
DOLNOŒL¥SKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

ISSN 1234-6888

Wydawca: Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Zespół Redakcyjny:
Jan Dorobek – redaktor naczelny (tel. kom. 603 263 314, e-mail: jdorobek@tlen.pl)

dr Jerzy Borowiec – sekretarz, dr Robert Karczmarczyk, Zdzisław Król, Bohdan Wojtal

Vol. 29, Nr 3 (115), 2019
Kwartalnik

Nasza strona internetowa: www.dilwet.pl
(BIULETYN w kolorze)

CMYK

CMYK

W BIULETYNIE:

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE CZ£ONKÓW KO£A SENIORÓW LEK. WET. (str. 195)

JUBILEUSZ 100-LECIA S£U¯BY WETERYNARYJNEJ WP (str. 189)

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 100-LECIA S£U¯BY WET. (str. 202)



Fundacja 
„Pro Medici Veterinarii”

działająca przy 
Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wrocławiu 

wspiera lekarzy weterynarii oraz członków ich 
rodzin znajdujących się w szczególnie ciężkiej 

sytuacji życiowej

Fundacja zwraca się z apelem o jej zasilenie 
dowolną kwotą dla osób najbardziej 

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:

 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław

 

Fundacja „PRO MEDICI VETERINARII”
numer KRS 0000247344

Z góry dziękujemy!

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 100-LECIA S£U¯BY WET. 
ODS£ONIÊCIE I POŚWIÊCENIE FIGURY ŚW. ROCHA (str. 202)



161Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 3 (115), 2019

SPIS TREŚCI

Wstêpniak - Wojciech Hildebrand  ............................................................................................................... 163
Z dzia³alności Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  ......................................................................................... 164
Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 19 (6.06.2019) i nr 20 (4.07.2019) - Teresa Rogowska  ..................... 164
Informacje Inspekcji Weterynaryjnej  .....................................................................................................170
G³ówny Lek. Wet. doprecyzowa³ pismo ws. pobierania próbek do badañ w kier. ASF - Bogdan Konopka  .........170
Pismo G³ównego Lek. Wet. dr. Bogdana Konopki do Prezesa KRL-Wet. - Bogdan Konopka  ...........................171
Informacje Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  ...............................................................................172
Odpowiedź Prezesa KRL-Wet. na pismo G³ównego Lek. Wet. - Jacek £ukaszewicz  .........................................172
Pismo ws. zmiany systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t - Jacek £ukaszewicz, Janusz Okoñski  .....................173
Pismo w sprawie sposobu realizacji podwy¿szenia wynagrodzeñ w Inspekcji Wet. - Jacek £ukaszewicz  ............175
Pismo o podjêcie dzia³añ zapewn. pomoc przy poskramianiu byd³a przy wykon. badañ - Jacek £ukaszewicz  ....175
Pismo z propozycj¹ nowelizacji ws. warunków i wysokości wynagrodzenia za wykon. czynności przez lek. 

wet. i inne osoby wyznaczone przez pow. lek. wet. - Jacek £ukaszewicz  .....................................................176
Pismo ws. procedury wyznaczania lekarzy wet. do realizacji zadañ Inspekcji Weterynaryjnej 

- Jacek £ukaszewicz  ................................................................................................................................176
Z ¿ycia Uczelni  .........................................................................................................................................177
Wspieramy wyprawê weterynarzy do Kirgistanu - kbk  ...................................................................................177
Zmiany na UPWr: Wiod¹ce Zespo³y Badawcze powo³ane - mj  ...................................................................... 180
£aweczki absolwentów. Pierwsza na weterynarii - kbk  ...................................................................................181
Lwowsko-Wroc³awska Szko³a Weterynaryjna - kbk ....................................................................................... 183
Dzikie zwierzêta wokó³ nas - red  ................................................................................................................. 184
Akty i porady prawne  ............................................................................................................................ 185
Wykaz aktów prawnych dot. weterynarii opubl. w okresie od grudnia 2018 do czerwca 2019 - J.Borowiec  ..... 185
Zmiana kodów w kasie fiskalnej - Arkadiusz Kwieciñski  ................................................................................ 185
Limit p³atności gotówkowych - Arkadiusz Kwieciñski  ................................................................................... 186
Postêpowanie z martwym zwierzêciem domowym - Magdalena Lenart-Ojak  ................................................ 187
Zmiana przepisów o odpadach weterynaryjnych - Anna Zalesiñska  ............................................................... 188
Kronika wydarzeñ  .................................................................................................................................. 189
Jubileusz 100-lecia S³u¿by Weterynaryjnej Wojska Polskiego - Dariusz Jackowski  ......................................... 189
Jubileuszowe spotkanie cz³onków Ko³a Seniorów Lek. Wet. w dniu 4.06.2019r. - Leokadia Wojtal  ................ 195
Walentynki Kardiologiczne - Agnieszka Noszczyk-Nowak  ............................................................................ 197
50. Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Polanica Zdrój 2019 - Alina Wieliczko  ............................................ 198

Przedmowa do wydania III podrêcznika „Choroby drobiu” - Alina Wieliczko  ............................................... 199
Rys historyczny wet. konf. naukowych poświêconych problemom w produkcji drobiu - Alina Wieliczko  ....... 200

Spotkanie absolwentów rocznika 1961-1966 - Marek Houszka  .................................................................... 201
Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia S³u¿by Weterynaryjnej - Zdzis³aw Król  ............................................. 202
Liturgia S³owa w czasie Mszy św. z okazji Jubileuszu 100-lecia polskiej s³u¿by wet. we Wroc³awiu - J.Brusi³o  .... 206
Rajd Górski DIL-Wet. - 15 września 2019 - Góry Wa³brzyskie - Robert Karczmarczyk  .................................... 208
Zagadnienia zawodowe  .......................................................................................................................... 209
Rekombinanty cirkowirusów gêsi (GoCV) kr¹¿¹ce w populacji gêsi domowych i dzikich w okolicy jeziora 

Gop³o - Tomasz Stenzel i inni  .................................................................................................................. 209
Rozwa¿ne stos. antybiotyków w zrównow. prod. drobiarskiej - miêdzy teori¹ a proz¹ ¿ycia - Piotr Szeleszczuk, 

Monika Rogala, Joanna Nerc, Krzysztof Adamczyk, Beata Dolka, Artur ¯bikowski, Adrian ¯urek  .................211
Nanotechnologia. Innowacyjne preparaty w korekcji racic - Tomasz Jaskólski  ................................................214
Mastopatie starszych suk i kotek, kastrowanych i niekastrowanych - Sabine Schäfer-Somi  ..............................215
Praktyczne wykorzystanie ultrasonografii w prowadzeniu ci¹¿y u suki i kotki - Piotr Socha  ..............................218
Zdrowa macica - cielna krowa - Wojciech Barañski ....................................................................................... 220
Ostra i podostra kwasica ¿wacza u krów mlecznych - Walter Baumgartner  ................................................... 221
Zaka¿enia bakteryjne przewodu pokarmowego krów w okresie powycieleniowym oraz ciel¹t 

po pierwszym miesi¹cu ¿ycia - Micha³ Bednarski  ..................................................................................... 224
Zarz¹dzanie zdrowiem stada w okresie przejściowym - Alexander Starke i inni ................................................. 226
Z historii Weterynarii  ............................................................................................................................. 228
Nieco historii Absolwentów Wydzia³u Weterynaryjnego WSR we Wroc³awiu rocznik 1958 i Technikum 

Wet. we Wrześni - Mieczys³aw Pietrzak, Roman Bochdalek  ..................................................................... 228
Prof. dr hab. dr h.c. Micha³ Mazurkiewicz (1941-2013) - Alina Wieliczko  ....................................................... 229
Wybitny uczony, oddany m³odzie¿y - Alina Wieliczko, Micha³ Mazurkiewicz  .................................................. 231
„Weterynaryjny” zespó³ wokalno-muzyczny z Wroc³awia - Bartosz Winiecki  .................................................. 233
O zarazie p³ucnej byd³a rogatego w Orêdowniku Urzêdowym z 5 maja 1923r. - Bartosz Winiecki  ................... 233
Mariusz Kocot 1917-1978 (Wspomnienie) - Les³aw Ogielski  .......................................................................... 235
Studia podyplomowe, konf. naukowe, szkolenia  ................................................................................. 235
Informacje ró¿ne  .................................................................................................................................... 236
Traditional Gypsy Cob - Tradycyjny koñ cygañski - Aldona Anna Skirgie³³o  ................................................... 237
Z ¿a³obnej karty  ..................................................................................................................................... 240
Po¿egnaliśmy profesora Rau³uszkiewicza - kbk  ............................................................................................ 240



162 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 3 (115), 2019

SKŁADKA CZŁONKOWSKA w 2019 i 2020r.:
• lekarze weterynarii wykonujący zawód, bądź osiągający dochód z innego źródła:  - 50 zł  miesięcznie
 pierwsza składka - w miesiącu wpisu do rejestru członków - 90 zł
• lekarze weterynarii - emeryci i renciści, nie wykonujący zawodu (od miesiąca, w którym złożyli prawidłowe oświadczenie o braku 

dochodu poza emeryturą lub rentą) - 0 zł
• lekarze weterynarii - słuchacze studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku (od miesiąca, 

w którym złożyli prawidłowy wniosek oraz przy składaniu Oświadczeń i Zaświadczeń w określonych 
terminach) - 25 zł  miesięcznie

• lekarze weterynarii - nie osiągający dochodu z żadnego źródła (od miesiąca, w którym złożyli prawidłowy wniosek i  pozostałe 
dokumenty) - 25 zł  miesięcznie

Wpłata składki członkowskiej winna być dokonana do końca miesiąca, którego dotyczy. Składki członkowskie od lekarzy 
weterynarii skreślających się z rejestru członków pobiera się do miesiąca, w którym podjęta została decyzja o skreśleniu.

UBEZPIECZENIE OC i NNW dla wszystkich cz³onków DIL-Wet. op³acaj¹cych sk³adki cz³onkowskie:
TUiR  „ALLIANZ” Polska S.A. Oddz. Wroc³aw, ul. Dmowskiego 3/10, 50-203 Wroc³aw, 

Agent ubezpieczeniowy: Artur Nowak, tel. kom. 600 316 272, e-mail: artur.nowak@port.allianz.pl

Druk: www.drukarniaosiedlowa.pl , tel. 71 797 55 94; nakład: 1600 egz.

INFORMUJEMY, ¯E NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY DOSTÊPNE S¥ KOLEJNE NUMERY 
BIULETYNU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Biuro Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
czynne jest w dni robocze 

w środy w godz. 1000 – 1730

w pozostałe dni w godz. 830 – 1530

UWAGA! Ewentualne zmiany godzin pracy biura 
zawsze na stronie internetowej Izby

Adres: ul. Sopocka 21 / 2, 50-344 Wrocław, tel./ fax  71 322 03 45
e-mail: biuro@dilwet.pl ; strona internetowa: www.dilwet.pl

Sekretariat: Joanna Kwiecińska, Teresa Rogowska, Danuta Wojewódzka

Prezes Rady DIL-Wet.: dr n.wet. Wojciech Hildebrand, wtorek, piątek: 1130 – 1300 
tel. kom. 603 263 390; e-mail: w.hildebrand@dilwet.pl; biuro@dilwet.pl

Wiceprezes Rady DIL-Wet.: lek. wet. Jan Dorobek, tel. kom. 603 263 314
Wiceprezes Izby: dr n.wet. Robert Karczmarczyk, tel. kom. 603 263 337

Sekretarz: lek.  wet. Małgorzata Sitnik, tel. kom. 603 263 356
Skarbnik: lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko, tel. kom. 603 263 340

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
lek. wet. Piotr Waleński, tel. kom. 603 263 358; pisma kierować na adres Izby

Przewodniczący Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Andrzej Hołdowański, tel. kom. 603 263 357

Radca Prawny:
mec. Anna Zalesińska, tel. kom. 604 293 203; e-mail: kancelaria.zalesinska@gmail.com;

pisma kierować na adres Izby
Księgowość: Biuro Rachunkowe ARCO, tel. 576 705 913, 71 789 9149

informacje w sprawie składek członkowskich w biurze Izby pod nr. tel. 71 322 03 45
Konto: PEKAO S.A. I O. we Wrocławiu Nr: 

48 1240 1994 1111 0000 2495 9016
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Szanowne Kole¿anki 
i Koledzy.
Pisz¹c te s³owa i maj¹c 

jeszcze przed oczami dol-
nośl¹skie obchody stule-
cia S³u¿by Weterynaryj-
nej w Polsce, nie sposób 
uciec przed komentarza-
mi, tudzie¿ podzielenia 
siê swoimi wra¿eniami. 
Przypisywane Chiñczy-
kom przekleñstwo „obyś 

¿y³ w ciekawych czasach” zdaje siê realizowaæ w latach, 
w których przysz³o nam ¿yæ. Wiêkszośæ z nas pamiêta 
jeszcze czasy realnego totalitaryzmu eufemistycznie 
nazywanego socjalizmem, nastêpnie czasy prze³omu 
i wprowadzania regu³ gospodarki wolnorynkowej 
i wreszcie czasy szukania w³aściwej drogi do kapita-
lizmu (i dobrobytu?) oraz t³umaczenia zawi³ości histo-
rycznych, w tym pokazywania kto „tak naprawdê” po 
której by³ stronie. Jak siê okazuje historia mo¿e byæ 
interpretowana w bardzo ró¿ny sposób i mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e nasza pamiêæ zaciera i wypacza pewne fakty. 

