekarzy weterynarii z Polski. Północno Wschodnią Izbę Lekarsko Weterynaryjną reprezentowali: Andrzej Czerniawski –
Prezes oraz członkowie rady w
osobach: Marian Czerski, Sławomir Mioduszewski i Emilian Kudyba. Wykłady doty-
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czyły między innymi zarysu losów lwowskiej szkoły weterynaryjnej,
początków nauczania oraz genezy powstania lwowskiej szkoły weterynaryjnej. W trakcie konferencji zostały w kolejnych referatach przybliżone postacie profesora Henryka Kadayi – współtwórcy dwóch uczelni
lwowskich, profesora Józefa Szpilmana – pierwszego Rektora Akademii Weterynaryjnej we Lwowie oraz profesora Stanisława Królikowskiego wybitnego chirurga weterynaryjnego, organizatora szkoły weterynaryjnej i życia społeczno-zawodowego we Lwowie.

Początki Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie sięgają
Galicji pod panowaniem Habsburgów.
Pierwsza, na ziemiach polskich, katedra zajmująca się chorobami
zwierząt istniała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego
w latach 1784-1849 i tam zaczęto czynić starania o założenie samodzielnej szkoły weterynaryjnej. Ale dopiero uchwała Sejmu Galicyjskiego
w roku 1871 umożliwiła zakupienie z funduszów krajowych posesji we
Lwowie przy ul. Kochanowskiego 67, z przeznaczeniem na budowę
takiej szkoły.
Prawie 10 lat starano się o zgodę cesarską i dopiero 1 października
1881 roku otwarto Szkołę Weterynarii, której dyrektora i profesorów
mianował cesarz, a nadzór sprawowało Ministerstwo Wyznań i Oświaty. Językiem wykładowym był od początku język polski. Studia trwały
trzy lata. Dyplomy ukończenia miały tekst polski i łaciński oraz nadawały tytuł lekarza weterynaryjnego (medicus veterinaris) i prawo praktyki we wszystkich krajach monarchii.
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Już po uruchomieniu szkoły trwały intensywne starania o przeniesienie jej na wyższy poziom. Dało to konkretne rezultaty i stopniowo
szkoła osiągnęła poziom porównywalny z innymi uczelniami akademickimi. Studia zreformowano i przedłużono do lat czterech (1897/98),
zmieniono nazwę na Akademię Weterynaryjną (1898/99), zamiast dyrektora zjawił się rektor. Na dyplomie pozostał jedynie tekst łaciński.
W latach 1908 i 1909 nastąpiło dalsze podniesienie rangi uczelni:
prawo habilitacji docentów, nadawania stopnia doktora medycyny weterynaryjnej, wybierania rektora przez profesorów. Towarzyszyły temu
stopniowe reformy programu studiów i wzrost ilości etatów profesorów i asystentów, a także dotacji z państwowej kasy (wiedeńskiej).
Wprowadzono też opłaty za studia.
Wyrazem współpracy Akademii Weterynaryjnej z innymi uczelniami Lwowa były wykłady z podstawowych nauk przyrodniczych
prowadzone w latach 1881-1918 przez profesorów uniwersytetu, politechniki i Akademii Rolniczej w Dublanach. Niektórzy profesorowie
Akademii Weterynaryjnej prowadzili przez wiele lat wykłady ze swoich specjalności w innych uczelniach lwowskich. Szkoła i Akademia
Weterynarii przez cały okres „galicyjski” (1881–1918) miała etatową
kadrę profesorską złożoną prawie wyłącznie z Polaków i wykłady prowadzone były w języku polskim, co nadawało jej polski charakter. Polacy stanowili 81 proc. słuchaczy. Cieszyła się też powodzeniem
u innych narodów słowiańskich monarchii, a nawet poza nią
(Czechów, Rusinów, Chorwatów, Bułgarów i innych). Do roku 1918
wydano 511 dyplomów lekarzy weterynarii (w tym 363 Polakom), stopień doktora medycyny weterynaryjnej uzyskało w Akademii 17 osób
(w tym 11 Polaków).
Program i miejsce konferencji dostarczyło nam wielu emocji, było
wyjątkową lekcją historii zawodu. Biorąc w niej udział mieliśmy świadomość, że stoimy u źródeł początków wyższego szkolnictwa weterynaryjnego w Polsce. Ten dzień, ta konferencja na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Następnego dnia dzięki wyjątkowej życzliwości kolegów ze Lwowa pomimo padającego deszczu zwiedziliśmy najważniejsze miejsca
historyczne tego pięknego miasta.
Krótką relację filmową z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie – link poniżej.
http://youtu.be/FJ1P73kGnuA
■
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Mieczysław Ostrowski
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ROWELE, ROWELE…
Wychodząc naprzeciw Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, postanowiłem zorganizować w Rowelach u Pani Teodozji imprezę integracyjną. Początki są trudne. Wzajemnemu poszukiwaniu nie było
końca, ale humory niczym kompas pozwoliły się w końcu odnaleźć
w gościnnym domu.
Następnie udaliśmy się wszyscy do Wiżajn (miejsce urodzin autora, przepraszam za prywatę) gdzie przedstawicielka „Macierzanki”
ugościła nas pysznym serem – „Ser u Basi”. Szef zakupił syrop sosnowy z przeznaczeniem dla wnuków. Następnie zjechaliśmy obok wiatraków (Góra w Rowelach) bieszczadzką serpentyną do Pani Teodozji.
Rozkosze podniebienia zostały wzbogacone muzyką serwowaną przez
wyżej wymienionego organizatora.
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Królowały Czerwone Gitary, De Mono oraz utwór „Ciało
do ciała”, który szczególnie
przypadł do gustu naszym miłym koleżankom oraz dwóm
uroczym przedstawicielkom
PIW Augustów.
Znakomite jadło (kartacze,
ryby w pomidorach, domowa
wędlina, przepyszne ciasto)
przeszkadzało towarzystwu w
korzystaniu z muzyki, która jak
wiadomo łagodzi obyczaje. Jeśli
do tego dodane zostały wyborne trunki to wiadomo, że Morfeusz utulił brać weterynaryjną
tuż przed występem koguta,
który zapewne miał bezsenną
noc. „Czort jedynie wie co popchnęło mnie w to uzdrowisko” bo
„Panny Krysi” nie znalazłem i życzeń od sympatycznego pana Mietka
też nie było, a pytanie kolegi „Czy są szanty może w repertuarze?” (nad ranem), sprawiło, że jako początkujący dyskdżokej zrozumiałem ile mi jeszcze brakuje.
Cóż nikt nie jest doskonały, no może z pominięciem państwa
Szczypiniów, którzy sprawili, że towarzystwo bawiło się szampańsko
i obiecało sobie spotkanie w Andrzejki (Andrzej w przeciwieństwie do
„Panny Krysi” był i śpiewał razem z Szefem patriotyczne pieśni ze
śpiewnika).
Czekając na kolejne spotkanie, rozmyślam co oznaczały dwie łanie,
które co bystrzejsi z nas zauważyli przed imprezą pod lasem, no ale to
już temat na następne opowiadanie, które Wasz korespondent zapewne popełni po następnej imprezie.
Panno Krysiu gdziekolwiek jesteś, pozdrowienia od sympatycznego pana Mietka, Pucio, Pucio … bo mimo wieku, szronu na głowie,
wiem, że gdzieś jesteś, mówi mi to maj w sercu.
Weterynarz z Wiżajn (ten od „Starszych Panów”)
P.S. Ci, którzy nie byli nigdy nie dowiedzą się co stracili.
■
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Prywatna praktyka weterynaryjna w Białymstoku

ŻEGLARSKA WYPRAWA
DLA PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN
Wyruszamy na kolejną poważną wyprawę. Plan jest następujący:
Lecimy samolotem Dublina, stolicy Irlandii. Tam okrętujemy się na pokład 13 metrowego, 2 masztowego jachtu Polonus i pokonując Morza
Irlandzkie i Północne dopływamy do
Stavanger w Norwegii.
Rozpoczynamy pechowo. Jeden z
naszych sterników na którego bardzo
liczyliśmy, tłumacząc się niejasno zrejterował dzień przed wyjazdem zostawiając trzech amatorów na pastwę losu
i żywiołów. Nie bacząc na to ruszamy
Makieta platformy wiertniczej
w nieznane.
Oczekując na płynącego z Islandii
Polonusa postanowiliśmy zwiedzić Dublin. Wmieście tym obowiązują 3 języki
urzędowe dokładnie w następującej.
kolejności-Angielski, Polski i Galicyjski
(Galik). Pierwsze kroki skierowaliśmy
do słynnego browaru założonego w 1775 roku przez Arthura Guinessa. Pro- Wiadomo gdzie
dukowane tam piwo znane jest na całym świecie gdzie wypija się go dziennie ok. 10 milionów kufli ! Piwo to produkowane jest na bazie wyselekcjonowanego jęczmienia, źródlanej wody,
chmielu i drożdży. Do gazowania używa się oprócz dwutlenku węgla również azotu. Efektem jest delikatna
W irlandzikm pubie
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Loch Ness

Tęcza niczym brama do raju

U Jamesona

„mleczna” piana, która nadaje piwu pewien ekskluzywny smak. Zwiedzaliśmy pomieszczenia starego browaru z zachowanym wyposażeniem i poznawali proces produkcji przedstawiony w postaci pomysłowych video prezentacji.
Degustacja tego jedynego w swoim rodzaju trunku odbywała się
na oszklonym tarasie z widokiem na panoramę Dublina. Klasyczny
Guiness to piwo z bardzo charakterystyczna goryczką i wyraźnie przydymionym smakiem. Zgodnie z regułami sztuki piwo jest ciemne jak
noc w kopalni i nie przepuszcza absolutnie żadnego światła. Spożyciu
towarzyszy charakterystyczny zapach dymno-karmelowy a piwo pije
się z najwyższą przyjemnością.
Aby nie wychodzić z nastroju wieczorem odwiedziliśmy kilka pubów delektując się niesamowicie zabawową atmosferą (śpiewom i tańcom nie ma końca) i wspaniałym irlandzkim piwem, którego każdy
pub serwuje po 8-10 gatunków.
Następnego dnia wybraliśmy się do Trinity College (Kolegium
świętej Trójcy). Jest to irlandzka uczelnia założona w 1592 roku przez
Królową Elżbietę 1. Obejrzeliśmy przechowywana tu księgę z Kells.
Jest to bogato ilustrowany przez celtyckich mnichów manuskrypt z ok.
800roku. Księga ta zawiera teksty 4 ewangelii wraz z notami wstępnymi i komentarzami, będąc jednym z najważniejszych zabytków chrześcijaństwa irlandzkiego i średniowiecznej sztuki sakralnej. Następnie
przeszliśmy do starej biblioteki tzw. Long Room. Głowna sala ma prawie 65 metrów długości. Mieści się tutaj na 2 poziomach 200000 najstarszych książek. Wzdłuż ścian stoją popiersia wielkich pisarzy i filozofów świata zachodniego. Do innych skarbów można zaliczyć jeden
z egzemplarzy proklamacji Republiki Irlandii z 24. 04. 1916. Znajduje
się tu również słynna Brian Baru Harp. Harfa wykonana z drzewa dębowego i wierzbowego i 29 mosiężnymi strunami. Stała się ona irlandzkim symbolem narodowym.
Zwiedziliśmy również zbudowany w latach 1202-1224 Zamek Królewski w Dublinie podziwiając znajdujące się tam muzea i kolekcje.
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Na Morzu Północnym

Muzeum Titanica" w Belfaście

Odwiedził nas mieszkający w Irlandii kolega z Białegostoku zabierając
na wycieczkę na wieś. Podziwialiśmy piękne pagórkowate krajobrazy
i malowniczą przyrodę. Zwiedzaliśmy stare miejsca modłów i cmentarze pełne celtyckich krzyży. Widzieliśmy również siedzibę samego
A. Guinessa położoną na jeziorem o tak ciemnej wodzie jak produkowane przez niego piwo.
Ostatniego dnia odwiedziliśmy mieszczącą się obok naszego hotelu destylarnię whiskey założoną w 1780 r. przez Johna Jamesona. Sentencją rodziny było hasło „Sine Metu” czyli „Bez Obaw”. które pojawia
się na każdej butelce pochodzącej z destylarni. Do produkcji whiskey
stosuje się 3 składniki – czystą irlandzką wodę, słód i nieprzetworzone
ziarna jęczmienia. Kluczem do niepowtarzalnego, delikatnego smaku
whiskey marki Jameson są trzy oddzielne procesy destylacyjne. Amerykański Bourbon destylowany jest tylko raz zaś szkocka whisky podwójnie. Rocznie w ponad 120 krajach sprzedaje się ok 22mln butelek
tego trunku.
Nareszcie przypłynął nasz Polonus! Martwiliśmy się mocno ponieważ płynący równolegle bliźniaczy jacht Rzeszowiak trafił na sztorm,
w którym połamało mu maszt i zginął jeden z członków załogi.
Nasz jacht był trochę sfatygowany, ale cały. Zrobiliśmy zaprowiantowanie, wrzuciliśmy nasze rzeczy na pokład i w drogę. Kolejnym
portem był Belfast w Irlandii Północnej. Pomimo sprzyjającego wiatru
płynęliśmy tam ok. 25, 5 godziny. Musieliśmy dostosować się do trwających po 4 godz. wacht pokładowych przez całą dobę bez względu na
pogodę. Było nas tylko pięcioro więc kapitan i bosman zmieniali się co
6 godzin (tak nam nasz „kolega” dogodził). Do tego dochodziła wachta
kuchenna co 4 dni. Pierwszej doby największym problemem była jednak walka z chorobą morską. A morze było nieubłagane i rzucało naszym jachtem jak małą łupinką. Do Belfastu dopłynęliśmy prawie na
czczo, z podkrążonymi oczami i zielono niebieską barwą twarzy.
Pierwsze koty za płoty, co to dla nas. Ruszamy do miasta. Doszły nas
pogłoski o zamieszkach, atakach IRA itp. Belfast okazał się spokojnym,
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Przechyły były

Kolejny obrotowy most
na kanale Kaledońskim

Wyjście na Morze Północne

pełnym turystów miastem. Pospacerowaliśmy po centrum i ruszyliśmy
do Muzeum Titanica. Zostało one otwarte 31. 03. 2012 roku. Powstało
ono by uhonorować tak konstruktorów jak i ofiary. Budowa statku Titanic rozpoczęła się 31. 03. 1909 z zakończyła 02. 04. 1914 w suchym
doku mieszczącym się obok muzeum.
Bryła muzeum składa się z 4 dziobów statku zwróconych w 4 strony świata, wznoszących się na wysokość ponad 27 metrów. Można tu
doświadczyć pełnej historii jednostki. Na 9 interaktywnych ekspozycjach pokazano etap po etapie budowę statku. Zrekonstruowano nie
tylko pełnowymiarowe sale balowe i restauracje, ale także kabiny 1, 2
i 3 klasy oraz łodzie ratunkowe. Wszystko wzbogacone jest odgłosami
stoczni czy też ludzi ratujących życie tej strasznej nocy. Ponadto znajdują się tam podwodne materiały nakręcone Dr. Ballarda podczas ekspedycji do wraku w 1988roku.
Wieczorem wypłynęliśmy z portu. Musimy podporządkowywać
się pływom, w przeciwnym razie może okazać się, że po 8 godzinach
płynięcia jesteśmy dalej od celu niż przed wypłynięciem. Zmierzamy
w kierunku Szkocji i Kanału Kaledońskiego.
Morze Irlandzkie przywitało nas silnym bocznym wiatrem i wysoką falą. Padał deszcz. Momentami łódź tak mocno przechylała się na
bok, że nieomal masztem dotykała wierzchołków fal. Zmienialiśmy się
przy sterze co kilka godzin, o spaniu nie było mowy, wewnątrz jachtu
wszystkie nie umocowane przedmioty przemieszczały się i spadały na
ziemię. Po pokładzie przemieszczaliśmy się przypięci pasami bezpieczeństwa do części trwałych łodzi. Byliśmy mokrzy od stóp do głów.
Ranek był słoneczny, ale silny wiatr wiał nadal. Do kanału pozostał
cały dzień żeglowania. Całe szczęście, że mamy plasterki, które po
przyklejeniu za uchem łagodzą skutki choroby morskiej. Dopływamy
do portu w Port Elen. Nocujemy na cumach. Rankiem 12 wrześnie,
przy pierwszym otwarciu śluzy w Corpach Polonus wchodzi do Kanału Kaledońskiego. Łączy on szkockie wybrzeże wschodnie z zachod-
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Wodospad prosto na pokład

Preikestolen

nim niedaleko Fort Wiliams. Kanał ma łączną długość 107 km. Na jego
trasie leżą 4 jeziora, między innymi słynne Loch Ness. Oprócz 29 śluz
znajdują się tam również 4 akwedukty i 10 obrotowych mostów. Rozpoczyna się schodami neptuna, które składają się z 8 śluz ustawionych
jedna bezpośrednio za drugą.
Płynąc kanałem podziwiamy piękną szkocką przyrodę. Na jednym
z postojów część załogi przynosi ze spaceru wiadro dorodnych kurek.
Okazuje się, że nikt ich tu nie zbiera. Na kolację zjedliśmy więc jajecznicę z kurkami a na obiad zupę kurkową.
Nocujemy nad jeziorem Loch Ness. Ma ono 37 km długości i 56,4
km2 powierzchni. Z powodu zawartości torfu woda ma niską przejrzystość. Największa głębokość wynosi 226 metrów. brzegi jeziora są pagórkowate. Sławę temu zbiornikowi przyniosły legendy o zamieszkującym je potworze. Pochodzą one już z 17 wieku. Szczególnie często
potwora widziano z ruin zamku Urqumart, który zbudowany został by
chronić Glen More. Pomimo, że przepływając tamtędy uważnie wpatrywaliśmy się w głębiny Nessie nie zaszczycił nas swoją obecnością.
Widzieliśmy za to dwie ustawione w poprzek jeziora przepiękne tęcze,
przez które nasz jacht przepłynął jak przez bramy raju. Przejście Kanału Kaledońskiego zajmuje nam trzy dni. W Fort Wiliams uzupełniamy
prowiant, ostatnia śluza, obrotowy most kolejowy, przepływamy pod
30metrowym wiaduktem bojąc się czy nasze maszty pod nim się
zmieszczą i wpływamy na Morze Północne. Budzi ono nasz respekt.
Mamy przed sobą ok 700 km do przepłynięcia bez możliwości zawinięcia do portu, bez względu na pogodę. RUSZAMY w kierunku Norwegii.
Godziny mijają wolno, jacht przewala się z fali na falę, wiatr mamy
w plecy. Pogoda na morzu zmienia się jak w kalejdoskopie. Przez dwie
godziny pada deszcz, później przez godzinę świeci słońce, a za moment znowu pada. Dookoła nas po horyzont pustka. Od czasu do czasu w oddali pojawia się jakiś statek. Jedyna rozrywką są płynące od
dłuższego czasu przy jachcie delfiny. Ścigają się wesoło z łodzią co
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Fiordy w Norwegii

Księżycowy krajobraz

W głębi fiordu

chwila wyskakując ponad powierzchnię wody lub przepływając tuż
przed dziobem.
Pod pokładem wachta kuchenna próbuje coś ugotować. Słychać
przekleństwa i śmiechy. Chwila nieuwagi i garnek z ziemniakami po
raz drugi spada z kuchenki na podłogę, dobrze, że Andrzej złapał
w powietrzu lecący za nim czajnik.
Po 2 dniach wszyscy jesteśmy nieźle poobijani. Ktoś wypadł przy
przechyle z toalety, inny wyleciał jak z procy z koi ponieważ nie zapiął
sztorm klapy. Guzy i siniaki są na porządku dziennym. Z posiłkami też
bywa różnie. Gwałtowny ruch sterem i jajecznica z talerzy przemieszcza się na kolana. Salwa śmiechu z drugiej strony, stołu milknie gdy
wracający z powrotem jacht powoduje, że deser w postaci kisielu gwałtownie przywiera do sztormiaków kolegów.
Najgorsze są wachty nocne. Ciemno choć oko wykol, wycie wiatru,
szarpiące łodzią na wszystkie strony fale, często zacinający deszcz
i wszechogarniająca senność. Jak nie ma chmur można łapać orientację
na gwiazdy w przeciwnym razie pozostają tylko nikłe światełka przyrządów nawigacyjnych, Dobrze, że jesteśmy na wachcie parami.
Wpływamy na wody Norweskie. Zaczynają się pojawiać na horyzoncie platformy wydobywcze. Są one oświetlone jak wieżowce w centrum Nowego Yorku. Musimy je omijać w dużej odległości. Okręty
ochrony czujnie tego pilnują. Przyglądamy się z ciekawością przez lornetkę tym potężnym konstrukcjom.
17 września w dzienniku pokładowym pojawia się wpis: „Śliczny
wiaterek 6 B w plecy, prędkość 6 Kn, fale 6 metrów. Słonko. Na obiad
będą kurczaki jeśli nie odlecą ze stołu. Nocny slalom między platformami za nami. Było bosko”. Po 3 dniach i 3 nocach, zmęczeni, w przemoczonych ubraniach, marzący o ciepłym prysznicu i normalnej toalecie, docieramy do wybrzeży Norwegii.
Przed nami Lysefiord, jęzor morskiej wody o długości ok. 40 km,
szerokości 1-3 km i głębokości dochodzącej do 450 metrów. Żadne
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zdjęcia ani opisy nie oddadzą jego uroku. Nazwa w tłumaczeniu na
norweski oznacza „Jasny Fiord''. Ma to związek z granitowymi skałami
leżącymi po obydwu stronach fiordu. Przekraczają one niejednokrotnie
1000 metrów opadając nieomal pionowo do wody. Ze skał wypływa
mnóstwo różnej wielkości wodospadów.
Jedną z atrakcji turystycznych Lysefiordu jest Preikestolen czyli
dosłownie „ambona''. Jest to płaszczyzna 25x25 metrów wystająca poza
obrys ściany fiordu na wysokości ok. 604 metry! Bezpośrednio na
szczyt wiedzie prowadzący przez lasy, doliny i skalne urwiska szlak
turystyczny. Ma on ok 3, 8 km długości, a różnica poziomów wynosi
350 metrów. Droga ta jest tak malownicza, że mieliśmy wrażenie jakbyśmy się zanurzyli w zaczarowany świat troli i elfów. W pewnym momencie droga prowadziła gładkim grzbietem skalnym pomiędzy leżącymi w dole na różnych poziomach mniejszymi i większymi jeziorami.
Wokoło leżały jakby porozrzucane ręką olbrzyma potężne głazy. Nigdzie nie było żadnych zabezpieczeń, więc gdy zobaczyłem w oddali
słupki z łańcuchami na wysokości kolan włos mi się zjeżył na głowie.
Była to drewniana wąska kładka położona nad kilkudziesięciometrową
przepaścią.
Widok rozciągający się z samej Preikestolen jest nie do opisania, to
trzeba samemu przeżyć i zobaczyć. Chmury przepływaj, a pod nami,
a płynące dołem duże promy wyglądają jak malutkie zabawkowe łódeczki. U stup mamy ponad półkilometrową przepaść/oczywiście bez
żadnych zabezpieczeń a wokoło niczym nieograniczoną przestrzeń
wypełnioną widokiem skalnych masywów o niesamowitym surowym
uroku.
Płyniemy do końca fiordu, do miasteczka Lysebot. Chcemy zobaczyć jeszcze jedną atrakcję Kjeragbolten, czyli, głaz zaklinowany między dwoma masywami skalnymi na wysokości 1000 metrów ponad
fiordem.
Zatrzymujemy się na widok spadających z wysokości ponad 400
metrów olbrzymich mas wodnych, to wodospad Hengjanefossen. Bosman skierował jacht w jego kierunku, ostrożne podpływając tak blisko,
że można było wprost na pokładzie brać prysznic. Staliśmy w białej,
utworzonej z rozbitych kropelek mgle a z góry wprost nad nami z rykiem spadały tony wody. Niestety, z powodu złej pogody nie udało się
nam odbyć zaplanowanej wycieczki. Czas naglił musieliśmy przekazać
jacht w terminie.
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Zatrzymaliśmy się w osadzie Florli. Była tu kiedyś elektrownia
wodna, obecnie muzeum. Atrakcją tego miejsca są prowadzące do góry
wzdłuż starego rurociągu liczące 4444 stopnie drewniane schody.
Wchodząc nimi można podziwiać widoki i leżący u stóp fiord. Na
szczycie rozciągał się wręcz krajobraz księżycowy. Wypełnione krystalicznie czystą wodą jeziorka, pokryta śniegiem skalna płaszczyzna,
świecące słońce i kilkaset metrów w dole szmaragdowy fiord.
Zatrzymaliśmy się na nocleg w Tau. Szukamy obsługi portu. Po
kilkudziesięciu minutach znajdujemy tablicę informującą o obowiązujących opłatach oraz informację iż odpływając mamy pieniądze w kopercie z nazwą jednostki pływającej wrzucić do wiszącej obok skarbonki. To jest możliwe tylko w Norwegii.
Skoro świt odpływamy, ale co to, nagle silnik krztusi się i przestaje
pracować. Śruba jest oplątana grubą liną cumowniczą, niefrasobliwie
zostawioną w wodzie przez obsługę mieszczącej się obok fermy produkującej narybek łososia. Bez pomocy nurków nie da rady.
Główny ichtiolog okazuje się być polakiem. W oczekiwaniu na pomoc rozmawiamy. Interesuje mnie hodowla łososia. Dowiaduję się, że
z pływającego po fiordzie basenu o średnicy 50 i, głębokości 20 metrów
uzyskuje się w ciągu 15 miesięcy 800 ton łososia! Koszt wyhodowania 3
kg ryby wynosi ok 20 zł. Dowiadujemy się również, że łososie karmione są mieszankami przemysłowymi i niekoniecznie są uważane za
zdrową żywność.
Ciekawi byliśmy jak Polacy radzą sobie w Norwegi. Otóż sprzedawczyni w sklepie zarabia ok. 20000 zł miesięcznie, hydraulik potrafi
wyciągnąć i 30000. Wynajęcie przeciętnego mieszkania kosztuje ok
3000 zł miesięcznie, piwo ok 15-20 zł puszka. Jako ciekawostka może
służyć fakt, że za przekroczenie prędkości o 20 km ponad dozwoloną
nasz ichtiolog zapłacił mandat w wysokości 3800 zł.
Nurkowie spisali się na medal, możemy płynąć dalej. Na pocieszenie za stracony czas dostaliśmy 6 zgrzewek piwa, STAVANGER czeka.
Dopływamy tam około 14 po południu. Wygląd miasta jest niesamowity. Bloki mieszkalne stoją nad samym fiordem. Szokująco wygląda ogromny kilkupiętrowy prom stojący tuż przed oknami zwykłych
szeregówek. Jest on tak wielki jak trzy zestawy takich domów.
Stavanger prawa miejskie uzyskał w 1125 roku. Przez długi czas
najważniejszymi gałęziami przemysłu miasta były żegluga, przemysł
stoczniowy i produkcja konserw rybnych. W 1969 roku rozpoczął się
nowy boom, kiedy to po raz pierwszy odkryto złoża ropy naftowej na
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Morzu Północnym. Stavanger został wybrany na stolicę norweskiego
przemysłu naftowego.
Najważniejsze światowe koncerny mają tam swoje biura, które
nadzorują wydobycie ropy naftowej na Morzu Północnym. Ma tu swoją siedzibę firma Statoil.
Stary Stavanger znajduje się tuż obok centrum miasta. Niesamowicie wyglądają 18-19 wieczne piękne drewniane domy na tle nowoczesnych 21 wiecznych budowli.
Centrum jest małe i kameralne z wąskimi uliczkami i otwartymi
przestrzeniami wolnymi od ruchu samochodowego. Każdy domek jest
tam zjawiskowy i niepowtarzalny, zaś liczne puby i restauracje przyciągają niesamowitym klimatem i wystrojem. W czasie weekendu całe
centrum pełne było setek młodych bawiących się ludzi, niechętnie udaliśmy się do hotelu.
Rano postanowiliśmy obejrzeć znajdujące się w porcie Muzeum
Ropy Naftowej. Można tam się dowiedzieć wszystkiego na temat jej
powstania, wydobycia i przetwórstwa. Obok eksponatów statycznych
są tam liczne animacje i prezentacje multimedialne.
Chodząc między makietami platform wydobywczych zrozumiałem w końcu, że to po prostu małe miasteczka z całą infrastrukturą
i lądowiskami helikopterów, tylko otoczone wodą. Ludzie mieszkających na nich po pracy chodzą do kina i po zakupy. To co widzimy nad
wodą jest jak wierzchołek góry lodowej, dużo większa część platformy
znajduje się pod wodą.
W salach muzeum eksponowane są wyposażenia stosowanego
przez pracowników platform od kombinezonów nurków poprzez kapsuły remontowe i ratunkowe po olbrzymie wiertła.
W dwu salach kina 3d obejrzeliśmy kolejno film o tym jak jest zbudowana i jak funkcjonuje platforma i drugi o niebezpiecznej pracy nurków przy remoncie i konserwacji części podwodnych.
Pełni wrażeń wróciliśmy do portu. Tam przekazaliśmy Polonusa
nowej załodze, która miał nim płynąć do Polski. Sami zaś udaliśmy się
na lotnisko gdzie mieliśmy samolot do Warszawy. Tu również Norwegia nas zaskoczyła. Lotnisko było samoobsługowe. Od momentu wejścia do budynku do drzwi samolotu była pełna samoobsługa. Pierwszym człowiekiem, który nas przywitał była stewardessa. Sami widzicie, że podróże kształcą.
■
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GRANITOWY TESTAMENT
Zbiór opracowań dotyczących historii medycyny weterynaryjnej
wzbogacił się o kolejną pozycję, którą stanowi praca Włodzimierza
A. Gibasiewicza Życie godne pomnika, prezentująca dramatyczne losy
trzydziestu trzech polskich lekarzy weterynarii żyjących w ubiegłym
stuleciu. Bohaterowie kolejnych rozdziałów to: Paweł Wiktorski, Zenon
Skrzek, Bolesław Wrzask, Stanisław Kryński, Józef Stefan Koprowski,
Ryszard Rowiński, Bazyli Martysz, Mieczysław Dawidowicz-Mądracki, Mieczysław Jamro, Bolesław Chodorowski, Franciszek Śmiałowski, Bronisław Wcisło, Franciszek Wojtal, Eugeniusz Górniewicz, Marian Wilkin, Mirosław Jerzy Kuźnicki, Aleksander Sielicki, Zbigniew
Wolwowicz, Mieczysław Zalasiński, Bronisław Szeremeta, Kazimierz
Gintrowicz, Eugeniusz Skalmowski, Władysław Lewkowicz, Wanda
Dubieńska-Nowak, Henryk Semrau, Tadeusz Podbielski, Feliks Józef
Albrycht, Helena Bujwid-Jurgielewiczowa, Józef Hawryluk, Augustyn
Józef Flak-Wierzbicki, Aleksander Kusio oraz Edward Ostrowski i Wacław Bieńkiewicz. Przytoczenie tej „kolumny duchów” jest w pełni
uzasadnione. Każda z tych postaci – jak sugeruje w tytule autor – jest
godna pomnika. Czy współczesny student weterynarii zna chociaż jedno z tych nazwisk? Czy potrafimy powtórzyć choćby jedno słowo
z ostatniej rozmowy tych cichych bohaterów? Określenie „bohater” nie
jest tu na wyrost. W recenzowanej pracy znalazły się świadectwa i dowody bohaterstwa tych – najczęściej skromnych – ludzi skrupulatnie
zebrane przez autora.
Omawiana publikacja jest kontynuacją wcześniejszej pracy dotyczącej losów lekarzy weterynarii NN – Nieznani Niepowtarzalni. Zadziwiające losy lekarzy zwierząt (2010). Włodzimierz Gibasiewicz pisze, iż
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prezentuje drogę życiową przypadkowo wybranych lekarzy weterynarii, którym dane było przeżyć ciężkie czasy wojny i pracować w zawodzie w pozornie
wolnym kraju. Musimy zatem mieć świadomość, iż tych nieznanych niepowtarzalnych było znacznie więcej. Przypominając nazwiska i życiorysy
kilkudziesięciu lekarzy weterynarii – podkreśla W. Gibasiewicz – (…) pragnę pokazać, że w tak małej grupie zawodowej znalazło się tak wielu patriotów, wielu dzielnych i mężnych, i godnych wyniesienia na pomniki. Tak mała,
a zarazem wielka duchem grupa skromnych i oddanych ojczyźnie ludzi. Czy to
nie zadziwiające?
Wszystko, co wiąże się z tą książką jest zadziwiające, przede
wszystkim zaś niezwykła pracowitość jej autora, doktora nauk weterynaryjnych, publicysty i historyka. Włodzimierz Gibasiewicz jest autorem ponad 130 artykułów naukowych i popularno-naukowych, podręcznika dla lekarzy weterynarii Choroby królików (PWN, 1989) oraz
książek: Psy znanych i lubianych (1992), Sylwetki wielkopolskiej weterynarii
(2003), Spotkania po latach (2007), Cztery psy i ja (2009), Niepowtarzalni.
Lekarze weterynarii – ofiary II wojny światowej (2009), Nieznani niepowtarzalni. Zadziwiające losy lekarzy zwierząt (2010) oraz przyjętej do druku
w wydawnictwie Bellona pracy Lekarze weterynarii – ofiary II wojny światowej. Od wielu lat jest redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Pracuje też zawodowo
jako prywatny i urzędowy lekarz weterynarii w Dusznikach Wielkopolskich.
Nie tylko bohaterowie książek Włodzimierza Gibasiewicza są godni pomnika, ale także ich autor, który zasłużenie otrzymał Odznaczenie
Honorowe Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Autorowi
wyróżniającej się książki weterynaryjnej. Przyznano mu je w roku bieżącym za pracę Lekarze weterynarii – ofiary II wojny światowej. Jaka siła
sprawcza decyduje o tym, iż po całodziennej, odpowiedzialnej pracy
zawodowej sięga po pióro? Potrzeba? Konieczność? Poczucie spłaty
długu zaciągniętego u minionych pokoleń lekarzy weterynarii? Autor
mówi o (…) utrwalaniu pamięci, chociaż cząstki pamięci i historii o ludziach
nazywanych przez wielu sympatycznym określeniem lekarzy od zwierząt. Posiada głęboką świadomość, iż przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to
nawzajem powiązane ogniwa naszych dziejów, a historia to świadek czasów, światło prawdy, żywa pamięć, mistrzyni życia, zwiastunka przyszłości
(Liwiusz). O zainteresowaniach historycznych Włodzimierza Gibasiewicza zadecydował z pewnością swoisty genius loci. Pochodzi z Wielkopolski, której mieszkańcy zapisali chlubną kartę w historii polskiej
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oświaty, szczególnie zaś w dziewiętnastym i na początku dwudziestego stulecia. To tam uformowała się słynna szkoła organiczników poznańskich, która odegrała ogromną rolę w kształtowaniu świadomości
narodowej Polaków i odrodzeniu życia gospodarczego w niepodległej
Polsce. Do Technikum Weterynaryjnego uczęszczał we Wrześni,
w mieście, gdzie najdłużej trwały strajki szkolne, opór przed germanizacją w obronie polskości i wiary. To uczennica jednej z tamtejszych
szkół, Bronka Śmidowiczówna, zwróciła nauczycielowi Katechizm
w języku niemieckim, trzymając go przez fartuszek, by – jak powiedziała – nie splamić sobie rąk. Bez wątpienia dramatyczne dzieje Wielkopolski i żywa pamięć o nich ukształtowały świadomość historyczną
Włodzimierza Gibasiewicza, jego szacunek dla przeszłości i zainteresowania losami przedstawicieli jego korporacji zawodowej, co zaowocowało wieloma cennymi publikacjami.
Życie godne pomnika to książka ważna i potrzebna, będąca wynikiem benedyktyńskiego trudu jej autora. Jest ona czymś znacznie więcej niż prezentacją trzydziestu trzech sylwetek lekarzy weterynarii, wywodzących się przeważnie z Kresów Południowo-Wschodnich, o których losach bardziej zdecydowała historia niż oni sami. Włodzimierz
Gibasiewicz przytacza tu wspomnienia spisane przez samych bohaterów poszczególnych rozdziałów, cytuje wiele listów, relacji udostępnionych bądź złożonych przez rodziny na potrzeby niniejszej książki.
Wyłaniają się z nich bohaterskie postacie lekarzy sportretowanych na
tle burzliwej i tragicznej epoki. Mamy tu jasno zarysowane tło historyczne relacjonowanych wypadków i zdarzeń. Poznajemy również realia niespokojnego dwudziestego stulecia oraz wiele szczegółów dotyczących życia politycznego i społecznego, ale i tych odnoszących się do
działalności zawodowej lekarzy weterynarii w okresie międzywojennym. W kontekst historyczny (deportacje sowieckie, deportacje hitlerowskie, w niewoli niemieckiej, w niewoli rosyjskiej) doskonale wprowadza czytelnika syntetyczny wstęp, którym autor opatrzył swą pracę.
Zapoznając się z sylwetkami tych niezwykłych ludzi poznajemy ich
życie rodzinne i zawodowe, ale również ich stosunek do ojczyzny, sposób bycia, świat wartości. Wszyscy lekarze weterynarii, których autor
przywołuje na kartach książki byli patriotyczni i ofiarni. Swój zawód
i postrzeganie oraz rozumienie ojczyzny traktowali służebnie. Dla
pierwszego pokolenia wychowanego w Polsce niepodległej ona była
najważniejsza. (…) wielu – pisze Włodzimierz Gibasiewicz – zapłaciło
swoim najcenniejszym dobrem, swoim życiem za to tylko, że byli ludźmi wy-