Prze³om lat 1918/19 obfitowa³ w bardzo wiele 
wydarzeñ zwi¹zanych z odzyskaniem upragnionej 
niepodleg³ości. Odzyskanie jej wymaga³o powo³ania 
wszelkich instytucji niezbêdnych do funkcjonowania 
odrodzonej Rzeczpospolitej. Poza Wojskiem i Policj¹ 
w celu zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywnościowego 
i mobilnego (konie wojskowe) zosta³a powo³ana S³u¿-
ba Weterynaryjna, pocz¹tkowo dla zabezpieczenia 
potrzeb wojska, a nastêpnie wszystkich obywateli. 
Lata 2018/19 w zwi¹zku z powy¿szym, to 100-lecie 
nie tylko odzyskania niepodleg³ości, ale tak¿e powo-
³ania wszelkich s³u¿b. Jednak te sto lat przebiega³o 
bynajmniej nie w sielankowej atmosferze. Ju¿ samo 
dwudziestolecie miêdzywojenne obfitowa³o w burz-
liwe zdarzenia jak wojna Polsko-Bolszewicka, wielki 
kryzys, przewrót majowy, po których nast¹pi³ czas 
II Wojny Światowej. Co by³o dalej wszyscy wiemy, 
ka¿dy interpretuje i ocenia to po swojemu. Ka¿dy ma 
swoje osobiste lub rodzinne doświadczenia. Jedni chc¹ 
o tym mówiæ, dla innych jest to rozdrapywanie ran. 
Ale na pewno mo¿na byæ dumnym z wielu osi¹gniêæ. 
Nie mo¿na wykasowywaæ z pamiêci zdarzeñ, które 
wydarzy³y siê w przesz³ości, nawet jeśli teraz ta prze-
sz³ośæ en bloc jest krytykowana, czy wrêcz negowana. 
W takiej sytuacji nie moglibyśmy obchodziæ 100-lecia 
S³u¿by Weterynaryjnej jako świêta wszystkich lekarzy 
weterynarii, bo wstyd, bo to wymys³ „komuny”. Fak-
tem jest, ¿e S³u¿ba Weterynaryjna pocz¹tkowo by³a 
powo³ana do celów urzêdowych i obejmowa³a lekarzy 
weterynarii pracuj¹cych na potrzeby wojska (zdrowie 
koni, bezpieczeñstwo ¿ywności), a później badaj¹cych 
produkty pochodzenia zwierzêcego dopuszczone do 
obrotu, do konsumpcji. Trzeba tu podkreśliæ, ¿e stwo-
rzenie jednolitego prawa po odzyskaniu niepodleg³ości 

by³o bardzo trudne i wymaga³o scalenia porz¹dków 
prawnych trzech wcześniejszych zaborców, a po trosze 
te¿ musia³o zmieniæ utrwalone przez lata przyzwycza-
jenia, w³aśnie z tego wynikaj¹ce. Lekarze zajmuj¹cy 
siê zdrowiem zwierz¹t gospodarskich i domowych nie 
pracuj¹cy dla wojska, czy te¿ nie badaj¹cy miêsa, nie 
tworzyli S³u¿by Weterynaryjnej i starali siê stworzyæ 
formê stowarzyszenia/samorz¹du zwo³uj¹c w Warsza-
wie w grudniu 1919 roku pierwszy w Polsce Zjazd 
Wszystkich Lekarzy Weterynarii. 

Zaraz po II WŚ (w 1945 roku) powo³ano samorz¹d 
zawodowy, jednak na krótko, bo ówczesne Pañstwo 
Polskie nie by³o zainteresowane ide¹ samorz¹dności 
i rozwi¹za³o Izbê Lekarsko-Weterynaryjn¹ w 1954 r. 
Wszyscy lekarze weterynarii od 1949r. pracowali na 
etatach pañstwowych wykonuj¹c wszelkie czynności 
od zabiegów profilaktyczno-leczniczych pocz¹wszy, 
poprzez wdra¿anie procedur zwi¹zanych ze zwalcza-
niem chorób zakaźnych, a skoñczywszy na badaniu 
miêsa i produktów pochodzenia zwierzêcego. Dopiero 
upadek systemu totalitarnego w Polsce pod koniec lat 
osiemdziesi¹tych pozwoli³ na odrodzenie siê prywatnej 
s³u¿by weterynaryjnej, ale jednocześnie zaistnia³a po-
trzeba zbudowania struktur Inspekcji Weterynaryjnej. 

Jak widaæ pogmatwana ta historia i obfituj¹ca w za-
skakuj¹ce zwroty akcji. Efektem jednak tego jest rozwi-
jaj¹cy siê prywatny rynek us³ug weterynaryjnych, obej-
muj¹cy wszelkie gatunki zwierz¹t oraz bardzo sprawnie 
dzia³aj¹ca i bardzo wysoko oceniana z zewn¹trz (czego 
wyraz dali nawet amerykanie w oficjalnych komuni-
katach oceniaj¹cych Inspekcjê Weterynaryjn¹ najle-
piej w Europie) ale niestety, niedoceniana przez Rz¹d 
RP Inspekcja Weterynaryjna, która sta³a siê poniek¹d 
spadkobierczyni¹ S³u¿by Weterynaryjnej. Ale czy tylko. 
W koñcu, w latach realnego „socjalizmu” w strukturach 
s³u¿by pracowali wszyscy lekarze weterynarii nawet 
Ci, którzy na pocz¹tku lat 90-tych musieli, choæ czê-
sto pe³ni obaw, poddaæ siê prywatyzacji i odnaleźæ na 
rynku prywatnych us³ug. Wielu lekarzy przed prywaty-
zacj¹ zd¹¿y³o przejśæ na emeryturê. Czasy siê mocno 
zmieni³y i dziś lekarze tak zwanej wolnej (prywatnej) 
praktyki w wiêkszości dobrze prosperuj¹ rozwijaj¹c 
zakres us³ug, kszta³tuj¹c wizerunek lekarza weterynarii 
jako osoby troszcz¹cej siê o zdrowie zwierz¹t. Niektó-
rzy siê oburzaj¹ na określenie „s³u¿ba” twierdz¹c, ¿e 
nikomu nie s³u¿¹, a jedynie wykonuj¹ zawód i musz¹ 
kalkulowaæ koszty, aby w³aściwe wyceniæ swoje us³ugi 
w myśl regu³ rynkowych. Jednak nie wyobra¿am sobie 
lekarza, który nie lubi³by zwierz¹t i jednocześnie leczy³ 
je, nie maj¹c dla nich nale¿ytego szacunku i empatii. 
A jeśli tacy s¹, to szczerze im wspó³czujê i jeśli to mo¿-
liwe proponujê zmianê pracy na tak¹, która bêdzie 
dostarczaæ im satysfakcji. 

W obrazie spo³eczeñstwa jesteśmy postrzegani 
jako osoby dbaj¹ce o zdrowie i dobrostan zwierz¹t, 
a ostatnio tak¿e szeroko pojêtego środowiska natural-
nego. Czasem obraz lekarza weterynarii jako mi³ośnika 
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POSIEDZENIA RADY DIL-WET. 
VII KADENCJI

Posiedzenie Rady nr 19
w dniu 6 czerwca 2019r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz radców prawnych. 

• Rada przyjê³a porz¹dek obrad oraz protokó³ z XVIII 
posiedzenia jednog³ośnie.

• Z powodu nieobecności Kol. Ma³gorzaty Sitnik - Se-
kretarza Rady DIL-Wet., funkcjê tê Rada powierzy³a 
Janowi Dorobkowi.

• W kolejnym punkcie obrad Rada podjê³a uchwa³y 
w sprawie przyjêæ do DIL-Wet. oraz skreśleñ z listy 
cz³onków DIL-Wet.
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Magdalena Biskupska - dyplom nr 81926 

z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-

Z dzia³alnoœci Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

zwierz¹t jest wypaczany do tego stopnia, ¿e pojawiaj¹ 
siê g³osy wskazuj¹ce na zabranianie lekarzom wetery-
narii udzia³u w polowaniach na zwierzêta, czy wrêcz 
wskazuj¹, ¿e powinniśmy byæ wegetarianami. Có¿, zo-
stawmy to na inne rozwa¿ania. Osobiście daleki jestem 
od takich opinii i myślê, ¿e w³aśnie rol¹ lekarza wetery-
narii jest t³umaczenie ekologicznych (i nie tylko) relacji 
cz³owiek-zwierzê. Wróæmy do S³u¿by Weterynaryjnej. 
Choæ s³owo weterynaria kojarzy siê z „weterynarzem” 
czyli lekarzem weterynarii to nie zapominajmy, ¿e na-
sze funkcjonowanie by³oby mocno utrudnione, gdyby 
nie tak zwany personel pomocniczy. Po przejściowej 
zapaści średniego personelu weterynaryjnego w po-
staci techników weterynarii, powstaje coraz wiêcej no-
wych szkó³ kszta³c¹cych m³odzie¿ w tym kierunku. Ma³o 
tego, pojawi³ siê nowy kierunek studiów licencjackich 
- Inspekcja Weterynaryjna. Trudno negowaæ potrzebê 
funkcjonowania tego¿ personelu, choæ ci¹gle budzi 
wiele niepokoju fakt, ¿e nie wiadomo jakie kompe-
tencje bêdzie dawa³ licencjat Inspekcji Weterynaryjnej. 
W wielu przypadkach ten¿e personel istotnie pomaga 
w funkcjonowaniu ZLZ, inspektoratów tudzie¿ labora-
toriów. Nierzadko osoby pracuj¹ce na stanowiskach 
„nie lekarskich” maj¹ wy¿sze wykszta³cenie i bardzo 
wysokie kompetencje. W czasach S³u¿by Weterynaryj-
nej w ka¿dym PZLZ (dla m³odszych: Pañstwowy Zak³ad 
Leczniczy dla Zwierz¹t) zatrudniony by³ co najmniej 
jeden technik weterynarii, który wykonywa³ bardzo 
wiele ¿mudnych i ciê¿kich czynności przy zwierzêtach 
(pobieranie krwi, podawanie leków itp.). Nierzadko 
funkcje pomocnicze pe³nili te¿ kierowcy samochodów 
s³u¿bowych. Świêtuj¹c 100-lecie S³u¿by Weterynaryjnej 
pamiêtajmy, ¿e to tak¿e świêto tych osób. 

Wreszcie nie mo¿na zapomnieæ o Wroc³awskiej 
Alma Mater, z której murów wywodzi siê wiêkszośæ 
lekarzy weterynarii pracuj¹cych na terenie Dolnego 
Śl¹ska (i nie tylko). Jak widaæ trudno mówiæ o S³u¿bie 
Weterynaryjnej tylko w aspekcie Inspekcji Weteryna-
ryjnej. W zwi¹zku z powy¿szym zarówno Dolnośl¹-
ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna jak i Wroc³awski 

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej zaanga¿owa³y siê, 
pod przewodnictwem Dolnośl¹skiego Wojewódzkie-
go Lekarza Weterynarii, w organizacjê Dolnośl¹skich 
Obchodów 100-lecia S³u¿by Weterynaryjnej w Polsce. 
Pojawiaj¹ce siê nawet w trakcie samych obchodów 
nazwy 100-lecie Administracji Weterynaryjnej, czy 
100-lecie Inspekcji Weterynaryjnej pokazuj¹, ¿e trud-
no jednoznacznie oddzieliæ jednych lekarzy weterynarii 
od drugich. W czasach kiedy Izby nie by³o, wszyscy 
byli po prostu lekarzami weterynarii. Mam nadziejê, 
¿e uda³o siê zachowaæ taki wydźwiêk tego Świêta. 
Niezale¿nie od miejsca gdzie pracujemy, wszyscy je-
steśmy lekarzami weterynarii. Podkreślali to wszyscy 
uczestnicy obchodów pocz¹wszy od Szefowej Kance-
larii Prezydenta RP - lek. wet. Haliny Szymañskiej, 
poprzez G³ównego Lekarza Weterynarii - Bogdana 
Konopkê, profesora dr. hab. Romana Ko³acza, leka-
rza weterynarii - d³ugoletniego Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu, p³k. lek. wet. Dariusza 
Jackowskiego, a skoñczywszy na zarówno m³odych 
adeptach naszego zawodu jak i seniorach-nestorach. 
Ponadto myślê, ¿e uda³o siê pokazaæ, ¿e lekarz wete-
rynarii jest niezast¹piony w zakresie nie tylko leczenia 
zwierz¹t, ale tak¿e w dbaniu o bezpieczeñstwo zdro-
wia ludzi w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnościowego 
i epidemicznego. Miejmy nadziejê, ¿e ten wydźwiêk 
pozostanie zauwa¿ony i doceniony zw³aszcza wśród 
tych, którzy decyduj¹ o p³acach pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej. ¯eby ka¿dy móg³ byæ dumny z tego, 
¿e jest lekarzem weterynarii i mo¿e godnie i z pe³n¹ 
satysfakcj¹ wykonywaæ swoj¹ pracê. Nasz zawód jest 
wymieniany wśród zawodów przysz³ości, zawodów, na 
które rośnie zapotrzebowanie. Weterynaria jest kierun-
kiem corocznie obleganym przez maturzystów, którzy 
ufni i pe³ni nadziei chc¹ pracowaæ w tym zawodzie. 

A tak na marginesie, na Dolnym Śl¹sku S³u¿ba We-
terynaryjna zosta³a powo³ana z przyczyn oczywistych 
po II WŚ. Wygl¹da na to, ¿e bêdzie mo¿na obchodziæ 
jeszcze jedno stulecie…

Wojciech Hildebrand
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znanie prawa wykonywania zawodu nr 86409 
uchw. nr 1162,

- lek. wet. Marta Krasowska - dyplom nr 73240 
z dnia 27.02.2015 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86410 
uchw. nr 1163,

- lek. wet. Michalina Piskier - dyplom nr 81966 
z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86411 
uchw. nr 1164,

- lek. wet. Anna Tyrakowska - dyplom nr 81984 
z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86412 
uchw. nr 1165,

- lek. wet. Ma³gorzata Wawrzyñska - dyplom nr 
81985 z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. 
i przyznanie prawa wykonywania zawodu nr 86413 
uchw. nr 1166,

- lek. wet. Justyna Dziech - dyplom nr 81932 z dnia 
1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
351516, przeniesienie z terenu Opolskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Opolu, uchw. nr 1167,

- lek. wet. Justyna Kostanowicz - dyplom nr 6203 
z dnia 19.03.2007 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85594, przeniesienie z terenu Ma³opolskiej Izby 
Lekarsko-Wet. w Tarnowie, uchw. nr 1168,

b) skreślenia z rejestru: 
- lek. wet. Izabela Glac - dyplom nr 78408 z dnia 

16.02.2017r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86264, przen. do Podkarpackiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej, uchw. nr 1169,

- lek. wet. Aneta Gerlak - dyplom nr 79720 z dnia 
7.05.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86266, przen. na teren Republiki Francuskiej, 
uchw. nr 1170,

- lek. wet. Marta Ślêzak - dyplom nr 70142 z dnia 
22.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86334, przeniesienie na teren Zjednoczonego Kró-
lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, uchw. 
nr 1171,

- lek. wet. Ryszard Szmigiel - dyplom nr 2186 z dnia 
2.05.1968 r. Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³a-
wiu, numer prawa wykonywania zawodu 10222, 
skreślenie z powodu śmierci, uchw. 1172.

• Nastêpnie Rada rozpatrzy³a sprawy zwi¹zane z reje-
stracj¹ i dzia³alności¹ zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t oraz podjê³a stosowne decyzje i uchwa³y:
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna „ZWIERZAK” SIMES 

Sp. z o.o., kier. lek. wet. Julia S³owek, 67-200 

G³ogów, ul. Polna 27, nr ewidencji 16/01/1192/V/ 
2012/607 Rej. ZLZ - zmiana nazwy podmiotu, 
numeru telefonu i personelu zlz, uchw. Nr 1173,

- Przychodnia Weterynaryjna „Koñskie Zdro-
wie” lek. wet. Katarzyna Ferenz, 51- 518 
Wroc³aw, ul. Strachociñska 143, nr ewidencji 
16/02/738/V/2011/574 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 1174,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Agata Kurkowiak, 
59-600 Lwówek Śl¹ski, ul. Partyzantów 14/1, 
nr ewidencji 16/01/1331/IV/2007/471 Rej. ZLZ 
- zmiana siedziby podmiotu prowadz¹cego i siedziby 
zlz, uchw. Nr 1175,

b) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna „Na Kuropatwiej” Ka-
rolina Duraziñska, 51-419 Wroc³aw, ul. Kuropa-
twia 2, nr 16/02/792/VI/2015/718 Rej. ZLZ 
- zakoñczenie dzia³alności ZLZ, uchw. nr 1176,

c) wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny FRANKENVET lek. wet. 
Piotr Bu³a, 57-200 Z¹bkowice Śl¹skie, nr ewidencji 
16/01/1177/VII/2019/788 Rej. ZLZ - uchw. nr 
1177,

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Agata Kurkowiak, 
59-600 Lwówek Śl¹ski, ul. Topolowa 2, nr ewiden-
cji 16/01/1331/IV/2007/471 Rej. ZLZ - zmiana 
siedziby zlz z dniem 1.07.2019 r. - kontrolê prze-
prowadzi Jan Dorobek i Ma³gorzata Sitnik,

- Gabinet Weterynaryjny FRANKENVET lek. wet. 
Piotr Bu³a, 57-200 Z¹bkowice Śl¹skie, nr ewiden-
cji 16/01/1177/VII/2019/788 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 6.06.2019 r. - kontrolê przeprowadzi Woj-
ciech Hildebrand i Robert Karczmarczyk,

- Gabinet Weterynaryjny MEGAVET BOLKÓW 
M.Nowicki & £.Oktawiec spó³ka cywilna, kier. lek. 
wet. Marek Nowicki, 59-420 Bolków, ul. Jawor-
ska 6, nr ewidencyjny 16/01/699/VII/2018/772 
Rej. ZLZ - po terminie na usuniêcie uchybieñ - kon-
trolê przeprowadzi ponownie Danuta Pawicka-Ste-
fanko,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Olga Janiszew-
ska, 58-100 Świdnica, ul. W. £ukasiñskiego 14A, 
nr ewidencyjny 16/01/620/VII/2018/767 Rej. 
ZLZ - po terminie na usuniêcie uchybieñ - kontrolê 
przeprowadzi ponownie Wojciech Hildebrand i Jan 
Dorobek,

- Gabinet Weterynaryjny MarVet Maciej Marcinow-
ski, 57-300 K³odzko, ul. Widokowa 4, nr ewiden-
cyjny 16/01/732/VII/2018/775 Rej. ZLZ - po 
terminie na usuniêcie uchybieñ - kontrolê prze-
prowadzi ponownie Wojciech Hildebrand i Robert 
Karczmarczyk,

e) inne informacje dotycz¹ce ewidencji zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny „ZWIERZAK” Kamila Kwa-
śniewicz, 58-580 Szklarska Porêba, ul. Ma³a 1C, 
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nr ewidencyjny 16/01/149/VI/2013/649 Rej. 
ZLZ - pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Jeleniej Górze, w sprawie dzia³alności zak³adu 
(przyjêcie 16 lipca 2018 roku do gabinetu wete-
rynaryjnego „Zwierzak” 40 psów: 28 doros³ych 
i 12 szczeni¹t, dostarczonych przez stowarzyszenie 
o nazwie Dolnośl¹ski Inspektorat Ochrony Zwierz¹t) 
- referowa³ Jerzy Borowiec. W zak³adzie odby³a 
siê kontrola, podczas której kontroluj¹cy stwier-
dzili, ¿e gabinet weterynaryjny „Zwierzak” spe³nia 
wszelkie wymogi ustawy z dnia 18 grudnia 2003 
roku o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t i zwrócili 
uwagê na wzorow¹ czystośæ i porz¹dek panuj¹ce 
w tym¿e gabinecie. Cz³onkowie Rady stwierdzili, 
¿e cytowana w piśmie ustawa w ¿aden sposób nie 
ogranicza ilości przyjmowanych pacjentów. Odpo-
wiedź na pismo PLW przygotuje Przewodnicz¹cy 
Komisji Etyki Jerzy Borowiec.

• Nastêpnie Rada rozpatrzy³a wnioski i podjê³a uchwa³y 
w sprawie wpisu do rejestru osób uprawnionych do 
wydawania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych 
oraz skreśleñ z w/w rejestru:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Bart³omiej S³owek - Przychodnia Wetery-

naryjna „ZWIERZAK” SIMES Sp. z o.o., kier. lek. 
wet. Julia S³owek, 67-200 G³ogów, ul. Polna 27, 
nr wpisu 0769/16/2019, uchw. Nr 1178,

- lek. wet. Jakub Stadnicki - Przychodnia Wetery-
naryjna „ZWIERZAK” SIMES Sp. z o.o., kier. lek. 
wet. Julia S³owek, 67-200 G³ogów, ul. Polna 27, 
nr wpisu 0770/16/2019, uchw. Nr 1179,

- lek. wet. Klaudia Zarzeczna - Przychodnia Wetery-
naryjna „ZWIERZAK” SIMES Sp. z o.o., kier. lek. 
wet. Julia S³owek, 67-200 G³ogów, ul. Polna 27, 
nr wpisu 0771/16/2019, uchw. Nr 1180,

- lek. wet. Joanna Paku³a - Przychodnia Wetery-
naryjna „TRZEBNICKA” s.c. Anna Cis³o-Paku-
luk, Julia Jurkanis, kier. lek. wet. Julia Jurkanis, 
55-100 Trzebnica, ul. Kościuszki 18, nr wpisu 
0772/16/2019, uchw. Nr 1181,

- lek. wet. Beata Luchowska - Przychodnia Wete-
rynaryjna „TRZEBNICKA” s.c. Anna Cis³o-Paku-
luk, Julia Jurkanis, kier. lek. wet. Julia Jurkanis, 
55-100 Trzebnica, ul. Kościuszki 18, nr wpisu 
0773/16/2019, uchw. Nr 1182,

- lek. wet. Malwina Myśliñska - Przychodnia Wetery-
naryjna „VIVA” s.c. Adela Rze¿uchowska, Natalia 
Kucharczyk, kier. lek. wet. Natalia Kucharczyk, 
51-518 Wroc³aw, ul. Strachociñska 143 nr wpisu 
0774/16/2019, uchw. Nr 1183,

- lek. wet. Agnieszka Bartoszewicz - Klinika We-
terynaryjna SKVet lek. wet. Aleksander Hamala, 
54-062 Wroc³aw, ul. Stab³owicka 109B nr wpisu 
0775/16/2019, uchw. Nr 1184,

- lek. wet. Aleksandra Graczyk - Przychodnia Wetery-
naryjna Milickie Centrum Weterynaryjne dr n.wet. 
Tomasz Szczypka, 56-300 Milicz, ul. Krotoszyñska 
10, nr wpisu 0776/16/2019, uchw. Nr 1185,

- lek. wet. Olga Nadolna - Przychodnia Wete-
rynaryjna „O£TASZYÑSKA” Dariusz Rzepka, 

52-210 Wroc³aw, ul. Strachowskiego 37, nr wpisu 
0777/16/2019, uchw. Nr 1186,

b) zmiany w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Marta Pasikowska - by³o: Przychodnia 

Weterynaryjna „VIVA” s.c. Adela Rze¿uchowska, 
Natalia Nestorowicz, 51-518 Wroc³aw, ul. Stra-
chociñska 143, nr wpisu 0530/16/2013 - zmiana 
nazwy zlz, uchw. Nr 1187,

- lek. wet. Adela Rze¿uchowska - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna „VIVA” s.c. Adela Rze¿uchowska, 
Natalia Nestorowicz, 51-518 Wroc³aw, ul. Stra-
chociñska 143, nr wpisu 0415/16/2011 - zmiana 
nazwy zlz, uchw. Nr 1188,

- lek. wet. Katarzyna Szlachetka - by³o: Gabinet 
Weterynaryjny „FILEMON” Katarzyna Gorzel-
nik, 59-300 Lubin, ul. ¯urawia 19/1A, nr wpisu 
0462/16/2012 - zmiana nazwy zlz, zmiana adresu 
zlz, uchw. Nr 1189,

- lek. wet. Agata Kurkowiak - by³o: Gabinet We-
terynaryjny lek. wet. Agata Kurkowiak, 59-600 
Lwówek Śl¹ski, ul. Partyzantów 14/1, nr wpisu 
0353/16/2009 - zmiana adresu zlz, uchw. Nr 
1190,

c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Natalia Kucharczyk - Przychodnia Wetery-

naryjna „VIVA” s.c. Adela Rze¿uchowska, Natalia 
Nestorowicz, 51-511 Wroc³aw, ul. Strachociñska 
58, nr wpisu 0472/16/2012, uchw. Nr 1191.

• W nastêpnym punkcie porz¹dku obrad Rada rozpa-
trzy³a skierowane do niej wnioski:
- 4 wnioski o obni¿enie wysokości sk³adki cz³on-

kowskiej z powodu trudnej sytuacji finansowej lub 
odbywania studiów doktoranckich - uchw. nr 1192-
1195,

- wniosek lek. wet. o zawieszenie p³atności sk³adek 
cz³onkowskich do 31.12.2019 r. ze wzglêdu na 
trudn¹ sytuacjê losow¹, uchw. Nr 1196,

- wniosek organizatorów o dofinansowanie w kwocie 
4500,00z³ (s³ownie z³otych: cztery tysi¹ce piêæset) 
Konferencji Naukowej „Etyka zawodowa Lekarza 
Weterynarii”, która odbêdzie siê 26.10.2019 r. 
we Wroc³awiu - uchw. Nr 1197 - za jednog³ośnie. 
Jednocześnie Rada zadecydowa³a pokryæ koszty 
uczestnictwa w konferencji Cz³onków S¹du, Rzecz-
nika i jego zastêpców oraz Cz³onków Komisji Etyki 
DIL-Wet.,

- wniosek organizatorów o objêcie patronatem ho-
norowym 50. Jubileuszowej Konferencji Naukowej 
„Aktualne problemy w patologii drobiu”, która od-
bêdzie siê w dniach 28-30.06.2019 r. w Polanicy 
Zdroju - za jednog³ośnie,

- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych lekarzom we-
terynarii, uchw. nr 1198 - za jednog³ośnie,

- wniosek Prezydium o podjêcie uchwa³ w sprawie 
nagród finansowych dla Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej, Zastêpców Rzecznika oraz 
Przewodnicz¹cego S¹du DIL-Wet.: uchw. nr 1199-
1204 przyjêto jednog³ośnie. Przewodnicz¹cy S¹du 
Andrzej Ho³dowañski poinformowa³ o zamiarze zor-
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ganizowania we wrześniu szkolenia cz³onków S¹du, 
które poprowadzi mec. Piotr Rodziewicz.

- wniosek Prezydium o podjêcie uchwa³ w sprawie 
podwy¿szenia kwoty wynagrodzenia dla pracowni-
ków biura DIL-Wet. o 5%: Rada przyjê³a uchw. nr 
1205-1207. 