70

Granitowy testament

kształconymi, że byli Polakami, i że byli elitą kraju. Wszyscy godni są spiżu,
w którym zastygną w swej szlachetności, godności i męstwie.
Wśród trzydziestu trzech bohaterów książki Włodzimierza Gibasiewicza znalazły się dwie kobiety: Helena Bujwid-Jurgielewiczowa,
pierwsza Polka, która uzyskała dyplom lekarza medycyny weterynaryjnej w polskiej uczelni oraz Wanda Dubieńska-Nowak. Poświęcony
tej ostatniej rozdział nosi tytuł Życie godne pomnika – z pewną skazą.
Z okresu wojny obronnej 1939 roku – pisze autor – oraz kilku lat przed nią
nie mamy żadnych informacji o jej (Wandy Dubieńskiej-Nowak – dop.
T.Z.) losie. Możliwe, że w tym czasie studiowała weterynarię (w Wiedniu,
Berlinie?). Zadziwia nas wiadomość, że w okresie okupacji hitlerowskiej podpisała volkslistę. Nie znamy bliższych okoliczności tej decyzji. To nie musi być
skaza. Volkslistę podpisał np. jeden z bardziej wziętych przed wojną
lwowskich lekarzy medycyny, Stefan Heintsch, co stanowiło doskonały
kamuflaż dla jego i synów (Pawła i Piotra, który zginął zakatowany na
Zamku w Lublinie) patriotycznej działalności konspiracyjnej. Uwieczniony został przez Grzegorza Mazura i Jerzego Węgierskiego w kompendium Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny (Katowice
1997).
Książka Życie godne pomnika ocala od zapomnienia kilkudziesięciu
bohaterskich lekarzy weterynarii. Pozwala zrozumieć – jak to napisał
Aleksander Sołżenicyn w Archipelagu Gułag 1918-1956, właśnie w odniesieniu do Jerzego Węgierskiego, porucznika AK, aresztowanego
w 1945 roku przez NKWD i zesłanego na 10 lat do łagru – co to jest polska duma i na czym polegał sekret polskich powstań, tak pełnych zapamiętania.
(…) Gdyby wszyscy byli tak dumni, to jaki tyran by się ostał? Myślę, że te
słowa można odnieść do wszystkich bohaterów książki Włodzimierza
Gibasiewicza, w szczególności zaś do Bronisława Szeremety i Mariana
Wilkina.
Życie godne pomnika to książka doskonale udokumentowana, wycyzelowana do ostatniej kropki. Jej autor jest wprawdzie szlachetnym pasjonatą, historykiem-amatorem, lecz wielu badaczy zawodowo parających się tą dziedziną wiedzy mogłoby mu pozazdrościć znajomości
warsztatu metodologicznego historyka: umiejętności krytyki oraz interpretacji źródła historycznego, dociekliwości w badaniu faktu naukowego, uczciwości i rzetelności wreszcie. Włodzimierz Gibasiewicz niemalże każdy dokument miał w ręku, osobiście rozmawiał z rodzinami, wyprawiając się w najodleglejsze zakątki Polski, ze zrozumiałych względów, rzadko ze świadkami opisywanych zdarzeń. Korzystał z literatu-
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ry, ale nie z cudzych przypisów, nie mając źródła w ręku. Biorąc pod
uwagę osiągnięcia badawcze Włodzimierza Gibasiewicza w zakresie
historii medycyny weterynaryjnej, bez przesady można stwierdzić, że
poświęcił życie pieczołowitemu scalaniu strzępków wiedzy o losach
wielu polskich lekarzy weterynarii (byli i tacy, którzy polskość wybrali
świadomie: vide rozdział Wybrał Polskę /Józef Hawryluk/), którzy zapisali w historii zawodu tak piękną kartę. Autor, scalając okruchy ich biografii, scala jednocześnie rozbity świat ich rodzin. Za każdym z tych
losów stoi rodzinny dramat, poranione biografie bliskich, osierocone
dzieci, cierpienie i ból. Okrutny czas nazwany, czy wyjaśniony los bliskiej sercu osoby – nawet, jeśli tragiczny – mniej boli. I to jest dodatkowy „ukryty wymiar” tej małej-wielkiej książki.
Objętość jej rozdziałów jest zróżnicowana, lecz wszystkie szkice są
jednakowo ważne. Te krótkie są niczym solidny fundament: można do
nich dodawać kolejne odkrywane fakty. Stanowią punkt podparcia
i odniesienia. Włodzimierz Gibasiewicz niezwykle starannie podał źródła zamieszczonych w książce licznych fotografii (zdecydowana większość jest publikowana po raz pierwszy). Archiwalia scharakteryzował
pod względem ilościowym, jakościowym i lokalizacyjnym. Ponadto,
książka jest zaopatrzona w indeks nazwisk („ileż to rasowych” prac
historycznych go nie posiada!) Autor zadał sobie trud dotarcia do wielu rodzin bohaterów książki, w kraju i za granicą. Spisał mnóstwo relacji, przeprowadził dziesiątki wywiadów, które stanowią nie tylko źródło wiedzy o ich ojcach i dziadach, lecz również i o nich samych.
Oprócz lekarzy weterynarii Włodzimierz Gibasiewicz uwiecznił na
kartach swej pracy jeszcze trzy postacie godne pomnika. Jedna z nich
to matka autora, Irena Gibasiewicz, która w latach II wojny światowej została wywieziona na roboty do Niemiec, pracowała niewolniczo przy budowie
torów kolejowych (Würzburg) i szczęśliwie przeżyła zasypanie podczas dywanowego nalotu aliantów na Drezno. To jej pamięci poświęcił tę książkę.
Drugą z nich jest Andrzej Przewoźnik, wielki przyjaciel, patriota, orędownik ludzkiej prawdy o nieludzkiej ziemi, dotyczącej nie tylko II wojny światowej. Był człowiekiem, który osobiście dopomagał autorowi w poszukiwaniu nazwisk lekarzy weterynarii, którzy później znaleźli się (bądź
nie) na tzw. liście katyńskiej. Ostatnia odpowiedź pisemna w tej sprawie opatrzona jest datą 9 kwietnia 2010 r. i odręcznym podpisem Andrzeja Przewoźnika. Dzień później zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. I postać trzecia: ks. Zdzisław J. Peszkowski, którego słowa autor uczynił mottem tej książki: Wielka jest skala
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niegodziwości i ludobójstwa popełnionego na Polakach. Ofiara ich życia nie
może być nigdy zapomniana. Dali przecież kształt naszej wolności. Ludobójstwo komunistyczne na milionach Polaków jest zbrodnią dotąd nieukaraną
i nie potępioną.
Książkę wydano (Warszawska Firma Wydawnicza s.c.) bardzo starannie. Jej szata graficzna, czytelna i estetyczna, została dobrze skomponowana z treścią książki. Na brunatno-brązowym tle drut kolczasty,
na który nałożono ciekawą, symboliczną fotografię: nogi mężczyzny,
jego bose stopy i obok kudłate łapy psa. Na piasku ślady stóp człowieka i zwierzęcia, dwóch utrudzonych wędrowców. Pies wierny człowiekowi. Człowiek – ojczyźnie. Są wierni po Herbertowsku. Idą.
Zwierzęta są również godne pomników. Ma go już sławny niedźwiedź Wojtek, czworonożny przyjaciel żołnierzy z Armii gen. Władysława Andersa, który przebył z nimi cały szlak bojowy przez Iran, Irak,
Palestynę, Egipt do Włoch. Brał udział w bitwie o Monte Cassino, pomagał nosić ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki czemu został uwieczniony w oficjalnym emblemacie 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii
2. Korpusu Polskiego. Być może pies, który uratował od śmierci jednego z bohaterów Życia godnego pomnika, lekarza weterynarii Aleksandra
Kusio, także zasłużył na pomnik, chociaż jego właścicielem był komendant stalagu IA w Angerapp koło Królewca?
Omawiana praca Włodzimierza Gibasiewicza została napisana dobrą polszczyzną. Autor umiejętnie zapanował nad bardzo zróżnicowanym materiałem w budowaniu całości. Każdy rozdział ma oryginalną
i przemyślaną kompozycję, odmienną od poprzedniego. Dzięki temu
książka nie nuży. Każdy jej czytelnik, mimo powagi poruszanej tu tematyki, znajdzie w tej lekturze przyjemność, której towarzyszyć będzie
refleksja: pojedynczy człowiek rzadko tworzy historię, ale zawsze podlega okrutnym jej prawom.

Włodzimierz A. Gibasiewicz, Życie godne pomnika, Warszawska Firma Wydawnicza s.c., Warszawa 2011, ss.287.

■
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IDĄ ŚWIĘTA
Zagrabiła jesień liście.
Grudzień depcze jej po piętach,
niosąc mroźny wiatru przyśpiew,
sypie śniegiem. Idą Święta.

Jak tu nie wychodząc z chaty
móc wydoić dziś bydlęta?
Niechaj doją automaty!
- w dzień powszedni oraz w święta.

Tak niedawno było lato
i pierzyły się pisklęta.
Dzisiaj młody terminator
wie już, co to prawda święta.

Posłuchałbym dziś muzyki.
Właśnie leci Afromental.
Te tony, to jakieś kwiki.
Więcej kolęd! Idą Święta.

Niósł się gwar nad wiejską drogą.
Zapachniała nieraz mięta.
Na zieloną trawkę kogoś
wysłać zechce ktoś, w te Święta.

Nam zagraża asteroida
- materii bryła zmarznięta.
Spróbujmy ją wszyscy rozgrzać
żarem naszych serc w te Święta.

Emerytur dal odległą
wsparło słowo prezydenta.
Będziesz tyrać niczym wielbłąd
dodatkowo przez dwa Święta.

Nic przy tobie mnie nie wkurza.
O przykrościach nie pamiętam
Każdy ma anioła stróża.
- ja mam ciebie, nie od święta.

Złotych gór przygasły blaski.
Diabli wzięli też procenta.
Tylko czekać Bożej Łaski
- bez pieniędzy smutne Święta.

Dobrze mi jak w siódmym niebie,
choć w kieszeni nie mam centa.
Wiem, że wesprzesz mnie w potrzebie
chociaż stówką, tak od święta.

PSL śle SMS-y
Moc reklamy niepojęta.
Jak nagarnąć z pustej kiesy?
Za co przygotować Święta?

Chór aniołów wdzięcznie śpiewa
- pewnie mają dyrygenta.
Śnieżnym puchem skrzą się drzewa.
Radość płynie. Idą Święta

Jak więc związać koniec z końcem?
Ciotki: Lodzia i Wincenta
wiedzą najlepiej pod słońcem,
jak z niczego zrobić Święta.

Ot i kończy się piosenka,
teraz będzie krótka puenta:
To co dobre wnet wymięka.
Święta, Święta... i po Świętach.