• Rada podjê³a uchwa³y nr 1208-1211 w sprawie 
umorzenia postêpowañ zmierzaj¹cych do podjêcia 
uchwa³ o utracie prawa wykonywania zawodu przez 
4 lekarzy weterynarii, którzy nie uiszczali sk³adki 
cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok, a po 
wszczêciu postêpowañ dokonali czêściowych sp³at 
zaleg³ości.

• Rada podjê³a te¿ uchwa³y od nr 1212 do nr 1214 
w sprawie mo¿liwości zapoznania siê z materia-
³em zgromadzonym w ramach wszczêtych w dniu 
28.03.2019 r. postêpowañ zmierzaj¹cych do pod-
jêcia uchwa³ o utracie prawa wykonywania zawo-
du przez 3 lekarzy weterynarii, którzy nie uiszczaj¹ 
sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok 
(zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia postêpowania).

• Sprawy do Radcy Prawnego.
- Po dyskusji na temat wynagradzania cz³onków orga-

nów Izby i zapoznaniu siê z projektem uchwa³y przy-
gotowanym przez adw. Piotra Rodziewicza, Rada 
podjê³a Uchwa³ê w sprawie zasad i trybu zwrotu 
kosztów podró¿y oraz innych uzasadnionych wy-
datków i strat poniesionych przez cz³onków samo-
rz¹du w zwi¹zku z wykonywaniem czynności na 
rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu - uchw. Nr 1215. 

- Jan Dorobek zawnioskowa³, aby Komisja Prawno-
-Regulaminowa przygotowa³a do dostêpnej cz³on-
kom DIL-Wet. publikacji aktualnie obowi¹zuj¹ce 
uchwa³y Zjazdów i Rady DIL-Wet. - zatwierdzono 
jednog³ośnie. 

- Dyskutowano w sprawie oferty przedstawicieli firmy 
oferuj¹cej kredyty dla klientów ZLZ na op³acanie 
us³ug wet. oraz system ubezpieczeñ zwierz¹t - re-
ferowa³ Prezes wyra¿aj¹c jednocześnie negatywn¹ 
opiniê. Po dyskusji ustalono, ¿e Pani mec. Anna 
Zalesiñska przygotuje tekst ostrze¿enia dla lekarzy 
weterynarii przed podpisywaniem umów z takimi 
firmami, które zostanie zamieszczone w Biuletynie. 

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium w okre-
sie pomiêdzy posiedzeniami Rady - referowa³ Prezes 
dr Wojciech Hildebrand.

• Pytanie dr. M.W. o funkcjonowanie bazy WetSys-
tems oraz o konsekwencje nieprzestrzegania przez 
lekarzy weterynarii zapisów Dobrej Praktyki wyda-
wania paszportów. Prezes poinformowa³ Radê, ¿e 
udzielono pytaj¹cemu pisemnej odpowiedzi na za-
dane pytania.

• Wp³ynê³o do Rady podziêkowanie lekarza wet. za 
udzielon¹ pomoc finansow¹. 

• Do Rady wp³ynê³o pismo Dolnośl¹skiego Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii we Wroc³awiu dotycz¹ce 
„niew³aściwej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad 
klaczami hodowlanymi w Stadzie Ogierów Ksi¹¿” 
- kontrola PIW w Wa³brzychu, postêpowanie Nadzoru 

Farmaceutycznego - referowa³ Bogus³aw Czerski. Po 
dyskusji Rada ustali³a, ¿e dostarczona dokumenta-
cja nie wskazuje czy w niniejszej sprawie dosz³o do 
przewinienia dyscyplinarnego cz³onka Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, co na tym etapie 
uniemo¿liwia skierowanie sprawy do Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej - za jednog³ośnie. Odpowiedź 
przygotuje mec. Anna Zalesiñska.

• Przygotowania do obchodów 100-lecia S³u¿by We-
terynaryjnej. Odby³o siê kolejne spotkanie Komitetu 
organizacyjnego. Prezes przedstawi³ ustalenia pod-
jête na spotkaniu. Andrzej Woźnica zaproponowa³ 
wys³anie do kilku firm informacji o mo¿liwości za-
mieszczenia logo firmy w publikacji wydanej z tej 
okazji w zamian za wsparcie finansowe i mo¿liwośæ 
prezentacji firmy w ramach ustawionego stoiska lub 
standu. Rada popar³a jednog³ośnie.

• Spotkanie robocze Dolnośl¹skiego Forum Samorz¹-
dów Zawodów Zaufania Publicznego zosta³o zapla-
nowane na dzieñ 18.06.2019 r. o godz. 17:00.

• Sprawy ró¿ne.
- Do Izby wp³yn¹³ od przewodnicz¹cego Krajowego 

S¹du Lek. -Wet. projekt zmiany uchwa³y w sprawie 
Ramowego Regulaminu Organizacji i Trybu Dzia³a-
nia S¹dów Lekarsko-Weterynaryjnych do szerokiej 
konsultacji w środowisku lekarzy weterynarii.

- Pismo Sary Meskel w sprawie protestu IW - Rada 
postanowi³a niezw³ocznie zamieściæ pismo na stro-
nie www DIL-Wet. i na Facebooku.

- Prośba Roberta Karczmarczyka do cz³onków Rady 
o uwagi i propozycje zmian do Kodeksu Etyki Le-
karza Weterynarii.

- Przewodnicz¹cy Komisji Etyki Jerzy Borowiec refe-
rowa³ sprawê konfliktu lekarzy weterynarii z Jeleniej 
Góry, który trwa od 3 lat. Lekarze, którzy czuj¹ siê 
pokrzywdzeni nie wyrazili zgody na zawarcie ugody. 
Przewodnicz¹cy Komisji sporz¹dzi notatkê s³u¿bow¹ 
z przeprowadzonych rozmów.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 04.07.2019 r. o godz. 17:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 27.06.2019 r. 
o godz. 17:00.

• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady na 
nośniku cyfrowym dostêpny do ods³uchania w biurze 
Izby. 

Posiedzenie Rady nr 20
w dniu 4 lipca 2019r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz radców prawnych. 

• Do porz¹dku obrad dodano punkt: wyst¹pienie Go-
ścia - lek. wet. Artura Ró¿yckiego (godz. 18:00). Z t¹ 
poprawk¹ porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jednog³o-
śnie.

• Z powodu nieobecności Sekretarza Rady DIL-Wet. 
funkcjê tê powierzono Robertowi Karczmarczykowi.

• Protokó³ z XIX posiedzenia Rady DIL-Wet. VII ka-
dencji zosta³ przyjêty jednog³ośnie.
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• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ do DIL-
-Wet.:
- lek. wet. Tomasz Klimentowski - dyplom nr 79297 

z dnia 30.08.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86414 
uchw. nr 1216,

- lek. wet. Magdalena Grzesiak - dyplom nr 48639 
z dnia 1.03.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86415 uchw. 
nr 1217,

- lek. wet. Dominika Olejak - dyplom nr 82720 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86416 uchw. 
nr 1218,

- lek. wet. Paulina Orze³ - dyplom nr 82928 z dnia 
14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86417 uchw. nr 
1219,

- lek. wet. Irmina Szaja - dyplom nr 82943 z dnia 
14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86418 uchw. nr 
1220,

- lek. wet. Patrycji Troæ - dyplom nr 81983 z dnia 
1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86419 uchw. 
Nr 1221,

- lek. wet. Jagoda Buliñska - dyplom nr 82900 z dnia 
14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86420 uchw. nr 
1222,

- lek. wet. Olga Py¿yñska - dyplom nr 114702 z dnia 
2.02.2019 r. Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, wpis do ewidencji DIL-Wet. 
i przyznanie prawa wykonywania zawodu nr 86421 
uchw. nr 1223,

- lek. wet. Kamila Hapanowicz - dyplom nr 72316 
z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86422 uchw. nr 
1224,

- lek. wet. Paulina Zieliñska - dyplom nr 68300 z dnia 
11.02.2013 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
35066, przeniesienie z Opolskiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej w Opolu, uchw. nr 1225,

- lek. wet. Justyna Ostrowska - dyplom nr 54216 
z dnia 9.03.2009 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85737, przeniesienie z Królestwa Szwecji, uchw. 
nr 1226,

b) skreślenia z rejestru 
- lek. wet. Tobiasz Bartków - dyplom nr 78432 z dnia 

28.02.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86351, przen. do Laotañskiej Republiki Ludowo-
-Demokratycznej, uchw. nr 1227.

• Rada przyjê³a informacjê o przejściu na emeryturê 
dwóch lekarzy weterynarii - cz³onków DIL-Wet.

• Rada podjê³a decyzje i uchwa³y w sprawie wpisu 
zmian do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t, skreśleñ z ewidencji oraz wpisów nowych zak³a-
dów, informacji o zawieszeniu i wznowieniu dzia³al-
ności, sprawozdanie z kontroli okresowych i kontroli 
interwencyjnych:
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna BASSET - Katarzyna 

Ko³omyjec, 67-200 G³ogów, ul. Ogrodowa 13, 
nr ewidencji 16/02/144/VI/2013/648 Rej. ZLZ 
- zmiana nazwy podmiotu, personelu, uchw. nr 
1228,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Ku³ach, 
57-256 Bardo Śl., ul. Grunwaldzka 18, nr ewiden-
cji 16/01/644/IV/2005/296 Rej. ZLZ - zmiana 
kierownika, personelu, uchw. nr 1229,

- Gabinet Weterynaryjny Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierz¹t, kier. lek. wet. Hanna Ogurek, 51-007 
Wroc³aw, ul. Ślazowa 2, nr ewidencji 16/01/483/
IV/2005/138 Rej. ZLZ - zmiana kierownika, per-
sonelu, uchw. nr 1230,

- Przychodnia Weterynaryjna STIOPKA lek. wet. Eli-
za Biernacka, 58-160 Świebodzice, ul. Krzywouste-
go 44A, nr ewidencji 16/02/109/V/2005/519 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. nr 1231,

- Gabinet Weterynaryjny „ARKA” lek. wet. Karolina 
Bia³as, 58-100 Świdnica, ul. Kozara S³obódzkiego 
24B, nr ewidencji 16/01/1550/V/2013/631 Rej. 
ZLZ - zmiana nazwy podmiotu, adresu email pod-
miotu i zlz, zmiana personelu zlz, uchw. nr 1232,

- Przychodnia Weterynaryjna SALAMANDRA lek. 
wet. Marcin Zawadzki, 52-311 Wroc³aw, ul. Bura-
czana 2B, nr ewidencji 16/02/315/V/2010/540 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. nr 1233,

b) skreślenie z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna s.c., kier. lek. wet. An-
drzej Ho³dowañski, 58-100 Świdnica, ul. ¯erom-
skiego 10A, nr 16/02/477/IV/2005/132 Rej. 
ZLZ - zakoñczenie dzia³alności ZLZ, uchw. nr 1234,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Ku³ach, 
57-200 Z¹bkowice Śl., Rynek 29, nr 16/01/816/
IV/2006/394 Rej. ZLZ - zakoñczenie dzia³alności 
ZLZ, uchw. nr 1235,

- Gabinet Weterynaryjny Malwina Witek, kier. lek. 
wet. Anna Redlicka, 58-340 G³uszyca, ul. Ogro-
dowa 5, nr 16/01/462/VI/2014/683 Rej. ZLZ 
- zakoñczenie dzia³alności ZLZ, uchw. nr 1236,

c) wpis do ewidencji zak³. leczniczych dla zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna Red-Wit s.c. Anna 

M.Redlicka i Malwina Witek, kier. Anna Redlicka, 
58-340 G³uszyca, ul. £ukasiewicza 10, nr ewidencji 
16/01/1237/VII/2019/789 Rej. ZLZ rozpoczêcie 
dzia³alności 10.07.2019 r. - uchw. nr 1237,
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- Gabinet Weterynaryjny TRI-VET s.c. Grzegorz 
Kraczek, Jakub Ma³ecki, kier. Inez Figiel, 58-
350 Mieroszów, ul. Mickiewicza 18, nr ewidencji 
16/01/1238/VII/2019/790 Rej. ZLZ, rozpoczê-
cie dzia³alności 1.09.2019 r. - uchw. nr 1238,

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t

- Przychodnia Weterynaryjna Red-Wit s.c. Anna 
M.Redlicka i Malwina Witek, kier. Anna Redlicka, 
58-340 G³uszyca, ul. £ukasiewicza 10, nr ewidencji 
16/01/1237/VII/2019/789 Rej. ZLZ - kontrolê 
przeprowadzi Robert Gruszka,

- Gabinet Weterynaryjny TRI-VET s.c. Grzegorz 
Kraczek, Jakub Ma³ecki, kier. Inez Figiel, 58-
350 Mieroszów, ul. Mickiewicza 18, nr ewidencji 
16/01/1238/VII/2019/790 Rej. ZLZ - kontrolê 
przeprowadzi Jan Dorobek.