■
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Teresa Zaniewska
Warszawa SGGW

„POWIEM SŁOWO, A ŚWIAT SIĘ OTWORZY”
JUBILEUSZ 75-LECIA URODZIN I 50-LECIA PRACY NAUKOWEJ
I ZAWODOWEJ PROFESORA KRZYSZTOFA JANA WOJCIECHOWSKIEGO
Macte animo, sic itur ad astra! (Sentencja Statiusa, poety rzymskiego, ok. 45-96). Dalej młody człowieku – odwagi – tak się idzie do
gwiazd! Do tych odważnych, którzy poszli swoją drogą należy Profesor Krzysztof Jan Wojciechowski. W swoim curriculum vitae napisał:
„Mój ślub z Barbarą odbył się w rzymskim magistracie Campidoglio
z całym włoskim splendorem, prawie u stóp pomnika Marka Aureliusza”. Tenże Marek Aureliusz, syn zamożnych patrycjuszy rzymskich,
który zyskał u potomnych opinię mądrego i sprawiedliwego władcy,
w „Rozmyślaniach”, które miały wiele wydań, a jedno z nich ukazało
się w „Bibliotece Europejczyka”, w księdze siódmej dowodzi:
„Wszystko jest nawzajem powiązane, a węzeł to święty. A zgoła nic nie
ma, co by nawzajem było sobie obce. Ułożone to bowiem zostało we
wspólny ład i współtworzy porządek w porządku tego samego świata.
Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we
wszystkim, i jedna istota, i jedno prawo, jeden rozum wspólny wszystkich stworzeń rozumnych, i prawda jedna. I jeden wreszcie ideał doskonałości stworzeń o wspólnym pochodzeniu i wspólnym rozumie”.
Biografia Profesora Krzysztofa Wojciechowskiego jest tego przykładem. Można by ją wprawdzie streścić lakonicznie, z czego z pewnością Profesor byłby niezmiernie rad: „Urodziłem się, żyłem i żyję”. Ja
mogłabym to wyznanie uzupełnić: „Urodziłem się, żyłem i żyję. I moje
tylko to, co niczyje”. To, oczywiście, metafora. Moje uzupełnienie podkreśla to nieustanne dążenie Profesora do oryginalności, do odkrywania nieznanych dróg, lądów i przystani. Trafnie i pięknie ujął to Władysław Sebyła w wierszu „Otwarcie”:
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- Myślałeś:
- powiem słowo, a świat się otworzy,
zaklęty słowem, jak sezam dziecinny,
a kiedy ujmę w dłonie żywioł płynny,
to przyjmie kształty dłoni, co go tworzy.
I ponazywam świat i jego rzeczy,
słów się nauczę wszelkich, jakie są.
To będzie moja walka – i mój trud człowieczy –
i moje zwycięstwo nad mgłą.
Ta ciekawość świata i ludzi, mądrości przyrody i wciąż niezbadanych do końca pokładów jej tajemnic inspirowała Profesora nieustannie. Taki nasz Jubilat jest: „Niepokorny- Marzyciel”. A przecież to marzenia od wieków popychały naprzód świat, były motorem cywilizacyjnego postępu.
Profesor Krzysztof Wojciechowski: zodiakalny Skorpion: miły,
twardy i kłuje. Wojownik, pracowity, aktywny. Otwarty na świat, ale
jednocześnie zdolny do refleksji. I oto mamy już szkic do portretu. Inteligencja wrodzona: ojciec, Zdzisław Jacek, absolwent l”Ecole Commerciale w belgijskim Liege, główny księgowy w „Warcie”, członek Ligi
Morskiej i Kolonialnej, żeglarz morski z głową pełną marzeń o rejsie
dookoła świata na „Zawiszy Czarnym”, który zaplanował na rok 1940,
ale „pożeglował”, z woli historii i rozkazu sowietów, do gułagu za kręgiem polarnym, na północ od Murmańska, którego bramy otwarły się
dopiero po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Stamtąd wiodła droga
długa i żmudna do armii polskiej formowanej w 1942 roku pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Zdzisław Jan Wojciechowski
przeszedł do historii wraz z bitwą o Monte Cassino. „Są bitwy, na które
nie pada pył zapomnienia. Bierze je na swoje skrzydła legenda i zanosi
«do narodowego pamiątek kościoła». Do nich należy właśnie bitwa
o Monte Cassino”. (Gen. Władysław Anders). Z Krzyżem Walecznych,
dyplomowany sierżant podchorąży, w 1947 roku wrócił do Polski. Wybrał drogę trudną i bolesną, ale szedł z Polską w sercu.
Matka – Irena de domo Przytulska, absolwentka Prywatnej Szkoły
Handlowej w Warszawie, pracownica sekretariatu Józefa Becka, Ministra Spraw Zagranicznych, stenografistka w sejmie RP, lekkoatletka
w latach trzydziestych XX wieku mistrzyni juniorek Warszawy w rzucie dyskiem i kulą, w latach osiemdziesiątych tegoż stulecia, zafascyno-
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wana turystyką, została przewodniczką rajdów pieszych organizowanych przez PTTK.
Ojciec Zdzisław Jacek i matka Irena. Ludzie nieprzeciętni. W niezwykłości ich świata i niepodległości myślenia tkwią korzenie osobowości Profesora. Oni pierwsi wskazali ten punkt podparcia, dzięki któremu mógł dźwignąć Ziemię. Jeżeli rodzice nadają synowi imię
Krzysztof, to tak, jakby mu życzyli, aby „sięgał dalej” (łączy się to z legendą o św. Krzysztofie i etymologią imienia „christophoros” –
„niosący Chrystusa”), „na druga stronę rzeki” i aby dał sobie radę we
wszystkich trudnych przejściach. Nic zatem dziwnego, że nasz Jubilat
wyrósł na człowieka dzielnego i zaradnego. Gdy staje nad rzeką musi
sam sprawdzić, co jest po jej drugiej stronie. Przejście przez wodę, to
odwieczny symbol wielkiej przemiany w życiu, podjęcia ważnych decyzji, rozpoczęcia nowego etapu. Ojciec Zdzisław Jacek i matka Irena.
Są już na drugim brzegu rzeki. Syn, po przeciwnej stronie, powtarza za
Marylą Wolską:
Wiem, że ich odzyskam oczyma,
Wiem, że ich rozpoznam ustami,
Wiem, że mi wyjdą naprzeciw ci sami
Wiem…
Ojciec z mieszczan warszawskich, matka ze szlachty podlaskiej.
A syn – czyżby „mieszczanin szlachcicem”?! Profesor zdecydowanie
jednak różni się od pana Jourdain, bowiem będąc jeszcze w kołysce odkrył, że mówi prozą! I od tej pory przez cały swój żywot poczciwy
przekuwał szarzyznę prozy w magię poezji, także w czasach jej wyraźnie nie sprzyjających.
Mieszkał krótko w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Otwocku,
gdzie chodził do szkoły powszechnej. Jako jedenastoletni chłopiec
przekroczył próg – jak mówi – „wspaniałego, jak na rok 1948, mieszkania w domu „Warty” Nowy Świat 60, na rogu Nowego Światu i Ordynackiej”. Tu nie raz ścieżki Krzysia przecinały się z drogami wielce utalentowanego sąsiada – Leopolda Staffa, świadka żywej historii poezji
polskiej. Od Młodej Polski aż do ostatnich lat życia poeta należał do
współtwórców każdego kolejnego prądu literatury. W tomie „Martwa
pogoda” z 1946 roku, w wierszu „Pierwsza przechadzka”, czytamy:
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Będziemy znowu mieszkać w swoim domu,
Będziemy stąpać po swych własnych schodach.
Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu
Lecz wiatr już o tym szepce po ogrodach.
To właśnie na tych pierwszych własnych schodach, na rogu Nowego Światu i Ordynackiej, Profesor rozpoczął swoją wspinaczkę do
gwiazd. Po drodze były szkoły – im. Wojciecha Górskiego przy Smolnej oraz Liceum im. Mikołaja Reja przy Królewskiej, szkoła o dobrych
tradycjach symultannych – z tolerancją religijną i światopoglądową –
która przygarnęła pod swe skrzydła syna „Andersowca”. Z pewnością
czuł się w niej pod każdym względem znakomicie, skoro po latach poświęcił jej kilkuset stronicowe kompendium „Liceum imienia Mikołaja
Reja w Warszawie 1950-1955 (Apogeum stalinizmu) widziane z Cafe
Gruz”, błyskotliwie napisane, z rozbudowanym tłem politycznospołecznym, bogate faktograficznie.
Rok 1954 nas połączył. Ja z głębokiego wózka-karety przez plastikową szybkę obserwowałam gwiazdy, nie zdając sobie zupełnie sprawy z ich zjawiskowości i nie umiejąc wypowiedzieć przynależnego im
imienia, a Profesor, ze świadectwem maturalnym w dłoni, pieszo szedł
w dorosłość. Ale jako pracowity skorpion-wojownik, wiedział dokąd
zmierza. Cel miał jasno sprecyzowany: poznać świat, być naukowcemprzyrodnikiem, mieć ku temu jak najszersze podstawy teoretyczne.
Lata 1954-1961 wypełniły studia na Wydziale Weterynaryjnym
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie Jubilat
specjalizował się w epizootiologii i higienie środków pochodzenia
zwierzęcego. Odtąd droga ku gwiazdom stała się mniej uciążliwa. Tu
dostał skrzydła, które przypięli do Jego ramion mistrzowie: m.in. prof.
Abdon Stryszak i prof. Konrad Millak. Temu ostatniemu Profesor
Krzysztof Wojciechowski odwdzięczył się redagując znakomicie obszerny, pięknie wydany, tom wspomnień „Kwiaty dla Anny”.
Studenckie życie toczyło się dwutorowo: było gruntowne zgłębianie wiedzy i pierwsze kroki na drodze naukowej, ale w siermiężnej rzeczywistości PRL-u, kwitło też barwne życie towarzyskie, wszak, „nie
samym chlebem człowiek żyje”. Do chleba potrzebna jest sól. To nie
była banalna, naiwna beztroska, lecz artystyczne dopełnienie osobowości formującego się przyrodnika-humanisty. Aż po wieczność pozostaną w zakamarkach pamięci rekwizyty, niczym kamienie milowe minionej epoki. Oddajmy głos Jubilatowi: „W 1958 roku kupiłem na bazarze-
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ciuchach na placu Szembeka wspaniały sweter z szalowym kołnierzem
– wówczas szczyt mody. Był ode mnie dyskretnie wypożyczany na
specjalne okazje przez koleżanki i kolegów. Sweter kupiłem za pieniądze zarobione w czasie wakacji, kiedy to pracowałem jako robotnik budowlany w elektrociepłowni „Żerań”, m.in. jako pomocnik brukarza
oraz kopiąc doły pod fundamenty na ul. Siedzibnej”.
Osobnik w szałowym swetrze z szalowym kołnierzem musiał mieć
duszę szaloną, więc b y w a ł: kluby, kawiarnie i filharmonie, teatry,
kina i festiwale, wieczorki i zabawy do czwartej rano. „Stodoła”
i „Hybrydy” i jazz, jazz, jazz… Ach, „Que sera, sera…” Que sera? Repeta! Powtarzanie roku. Anatomia prawidłowa i chemia fizjologiczna
zeszły na drugi plan… Tu spuśćmy zasłonę milczenia…, gdyż i na tej
płaszczyźnie dałoby się porównać naszego Jubilata ze Stefanem Żeromskim, a to i koneksje znakomite i takież sąsiedztwo. I tu pora stosowna na życiowe credo Jubilata: „Uczęszczałem do klubów studenckich: „Stodoła”, a potem „Hybryd”, głównie ze względu na graną tam
muzykę jazzową. Interesowałem się amatorskim teatrem, kabaretami.
Na wczasach wędrownych po Kaszubach zaprzyjaźniłem się z utalentowanym fizykiem teoretycznym oraz aktorem-reżyserem Bogusławem Litwińcem (pseudonim „Foka”), późniejszym twórcą kabaretu
„Kalambur” (1957-1991) we Wrocławiu. Z Bogusławem spędziliśmy
wspólnie Międzynarodowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie w lipcu 1955 roku, głównie uczęszczając na spektakle awangardowych teatrów. Festiwal miał przełomowe znaczenie dla polskiej młodzieży. Uwierzyliśmy w nasz potencjał intelektualny i artystyczny oraz
zdolności językowe. Był to pierwszy po okresie stalinowskim kontakt
z zagranicą. Tu się zaczęły moje marzenia o pracy dla Polski lub
w imieniu Polski zagranicą – później w życiu w pełni zrealizowane.”
W lecie 1960 roku Profesor Krzysztof Wojciechowski odbył praktykę dyplomową w Gdańsku, a w maju 1961 roku otrzymał dyplom lekarza weterynarii. Już od jesieni 1958 roku pracował jako asystentwolontariusz w Ośrodku Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW
w Warszawie pod czujnym okiem przywoływanego już tu prof. Konrada Millaka. Bezpośrednio po studiach związał się z „Polfą-Tarchomin”.
W latach 1963-1967 odbył studia doktoranckie w katedrze Epizootiologii na Wydziale Weterynaryjnym SGGW pod kierunkiem prof. Abdona
Stryszaka. W 1967 roku uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych. Kolejny stopień naukowy, doktora habilitowanego w zakresie
mikrobiologii otrzymał w roku 1974 w Instytucie Weterynarii w Puła-
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wach. Rok później uzyskał tytuł docenta. Od 1967 roku związany był
z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, co dawało szansę,
jak ujął to Jubilat, „pełnowartościowej pracy naukowej”. Od 1965 roku
połączył swe losy zawodowe z Wydziałem Weterynaryjnym SGGW,
gdzie prowadził wykłady zlecone z epizootiologii oraz wirusologii. Od
połowy lat siedemdziesiątych współpracował także z dr nauk weterynaryjnych Henrykiem Lisem (obecnie profesorem), z Departamentu
Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa. Wówczas powstała pierwsza wersja projektu Zakładu Badania Wirusów Zwierzęcych i Podstaw Produkcji Preparatów Przeciwwirusowych. Praca w Zakładzie Higieny
Weterynaryjnej połączona była ze stypendiami oraz stwarzała możliwości innych wyjazdów zagranicznych.
W końcu roku 1977 Profesor Krzysztof Wojciechowski wyjechał
w ramach FAO-ONZ na roczny kontrakt do Afganistanu. To był dobry
początek. Stąd już była prosta droga do FAO na dłużej, gdzie przepracował dwadzieścia dwa lata, aż do emerytury w roku 1999. Był to najdłuższy kontrakt polskiego naukowca z zakresu weterynarii w FAOONZ, zwieńczony listem gratulacyjnym oraz licznymi nagrodami.
W końcu 1981 roku został przeniesiony służbowo do Centrali FAO
w Rzymie. Został światowym koordynatorem wirusologii weterynaryjnej w FAO-ONZ ze zwalczaniem księgosuszu włącznie. Umiał pokonać wszelkie bariery, także językowe, porozumiewając się w sześciu
językach. W czerwcu i październiku 2011 roku został wyróżniony
przez dyrektora FAO-ONZ indywidualnym zaproszeniem do Rzymu
na obchody całkowitej eliminacji księgosuszu na świecie. Jest jednym
z pierwszych inicjatorów kontynentalnej i globalnej kampanii przeciwko tej chorobie w latach 1982-2000.
Profesor Krzysztof Wojciechowski posiada dobrą znajomość języków obcych, do których zawsze miał talent. Biegły okazał się także
w znajomości języka miłości. Ze wzajemnością oczarowała go piękna
brunetka, Barbara Carmel Ivory, córka pułkownika armii irlandzkiej,
Williama Ivory, który w wojnie z Wielką Brytanią o niepodległość
w 1922 roku był komendantem obrony poczty w Dublinie. Ślub odbył
się w Wiecznym Mieście. I taka okazała się ta miłość: Ubi tu Gaius, ibi
ego Gaja (Gdzie ty, Gajusie, tam i ja, Gaja).
Los wciąż tka kilim życia Jubilata. Wiele w nim barw. O ich odcieniach w tej krótkiej laudacji opowiedzieć nie sposób. Setki publikacji,
sympozjów i konferencji, spotkań, odkryć, zdumień i wzruszeń, jak np.
przy okazji konferencji naukowej na Krymie, zorganizowanej przez
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prof. dr hab. Marka Niemiałtowskiego, kiedy to Jubilat zlokalizował
miejsce wiecznego spoczynku dziadka Jana, tuż obok cerkwi, na cmentarzu w Symferopolu. Polskie losy, polskie drogi… Lecz szczęśliwy ten,
kto ma gdzie wracać. Profesor Krzysztof Wojciechowski zawsze wracał
do Domu. Do Polski, do Warszawy. Do korzeni niosły Go skrzydła.
I zawsze droższy był Mu „niż laur Kapitolu / wianek rękami wieśniaczki osnuty, / z modrych bławatków i zielonej ruty”, (Adam Mickiewicz), który i dziś, w dniu Jubileuszu, zdobi Jego skroń.
■

Słyszałem, że świat schodzi na psy...
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Marta Cywińska
SGWW Warszawa