• Podjêcie uchwa³ w sprawie wpisu do rejestru osób 
uprawnionych do wydawania paszportów dla zwie-
rz¹t towarzysz¹cych oraz skreśleñ z ww. rejestru:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Anna Mazur - Gabinet Weterynaryjny 

dr n.wet. Jaros³aw Mazur, 56-400 Oleśnica, ul. 
3 Maja 36B, nr wpisu 0778/16/2019, uchw. Nr 
1239,

- lek. wet. Anna Skoczyñska - Gabinet Weterynaryjny 
OSTOJA lek. wet. Anna Skoczyñska, 55-106 Za-
wonia, ul. Budczycka 17, nr wpisu 0779/16/2019, 
uchw. Nr 1240,

b) zmiana w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Andrzej Ho³dowañski - by³o: Przychodnia 

Weterynaryjna s.c., kier. lek. wet. Andrzej Ho³do-
wañski, 58-100 Świdnica, ul. ¯eromskiego 10A, 
Przychodnia Weterynaryjna s.c., kier. lek. wet. Eliza 
Ho³dowañska-Kroczak, 58-125 Pszenno, ul. Kwia-
towa 27, nr wpisu 0076/16/2004 - zakoñczenie 
dzia³alności jednego z zlz, uchw. Nr 1241,

- lek. wet. Eliza Ho³dowañska-Kroczak - by³o: Przy-
chodnia Weterynaryjna s.c., kier. lek. wet. Andrzej 
Ho³dowañski, 58-100 Świdnica, ul. ¯eromskiego 
10A, Przychodnia Weterynaryjna s.c., kier. lek. 
wet. Eliza Ho³dowañska-Kroczak, 58-125 Pszen-
no, ul. Kwiatowa 27, nr wpisu 0521/16/2013 
- zakoñczenie dzia³alności jednego z zlz, uchw. Nr 
1242,

- lek. wet. Mateusz Podgórski - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna s.c., kier. lek. wet. Andrzej Ho³do-
wañski, 58-100 Świdnica, ul. ¯eromskiego 10A, 
Przychodnia Weterynaryjna s.c., kier. lek. wet. Eliza 
Ho³dowañska-Kroczak, 58-125 Pszenno, ul. Kwia-
towa 27, nr wpisu 0665/16/2016 - zakoñczenie 
dzia³alności jednego z zlz, uchw. Nr 1243,

- lek. wet. Ma³gorzata Pietrzak - by³o: Gabinet We-
terynaryjny lek. wet. Krzysztof Adamski, 59-305 
Rudna, ul. Kolejowa 3/2, nr wpisu 0718/16/2018 
- zmiana miejsca wykonywania zawodu, uchw. Nr 
1244,

c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Karolina Duraziñska - Przychodnia We-

terynaryjna „Na Kuropatwiej” Karolina Duraziñ-

ska, 51-419 Wroc³aw, ul. Kuropatwia 2, nr wpisu 
0622/16/2015, uchw. Nr 1245,

- lek. wet. Adam Kiciñski - Gabinet Weterynaryjny 
lek. wet. Grzegorz Kiciñski, 55-140 ¯migród, ul. 
Poznañska 13/1, nr wpisu 0116/16/2004, uchw. 
Nr 1246,

- lek. wet. Julia Kolasa - Przychodnia Weterynaryjna 
„VIVA” s.c. Adela Rze¿uchowska, Natalia Kuchar-
czyk, 51-518 Wroc³aw, ul. Strachociñska 143, nr 
wpisu 0700/16/2017, uchw. Nr 1247,

- lek. wet. Magdalena Raszkiel - Przychodnia We-
terynaryjna „U dr. Piotra” lek. wet. Piotr Siecz-
ko, 50-536 Wroc³aw, ul. K³odzka 19A, nr wpisu 
0583/16/2014, uchw. Nr 1248.

• Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady:
- Wnioski dwóch lek. wet. o obni¿enie wysokości 

sk³adki cz³onkowskiej z powodu trudnej sytuacji fi-
nansowej - od 1.07.2019 r., uchw. nr 1249 i 1250 
przyjête jednog³ośnie,

- wniosek lek. wet. o roz³o¿enie na raty zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich (520,00z³) - trudna sytuacja 
finansowa - uchw. nr 1251 - przyjêta jednog³ośnie,

- wniosek lek. wet. o umorzenie zaleg³ych sk³adek 
cz³onkowskich wraz z kosztami upomnienia w ³¹cz-
nej kwocie 511,60z³ (1.08.2018 r. - 31.05.2019 r.) 
z powodu przejścia na emeryturê i nie wykonywania 
zawodu lekarza weterynarii, uchw. nr 1252 - przy-
jêta jednog³ośnie,

- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych lekarzom 
weterynarii wg wykazu, uchw. nr 1253 - przyjêta 
jednog³ośnie,

- wniosek Prezesa o podjêcie uchwa³y w sprawie 
przyznania nagrody finansowej dla lek. wet. Leoka-
dii Wojtal, uchw. nr 1254 - przyjêta jednog³ośnie,

- Rada podjê³a cztery uchwa³y w sprawie umorze-
nia postêpowañ zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ 
o utracie prawa wykonywania zawodu przez lekarzy 
weterynarii, którzy nie uiszczali sk³adki cz³onkow-
skiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na 
dzieñ wszczêcia) z powodu jednorazowej sp³aty 
zad³u¿enia.

• Sprawy do Radcy Prawnego.
- Zmiana Uchwa³y nr 1215/2019/VII z dnia 

6.06.2019 r. ws. wynagradzania cz³onków Orga-
nów, projekt uchwa³y przygotowany przez adw. 
Piotra Rodziewicza. 

- Uchwa³a w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów 
podró¿y oraz innych uzasadnionych wydatków 
i strat poniesionych przez cz³onków samorz¹du 
w zwi¹zku z wykonywaniem czynności na rzecz 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu, uchw. Nr 1259.

- Wyst¹pienie lek. wet. Artura Ró¿yckiego i przedsta-
wienie powodów rezygnacji z cz³onkostwa w Komi-
sji Etyki i Komisji Prywatnej Praktyki.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium.
- Rada zatwierdzi³a wnioski do Krajowej Rady Lekar-

sko-Weterynaryjnej w Warszawie o nadanie Odzna-
ki Honorowej i dyplomu „MERITUS - Zas³u¿ony dla 
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Samorz¹du Lekarsko-Weterynaryjnego” - uchw. Nr 
1260 - przyjêta jednog³ośnie.

- Odpowiedź na pismo Dolnośl¹skiego Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii dotycz¹ce niew³aściwej 
opieki lekarsko-weterynaryjnej nad klaczami ho-
dowlanymi w stadzie ogierów Ksi¹¿. 

- Skierowano do Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej pismo ws. zmiany §21 Regulaminu wyborów 
do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryj-
nych oraz trybu odwo³ywania organów i cz³onków 
tych organów oraz prośba o rozwa¿enie przygoto-
wania projektu legislacyjnego zmieniaj¹cego ustawê 
w celu dodania do katalogu kar stosowanych przez 
s¹d - kary finansowej. 

- Notatka s³u¿bowa dr. Jerzego Borowca dotycz¹ca 
konfliktu kilku lekarzy weterynarii z Jeleniej Góry 
i przed³u¿aj¹cego siê postêpowania u Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej DIL-Wet.

- Notatka s³u¿bowa lek. wet. Ma³gorzaty Sitnik do-
tycz¹ca próby przeprowadzenia kontroli Gabinetu 
Weterynaryjnego oraz notatka s³u¿bowa Prezesa 
dr. Wojciecha Hildebranda z rozmowy przepro-
wadzonej z kierownikiem zlz - referowa³ Prezes. 
Cz³onkowie Rady postanowili, ¿e ponown¹ kontrolê 
przeprowadzi Jan Dorobek.

- Protokó³ ze spotkania przedstawicieli Forum Sa-
morz¹dów Zawodów Zaufania Publicznego w dniu 
18.06.2019 r. w siedzibie DIL-Wet. - referowa³ 
Prezes. Kolejne spotkanie zaplanowano na 10 lub 
19 września 2019 r. w siedzibie DIL-Wet.

- Przygotowania do obchodów 100-lecia S³u¿by We-
terynaryjnej - referowa³ Prezes.

• Sprawy ró¿ne
- Rezygnacja lek. wet. Artura Ró¿yckiego z cz³onko-

stwa w Komisji Etyki i Prywatnej Praktyki - Rada 
przyjê³a jednog³ośnie.

- Podziêkowanie prof. Anny Wieliczko za objêcie pa-
tronatem honorowym 50. Jubileuszowej Konferen-
cji Naukowej poświêconej aktualnym problemom 
w patologii drobiu.

- Informacja o organizacji rajdu górskiego we wrze-
śniu 2019 r. - dr Robert Karczmarczyk.

- Problemy z poczt¹ elektroniczn¹ „home” - propozy-
cja wysy³ania informacji porz¹dkowych i zaproszeñ 
na s³u¿bowe i jednocześnie na prywatne skrzynki 
mailowe.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 5.09.2019 r. o godz. 17:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 2.09.2019 r. 
o godz. 17:00.

• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady na 
nośniku cyfrowym dostêpny do ods³uchania w biurze 
Izby. 

Sporz¹dzi³a:
Teresa Rogowska

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r. 
Nasz znak: GIWz-403-197/ 2019(3)
Dot. sprawy nr: KILW/064/17/19

Pan
Jacek £ukaszewicz
Prezes 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Szanowny Panie Prezesie
W nawi¹zaniu do pisma nr GIWz-403-197/2019(1) 

z dnia 4 czerwca 2019r. odnośnie konieczności po-
bierania próbek do badañ w kierunku ASF oraz w¹t-
pliwości wyra¿onych przez Pana Prezesa, poni¿ej 
chcia³bym doprecyzowaæ informacje zawarte w ww. 
piśmie w³asnym.

W świetle aktualnej sytuacji epizootycznej w Polsce, 
w opinii G³ównego Lekarza Weterynarii konieczne 
jest pobieranie próbek w ka¿dym przypadku choro-
by przebiegaj¹cej z podwy¿szon¹ temperatur¹ cia³a, 
w szczególności na terenach, na których ASF wystê-
puje w środowisku. W przypadkach, gdy powodem 
gor¹czki jest choroba zdiagnozowana poprzez badania 
laboratoryjne lub wystêpuj¹ objawy patognomoniczne 
i nie ma ¿adnych innych okoliczności sugeruj¹cych 
wyst¹pienie choroby zakaźnej zwalczanej z urzêdu, do-
puszczalne mo¿e byæ odst¹pienie od pobierania próbek 
do badañ w kierunku ASF, aczkolwiek stado powinno 
zostaæ objête szczególn¹ obserwacj¹.

Pobieranie próbek do badañ przy podejrzeniu wy-
st¹pienia choroby zakaźnej dokonywane jest przez pra-
cownika Inspekcji Weterynaryjnej lub lekarza weteryna-
rii wyznaczonego do pe³nienia czynności urzêdowych 
w imieniu powiatowego lekarza weterynarii. Zatem 
w przypadku, gdy lekarz weterynarii wolnej praktyki 
znajdzie siê w sytuacji opisanej w akapicie drugim, 
oprócz podjêcia leczenia świñ, powinien bezwzglêdnie 
powiadomiæ o sytuacji powiatowego lekarza wetery-
narii i dalsze czynności podejmowaæ w porozumieniu 
z nim, zgodnie z art. 42 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t i zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierz¹t. Ewentualne pobranie prób do 
badañ powinno mieæ miejsce jedynie w przypadku, 
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gdy lekarz weterynarii posiada wyznaczenie do takich 
czynności.

Pobieranie próbek powinno byæ przeprowadzane 
zgodnie z „Procedur¹ pobierania i przesy³ania próbek 
do badañ diagnostycznych w kierunku afrykañskiego 
pomoru świñ”, wed³ug klucza, który powinien mieæ 
zastosowanie po postawieniu podejrzenia ASF oraz 
zgodnie z wytycznymi powiatowego lekarza wetery-
narii, w zale¿ności od sytuacji epizootycznej na danym 
terenie oraz zakresu badañ, które maj¹ byæ przepro-
wadzone.

Wynagrodzenie lekarzy weterynarii pobieraj¹cych 
próbki do badañ powinno byæ zgodne z rozporz¹dze-
niem MRiRW z 15 stycznia 2018r. w sprawie wa-
runków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie 
czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyzna-
czone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Terenowe jednostki Inspekcji Weterynaryjnej na 
obszarach wymienionych w za³¹czniku do decyzji wy-
konawczej Komisji 2014/709/UE zosta³y zobligowa-
ne do przekazania pisemnej informacji o obowi¹zku 
pobierania próbek do zak³adów leczniczych w celu 
rozpowszechnienia przedmiotowej informacji w jak 
najszerszym gronie lekarzy weterynarii. Nawet w przy-
padku, gdy w danym zak³adzie leczniczym brak jest 
wyznaczonych lekarzy weterynarii, informacja o ko-
nieczności pobrania próbek do badañ urzêdowych 
powinna dotrzeæ do wszystkich lekarzy weterynarii 
pracuj¹cych na danym terenie.

Z powa¿aniem
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII

dr Bogdan Konopka

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII

Bogdan Konopka
Warszawa, dnia 19 lipca 2019 r. 

Nasz znak: GIWpr-070- 30 -2019(1)

Pan 
Jacek £ukaszewicz
Prezes 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
al. Przyjació³ 1 lok. 2
00-565 Warszawa
W zwi¹zku z wywiadem udzielonym przez Pana Pre-

zesa portalowi ŚwiatRolnika.info (z dn. 25 czerwca 
2019 r.), dotycz¹cym podwy¿ek w Inspekcji Weteryna-
ryjnej oraz rz¹dowych planów zmiany systemu nadzoru 
nad rzeźniami, umieszczonym na stronie internetowej 

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, G³ówny Le-
karz Weterynarii, jako organ kieruj¹cy Inspekcj¹ We-
terynaryjn¹, pragnie zwróciæ uwagê, i¿ czêśæ informacji 
podanych przez Pana w przedmiotowym wywiadzie 
jest nieprawdziwa.