JUBILEUSZ PROFESORA
KRZYSZTOFA JANA WOJCIECHOWSKIEGO
Dnia 7 września 2012 o godzinie 16.00 w Hotelu Białowieskim przy
ul. Waszkiewicza 218B w Białowieży rozpoczął się Jubileusz 50-lecia
pracy naukowej i zawodowej oraz 75-lecia urodzin prof. dr hab.
Krzysztofa Jana Wojciechowskiego, Ojciec Jubilata był absolwentem
l’Ecole Commerciale w Liège i głównym księgowym w „Warcie” – zaś
Matka wywodząca się rodziny Przytulskich herbu Prawdzic – absolwentką Prywatnej Szkoły Handlowej w Warszawie oraz pracownicą
sekretariatu Ministra Józefa Becka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i stenografistką w Sejmie RP.
Szacowny Jubilat to absolwent słynnego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja oraz Wydziału Weterynaryjnego w Warszawie
(1961) Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w kwietniu 1963
na Wydziale Weterynaryjnym SGGW, zaś habilitację w Instytucie Weterynarii w Puławach w roku 1974 na podstawie pracy: „Wirus IBRInfectious bovine Rhinotracheitis/IPV, Infectious Pustular Vulvovaginitis-porównawcze badanie szczepów Camerthen i Oxford”. Stopień
docenta uzyskał w 1975 roku.
W FAO był zatrudniony przez 22 lata aż do emerytury w 1999 roku
na stanowisku Animal Health Officer-Virology P5. Był to najdłuższy
kontrakt polskiego naukowca weterynaryjnego w FAO-ONZ. W latach
1976-77 współpracował przy tworzeniu Panafrykańskiego Centrum
Badania szczepionek w Etiopii. Jest światowym pionierem w zwalczaniu księgosuszu. Dwukrotnie był członkiem Komitetu Ekspertów
WHO ds. Wścieklizny.
Dorobek naukowy Szacownego Jubilata obejmuje ponad 250 publikacji. 50 naukowo-badawczych i około 200 prac zespołowych i wynikających ze specyfiki FAO. Jest on autorem, redaktorem i wydawcą kilku
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książek1. W latach 1975-77 był Przewodniczącym PTNW O/w Warszawie oraz Kierownikiem Sekcji Historycznej ZG PTNW w latach 20072010.Został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla PTNW” oraz
„Amicus Veterinariae”. Niezwykle wzruszającą laudację wygłosiła
prof. dr hab. Teresa Zaniewska – twórczyni oprawy dzisiejszego wieczoru o raz prowadząca retrospektywę artystyczną i naukową Jubilata.
Wieczór w CAFE GRUZ zaczęła tymi słowami:
„Macte animo, sic itur ad astra! (Sentencja Statiusa, poety rzymskiego,
ok. 45-96). Dalej młody człowieku - odwagi - tak się idzie do gwiazd! Do tych
odważnych, którzy poszli swoją drogą należy Profesor Krzysztof Jan Wojciechowski.”
Popłynęły skrzypcowe dźwięki „Yesterday” przy których – licznie
zgromadzeni –przyjaciele, profesura, goście oficjalni i mniej oficjalni przeżyliśmy jeszcze raz wraz z prof. dr hab. Krzysztofem Janem Wojciechowskim jubileuszowe 3x 25 lat –taki był zamysł prof. dr hab. Teresy Zaniewskiej – reżysera i prowadzącej dzisiejszy wieczór w asyście
autorki niniejszego tekstu. Pani Profesor przywołała w przecudnej polszczyźnie środowisko rodzinne i wspomnienie domu rodzinnego Jubilata. Opowiedziała o realiach epoki, w której przegląda się pieśń katorżników i zesłańców oraz zmagania z imperialną władzą. Przywołała
wspomnienia Szacownego Jubilata o Jego Ojcu – popłynęły dźwięki
„Czerwonych maków na Monte Cassino”. Ujrzeliśmy fotografie z bitwy
pod Monte Cassino i łany czerwonych maków. Po chwili przenieśliśmy
się znów w czasie. Zabrzmiał jazz „na skrzypcowo”. Na tle zdjęć Pani
Profesor przybliżyła lata szkolne prof. dr hab. Krzysztofa Wojciechowskiego, pokrótce - losy jego nauczycieli i kolegów czasach apogeum
stalinizmu. Przywołała ona także książkę Jubilata zatytułowaną Liceum imienia Mikołaja Reja w Warszawie (apogeum stalinizmu).
W przestrzeni dziejów powróciły portrety: profesorów Abdona Straszaka i Konrada Millaka. Wspomnieniem kolegi ze studenckiej ławy
podzielił się weterynarz-poeta – Janusz Krupa. I znów popłynęły
dźwięki skrzypiec – słynni „Okularnicy” ...czasy studenckie Szacowne-

1) Autor: K.M. Millak, redaktor: KJW:: „Wspomnienia K.M. Millaka: „Kwiaty dla Anny”, 1986-1929”, s. 372, Comandor, Warszawa 2003 oraz 2) K.J. Wojciechowski:
„Widziane z Cafe Gruz – „Liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie 1950-1955-Apogeum
Stalinizmu, Wydawnictwo M.M., Pruszków 2004, s. 800.
1
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go Jubilata. Po czym znów wspomnienie muzyczne „Que sera, sera”
i początki pracy zawodowej prof. dr hab. Krzysztofa Jana Wojciechowskiego na tle fotografii z czasów jego działalności z FAO, pobytu
w Rzymie i Afganistanie. Cóż, skrzypcowe „Arrivederci Roma”…
Wspomniał tamte lata prof. dr hab. Henryk Lis aż rozbrzmiały dzięki
„Irlandzkiego tańca”. W tym właśnie momencie poprosiłam Małżonkę
Jubilata – Barbarę Ivory, aby zechciała opowiedzieć o ich ślubie. Przed
naszymi oczyma pojawiły się fotografie Barbary i Krisa oraz pejzaże
Irlandii.
Po chwili –zmiana nastroju. Zabrał głos prof. dr hab. Włodzimierz
Kluciński, przywołując osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Krzysztofa
Jana Wojciechowskiego. ”Trzej przyjaciele z boiska” z muzyką Władysława Szpilman – czyż nie jest to – najwłaściwsza ilustracja muzyczna do
wspomnienia o Krisie – Jubilacie wśród przyjaciół? Wspominał Go
Przyjaciele właśnie – dr Andrzej Buze oraz dr Janusz Krupa.
(Poruszenie wśród gości wywołała ilustracja przedstawiająca... satyra
czy Mikołaja Reja z... twarzą dostojnego Jubilata .)
Promień wesołości i.. „O sole mio”... i mój wiersz z zakamuflowanymi odniesieniami do topografii losów rodziny Jubilata. Wreszcie
skrzypcowe „Pamiętasz Capri” i tak oto historia zatoczyła koło – teraźniejszość wyszła naprzeciw przeszłości, by dać świadectwo o nierozerwalnej więzi Jubilata z Warszawą, o czym opowiedział tak barwnie
prof. dr hab. Marek Niemiałtowski, ilustrując wspomnienie panoramą
historyczną tamtych lat.
Tak oto sceniczna część Jubileuszu prof. dr hab. Krzysztofa Jana
Wojciechowskiego dobiegła końca. Prof. dr hab. Teresa Zaniewska oraz
niżej podpisana wzięły Go pod rękę i przy dźwiękach melodii „Kiedy
znów zakwitną białe bzy” zabrały na oniryczny spacer 3x 25, a nie – 75…
i wspomnienie laudacji wygłoszonej przez prof. Teresy Zaniewskiej
zwieńczyły emocje tej części wieczoru. Nad synchronizacją światła,
dźwięku i obrazu czuwał dr Andrzej Czerniawski.
Po wystąpieniu Jubilata nadszedł czas na życzenia, z którymi pospieszyli nie tylko zasiadający w CAFE GRUZ PO LATACH, lecz także
życzenia i gratulacje złożyli: dr Jacek Łukaszewicz – Prezes Krajowej
Rady Lekarsko Weterynaryjnej, dr Włodzimierz Gibasiewicz – Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, dr Andrzej
Czerniawski– Prezes Północno Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, dr Marek Wincenciak – Przewodniczący PTNW O/w Białymstoku,
prof. dr hab. Wojciech Cybulski ( Państwowy Instytut Weterynaryjny,
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Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), prof. dr hab. Małgorzata
Krasińska oraz dr Zbigniew Krasiński– (Zakład Badania Ssaków PAN
w Białowieży), prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski – (SGGW Warszawa), dr Marian Jan Czerski – vice-Przewodniczący Oddziału Łomżyńsko Ostrołęckiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, dr
Emilian Kudyba - Przedstawiciel Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii i inni, których nie sposób tu wymienić! Dr Kudyba przekazał
Czcigodnemu Jubilatowi listy gratulacyjne z bliższego i dalszego świata, które podpisali: Laimdota Straujuma – Minister Rolnictwa Republiki
Łotewskiej, dr Pawan Singh – Krajowy Weterynaryjny Instytut Badań
Naukowych w Karnal (India), dr Alexander Lauro – Ministerstwo Rolnictwa Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (USA), dr
Jean Paul Le Dantec – Inspekcja Weterynaryjna – Prefektura Regionu
Bretanii ( Francja),dr Giancarlo Beluzzi – Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Zwierząt, Żywienia Człowieka i Bezpieczeństwa
Żywności, dyrektor Biura Regionalnego w Parmie (WŁOCHY), prof.
Marko Samardzija (Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu w Zagrzebiu
– CHORWACJA), prof. Zita Faixova – (Uniwersytet Weterynaryjny w
Koszycach – SŁOWACJA), dr Arthur Kalonji – Naczelny Lekarz Weterynarii Parku Narodowego VIRUNGA – DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO, dr Vidmantas Paulauskas – Z-ca Głównego Lekarza
Weterynarii (LITWA), dr Anastasio Napoletano, dr Domenico Galasso,
dr Francesco Caso – Inspekcja Weterynaryjna Regionu Kampania
(Włochy), dr Oxana Rud - Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii
Ukrainy (UKRAINA), dr Oleya El Habibi - Przedstawicielka Inspekcji
Weterynaryjnej (MAROKO).
Po wysłuchaniu wzruszającej refleksji Szacownego Jubilata wspólnie odśpiewaliśmy „Sto lat”, toast przypieczętowaliśmy kieliszkiem
szampana i pysznym tortem inkrustowanym „na kremowo” imieniem
i nazwiskiem Bohatera Wieczoru, jak i okolicznością.
Potem kwiaty, prezenty, serdeczności... i jeszcze raz serdeczności...
Całość wieczoru zwieńczyła uroczysta kolacja w podziemiach Hotelu ze skoczną muzyką w tle. I na duszy ciągle błogo...
...a to wierszem i serdecznością wypełnione życzenia złożone na
ręce czcigodnego Jubilata:
... wierszem – przez prof. dr hab. Franciszka Kobryńczuka:
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Doktorowi habilitowanemu
Krzysztofowi Janowi Wojciechowskiemu
na Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i zawodowej
oraz 75-lecia urodzin

Nad Warszawą dzień spogląda
letnim słońcem na wyżynach.
Czemuś tu nam, Jubilacie,
polubiwszy leśną macierz,
tak dokładnie się zaplątał
w białowieskich pajęczynach?
Mówisz, że piękniejszych nie ma
pereł od tych, co z pajęczyn
blaskiem słońca, jak poemat,
drżą o świcie, jak łzy tęczy.
Kochasz Puszczy tej dostojność
i zielone jej ołtarze.
Ona w kształt ubiera strojną
mgiełkę Twych codziennych marzeń.
Kto miał skrzatów w lesie wielu,
w bajki Babci szczerze wierzył,
gdy dorośnie, jubileusz
będzie święcił w Białowieży.
Czy pamiętasz krzyż przydrożny,
w Twej Wesołej pod Warszawą?
Byłeś w wózek już zamożny.
W nim Cię Babcia, będąc żwawą,
wiozła pod ten znak sprzeciwu.
A Tyś chłonął niebo, słońce
i zapachy z łąk kwitnących
dziecka duszą, świata chciwą.
Stąd ta moc nieuleczalna,
co Cię pcha w Natury piękno,
stale świeża, wyczuwalna,
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gdzie należy Ci przyklęknąć,
przed jej licem, jak przed Bogiem.
Siedemdziesiąt pięć lat przeszło.
A duch płonie Ci jak ogień.
Dziś na fotel, na to krzesło,
siadasz, zacny Jubilacie,
spójrz, przyjaciół iluż wkoło,
jak krasnali dawniej w chacie!
Stary Chiron z gołą głową,
bo zdjął laur z niej dębowy
zmierza tu do Twojej głowy,
by Ci ją ukoronować
za pięćdziesiąt lat twórczości
naukowej i w zawodzie.
Zaraz za nim przyjdzie żywy
zaproszonych orszak gości,
by w przyjaźni Ci i zgodzie,
by Cię słowem uszczęśliwić,
które włoży w serca kwiatom,
życząc zdrowia, skutków marzeń...
Ja poeta i anatom
składam Ci ten wierszyk w darze.
Franciszek Kobryńczuk
Białowieża, 7 września 2012

...takoż wierszem zatem – przez dr Jana Krupę:

Przemijały lata
Pamiętasz Krzysiu!
Twoje częste wizyty
w naszym akademiku
kiedy opowiadałeś
barwnie i ciekawie
o światowym festiwalu
młodzieży i studentów
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jaki miał miejsce
w stołecznej Warszawie?
O Leopoldzie Staffie
wspaniałym poecie
co się przechadzał
z laseczką i meloniku
po Nowym Świecie?
Był twoim sąsiadem
co dawał świadectwo
po koszmarze wojny
że stolica żyje
wciąż są w niej poeci
na gwarnych podwórkach
znów się bawią dzieci.
Przemijały lata
pełne zabiegania
o noty w indeksie
ćwiczeń zaliczania.
Wreszcie wielki finał
dyplom już w kieszeni
wszyscy chcą pracować
i nikt się nie leni.
Twoja kariera
była wprost bajkowa
pełna wielkich przygód
i niestandardowa.
Budowa od podstaw
bazy naukowej
badań rozszerzanie
w dalekim i groźnym
wciąż Afganistanie.
Później długie lata
przygody z nauką
jej ciągłe zgłębianie
a twoje nazwisko
już na długie lata
przeszło do historii
kiedy się związało
z tak ważną instytucją
jaką jest szacowne FAO.
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Dzisiaj w Białowieży
jest podsumowanie
dorobku twojego życia
osiągnięć naukowych
spotkanie przyjaciół
z tych lat dawnych
i tych ciągle nowych.
Tobie i Barbarze
Sto lat niesiemy
dzisiaj w darze.
Niech wam upływa życie
w zdrowiu pomyślności
a każdy dzień przynosi
same przyjemności.
Białowieża 7 września 2012 (Jan Krupa)
...i wierszem takoż:

Marta Cywińska
Kris Krzysztof Jan
Pochylony znów
Nad dziecięcą fotografią
W oknach kamieniczek
Po wielokroć Liège
Dagerotyp na ścianie
Gabinetu ministra Becka...
Bryza unosi
Miniaturę żaglowca
Na wody Wąskiego Dunaju
I o to herb Prawdzic
Podlaskiej szlachty
Na firmamencie wagonu
Kolei Nadwiślańskiej
Ku chmurnym torom
Moskwa-Władywostok
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To księżycowa stacja
Między strofami Staffa
Dzieciństwo w szkatułce
Gdy ku pierwszej
Dorosłości otworzyć
Pod wieczkiem dach
Liceum Reja
Dach Wydziału
Weterynaryjnego
Na którym Armstrong
Na skrzydlatej trąbce gra
...jeszcze marzenia...
...jeszcze podróże...
...jeszcze marzenia...
...jeszcze… tak...
■

Praktyczny sposób łapania myszy, jeśli się nie ma kota...
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dr wet. Włodzimierz A. Gibasiewicz
Duszniki