Opisana sytuacja, bior¹c pod uwagê funkcjê jak¹ 
Pan pe³ni, wzbudza szczególny niepokój. Pe³ni¹c 
wysok¹ funkcjê w samorz¹dzie zawodowym lekarzy 
weterynarii jest Pan osob¹ ciesz¹c¹ siê zaufaniem pu-
blicznym. Mam przekonanie, ¿e zaufanie publiczne jest 
wartości¹, która jest Panu bliska i ma Pan świadomośæ 
jak istotnym jest, aby j¹ utrzymaæ. Takiej osobie nie 
przystoi upublicznianie informacji nieznajduj¹cych po-
krycia w rzeczywistości. Jednocześnie, wypowiadaj¹c 
siê podczas wywiadu w imieniu wszystkich pracowni-
ków Inspekcji Weterynaryjnej przekroczy³ Pan zakres 
swoich kompetencji. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990r. 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych1 w art. 10 ust. 1 pkt 3 wskazuje bowiem, 
i¿ zadaniem samorz¹du jest reprezentowanie i ochrona 
zawodu lekarza weterynarii, a w Inspekcji Weterynaryj-
nej nie wszyscy pracownicy s¹ lekarzami weterynarii. 
Mam przekonanie, ¿e powinien Pan o tym pamiêtaæ.

Ra¿¹co niezgodne z prawd¹ by³y nastêpuj¹ce wypo-
wiedzi Pana Prezesa:

1) stwierdzenie, i¿ „audytorzy unijni (...) wskazali, 
¿e wynagrodzenia za czynności z wyznaczenia s¹ zde-
cydowanie zani¿one i w zwi¹zku z tym uznali to za 
niedopuszczalny dumping polskiego przemys³u ¿yw-
nościowego”. W dniu 5 kwietnia 2019r. odby³o siê 
spotkanie zamykaj¹ce audyty DG Sante dotycz¹ce sys-
temu kontroli miêsa drobiowego oraz wo³owego w Pol-
sce, w czasie którego audytorzy wskazali na szokuj¹ce 
ró¿nice wynagrodzeñ pomiêdzy lekarzami weterynarii 
wyznaczonymi do wykonywania czynności urzêdowych 
na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryjnej a lekarzami weterynarii za-
trudnionymi w powiatowych inspektoratach weteryna-
rii, a tak¿e na fakt, ¿e stawki op³at określone w tzw. 
rozporz¹dzeniu o op³atach2 s¹ ni¿sze ni¿ te określone 
w przepisach rozporz¹dzenia (WE) nr 882/20043. 
¯adne stwierdzenie audytorów nie wskazywa³o na zbyt 
niskie wynagrodzenia lekarzy wyznaczonych do wyko-
nywania czynności urzêdowych.

2) podana przez Pana Prezesa liczba lekarzy wetery-
narii wyznaczonych do nadzoru nad ubojem zwierz¹t. 
Zgodnie z wypowiedzi¹ Pana Prezesa jest ich 6000-
7000, podczas gdy sprawozdanie RRW-3 dzia³ 2A 
wskazuje, ¿e wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2018r. 
by³o ich 3318.

1 Dz.U. z 2019 poz. 1140.
2 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 
grudnia 2006r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości op³at 
za czynności wykonywane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, 
sposobu i miejsc pobierania tych op³at oraz sposobu przekazy-
wania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.
3 Rozporz¹dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli 
urzêdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności 
z prawem paszowym i ¿ywnościowym oraz regu³ami dotycz¹-
cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu zwierz¹t.
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Ponadto powa¿ne w¹tpliwości budz¹ wypowiedzi 
Pana Prezesa wskazuj¹ce na wysokośæ wynagrodzeñ 
w Inspekcji Weterynaryjnej oraz wysokośæ plano-
wanych podwy¿ek. Uprzejmie proszê o wskazanie, 
z jakich źróde³ czerpa³ Pan wiedzê o wysokości wyna-
grodzenia brutto w Inspekcji Weterynaryjnej oraz jakie 
wyliczenia sk³oni³y Pana do podania, i¿ kwota podwy¿ki 
dla wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej 
bêdzie wynosiæ ok 300 z³ brutto, co doprowadzi do 
podwy¿szenia wynagrodzenia w Inspekcji Weteryna-
ryjnej do kwoty 2800 z³ brutto.

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
ponosi odpowiedzialnośæ za pracê kierowanej przez 
siebie Rady. Ta, ma obowi¹zek zajmowania siê wa¿-
nymi sprawami zawodu, a do takich na pewno nale¿y 
struktura zawodu i wzajemne relacje miêdzy lekarzami 
weterynarii a organami w³adzy publicznej. Samorz¹d 
nie korzysta z publicznych środków finansowych, 
wszystko to co stworzy³ zbudowa³ ze środków w³asnych 
wszystkich cz³onków samorz¹du. To samorz¹d posta-
nowi³ wyp³acaæ Panu Prezesowi godziw¹ comiesiêczn¹ 
pensjê. Ta pensja oraz zaufanie okazane podczas wy-
boru na stanowisko Prezesa powinny zobowi¹zywaæ 
Pana do wytrwa³ej, skutecznej, wiarygodnej i uczciwej 
pracy na rzecz samorz¹du. Jednocześnie informujê 
Pana, ¿e dysponujê danymi finansowymi dotycz¹cymi 
wszystkich stanowisk, ze wszystkich szczebli Inspekcji 
Weterynaryjnej od 2011r. do koñca 2018r., ³¹cznie ze 
wskaźnikami fluktuacji w poszczególnych latach. Tak 
wiêc przeciêtne wynagrodzenie ca³kowite w 2018r., 
na najni¿szym szczeblu stanowisk wspomagaj¹cych 
w powiatowych inspektoratach weterynarii, wynios³o 
3691 z³ a na wy¿szych stanowiskach w s³u¿bie cywilnej 
8143 z³.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, tj. upublicznianie 
nieprawdziwych informacji bez wcześniejszych udo-
kumentowanych prób ich uzyskania u źród³a uwa¿am, 
¿e powinien Pan z³o¿yæ przeprosiny. Podaj¹c bowiem 
nieprawdziwe dane i informacje deprecjonuje Pan dzia-
³ania podejmowane przez organ administracji publicz-
nej, jakim jest G³ówny Lekarz Weterynarii. Jedynym 
w³aściwym sposobem wyra¿enia przeprosin bêdzie 
ich przekazanie w wersji pisemnej oraz publikacja na 
³amach ¯ycia Weterynaryjnego i na stronie samorz¹-
du Lekarsko-Weterynaryjnego. Powaga sprawowanej 
przez Pana funkcji, w mojej ocenie, wymaga równie¿ 
podania do publicznej wiadomości, tj. na ³amach ̄ ycia 
Weterynaryjnego, jak równie¿ na stronie internetowej 
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz listownie 
do wiadomości G³ównego Lekarza Weterynarii, praw-
dziwych informacji w ww. zakresie.

G³ówny Lekarz Weterynarii
dr Bogdan Konopka

KRAJOWA IZBA 
LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019r.
KILW/064/20/19

Pan
dr Bogdan Konopka
G³ówny Lekarz Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Szanowny Panie Daktorze
Z ogromnym zdziwieniem przeczyta³em pismo jakie 

wystosowa³ Pan do mnie i zastanawiam siê w jakim celu 
Pan to zrobi³, gdy¿ jego treśæ nie wnosi nic konstruk-
tywnego w dzia³aniach na rzecz Polskiej Weterynarii. 
Jestem zdziwiony, gdy¿ odk¹d pamiêtam (cz³onkiem 
Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
jestem od 14 lat) komunikacja ze wszystkimi Pañski-
mi poprzednikami na stanowisku G³ównego Lekarza 
Weterynarii przebiega³a poprawnie i choæ czasami by³y 
ró¿nice zdañ, to wspó³praca by³a utrzymywana w at-
mosferze wzajemnego szacunku. Odk¹d pamiêtam, 
trosk¹ Samorz¹du by³y zarobki lekarzy weterynarii, 
tak¿e tych, którzy s¹ pracownikami Inspekcji Wetery-
naryjnej. ¯aden z Pañskich poprzedników nigdy nie 
kwestionowa³ prawa samorz¹du do tych dzia³añ, a tak-
¿e do dbania o dobro Inspekcji Weterynaryjnej jako 
miejsca pracy lekarzy weterynarii, w którym realizuje 
siê weterynaryjn¹ ochronê zdrowia publicznego. Twier-
dzenie, ¿e przekroczy³em w tym zakresie swoje kompe-
tencje jest kuriozalne i świadczy o tym, i¿ nieuwa¿nie 
przeczyta³ Pan Ustawê o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych, na któr¹ siê Pan 
w tym stwierdzeniu powo³uje, podczas gdy wystarczy³o 
spojrzeæ na art. 10 ust. 1 pkt 5 tej¿e ustawy. Wprost 
wskazano tam, jako ustawowe zadanie samorz¹du, 
zajmowanie stanowiska w sprawach m.in. weteryna-
ryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz 
polityki pañstwa w tym zakresie.

Twierdzi Pan, ¿e mówiê nieprawdê, wiêc pokrótce 
odniosê siê do Pañskich zarzutów:
1. Sam Pan przyznaje, ¿e audytorzy unijni wskazali 

na fakt zani¿enia op³at pobieranych za wykonanie 
kontroli urzêdowych. Jak Pan zapewne dobrze 
wie, wynagrodzenie wyznaczonego urzêdowego 
lekarza weterynarii jest podstawowym sk³adnikiem 
wp³ywaj¹cym na wysokośæ op³aty. Trudno wiêc nie 

Informacje
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przyj¹æ, ¿e skutkiem zani¿enia op³aty jest zani¿enie 
wynagrodzenia. Tym bardziej, ¿e podczas audytu 
przeprowadzonego 2 miesi¹ce wcześniej audytorzy 
wskazali: „w przypadku ma³ych rzeźni, gdzie zwie-
rzêta ubijane s¹ nieregularnie i w ma³ych ilościach 
trudno jest znaleźæ lekarzy weterynarii chêtnych do 
wykonywania czynności z wyznaczenia”.

2. Co do liczby lekarzy weterynarii wyznaczonych do 
nadzoru nad ubojem zwierz¹t, to pomyli³em siê 
i poda³em ca³kowit¹ liczbê wyznaczonych lekarzy 
weterynarii podan¹ w „Informacji o sytuacji ka-
drowo finansowej inspekcji podleg³ych Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi’’ przes³anej Przewodni-
cz¹cemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy 
piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sygna-
turze ¯W.ppw.0101.3.2018 z dnia 25.06.2018 
roku. Z Pañskiego pisma wynika, ¿e uwa¿nie śledzi 
Pan moje wywiady, wiec na pewno wie Pan, ¿e 
w poprzednim wywiadzie dla tej telewizji, wskaza³em 
w³aściw¹ liczbê lekarzy weterynarii wyznaczonych do 
nadzoru nad ubojem zwierz¹t. Nasuwa siê pytanie 
czy i w jaki sposób ta pomy³ka mog³a zaszkodziæ 
sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej, ¿e spowodowa³a 
tak nerwow¹ Pañsk¹ reakcjê?

3. Co do wysokości kwoty podwy¿ki, to zapewne zna 
Pan mechanizm jej kszta³towania w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych Inspekcji Weteryna-
ryjnej, wiêc nie bêdê go w tym miejscu przytacza³. 
W razie w¹tpliwości odsy³am do artyku³u zamieszczo-
nego w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 31.07.19 
(https://vetpol.inforia.pl/preview.812959609.graph.
b7xschigi.pl-PL), gdzie jest dośæ precyzyjnie opisany. 
Dodam, ¿e powy¿szy opis wynika z licznych sygna-
³ów sp³ywaj¹cych z terenu od lekarzy weterynarii 
pracuj¹cych w Inspekcji Weterynaryjnej.

4. Co do wysokości wynagrodzenia brutto w Inspek-
cji Weterynaryjnej, to ponownie odsy³am Pana do 
przytaczanej ju¿ „Informacji o sytuacji kadrowo fi-
nansowej inspekcji podleg³ych Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi”, w której wśród licznych danych 
mo¿emy znaleźæ przyk³ad województwa świêtokrzy-
skiego, gdzie w powiatowych inspektoratach wete-
rynarii pracowa³o 52 pracowników na stanowiskach 
specjalistycznych, którzy średnio zarabiali 2293z³ 
brutto, a wskaźnik fluktuacji zatrudnienia (odejśæ) 
kszta³towa³ siê na poziomie 18,5%. Nie wierzê, ¿e 
Pan nie zna tych danych, gdy¿ do niedawna piasto-
wa³ Pan funkcjê Świêtokrzyskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii.
W odró¿nieniu od Pana, nie zamierzam Pana po-

uczaæ na temat sposobu sprawowania przez Pana 
stanowiska G³ównego Lekarza Weterynarii. Z treści 
Pañskiego pisma wnioskujê, ¿e jest Pan zadowolony 
z aktualnej sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej i nie 
dopuszcza Pan mo¿liwości posiadania odmiennego 
zdania na ten temat. Pozostaje mi wiêc tylko ¿yczyæ 
Panu nadal tak dobrego samopoczucia.

Z kolei ton Pañskiego pisma odbieram jako próbê 
zastraszania oraz zamkniêcia ust Samorz¹dowi Leka-
rzy Weterynarii. Nie uda siê to Panu, choæ wiem, ¿e 

ma Pan takie zapêdy, co najlepiej pokaza³ przebieg 
posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa z 26 czerw-
ca 2019r. i Pañska skandaliczna próba zastraszenia 
jednego z Powiatowych Lekarzy Weterynarii, który 
śmia³ powiedzieæ, ¿e w Inspekcji Weterynaryjnej nie 
jest najlepiej.

Oczywistym jest, ¿e treśæ naszej korespondencji zo-
stanie zamieszczona w ¯yciu Weterynaryjnym, oraz 
wraz z linkiem do przedmiotowego wywiadu, na stronie 
internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
i oczekujê od Pana, w imiê idei, którymi tak szafowa³ 
Pan w swym piśmie, tego samego, czyli umieszczenia 
mojej odpowiedzi wraz z linkiem do przedmiotowego 
wywiadu na stronie G³ównego Inspektoratu Wetery-
narii.