JULIAN PUZYNA I STANISŁAW JASTRZĘBSKI
LEKARZE WETERYNARII
Z „BIAŁORUSKIEJ LISTY KATYŃSKIEJ”
W czerwcu 2012 r. pojawiły się na łamach dzienników informacje
o znalezieniu w archiwach Rosji „białoruskiej listy katyńskiej”. Informacje te okazały się przedwczesne. Jak zapewniają historycy rosyjscy
poszukiwania „listy” trwają.
„Białoruska list katyńska” to termin związany ze zbrodnią katyńską. Rosjanie wymordowali 21 931 jeńców wojennych na mocy decyzji
Biura Politycznego KC WKP (b) z 5 marca 1940 r. Zbrodni dokonano
w Katyniu, Charkowie, Miednoje i w więzieniach zachodniej Ukrainy
(„Ukraińska Lista Katyńska”) – mordowano w więzieniach Kijowa,
Charkowa i Chersoniu oraz w więzieniach zachodniej Białorusi
(„Białoruska Lista Katyńska”) – mordowano w Mińsku a grzebano
w Bykowni i Kuropatach. Na „białoruskiej liście katyńskiej” powinno
znajdować się 3870 nazwisk zamordowanych Polaków.
„Ukraińska Lista Katyńska” zawierająca 3435 nazwisk przekazana
została Polsce dopiero 5 maja 1994 r. Natomiast do dzisiaj nie otrzymaliśmy „listy białoruskiej”.
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (1) przygotowało „Listę obywateli polskich mogących figurować na tzw.
„białoruskiej liście katyńskiej” i przekazało ją do wglądu stronie rosyjskiej. Lista 1149 nazwisk, to niepełny spis obywateli polskich, którzy
zostali w latach 1939-1940 aresztowani bądź wzięci do niewoli na obszarze województw: białostockiego, nowogrodzkiego, wileńskiego
i poleskiego. „Z uwagi na to, że dalszy los tych osób pozostaje niewiadomy, można przypuszczać, że część z nich została zamordowana na
mocy decyzji Biura Politycznego WKP(b) z dnia 5 marca 1940 r. i figu-
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ruje na nieodnalezionej dotychczas tzw. białoruskiej liście katyńskiej” –
czytamy we wstępie do wspomnianej listy.
„Lista” zawiera kilka nazwisk, które mogą dotyczyć lekarzy weterynarii. Chociaż czasami brakuje imienia, czy podane są inne daty urodzenia. Należy to szczegółowo wyjaśnić.
Puzyna Julian
Pod pozycją 762 figuruje natomiast zapis: „Puzyna Julian, książę,
aresztowany w Stryhowie (Stryhowo), województwo poleskie przez
NKWD we wrześniu 1939 r., zaginiony”.
W książce „Lekarze weterynarii. Ofiary II wojny światowej” (2) na
s. 268. znajduje się szerszy biogram tego lekarza weterynarii: „Ur. 27
maja 1890 r. Zamieszkały w Strychowie, pow. kobryński. Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyskał w 1913 r. Członek rzeczywisty Korporacji
Akademickiej Lutyko-Venedya we Lwowie. We wspomnieniach Konrada Millaka „Kwiaty dla Anny”, Komandor 2003 (6) znajduje się następujący opis: „W semestrze mego odejścia dwóch przybyło kandydatów do Venedyi: Roman Rulewicz i Julian Puzyna. Zetknąłem się z nimi parokrotnie, jeszcze we wrześniu. Widziałem w nich świetny, wierny materiał do Venedyi. A wartość kandydatów, to przyszłość i trwałość stowarzyszenia. Nie zawiodły mnie przewidywania, co do wartości tego ostatniego wpisanego przy mnie coitusu”.
K. Millak w art. „Lekarze weterynaryjni polscy – ofiary…” (7 ) podaje, iż J. Puzyna urodził się w 1889 r. i dyplom otrzymał w Dorpacie
w 1915 r. Wolno praktykujący lekarz weterynarii.
A w „Słowniku polskich lekarzy weterynaryjnych 1394 – 1918” na
s. 188 (5) inaczej „Puzyna Julian książę na Kozielsku (1890-1939). Ur.
w Kobryńskiem, otrzymał dyplom lekarza wet. w 1915 w Dorpacie.
Uczestniczył w wojnie światowej jako lekarz wet. wojska rosyjskiego
(1915-1918), po wojnie służył w W.P. (1918-1921) jako porucznikkapitan lek. wet. Po wyjściu z wojska gospodarował w swoim majątku
Strychów w pow. kobryńskim woj. poleskiego (1921-1939). Zginął
w 1939 r.”.
Według prof. Wł. Lutyńskiego (3) Julian Puzyna aresztowany
w swym majątku na Polesiu przez Sowietów po 17 września 1939 r.
(zaginął bez wieści). A w zestawieniu „Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Lutyko-Venedya” (Lwów) (9) czytamy: „poległ na
polu chwały, jako oficer kawalerii we wrześniu 1939 r.”.
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Natomiast płk Z. Łyjak (4) w biogramie napisał: „kpt. lek. wet. Julian Puzyna, uczestnik wojny obronnej, zaginął podczas walk we wrześniu 1939 r.”.
Na podstawie wspomnianej na początku publikacji „Listy…” wydaje się, że zgotowany Mu los przez Rosjan był jednak inny i bardziej
tragiczny.
Jastrzębski Stanisław
I kolejne nazwisko lekarza weterynarii. Pod pozycją 329. znajduje
się nazwisko Stanisława Jastrzębskiego, który został aresztowany
w Wilnie w październiku 1939 r. i osadzony w więzieniu Stara Wilejka
i wszelki ślad po nim zaginął.
Podczas kwerendy w archiwum UW ustaliłem: Stanisław Jastrzębski (ryc.) ur. 10.10.1907 r. w Będzinie s. Antoniego i Zofii z Ziemskich,
zamieszkały w kolonii Ksawery ul. Paryska 2. Ukończył Gimnazjum
Państwowe im. Waleriana Łukaszewicza w Dąbrowie Górniczej i zdaniem matury 16. kwietnia 1926 r. I w tym samym roku złożył podanie
o przyjęcie na studia, początkowo – 13 września 1926 r. na wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, a po odrzuceniu podania przez
komisję Wydziału, kolejne podanie o przyjęcie tym razem na Wydział
Weterynaryjny – 12 października 1926 r. Podanie to zostało zaakceptowane i Stanisław Jastrzębski rozpoczął studia w Warszawie.
Będąc studentem weterynarii występował do władz Uczelni
o zwolnienie z opłat za studia ze względu na trudną sytuację materialną rodziny. Do podań o zwolnienie z opłat załączał świadectwo ubóstwa wydane przez Magistrat m. Żyrardowa – Wydział Opieki Społecznej z dnia 13. 10. 1927 r.
Dyplom lekarza weterynaryjnego nr 158 otrzymał 4 maja 1931 r.
W „Spisie lekarzy weterynaryjnych RP” z 1939 r. (10) figuruje zapis, że był państwowym lekarzem weterynarii zamieszkałym w Wilnie.
I figuruje w powojennym „Spisie” (11) nie zarejestrowanych lekarzy
weterynarii.
Na wstępie podałem, że w 1939 r. był więźniem w Starej Wilejce.
A w latach 2004-2009 Instytut Pamięci Narodowej prowadził śledztwo
(12) w sprawie zabójstw i znęcania się nad osobami osadzonymi
w więzieniu w Starej Wilejce, byłe województwo wileńskie, przez
funkcjonariuszy NKWD w okresie od września 1939 do czerwca 1941
(S 137/04/Zk). W sprawozdaniu dotyczącym umorzenia tego śledztwa
czytamy: „W toku wszczętego w dniu 30 listopada 2004 r. postępowa-
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nia na podstawie złożonych przez 120 świadków /…/ uznanych za
więźniów politycznych, osadzonych w więzieniu w Starej Wilejce. Do
masowych zabójstw doszło podczas ewakuacji więzienia po wybuchu
wojny sowiecko-niemieckiej. W dniu 23 czerwca 1941 r. pozostawiono
w celach kilkudziesięciu osadzonych, a z około 1400 więźniów uformowano kolumnę marszową, która ze względu na zbombardowanie linii
kolejowych pognano pieszo na wschód. Po drodze konwojenci mordowali rannych, chorych i tych, którzy opóźniali marsz oraz podejmowali
próby ucieczki. Do zbiorowych egzekucji doszło koło wsi Kasuty
i Pleszczenice. Po pięciu dniach kolumna dotarła do Borysławia, gdzie
więźniów załadowano do wagonów i skierowano transportem kolejowym do Riazania. Po przybyciu do celu doliczono się 871 więźniów.
W więzieniu w Starej Wilejce pozostawiono grupę kobiet i mężczyzn.
Mężczyźni zostali rozstrzelani przez funkcjonariuszy NKWD, a ich
zwłoki zakopano na dziedzińcu więzienia. Uciekając przed wojskami
niemieckimi, strażnicy podpalili budynki więzienia. Oprawcy nie zdążyli zamordować grupy kobiet, które uwolnili mieszkańcy miasta”.
O tym zdarzeniu opowiada uczestnik tamtych (8) wydarzeń:
„Kiedy Sowieci opuścili Wilejkę postanowiliśmy wejść do więzienia,
uwolniliśmy kobiety. Niektóre nie mogły iść o własnych siłach, wynosiliśmy je na rękach. Potwierdziły wcześniejsze informacje, że w więzieniu Sowieci rozstrzeliwali ludzi. Na dziedzińcu ani wewnątrz budynku więzienia nie znaleźliśmy żadnych śladów ani ciał ofiar. Dopiero za murem więzienia, w schronie drewna było pełno zakrzepłej krwi.
Szukaliśmy dalej i natknęliśmy się na klatkę, w której trzymano tresowane psy. Jeden pozostał. Wypuszczony zaprowadził wprost do świeżo wykopanego dołu, do którego odchodziły ścieki z więzienia. Pies
zaczął kopać i odgrzebał ludzką rękę. Wykorzystaliśmy 10 dni
„wolności” po odejściu Armii Czerwonej. Ekshumowaliśmy 28 ciał
i pochowaliśmy na cmentarzu, a o 50 zwłokach poinformowali nas
mieszkańcy wsi Kosuta. Niestety nie można było ich zidentyfikować,
nie znaleźliśmy u większości żadnych dokumentów. Wówczas pierwszy raz w życiu przenosiłem ludzkie zwłoki…”.
Po tych wyjaśnieniach można wstępnie założyć tragiczny koniec
aresztowania lekarza wet. Stanisława Jastrzębskiego w październiku
1939 r.
W wyniku dalszych poszukiwań trafiłem do Instytutu Pamięci Narodowej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Gdańsku, gdzie od prokuratora Macieja Schulza (13) uzy-
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skałem informację, że: „w dokumentacji śledztwa o sygn. S 137/04/Zk
w sprawie zabójstw dokonanych przez funkcjonariuszy NKWD w więzieniu nr 26 w Wilejce nie figuruje nazwisko Stanisława Jastrzębskiego,
ur. 10. 10. 1907 roku”.
Lekarz weterynarii Stanisław Jastrzębski zamordowany został
więc prawdopodobnie podczas ewakuacji więźniów, gdy z grupy 1400
osób zamordowano 529 więźniów.
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Józef Brzana

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim

MOI DRODZY! MIŁOŚNICY KONI!
Na dzisiejszym, czwartym już Hubertusie organizowanym w Pulszach, w porozumieniu z Panem Piotrem Łobasiukiem, postanowiłem
jako pracownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej rozpocząć, mam
nadzieję, cykl pogawędek o koniach. Dziś pierwszy rozdział, który zatytułowałem „ Słynne konie, od zamierzchłej starożytności do współczesności”. Mam nadzieję, że tematyka dzisiejsza , choć może dla niektórych z nas nieco abstrakcyjna będzie przez Was zaakceptowana
i wierzę w to, a wiary dodaje mi obecny tu Ks. Dr Andrzej Ulaczyk,
Kapelan Związku Hodowców Koni, Proboszcz miejscowej wspólnoty,
że każdy z nas w tej opowieści znajdzie coś interesującego dla siebie.
Słynne Konie, od Zamierzchłej Starożytności, do Współczesności.
(Zarys)

O koniach można w nieskończoność…
Koń od niepamiętnych czasów towarzyszył człowiekowi. Był nie
tylko główną siłą pociągową do czasu wynalezienia spalinowych
i elektrycznych różnego rodzaju maszyn i urządzeń, ale też spełniał,
jeszcze nawet podczas ostatniej wojny światowej, bardzo ważną rolę na
polu wielu toczonych przez ludzkość bitew. Nic więc dziwnego, że już
w starożytności tematyce końskiej poświęcano bardzo dużo uwagi.
Ja wiem i gorąco w to wierzę, że był, koń ze skrzydłami, Pegaz,
syn Posejdona i Meduzy. Na Olimpie to on przynosił Zeusowi grzmoty
i błyskawice, którymi gromowładny BÓG raził przeciwników. Służył
swemu panu do końca swoich dni i po swojej śmierci został umieszczony przez Zeusa na nieboskłonie. Dzisiaj jest symbolem poetyckiego natchnienia.
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Był koń z głową i torsem muskularnego mężczyzny, Chiron, podobno potomek Iksjona i Nefele, najmądrzejszy z centaurów, hasający
po stepach Tesalii. Chiron zajmował się myślistwem, wróżbiarstwem,
gimnastyką, a zwłaszcza medycyną. Jest patronem lekarzy weterynarii.
Były dwa przepiękne rumaki–nieśmiertelne konie Achillesa, Balios
i Ksantos. Rumaki te Bóg oceanów i mórz Posejdon podarował królowi
Peleusowi podczas jego zaślubin z Nereidą Tetydą. Później Peleus podarował konie swemu synowi Achillesowi, który zaprzęgał je do swego rydwanu w czasie wojny trojańskiej. Konie te mówiły ludzkim głosem, rozpaczały nad martwym Patrokleklesem, który przebrany
w zbroję Achillesa poniósł śmierć z ręki Hektora i przepowiedziały
Achillesowi rychłą śmierć z ręki Parysa.
W końcu był Koń trojański, wielki, z drewna, wymyślony i zbudowany podczas wojny trojańskiej przez podstępnego Odysa, w którym
ukryli się wojownicy greccy w czasie zdobywania Troi, pozorując jednocześnie odstąpienie od oblężenia. Obrońcy miasta, wbrew przestrogom Kasandry wciągnęli drewnianego konia do miasta. W nocy Achajowie wyszli z ukrycia, otworzyli bramy wojownikom greckim i w ten
sposób zdobyli miasto. Wydarzenie to jest wspomniane w Odysei Homera, a jego pełny opis znajduje się w Eneidzie Wergiliusza.
Dziś określenie „koń trojański” jest synonimem podstępnego,
przynoszącego zgubę podarunku.
O koniach powstawały i powstają przepiękne piosenki. Starsi zapewne wspominają z rozrzewnieniem piosenkę z lat 60. zeszłego wieku w wykonaniu Tadeusza Woźniakowskiego o koniu z grzywą rozwianą. Jakże uroczą piosenkę o koniach śpiewał swoim przepięknym
basem Adam Zwierz: „wspaniałe nasze konie stepowy wiatr przegonią
„. Bracia Golcowie widzieli z kolei, jak pędzą konie po betonie w szarej
mgle. O koniach śpiewają też m. in. Skaldowie i Maryla Rodowicz ze
Stanem Borysem. Do tej wyliczanki dołożyć należy konika na biegunach, piosenkę wylansowaną i spopularyzowaną przez Michała Ochmana, śpiewaną od lat 60. XX wieku. Po kolejnej reinkarnacji tego przeboju wzruszamy się słuchając brawurowego wykonania tego utworu
w wykonaniu Urszuli.
Koń był i jest bohaterem, często pierwszoplanowym, wielu utworów literackich, wybitnych dzieł malarskich i obrazów.
Spiżowy bohater narodowy dosiadający konia, dumnie i władczo
spoglądający z cokołu jest ozdobą nie tylko każdej stolicy państwowej
ale i każdego większego miasta.
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Koń jest wdzięcznym bohaterem wielu przysłów.
Nasz największy etnograf Oskar Kolberg w XIX wieku zebrał
wszystkie znane w jego czasach przysłowia. Przysłów o koniach w wydanym w 1977r. 60 tomie Dzieł wszystkich Oskar Kolberga jest 104.
(wszystkich 12963). Przysłów o koniach jest najwięcej, choć doszukałem się, że niektóre w tych czasach prawdopodobnie nie funkcjonowały, np. zrobić kogoś w konia czy baba z wozu, koniom lżej. Prawdopodobnie w czasach Oskara Kolberga nie do pomyślenia było , aby kobiety w ogóle siadały na furę.
Poważny wkład w rozwój nauki o koniach, o hodowli koni, a ściślej o żywieniu i rozrodzie koni, mają nasi krajowi politycy. Zacytuję tu
jedynie posłankę Renatę Beger, która stwierdziła, że koń lubi owies, tak
jak ona seks. Jest więc ścisły związek między prawidłowym żywieniem
a popędem płciowym, nie tylko zresztą u zwierząt. Z kolei były premier i to profesor Marek Belka stwierdził, że z koniem nie będzie się
kopać. Może to i racja.
Te konie, o których przed chwilą mówiłem prawdopodobnie były,
niektóre są w nas, bo podobno każdy ma swojego konia, a teraz parę
zdań a koniach, które istniały na pewno.
Koń Aleksandra Wielkiego - Bucefał
Nie ma wątpliwości, że najsłynniejszym koniem opisywanym w
historii jest Bucefał, koń Aleksandra Wielkiego. Historia tego konia jest
bardzo ciekawa. Do Ojca Aleksandra, Filipa II, który był królem Macedonii w 344 r. p.n.e przybył handlarz, który zaproponował sprzedaż
tesalskiego ogiera o imieniu Bucefał, imię takie miał dlatego że na łopatce miał znamię w kształcie głowy byka, a Bucefał inaczej Bukefalos
po grecku znaczy byczo-głowy, według większości opisów był kary z
białą gwiazdką na czole. Filip II zostawił konia na próbę, jednak nikt
nie mógł okiełznać tego rumaka, był dziki, zrzucał wszystkich, którzy
próbowali go dosiąść, więc stwierdzili że taki koń do niczego im się nie
przyda. Aleksander miał wtedy 12 lat, i z boku obserwował tą całą sytuację i jak chcieli tego konia odstawić powiedział „Jakiegoż to wspaniałego konia chcą się pozbyć ci ludzie”. Gdy usłyszał to jego ojciec,
spytał syna czy jest w stanie okiełznać tego konia, Aleksander oświadczył że tak. Król Filip obiecał, że jeśli mu się to uda, w nagrodę dostanie go w prezencie, jeśli zaś nie - musi go sobie sam kupić. Aleksander
zauważył, że koń boi się swojego cienia, więc obrócił zwierzę głową w
stronę słońca i wtedy go dosiadł.. Filip musiał kupić konia za wygóro-
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waną cenę13 talentów. Koń stał się ulubieńcem Aleksandra, i na
wszystkie bitwy jeździł właśnie na nim. Bucefał uczestniczył w walkach, gryząc wroga i bijąc w niego kopytami. Kiedy otrzymał ranę w
boju pod Tebami i Aleksander chciał się przesiąść na innego konia, rżeniem i ruchami ciała protestował i dotrwał do końca bitwy. Ostatnią
walką Bucefała, koń miał wtedy 30 lat, była bitwa nad rzeką Hydaspes
(Półwysep Indyjski), gdzie koń odniósł śmiertelne rany, i padł. Ciężko
sobie wyobrazić to, jak Aleksander przeżył śmierć swojego ulubionego
konia, z którym tyle przeżył i któremu tyle zawdzięczał. Wyprawił koniowi wspaniały pogrzeb ze stypą, wystawił mu grobowiec, obok zaś
położył kamień węgielny pod miasto. Jest to miasto Lahaur w Pakistanie, kiedyś nazywało się Alexandria Bucefalis.
Koń Kaliguli - Incitatus
Incitatus był ulubionym koniem wyścigowym cesarza Rzymskiego
Kaliguli (37-41 r.). Sprowadzony aż z Hiszpanii początkowo nazywał
się Porcellus, co znaczy Prosiaczek. Jednak Cezar uznał to imię za mało
godne dla swego ulubionego rumaka, więc zmienił je na Incitatus. Sława Incinatusa wyrosła dzięki dziwactwom jego pana. Kaligula urzeczywistniał przedziwne swoje pomysły, np. mianował swego konia
senatorem. Incinatus mieszkał w marmurowej stajni, jadł ze żłobu zrobionego z kości słoniowej, okrywano go derką z purpury, nosił naszyjnik z pereł. Otaczał go dwór oficerów i żołnierzy, w jego imieniu zapraszano na przyjęcia, które zdumiewały przepychem. Kaligula podawał mu wówczas jęczmień do jedzenia i przepijał do niego ze złotego
pucharu. Jeśli Incinatus uczestniczył w wyścigach, w przeddzień dookoła jego stajni stały straże strzegące ciszy.
Koń Napoleona - Marengo
Chociaż cesarz Napoleon Bonaparte miał do swej wyłącznej dyspozycji 130 koni, to najbardziej był przywiązany do małego, siwego
ogiera imieniem Marengo. Ten koń zawdzięcza swą nazwę bitwie pod
Marengo w 1800 r., kiedy to wyjątkowo dzielnie niósł na grzbiecie swego pana. Marengo został jako sześciolatek sprowadzony z Egiptu w
1799r., po bitwie pod Abukirem. Marengo miał wysokość jedynie 145
cm, lecz doskonale odpowiadał Napoleonowi, który miał krótkie nogi i
krępą budowę ciała. Jak się wydaje, Marengo obdarzony był niezwykłą
konstytucją. Był rączy, łatwy w prowadzeniu, niesłychanie spokojny w
czasie bitwy i odważny. Dwie ostatnie z wymienionych cech charakte-
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ryzowały też jego pana, którego postawa działała mobilizująco i uspakajająco na wszystkich w krytycznych momentach. Marengo, który
w swojej karierze ranny był osiem razy, niósł Napoleona w czasie bitew pod: Austerlitz (1805), Jeną (1806), Wagram (1809) i w końcu pod
Waterloo (1815). Należał do grupy 52 koni oddanych do dyspozycji
cesarza przed niefortunną kampanią rosyjską 1812 r. i przetrwał koszmar odwrotu spod Moskwy. Pewnego razu w czasie kampanii rosyjskiej spłoszył się na widok zająca i zrzucił z siodła Napoleona. Wiadomość o tym zdarzeniu obniżyła morale armii, uznano ją bowiem za zapowiedź nieszczęścia. Po Waterloo Marengo stał się częścią łupu zwycięzców. Został sprowadzony do Anglii przez lorda Petre, a następnie
odkupiony przez generała J.J. Angersteina z pułku Grenadierów Gwardii. Padł mając 38 lat. Jego szkielet z wyjątkiem jednego kopyta umieszczono w Narodowym Muzeum Armii w Sandhurst. Z owego kopyta
wykonano tabakierkę, którą generał Angerstein podarował oficerom
Gwardii.
Koń Stefana Czarnieckiego - Tarant
Wierzchowiec jednego z największych polskich kawalerzystów,
Stefana Czarnieckiego nazywał się Tarant. W znacznej mierze swemu
koniowi zawdzięczał wojewoda sławę niezwykle ruchliwego kawalerzysty. W zdumienie wprawiał tym, że nim wieść o jego walkach pod
Gdańskiem dotarła do Krakowa, on był już pod Wawelem i walczył
z kim innym. Gdy hetman umierał, u jego łoża stał Tarant. Koń nie
chciał jeść ani pić, a po zgonie swego pana padł martwy.
Koń Sobieskiego - Pałasz
Podobną szybkością i ruchliwością odznaczał się Jan III Sobieskiego, do czego przyczyniał się jego koń – Pałasz. W ciągu 6 dni król przebył na nim ponad 350 km i stoczył trzy walne bitwy. Świadczy to
o ogromnej wytrzymałości polskich koni. Może nie wszyscy tutaj obecni wiedzą, a i ja przez wiele lat żyłem w głębokiej , błogiej nieświadomości i niewiedzy bo wydawało mi się, że odsiecz Wiedeńska zadecydowała o końcu potęgi tureckiej a nastąpiło to dopiero po klęsce Kara
Mustafy pod Parkanami, kilka tygodni później. (Słowacja)
Koń Marszałka - Kasztanka
Ulubiona klacz Józefa Klemensa Piłsudskiego – urodzona w Czaplach Małych, a wychowana w Czaplach Wielkich przez Ludwika Po-
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piela w powiecie miechowskim, w Krakowskiem. Ofiarowana przez
właściciela strzelcom I Brygady Legionów Polskich, trafiła na służbę do
Komendanta Józefa Piłsudskiego, który już na niej wkroczył do Kielc.
Była to szlachetna, niewysoka, bo mierząca ok. 150 cm w kłębie, jasnokasztanowata klacz z łysiną i wszystkimi czterema nadpęciami nierówno białymi. Nie odznaczała się ani specjalnymi chodami, ani nadzwyczajną dzielnością, ale nie wymagano od niej żadnych wyczynów. Była
ulubienicą Józefa Piłsudskiego i jego wierną towarzyszką. Kasztanka
była koniem nerwowym, nienawidziła ognia artyleryjskiego, ale gdy jej
Pan na niej siedział, to dzielnie mu sekundowała, odwzajemniając się
przywiązaniem. Zresztą uznawała tylko swojego Pana. Urodziła 2 źrebięta: ogiera Niemen i klaczkę Mera ,na pamiątkę rzeki przepływającej
przez Zułów, miejscowość w której urodził się Józef Klemens Piłsudski.
Po raz ostatni Marszałek dosiadł kasztanki 11.11.27 r. Padła dwanaście
dni później; przeżyła 17 lat. Została wypchana w 35 roku. Od śmierci
marszałka do wybuchu II wojny światowej wystawiana była w Belwederze. Po wojnie eksponowana była w Muzeum Wojska Polskiego.
W 1945 r. na rozkaz gen. Michała Roli-Żymierskiego została spalona.
Konie Jana Kowalczyka
Jan Kowalczyk – nasz najwybitniejszy skoczek przez przeszkody
na hipodromach całego świata odniósł 650 zwyciestw, trzykrotny olimpijczyk 1968, 72 i 80. Na koniu Artemor na igrzyskach olimpijskich
w Moskwie w 1980 r. został mistrzem olimpijskim. Dosiadał także klaczy Drobnicy (157 cm wzrostu) i ogiera Roncewala. W Akwizgranie,
przed igrzyskami olimpijskimi w Meksyku, Kowalczyk na Drobnicy
pobił zdecydowanie śmietankę światowego jeździectwa. O talencie
jeźdźca i wierzchowca mówią fakty: Akwizgran, 70 najlepszych koni
i jeźdźców świata na starcie, ale tylko piątka bez punktów karnych na
celownika. I w tej piątce Drobnica z najlepszym czasem. O biegu tym
znany trener Fritz Thiedmann powiedział: „Dużo w życiu widziałem,
ale takiej rozgrywki nigdy nie widziałem i jestem przekonany, że nigdy
nie zobaczę”.
■
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EPITAFIUM DLA ULI
Byłaś, po prostu byłaś,
czasem wydawało się, że zawsze
i myśl, że tam gdzieś, choć daleko, ale jesteś
nadawała sens przemijaniu, trwaniu co dnia.
Przelotne wspomnienie krotochwili oczu,
roześmiania ust
pragnienia i radości bycia,
zawsze koiło serce w chwili takiej.
Istnieniem
swym udowadniałaś wciąż,
że życie to radosne i piękne tylko chwile,
a świat jedynie ma pogodne dni.
Jaśniałaś
ciągłym dokądś pośpiechem,
zaczynaniem po raz kolejny i znów,
do upragnionego skutku.
Rozpędzeniem,
by kogoś albo coś dogonić,
a może by uciec przed nieuniknionym,
wmawiałaś, że tak trzeba żyć, że szkoda dni.

… i nie uciekłaś … .
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Może wybrałaś razem z liśćmi listopada
w eksplozji barw jesieni - ulotny sen,
więc odpocznij sobie teraz, już bez pośpiechu.
Pobędziemy
tymczasem tu przez chwilę bardzo blisko,
z niemą krtanią, z cichą modlitwą na ustach,
z wilgotnym spojrzeniem, z zaciśniętą w niemocy dłonią.
Bądź więc w naszych myślach, bądź
i pozostań jeszcze przez moment
przez jaki trwałaś tu … .

Nieodżałowanej koleżance, wspaniałemu kumplowi
w dniu pożegnania z doczesnością przez żywych
w imieniu wszystkich przyjaciół z Inspekcji Weterynaryjnej
Janusz Wądołowski
■
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MOWA POŻEGNALNA WYGŁOSZONA
PRZEZ ANDRZEJA CZERNIAWSKIEGO
NA CEREMONII POGRZEBOWEJ
Ś.P. URSZULI ANUSZKIEWICZ
Czcigodni Kapłani,
Pogrążona w smutku Rodzino, Przyjaciele, Znajomi, Koleżanki
i Koledzy.
Przypadł mi w tym smutnym dniu obowiązek ostatniego pożegnania zmarłej Ś.P Urszuli - naszej drogiej koleżanki, lekarza weterynarii,
a przede wszystkim dobrego, uczciwego, pracowitego i sumiennego
człowieka.
Przybyliśmy tutaj, aby spełnić naszą koleżeńską i zawodową powinność , by wziąć udział w uroczystej ceremonii pogrzebowej, modlitwie i pożegnaniu Urszuli, która stanowczo za wcześnie zakończyła
Swoje ziemskie życie, pozostawiając najbliższą Rodzinę, przyjaciół,
znajomych, nas wszystkich w wielkiej żałobie i niedowierzaniu, że nie
ma Jej wśród nas.
To cios dla nas wszystkich, bo chociaż wiedzieliśmy, że zmaga się
z nieuleczalną chorobą, że podjęła nierówną walkę, Jej odejście jest dla
nas wszystkich bardzo bolesne. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego to
spotkało Ulę, ale nie znamy odpowiedzi.
Każdy z nas pewnie w inny sposób zapamiętał Ulę, ale myślę, że
jest pewien wspólny punkt odniesienia, a mianowicie to, że Ula nigdy
nie uskarżała się na swoją sytuację, chociaż życie Jej nie rozpieszczało
i nie oszczędzało do samego końca. Zawsze starała się radzić sama ze
swoimi problemami, a wszelką okazywaną pomoc traktowała jako
zbędną dla siebie tłumacząc, że są ludzie, którzy bardziej tej pomocy
potrzebują. Taka była Ula. I ja Ją tak zapamiętałem.
Wspominamy Cię – każdy na swój sposób My – przyjaciele, koleżanki, koledzy i współpracownicy, będziemy przede wszystkim wspominać Cię jako osobę radosną, odpowiedzialną i energiczną, z którą
spędziliśmy wiele wspaniałych chwil – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Wspominamy niezliczone sytuacje, kiedy służy-
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łaś nam radą i pomocą – zawsze mogliśmy liczyć na Twój uśmiech
i profesjonalną poradę w różnych sytuacjach.
Jeszcze, gdy na naszym ostatnim spotkaniu opłatkowo- noworocznym w Mońkach, składaliśmy sobie życzenia, wszyscy wierzyliśmy, że
dasz sobie radę z podstępną chorobą, wszyscy Cię wspieraliśmy – Ty
też nie dałaś poznać po sobie, że się obawiasz walki, podjęłaś ją.- Niestety nie udało się jej wygrać.
Ja pamiętam Cię jako osobę, która poświęcała się oprócz pracy zawodowej przede wszystkim swojej Rodzinie, swojej córce Gabrysi - dla
niej gotowa byłaś zrobić wszystko. Pamiętam, jak cieszyłaś się z Jej sukcesów w szkole, radio, jaka byłaś z tego dumna i jak dalej wspierałaś Jej
zainteresowania.
Byłaś też lekarzem weterynarii z powołania, bezinteresownie kochałaś zwierzęta, nawet w tych ciężkich chwilach potrafiłaś zatroszczyć
się o swoje zwierzaki i powierzyć je w odpowiednie ręce nie zważając
na siebie, wiedząc, że sama gaśniesz. Taka byłaś Urszulo.
Ś.P Urszula Anuszkiewicz urodziła się 28 listopada1973 r. w Olsztynie. W roku 2000 uzyskała dyplom lekarza weterynarii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W tym samym roku rozpoczęła pracę zawodową jako stażystka w Lecznicy dla Zwierząt WetSerwis w Suwałkach, a następnie w Lecznicy Małych Zwierząt
w Gdańsku.
Następnie podjęła pracę w Zakładach Mięsnych w Przechlewie,
w których zatrudniona była do jesieni 2001 r., odbywając równocześnie
staż w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Słupsku.
Od października 2001 r. – do lipca 2003 r. pracowała w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwałkach jako Inspektor Weterynaryjny do spraw higieny materiału biologicznego. Następnie była kierownikiem hurtowni farmaceutycznej Vetoquinol oddział w Grajewie.
Od stycznia 2005 r. pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku jako Inspektor Weterynaryjny w zespole do
spraw środków żywienia zwierząt oraz w zespole do spraw nadzoru
farmaceutycznego, natomiast w latach 2006-2007 była Wojewódzkim
Inspektorem Weterynaryjnym do spraw nadzoru farmaceutycznego.
W tym czasie aktywnie współpracowała z Radą Północno-Wschodniej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uczestnicząc merytorycznie w jej posiedzeniach. Od października 2007 r. do września 2010r. pracowała jako
lekarz wolnej praktyki w Lecznicy Weterynaryjnej Canwet w Białymstoku.
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Jednocześnie wykonywała zadania z zakresu zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt i badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu białostockiego i monieckiego.
Niezwykle ambitna, pomimo ciężkiej choroby nie poddawała się
i w marcu tego roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu Higieny Zwierząt Rzeźnych i Mięsa. Bardzo lubiła swoją pracę, kochała zwierzęta,
dla których zawsze była gotowa nieść pomoc. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oddział w Białymstoku.
Chyląc głowy nad trumną żegnają Cię Urszulo koleżanki i koledzy
z Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oddział w Białymstoku oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.
Żegnają Cię Koleżanki i Koledzy z powiatowych inspektoratów
weterynarii województwa podlaskiego, z Białegostoku, Moniek, Suwałk, Wysokiego Mazowieckiego i pozostałych.
Żegnam Cię też od tych wszystkich ludzi, z którymi się spotykałaś
i dla których byłaś ozdobą.
Urszulo, będziemy zawsze o Tobie pamiętać, a teraz, gdy Twoja
ziemska droga dobiegła końca, mówimy: żegnaj Urszulo, nasza droga
Koleżanko i Przyjaciółko.
Żegnamy Cię droga Urszulo z honorami ze Sztandarem PółnocnoWschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do której należałaś, żegnamy Cię z nadzieją, że Bóg przyjmie Cię do swojego Królestwa.
Rodzinie i bliskim pogrążonym w żałobie przekazujemy głębokie
wyrazy współczucia.
Łączymy się z Wami w bólu i żalu.
Nie umiera ten, który zostawia po sobie wdzięczną pamięć!
Cześć Twojej Pamięci.
Spoczywaj w Pokoju.
■
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce

105 ROCZNICA URODZIN
LEK. WET. EDWARDA WŁADYSŁAWA PIENIĄŻKA
Gdy rozpocząłem swoją „prawdziwą
przygodę” z weterynarią w Hajnówce w
1980 r. spotkałem się ze wspomnieniami
starszych lekarzy i techników, a bardzo
często też rolników o dr. Edwardzie Pieniążku. Przez lata pracy nie zdarzyło się,
aby ktoś wypowiedział się o Nim negatywnie. Miałem wrażenie, że to człowiek legenda.
W pożegnalnej mowie na hajnowskim
cmentarzu dr Bacharewicz tak scharakteryzował zmarłego – „odszedł od nas skromny, szlachetny i prawy człowiek, wzorowy
i doświadczony fachowiec oraz doskonały
organizator …Od 1953 r. wzorowo spełniał aż do ostatnich dni swojego
życia niełatwe obowiązki powiatowego lekarza weterynarii, zaskarbiając sobie, dzięki wyjątkowym walorom osobistym, ogromne zaufanie,
szacunek, autorytet i szczerą sympatię miejscowego społeczeństwa,
a zwłaszcza rolników”.
Kiedy On opuszczał ten
świat, ja właśnie zdałem maturę
ponad 300 km od Hajnówki
i zastanawiałem się nad swoją
przyszłością, mając niewielką
wiedzę o północno-wschodnich
rejonach Polski, a tym bardziej
o weterynarii. Po skończeniu
studiów los, a raczej Żona spro-
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wadziła mnie do Hajnówki, gdzie przez okres 10 lat, do czasu prywatyzacji weterynarii, miałem okazję i przyjemność pracować w PZLZ
m.in. razem z synem dr Pieniążka – tech. wet. Mirosławem.

lek. wet Edward Władysław Pieniążek
Urodził się 25.12.1907 r. we wsi Handzlówka, pow. łańcucki.
W 1933 r. ukończył Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
i rozpoczął pracę w Kleszczelach.
W 1939 odbył kampanię wrześniową w IX Siedleckiej Dywizji Piechoty. W dniu 17 września w bitwie pod Kutnem dostał się do niewoli
niemieckiej, z której udało mu się zbiec. Okres okupacji przeżył w rodzinnych stronach, a w 1945 r. wrócił na Białostocczyznę.
Od czasu powstania powiatu hajnowskiego aż do śmierci w dniu
18.06.1974 r. pełnił funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Oddany bez reszty pracy zawodowej, znajdował zawsze czas na
uczestniczenie w pracach społecznych jako radny PRN. a także aktywny członek Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
Za swoją długoletnią i rzetelną pracę był uhonorowany:
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
- Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi
- Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego
- Odznaką „Za wzorową pracę w służbie weterynaryjnej”
- Odznaką „Zasłużony dla Białostocczyzny”.
W artykule wykorzystano materiały przekazane przez dr. A. Bacharewicza oraz zdjęcia z rodzinnego archiwum udostępnione przez panią L. Pieniążek ( żonę Mirosława).