Na zakoñczenie drobna uwaga. Dobry obyczaj naka-
zuje, aby pisma najpierw otrzymywa³ adresat, a dopiero 
potem trafia³y one na strony internetowe. Niestety 
w tym przypadku by³o odwrotnie: Pañskie pismo zo-
sta³o zamieszczone na stronie G³ównego Inspektoratu 
Weterynarii w dniu 19.07.19, a wys³ane zosta³o do-
piero w dniu 22.07.19 (data stempla pocztowego). 
Traktujê to jako drobne niedoci¹gniêcie organizacyjne.

Jednocześnie informujê, ¿e nie zamierzam konty-
nuowaæ z Panem korespondencji w tym tonie na po-
wy¿sze kwestie. Jestem przekonany, ¿e G³ówny Lekarz 
Weterynarii i Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej maj¹ istotniejsze zadania do realizacji i szkoda 
ich czasu na podobn¹ korespondencjê nie wnosz¹c¹ 
nic twórczego dla dobra Polskiej Weterynarii. Myślê, 
¿e w³aściwsz¹ form¹ by³aby konstruktywna wspó³praca 
oparta na wzajemnym szacunku.

Z powa¿aniem,
PREZES

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Jacek £ukaszewicz

KRAJOWA IZBA 
LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Warszawa, dnia 15 lipca 2019r.
KILW/061/04/19 

Pan 
Jan Krzysztof Ardanowski 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zwracamy siê w imieniu Krajowej Izby Lekarsko-We-

terynaryjnej i Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego 
z prośb¹ o nowelizacjê art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierz¹t poprzez zast¹pienie s³ów: 

„Identyfikacja koniowatego jest dokonywana przez 
osobê posiadaj¹c¹ co najmniej wykszta³cenie średnie 
lub średnie bran¿owe, która zawar³a pisemn¹ umowê 
z podmiotem, o którym mowa w art. 5”. 
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s³owami: 
„Identyfikacja koniowatego jest dokonywana przez 
osobê posiadaj¹c¹ prawo wykonywania zawodu le-
karza weterynarii, świadcz¹c¹ us³ugi weterynaryjne 
w ramach dzia³alności zak³adu leczniczego dla zwie-
rz¹t, która zawar³a pisemn¹ umowê z podmiotem, 
o którym mowa w art. 5”. 

UZASADNIENIE 
Czynnośæ, która le¿y u podstaw konieczności tej 

zmiany i której dotyczy art. 14 ust. 13 ustawy o syste-
mie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t (tj. Dz.U. z 2017r. 
poz. 546 z późn. zm.), polega na dokonywaniu zabie-
gów wszczepiania urz¹dzenia typu microchip s³u¿¹cego 
elektronicznej identyfikacji koni, a zabieg ten nale¿y 
do zabiegów wymagaj¹cych odpowiednich kwalifikacji 
weterynaryjnych. Zabieg odbywa siê z naruszeniem 
ci¹g³ości tkanek zwierzêcia, co wymaga przy jego wy-
konywaniu zachowania rygorów czystości chirurgicz-
nej (aseptyka i antyseptyka). W³aściwe umiejscowienie 
urz¹dzenia uwarunkowane jest znajomości¹ anatomii 
zwierzêcia. Dodatkowo przy zabiegu tego typu nale¿y 
braæ pod uwagê szczególn¹ wra¿liwośæ tego gatunku 
zwierzêcia na ból oraz indywidualny temperament ka¿-
dego konia. W niektórych przypadkach zachodzi ko-
niecznośæ farmakologicznego uspokajania, a niekiedy 
znieczulenia zwierzêcia. Odpowiedni¹, profesjonaln¹ 
wiedzê w tym zakresie oraz dostêp do środków farma-
ceutycznych weterynaryjnych posiadaj¹ tylko lekarze 
weterynarii. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y uznaæ, ¿e 
jest to bezwzglêdnie czynnośæ z katalogu us³ug lekar-
sko-weterynaryjnych. Wypada przy tym podkreśliæ, 
¿e zabieg odbywa siê z „naruszeniem ci¹g³ości tka-
nek zwierzêcia”, przez co jest to zabieg chirurgiczny, 
o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz.U. z 2016r. 
poz. 1479 z późn. zm.). To zaś oznacza, ¿e wykony-
wanie tego zabiegu wchodzi w zakres wykonywania 
zawodu lekarza weterynarii w rozumieniu art. 1 ust. 1 
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych, a w konsekwencji, stosownie do 
art. 1 ust. 3 Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych, wykonywanie zabie-
gu wszczepiania urz¹dzenia typu microchip s³u¿¹cego 
elektronicznej identyfikacji koni mo¿e wykonywaæ jedy-
nie osoba, która uzyska³a prawo wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii. 

W tym kontekście trzeba zauwa¿yæ, ¿e istniej¹ uza-
sadnione podstawy, by stwierdziæ, ¿e umo¿liwienie 
- tak, jak to czyni art. 14 ust. 13 Ustawy o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierz¹t - wykonywania czyn-
ności wszczepiania urz¹dzenia typu microchip s³u¿¹ce-
go elektronicznej identyfikacji koni, a wiêc czynności 
określonej w art. 1 Ustawy o zawodzie lekarza wete-
rynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, osobom ze 
średnim wykszta³ceniem, niemaj¹cym prawa wyko-
nywania zawodu lekarza weterynarii, jest niedopusz-
czalne, poniewa¿ jest równoznaczne z pozbawieniem 
samorz¹du - a zatem równie¿ pañstwa - pieczy nad 

wykonywaniem zawodu przez tych, którzy do samo-
rz¹du nie nale¿¹. Trzeba przy tym w pe³ni podzieliæ 
stanowisko wyra¿one przez Prokuratora Generalnego, 
które Trybuna³ Konstytucyjny zaaprobowa³ w wyroku 
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2001r. 
(K 37/00. OTK 2001/4/86), ¿e „skoro w interesie 
publicznym i dla ochrony danej korporacji zawodowej 
samorz¹d ma sprawowaæ kontrolê nad prawid³owości¹ 
wykonywania zawodu i czyni to jak gdyby w imieniu 
w³adzy publicznej, to nie mo¿na siê zgodziæ z postula-
tem, aby czêśæ osób wykonuj¹cych określony zawód 
by³a poza strukturami samorz¹dowymi i nie podlega³a 
tej kontroli”. 

Co wiêcej, jeśli przyj¹æ, ¿e wykonywanie czynności, 
o których mowa w art. 1 Ustawy o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, nie wy-
maga uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza 
weterynarii, przez co nie wymaga tak¿e przynale¿no-
ści do samorz¹du, wykonywanie tych czynności przez 
osoby spoza samorz¹du „pozostawa³oby bez w³aściwej 
reprezentacji i odpowiedniego nadzoru nad nale¿ytym 
jego wykonywaniem, które to funkcje powierzone zo-
sta³y w ca³ości samorz¹dowi zawodowemu. [W takim 
przypadku] mamy do czynienia z dwiema grupami wy-
konuj¹cymi [czynności zastrze¿one dla zawodu] lekarza 
weterynarii w ró¿nych zupe³nie warunkach - grup¹ 
reprezentowan¹ i nadzorowan¹ przez samorz¹d oraz 
grup¹ pozbawion¹ tego rodzaju reprezentacji i nadzo-
ru, co nie jest zgodne z istot¹ samorz¹du zawodowe-
go wyra¿on¹ w art. 17 ust. 1 Konstytucji”. Powy¿sze 
uwagi pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e art. 14 ust. 13 Ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t jest nie-
zgodny z art. 17 ust. 1 Konstytucji, poniewa¿ pozwala 
osobom pozostaj¹cym poza samorz¹dem lekarzy wete-
rynarii wykonywaæ czynności, które zastrze¿one s¹ dla 
osób posiadaj¹cych prawo do wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii, przez co pozbawia samorz¹d le-
karzy weterynarii mo¿liwości sprawowania pieczy nad 
wykonywaniem tych czynności. 

Powy¿ej poruszona kwestia zwraca uwagê na ko-
lejny problem wynikaj¹cy z braku uregulowania zasad 
podawania produktów leczniczych weterynaryjnych 
źrebiêtom do 12 miesi¹ca ¿ycia, u których nie zosta³a 
dokonana jeszcze identyfikacja. Leczenie źrebi¹t bywa 
konieczne, nie jest jednak w ¿aden sposób ujête w obo-
wi¹zuj¹cych przepisach prawa. W obecnym porz¹d-
ku prawnym lekarz weterynarii udzielaj¹cy pomocy 
koniowatemu powinien wprowadziæ do dokumentu 
identyfikacyjnego dane dotycz¹ce produktu leczniczego 
zawieraj¹cego substancje istotne w leczeniu zwierz¹t 
z rodziny koniowatych lub przynosz¹ce dodatkowe 
korzyści kliniczne wyszczególnione w rozporz¹dzeniu 
(WE) nr 1950/2006, co jest jednym z kluczowych 
elementów bezpieczeñstwa zdrowotnego ¿ywności 
pochodzenia zwierzêcego. W przypadku jednak¿e 
nieoznakowanych źrebi¹t podjêcie leczenia stwarza 
potencjalne zagro¿enie bezpieczeñstwa zdrowotnego 
¿ywności pochodzenia zwierzêcego, gdy¿ nie posiadaj¹ 
one wzmiankowanego wy¿ej dokumentu. Co za tym 
idzie, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna postuluje, 
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aby obok nowego brzmienia art. 14 ust. 13 ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t w przed-
miotowej ustawie dokonaæ równie¿ zmiany poprzez 
przewidzenie w niej trybu leczenia zwierz¹t z rodziny 
koniowatych, które nie zosta³y oznakowane i w sto-
sunku do których nie wydano dokumentu identyfika-
cyjnego. Byæ mo¿e rozwi¹zaniem by³oby znakowanie 
zwierz¹t przez lekarza weterynarii świadcz¹cego us³ugê 
weterynaryjn¹ oraz przekazanie przez niego kopii do-
kumentacji lekarsko-weterynaryjnej organom Inspek-
cji Weterynaryjnej, które sprawuj¹ nadzór w zakresie 
identyfikacji i rejestracji zwierz¹t. Niew¹tpliwie problem 
ten wymaga uregulowania. 

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê - jak na wstê-
pie - z prośb¹ o podjêcie pilnych prac nad noweli-
zacj¹ przedmiotowej ustawy, jednocześnie deklaruj¹c 
w tym zakresie pomoc przedstawicieli Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej i Polskiego Towarzystwa 
Hipiatrycznego. 

Z powa¿aniem
Prezes Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej 
lek. wet. Jacek £ukaszewicz 

Prezes Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego 
Janusz Okoñski

KRAJOWA IZBA 
LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2019r.
KILW/061/20/19

Pan
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze
Maj¹c na uwadze liczne g³osy zaniepokojenia i w¹t-

pliwości, które nap³ywaj¹ do Krajowej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej ze strony Powiatowych Lekarzy 
Weterynarii, a które dotycz¹ sposobu realizacji pod-
wy¿szenia wynagrodzeñ w Inspekcji Weterynaryjnej, 
średnio o kwotê 630.00 z³, zgodnie ze z³o¿onymi przez 
Pana Ministra zapewnieniami i obietnicami przedsta-
wiam sygnalizowany przez lekarzy weterynarii problem 
z prośb¹ o wskazanie sposobu jego rozwi¹zania.

Wed³ug poczynionych ustaleñ, na podwy¿szenie 
wynagrodzeñ pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, 
w obecnym 2019 roku zosta³o przeznaczone blisko 
20 milionów z³otych, które pochodz¹ z rezerwy celo-
wej przeznaczonej na „Zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierz¹t (w tym finansowanie programów zwalcza-
nia), badania monitoringowe pozosta³ości chemicz-
nych i biologicznych w tkankach zwierz¹t, produktach 
pochodzenia zwierzêcego i paszach, finansowanie 
zadañ zleconych przez Komisjê Europejsk¹ oraz fi-

nansowanie kosztów realizacji zadañ Inspekcji Wete-
rynaryjnej, w tym na wyp³atê wynagrodzeñ dla lekarzy 
wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej”. Natomiast w przysz³ości, poczynaj¹c 
od 2020r., środki w wysokości 48 milionów z³otych 
przewidziane na rzeczone podwy¿ki mia³y byæ zabez-
pieczone w ustawie bud¿etowej na dany rok. Jasno 
wynika to z pism kierowanych przez sekretarza stanu 
Szymona Gi¿yñskiego, dzia³aj¹cego z upowa¿nienia 
Pana Ministra oraz przez G³ównego Lekarza Wetery-
narii Bogdana Konopkê do Przewodnicz¹cego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kopie pism w za³¹czeniu).

Tymczasem wytyczne do planowania bud¿etu na 
2020 rok nie przewiduj¹ tych środków, co potwier-
dzaj¹ pisma kierowane do podleg³ych jednostek IW 
przez urzêdy wojewódzkie, z których wynika, i¿ w ra-
mach środków bud¿etowych na rok 2020 przewidziano 
jedynie zwiêkszenie wynagrodzeñ o 6%, przy czym 
zwiêkszenie to mia³oby, co do zasady, dotyczyæ wszyst-
kich pracowników administracji publicznej. Zaistnia³a 
sytuacja powoduje, ¿e powiatowi lekarze weterynarii 
nie maj¹c zagwarantowanych środków na sfinansowa-
nie przedmiotowej podwy¿ki w roku 2020, nie mog¹ 
podejmowaæ d³ugoterminowych zobowi¹zañ pole-
gaj¹cych na podpisywaniu umów o pracê/aneksów 
uwzglêdniaj¹cych poziom wynagrodzenia z zapowie-
dzian¹ przez Pana Ministra od 1 sierpnia br. podwy¿k¹ 
o średnio 630,00 z³.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê, jak na wstêpie, 
o wskazanie sposobu rozwi¹zania zaistnia³ego proble-
mu w sposób umo¿liwiaj¹cy podwy¿szenie wynagro-
dzeñ od 1 sierpnia br. z zapewnieniem utrzymania ich 
poziomu w latach nastêpnych. Niew¹tpliwie spowoduje 
to rozwianie budz¹cych siê, niepotrzebnych w¹tpliwo-
ści odnośnie obiecanego podwy¿szenia wynagrodzenia 
osób pracuj¹cych w Inspekcji Weterynaryjnej.