■
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LEK. WET. TADEUSZ PAROBCZY
1933-2012
Zgromadziła nas tu wszystkich niespodziewana śmierć śp. Tadeusza Parobczego
lekarza weterynarii, który całe swoje pracowite życie poświęcił Bogu, Rodzinie, zawodowi oraz tym wszystkim z którymi zetknął
go los.
Urodził się 20 sierpnia 1933 roku w Teklinie, gm. Mrozy na Ziemi Mazowieckiej
w rodzinie Aleksandra i Kazimiery z domu
Dziugieł. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości w latach
1941-1948, a do Liceum Ogólnokształcącego
w Mrozach w latach 1948-1952. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW, które z krótką przerwą na pierwszym roku ze względów
zdrowotnych ukończył w 1959 roku uzyskując dyplom lekarza weterynarii. W tym samym roku 1 czerwca rozpoczął staż w Powiatowym
Zakładzie Weterynarii w Białymstoku, którym kierował w tym czasie
dr Michał Sasinowski a Wojewódzkim Lekarzem był dr Anatol Bacharewicz. Po ukończeniu stażu rozpoczął pracę w tymże Zakładzie od 1
marca 1960 roku na stanowisku epizootiologia, które pełnił do 30 października 1960, aby od 1 listopada jako asystent w Zakładzie Mikrobiologii Akademii Medycznej w Białymstoku wykładać studentom mikrobiologię. Zwyciężyła jednak chęć pracowania w swoim zawodzie. Od 1
kwietnia 1962 roku rezygnuje z pracy naukowej i awansuje na stanowisko inspektora w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Białymstoku, gdzie od 1 sierpnia 1975 roku czeka go kolejny awans na stanowisko z-cy dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii. Zmiany
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personalne i organizacyjne w Zakładzie spowodowały, że powierzono
mu bardzo odpowiedzialne stanowisko Wojewódzkiego Epizootiologa
a w pewnym okresie pełnił także obowiązki dyrektora Wojewódzkiego
Zakładu Weterynarii i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Z dniem
31 grudnia 1998 roku przeszedł na emeryturę.
Jego bogaty życiorys to nie tylko sukcesy zawodowe lecz także
społeczne. Jest cały czas aktywnym działaczem Zrzeszenia Lekarzy
i Techników Weterynarii i pełni przez dwie kadencje funkcje Prezesa
tej organizacji oraz aktywnie udziela się w pracach Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych a następnie Północno-Wschodniej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej. Przez wiele lat aż do śmierci był niezwykle
zaangażowany w działalności Klubu Seniorów Weterynaryjnych, gdzie
pełnił funkcje V-Prezesa. Był także oddanym działaczem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jego bardzo merytoryczne wystąpienia na naszych zebraniach naukowych były zawsze przedmiotem szczególnej
uwagi zebranych. Do ciekawych przygód zawodowych należy Jego
wyjazd do Mongolii w celu zwalczania groźnych chorób zaraźliwych
u zwierząt w tym kraju gdzie za wzorową pracę został odznaczony
przez ówczesne władze Mongolii. W uznaniu zasług za pracę w zawodzie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami resortowymi.
Tadeusz Parobczy nazywany przez nas „Tadziem” był człowiekiem niezwykłej dobroci i roztropności. Na czym polegał Jego fenomen
zachowania i postępowania nie wszyscy do końca potrafiliśmy zrozumieć. Jak można być przełożonym który egzekwuje wykonanie obowiązków od podwładnych i jednocześnie zachowuje ciepło i życzliwość. Ta cecha dotyczy ludzi obdarzonych niezwykłą empatią którą on
promieniował w naszym środowisku i nie tylko. Był człowiekiem głęboko wierzącym który nigdy nie ukrywał swoich poglądów w tamtych
trudnych dla Kościoła czasach. Wspaniały mąż, ojciec, dziadek, pradziadek i zięć a także wzorowy syn utrzymujący stały kontakt z Rodzicami i otaczający ich czułą opieką do ostatnich dni życia. Wspólnie
z Zosią stanowili wzorowe małżeństwo wspierające się nawzajem i zabiegające o przyszłe losy ukochanych córek a później ich rodzin. Ich
gościnny dom promieniował zawsze ciepłem i był niezwykle przyjazny
dla nas wszystkim kiedy przekraczaliśmy jego gościnne progi.
Moje wspomnienia osobiste sięgają czasów studenckich, kiedy na
pewnym etapie studiów mieszkaliśmy w jednym pokoju w domu akademickim. Na długie lata przyszło nam pracować w Wojewódzkim
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Zakładzie Weterynarii, kiedy na początku mojej pracy był moim nauczycielem w dziedzinie administracji. To były najpiękniejsze lata pracy w zawodzie kiedy mogliśmy służyć wiedzą i doświadczeniem tym
wszystkim którzy chcieli z niej korzystać.
Żegnamy Cię Przyjacielu wierszem mojego autorstwa, który obrazuje w niewielkim fragmencie Twój życiorys.

To już przeminęło
Za szybko minęło
to co było piękne
drogie i kochane
bliskie i rodzinne
jak uśmiechy Mamy
zadumanie Taty
wonny zapach siana
co Raj przypominał,
lipcowy żar nieba
i miły chłód rzeki
Ten znój wakacyjny
co nam zraszał czoło
słoną kroplą potu
teraz miły sercu
wraca rannym echem
jak ostry świst kosy
co układał zboża
w złociste dywany.
To już przeminęło,
tylko w snach powraca
jakby nierealne
baśniowe zdarzenie
zbyt krótkie, by życie
co zamiast radości
o której marzymy,
żeby wieki trwała,
przynosi gwałtowny,
smutek przebudzenia.
Pamięć jest okrutna,
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wszak w naszym umyśle,
utrwala zdarzenia
nie tylko te miłe
warte wspominania,
wlecze też za sobą
smuteczki niechciane.
Ale mocna wiara
niech nas przekonuje,
że jeszcze powróci
radość przebudzenia
Żegnamy Cię Tadziu modlitwą i przekonaniem że dobry Bóg ukoi
Twoje wszystkie ziemskie cierpienia.
Pogrążonej w głębokim smutku Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia w imieniu Wojewódzkiego Podlaskiego Lekarza Weterynarii, Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Klubu Seniorów Weterynaryjnych oraz całej naszej korporacji.
Niech Białostocka Ziemia na której spędziłeś całe dorosłe życie
i w której spoczniesz lekką Ci będzie.
Spoczywaj w Pokoju!
■
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Gabinet Weterynaryjny, Zbójna

DR N. WET JÓZEF GABINIEWICZ,
WYBITNA POSTAĆ ŁOMŻYŃSKIEGO ŻYCIA
SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO,
PRZYJACIEL I PATRIOTA
10 września 2012 roku pożegnaliśmy na starym cmentarzu w Łomży starszego kolegę i przyjaciela dr. n. wet Józefa Gabiniewicza, który
zmarł 6 września 2012 roku. Dr J. Gabiniewicz był wieloletnim pracownika służby zdrowia i nauczycielem przedmiotów zawodowych
w Państwowym Technikum Weterynaryjnym w Łomży. Dr Józef Gabiniewicz urodził się 13 maja 1922 roku we wsi Poganica woj. białostockie. Był najstarszym spośród pięciorga rodzeństwa. Po ukończeniu
szkoły podstawowej w 1935 roku uczęszczał do gimnazjum ogólnokształcącego w Sokółce. W 1940 roku został aresztowany za działalność
w ZWZ zrzeszającą młodzież szkolną. Za tą działalność z grupą kolegów został osadzony w więzieniu w Grodnie. W tym czasie, o czym
wówczas nie wiedział, do tego samego więzienia trafił Jego ojciec,
z powodu udziału w wojnie w 1920 roku. Niestety Jego ojciec zginął
w nieznanych do dzisiaj okolicznościach. W wyniku działań wojennych niemiecko-rosyjskich, więźniowie oswobodzili się 29 czerwca
1941 roku i Józef wrócił, do pustego już domu rodzinnego. Dlatego,
ponieważ cała wówczas rodzina została aresztowana i wywieziona na
Syberię. W roku 1942 został wywieziony na przymusowe roboty do
Prus Wschodnich z których udało mu się zbiec. Ukrywając się wstąpił
do AK Obwodu Sokólskiego gdzie występował pod pseudonimem
„Feliks”. Jego oddział brał czynny udział w akcji „Burza”. Po wyzwoleniu wstąpił do Licem Ogólnokształcącego w Białymstoku. W 1952 roku
ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Na studiach ożenił się z Alfredą Muszczyńską, studentką
Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie. Małżeństwo
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po studiach dostało skierowanie do pracy w Łomży. Żona zatrudniła
się w aptece a Józef został nauczycielem Państwowego Technikum Weterynaryjnego w Łomży. W 1952 roku urodziła się córka Barbara która
po ukończeniu Akademii Medycznej w Białymstoku pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Przez kilkanaście lat był nauczycielem Farmakologii i Chorób Zakaźnych w Państwowym Technikum Weterynaryjnym w Łomży. Tutaj cechowała Go doskonała umiejętność nawiązywania kontaktów z uczniami poprzez talent dydaktyczny oraz organizowanie między innymi spacerów, wycieczek i biwaków w lesie jednaczewskim i na Kurpiach w Morgownikach. Dr Józef Gabiniewicz był
współzałożycielem i aktywnym działaczem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. W głównej swej pracy, Stacji SanitarnoEpidemiologicznej organizował i rozwijał Oddział Bakteriologii- Laboratorium Diagnostyki, Serologii i Parazytologii. W Stacji SanitarnoEpidemiologicznej był wieloletnim kierownikiem Laboratorium Mikrobiologicznego. W tym czasie napisał podręcznik z zakresu mikrobiologii. Łącznie opublikował 22 prace naukowe. Przez wiele lat zbierał materiały do pracy doktorskiej z zakresu zakażeń pałeczkami salmonella
u ludzi regionu łomżyńskiego. W 1975 roku obronił pracę doktorską
uzyskując tytuł doktora nauk weterynaryjnych. Promotorem pracy
doktorskiej był prof. dr hab. Konrad Malicki z Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie. Za prawie czterdziestoletnią prace na rzecz
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt otrzymał wiele odznaczeń , między
innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Na starym cmentarzu w Łomży żegnała Go rodzina, przyjaciele i bardzo liczne grono
koleżanek i kolegów oraz absolwenci Państwowego Technikum Weterynaryjnego oraz pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Łomży. Wzruszające były słowa wielu przemówień a szczególnie
przedstawicieli Związku Sybiraków, kolegów z pracy i absolwentów
Technikum Weterynaryjnego. Cześć Jego pamięci.
■
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ROZWIĄZANIE KONKURSU Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Prawidłowe odpowiedzi to:
1. Jerzyk
2. Józef Greczko
3. Sokół wędrowny
Bardzo miło nam poinformować, iż nagrodę za prawidłowe rozwiązanie konkursu otrzymuje lek. wet. Piotr Mieczkowski z Łomży
oraz lek. wet. Andrzej Rumiński z Łomży.

Konkurs nr 3
1. Jest to gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju. Charakteryzuje się długim giętkim ciałem i krótkimi nogami. Sierść jednolicie ciemnobrązowa. Strona brzuszna jaśniejsza; na szyi kremowa lub żółtawa plama – nie rozwidlona. Opuszki palców
i stóp owłosione. Pysk wąski, nos czarny. Jest najbardziej aktywna nocą oraz wieczorem, choć czasem również w dzień. Jako
kryjówki wybiera najczęściej dziuple w drzewach, przy czym
każdy osobnik ma kilka gniazd na swoim terytorium. Opuszczone ptasie gniazda, norki wiewiórek oraz szczeliny skalne są
często używane w razie niebezpieczeństwa. Kiedy temperatura
spada, woli spać pod powierzchnią ziemi. Młode komunikują
się z matką za pomocą ćwierkania. Jest to zwierzę wszystkożerne. Na jego dietę składają się głównie małe ssaki (wiewiórki
i gryzonie, szczególnie nornice), ptaki, owady, padlina, żaby,
węże, ślimaki, owoce (kiedy jagody są dostępne stanowią nawet
30% spożywanego jedzenia). Jej naturalnymi wrogami są: wilk,
pies i lis. Może odbyć gody już pierwszego lata, w wieku 14
miesięcy, zazwyczaj jednak krycie odkładane jest dwa, a nawet
trzy lata. W niewoli większość samców nie może się rozmnażać
nawet do 27 miesiąca ich życia, co może być spowodowane stresem. Ciekawym zachowaniem jest tak zwana fałszywa ruja, która występuje późną zimą. Na wolności żyje średnio 8–10 lat,
w niewoli – do 15.
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2. Kto pełni obecnie funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w naszej izbie?
3. Jest najmniejszym ssakiem drapieżnym w Europie. W Polsce jest
to gatunek pospolity w całym kraju. Samce są znacznie większe
od samic. Ma długi, niezwykle gibki tułów, krótkie kończyny
o owłosionych stopach, bardzo krótki ogon, niewielką głowę
z małymi zaokrąglonymi uszami. Sierść jest krótka, gładka
i lśniąca. Latem wierzch ciała i ogon są jednolicie rudobrązowe,
a spód ciała jest wyraźnie odgraniczony – biały. Na pysku mogą
występować małe białe plamki, a na brzuchu większe – brązowe, których kształt i rozmieszczenie są charakterystyczne dla
poszczególnych osobników. U osobników żyjących na północy
kontynentu zimą sierść zmienia barwę na całkowicie lub częściowo białą. Typowe dla niej siedliska to brzegi lasów, pola
uprawne, cmentarze, zarośla wśród łąk, parki. Nie unika sąsiedztwa wsi i miast. Jest aktywna przez całą dobę, ale najbardziej o zmierzchu i świcie. Jest szybka i zwinna, doskonale biega
i skacze, w razie potrzeby nieźle pływa, często porusza się skokami. Kryjówki zakłada pod stosami kamieni, korzeniami, zwalonymi pniami, w zabudowaniach lub norach upolowanych
ofiar. Zagrożona częściej reaguje atakiem niż ucieczką. Potrafi
biec niosąc upolowaną ofiarę ważącą połowę jej własnej masy.
Jeśli przenosi jajo za duże do uchwycenia pyskiem przytrzymuje je pomiędzy podbródkiem, a pyskiem.
Na odpowiedzi czekamy do końca stycznia pod adresem:
biuletyn@izbawetbial.pl lub j.piekut@izbawetbial.pl
■
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ANKIETA

Z przykrością muszę stwierdzić, że Ankiety dotyczące Biuletynu
Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku
w dalszym ciągu nie cieszą się zainteresowaniem Naszych Czytelników. W okresie od lutego do połowy listopada 2012 r. wpłynęło 5 ankiet. Założeniem twórcy ankiety było poznanie opinii na temat dystrybucji Biuletynu, jego szaty graficznej, treści artykułów. Ankieta miała
też stworzyć możliwość wypowiedzi dotyczących ewentualnych zmian
lub poprawek, jakie należałoby wprowadzić w Biuletynie, aby był interesujący dla większej rzeszy czytelników.
Odpowiedzi osób ankietowanych nie dotyczyły ww. zagadnień.
Trudno jest mi nawet się do nich ustosunkować, bo obawiam się otrzeć
o absurd w ich interpretacji.
Mając na względzie powyższe należy się zastanowić nad sensem
istnienia ankiet. Zostanie to rozstrzygnięte na następnym posiedzeniu
Zespołu Redakcyjnego. Wyrażam jednak głęboką nadzieję, że nasz Biuletyn dla większości z Was, jeżeli nie w całości, to chociaż w drobnej
części, stanowi przyjemną lekturę.
w imieniu Zespołu Redakcyjnego
Emilia Wielądek-Żukowska
PIW Bielsk Podlaski
■
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