Z powa¿aniem,
PREZES

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Jacek £ukaszewicz

KRAJOWA IZBA 
LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2019r.
KILW/061/15/19

Pan
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze
Maj¹c na uwadze licznie pojawiaj¹ce siê sygna³y, któ-

re dodatkowo nasilaj¹ siê w ostatnim czasie, kierowane 
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do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, wskazuj¹-
ce na problemy w realizacji przez lekarzy weterynarii 
zadañ polegaj¹cych na wykonywaniu badañ kontrol-
nych i zwalczaniu gruźlicy, bia³aczki i brucelozy byd³a, 
zwi¹zane przede wszystkim z brakiem pomocy przy 
poskramianiu byd³a, zwracam siê do Pana Ministra 
o podjêcie dzia³añ uzdrawiaj¹cych ten stan rzeczy.

Rozwi¹zaniem najprostszym i naj³atwiejszym do 
przeprowadzenia, by³aby zmiana rozporz¹dzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 
2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych 
przez osoby niebêd¹ce pracownikami Inspekcji Wete-
rynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. z 2004 r., 
nr 89, poz. 860 z późn. zm.) tak by wprost i jedno-
znacznie dopuściæ wyznaczanie przez powiatowego 
lekarza weterynarii osób posiadaj¹cych doświadczenie 
w zakresie poskramiania zwierz¹t gospodarskich lub 
osób, które zostan¹ przyuczone przez lekarza wete-
rynarii do wykonywania tych czynności, do czynności 
pomocniczych polegaj¹cych na poskramianiu zwierz¹t.

W chwili obecnej tego typu osoby mog¹ byæ wyzna-
czane jedynie do czynności pomocniczych maj¹cych 
na celu poskramianie świñ wykonywane w ramach 
programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świñ. 
Praktyka dnia codziennego pokazuje, i¿ taka pomoc 
potrzebna jest nierzadko równie¿ w przypadku prze-
prowadzania badañ byd³a. W obecnej sytuacji, przy 
wolnostanowiskowym systemie utrzymania byd³a miê-
snego jedna osoba (to jest wyznaczony lekarz wetery-
narii) nie jest w stanie poskromiæ 600-700kg buhaja 
i przygotowaæ go do przeprowadzenia badañ. W ak-
tualnym stanie prawnym, dopuszczalne jest co prawda 
wyznaczanie osób niebêd¹cych lekarzami weterynarii 
do czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez 
lekarzy weterynarii m.in. badañ klinicznych zwierz¹t 
czy pobieraniu próbek do badañ, ale osoby te musz¹ 
posiadaæ tytu³ technika weterynarii oraz roczny sta¿ 
pracy w zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t. Wymagania 
te, w po³¹czeniu z godzinow¹ stawk¹ wynagrodzenia 
za tego typu czynności pomocnicze, powoduje i¿ tego 
typu osób po prostu brakuje.

Wszystko powy¿sze przemawia za rozszerzeniem 
obecnego brzmienia §3 ust.1 pkt 3 przywo³anego 
wy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r., w sprawie zakresu 
czynności wykonywanych przez osoby niebêd¹ce pra-
cownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji 
tych osób, w ten sposób by obejmowa³ on równie¿ 
mo¿liwośæ wyznaczania do czynności pomocniczych, 
maj¹cych na celu poskramianie nie tylko świñ, wyko-
nywanych w ramach programu zwalczania choroby 
Aujeszkyego u świñ, ale tak¿e poskramiania zwierz¹t 
przy wykonywaniu badañ kontrolnych i zwalczaniu 
gruźlicy, bia³aczki i brucelozy byd³a.

Z powa¿aniem,
PREZES

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Jacek £ukaszewicz

KRAJOWA IZBA 
LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2019r.
KILW/061/14/19

Pan
Szymon Gi¿yñski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze
W nawi¹zaniu do ustaleñ podjêtych podczas naszego 

spotkana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w dniu 18 grudnia 2018 roku, ponownie przesy³am 
najistotniejsz¹ czêśæ korespondencji w przedmiotowej 
sprawie wraz z proponowanym przez Krajow¹ Radê 
Lekarsko-Weterynaryjn¹ projektem nowelizacji roz-
porz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości 
wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez le-
karzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez po-
wiatowego lekarza weterynarii, z prośb¹ o zapoznanie 
siê z ni¹ przed spotkaniem uzgodnieniowym, o które 
prosiliśmy i prosimy raz jeszcze.

Zwracam uwagê, ¿e podjêcie tego zagadnienia jest 
konieczne i pilne, gdy¿ od wielu lat nienowelizowa-
ne przedmiotowe rozporz¹dzenie przesta³o w jakim-
kolwiek stopniu odpowiadaæ obecnej rzeczywistości, 
a stawki w nim zawarte nie zachêcaj¹ lekarzy weteryna-
rii do zawierania umów z wyznaczenia z powiatowymi 
lekarzami weterynarii, a to mo¿e zagra¿aæ terminowej 
realizacji badañ monitoringowych chorób zwierz¹t, 
czego skutkiem bêdzie utrata przez gospodarstwa w³a-
ściwego statusu epizootycznego, a tym samym mo¿-
liwości przemieszczania zwierz¹t z tych gospodarstw. 
W dobie zwalczania ASF, nie bez znaczenia bêdzie te¿ 
niedobór wyznaczonych urzêdowych lekarzy weteryna-
rii do kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzy-
muj¹cych świnie, czy wystawiania świadectw zdrowia 
dla przemieszczanej trzody chlewnej.

Nale¿y dodaæ, ¿e przedmiotowe rozporz¹dzenie 
w obowi¹zuj¹cym brzmieniu, nie wype³nia ustawowej 
delegacji dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określo-
nej w Art. 16 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2016r. 
poz.1077 t.j. ze zmianami).

„6. Minister w³aściwy do spraw rolnictwa, po zasiê-
gniêciu opinii G³ównego Lekarza Weterynarii oraz Kra-
jowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze 
rozporz¹dzenia:

1) zakres czynności wykonywanych przez osoby, 
o których mowa w ust.1 pkt 2, oraz kwalifikacje 
osób wyznaczonych do wykonywania czynności, 
o których mowa w ust.1,

2) warunki i wysokośæ wynagrodzenia za wykony-
wanie czynności, o których mowa w ust.1

- maj¹c na wzglêdzie zapewnienie odpowiedniego 
poziomu i jakości wykonywanych czynności”, gdy¿ 
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określony w nim poziom stawek wynagrodzenia za nie-
które czynności powoduje, ¿e wynagrodzenie lekarza 
weterynarii w skrajnych przypadkach kszta³tuje siê na 
poziomie 10,00z³ za godzinê pracy, co trudno uznaæ za 
wysokośæ spe³niaj¹c¹ warunki zawarte w przytoczonym 
powy¿ej zapisie.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê, jak na wstê-
pie, z prośb¹ o podjêcie prac nad nowelizacj¹ przed-
miotowego rozporz¹dzenia i ustalenia terminu spotka-
nia w tej sprawie.

Z powa¿aniem,
PREZES

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Jacek £ukaszewicz

Za³¹czniki:
1. Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 
2016r.

2. Uchwa³a nr 90/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej z dnia 28 września 2016r. w sprawie projektu 
zmiany Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości 
wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy we-
terynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 
weterynarii.

3. Ekspertyza w sprawie wyceny kosztu godziny pracy lekarza 
weterynarii w Polsce wykonuj¹cego czynności lekarsko-we-
terynaryjne w ramach zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.

KRAJOWA IZBA 
LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2019r.
KILW/064/03/19

Pan
dr Bogdan Konopka
G³ówny Lekarz Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Szanowny Panie Doktorze
W dniu 24 stycznia 2019 roku wystosowa³em do 

ówczesnego G³ównego Lekarza Weterynarii Paw³a 
Niemczuka pismo w sprawie procedury wyznaczania 
lekarzy weterynarii do realizacji zadañ Inspekcji Wete-
rynaryjnej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz. 1557 z późn. zm.). Niestety do tej pory 
nie otrzyma³em na nie odpowiedzi.

W zwi¹zku z ci¹gle nap³ywaj¹cymi do Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej skargami na sposób w jaki 
powiatowi lekarze weterynarii dokonuj¹ przedmioto-
wych wyznaczeñ lub ich zmian, ponownie zwracam siê 
z prośb¹ o podjêcie wspólnych prac maj¹cych na celu 
wprowadzenie w ca³ym kraju jednolitej i przejrzystej, 
pozwalaj¹cej na udzia³ przedstawicieli organów samo-
rz¹du lekarzy weterynarii, procedury wyznaczania le-
karzy weterynarii do realizacji przedmiotowych zadañ. 

Niew¹tpliwie bêdzie to mia³o pozytywny skutek doty-
cz¹cy transparentności zwi¹zanych z tym procedur, 
a tak¿e pozytywnie wp³ynie na jakośæ wykonywania 
zadañ przez wyznaczonych lekarzy weterynarii.

Z powa¿aniem,
PREZES

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Jacek £ukaszewicz

Za³¹czniki:
1. Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-

nej do G³ównego Lekarza Weterynarii o sygnaturze 
KILW/064/03/19 z dnia 24 stycznia 2019r.

Z życia

Uczelni

WSPIERAMY WYPRAWÊ 
WETERYNARZY DO KIRGISTANU

18 maja do Kirgistanu zespó³ wolontariuszy fundacji 
Veterinary Foundation Poland rusza z kolejn¹ edycj¹ 
Veterinary Expedition - Kyrgyzstan. Polscy lekarze 
jad¹ szkoliæ kirgiskich kolegów. Objêliśmy tê wyprawê 
patronatem naszej uczelni.

16 maja 2019r.

Karolina Figiel ukoñczy³a Wydzia³ Medycyny Wete-
rynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 
Jej m¹¿ Daniel dyplom lekarza weterynarii zdoby³ we 
Wroc³awiu. On prowadzi Specjalistyczn¹ Przychodniê 
Weterynaryjn¹ w Barlinku, ona pracuje na co dzieñ 
w dziale Jakości i Bezpieczeñstwa Dystrybucji w firmie 
Medivet. Rok temu zorganizowali pierwsz¹ wyprawê do 
Kirgistanu, teraz wyruszaj¹ drugi raz. Ale tak napraw-
dê ta historia zaczê³a siê w 2011 roku, kiedy Daniel 
Figiel zaanga¿owa³ siê we wspó³pracê z fundacjami 
prozwierzêcym dzia³aj¹cym w okolicach zachodnio-
pomorskiego Barlinka.

- Zaczêliśmy prowadziæ intensywne dzia³ania pole-
gaj¹ce na ograniczaniu populacji bezdomnych psów 
i wolno ¿yj¹cych kotów w regionie. Jak wiadomo, 
najwiêkszy problem z kontrol¹ rozrodu jest przede 
wszystkim na terenach wiejskich, gdzie nie ma zak³a-
dów leczniczych dla zwierz¹t, ale te¿ i p³acenie za ste-
rylizacjê zwierz¹t uznaje siê za fanaberiê mieszkañców 
miast - opowiada Karolina Figiel.
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Razem z mê¿em wpadli wtedy na pomys³, by na 
polski grunt przenieśæ rozwi¹zanie amerykañskie - za-
projektowali mobiln¹ salê operacyjn¹ przystosowan¹ 
do przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji 
w terenie (prawdopodobnie pierwsz¹ w Polsce). To 
specjalnie na ten cel wybudowana przyczepa o po-
wierzchni 12 metrów kwadratowych, która jest w³asno-
ści¹ przychodni prowadzonej przez Daniela Figla. Sala 
ta wyposa¿ona jest m.in. w sto³y operacyjne, lampy 
bezcieniowe, autoklaw, aparat do narkozy wziewnej. 
Mobilne zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane 
s¹ w ramach projektu MOPSiK. Figlowie przyznaj¹ 
jednak, ¿e na pocz¹tku by³o trudno. Gminy bardzo 
niechêtnie podchodzi³y do sterylizacji kotów i psów, 
a fundacja, z któr¹ wtedy wspó³pracowali, nie mia³a du-
¿ych funduszy, wszystko wiêc wymaga³o cierpliwości.

- Ale kropla dr¹¿y ska³ê, wiêc i my wydr¹¿yliśmy. 
Fundacja koordynuj¹ca projekt MOPSiK zdobywa 
środki na zabiegi, typuje okolice, w których jest naj-
wiêkszy problem, edukuje mieszkañców i organizuje od 
strony technicznej sterylizacje. Mamy w koñcu odzew 
gmin, które przekona³y siê, ¿e to najlepsze rozwi¹zanie 
i wspó³finansuj¹ zabiegi na ich obszarze - t³umaczy 
Karolina Figiel i przyznaje, ¿e w³aśnie tymi doświad-
czeniami chcieli podzieliæ siê z lekarzami weterynarii 
w Kirgistanie.

Dlaczego w³aśnie tam? Bo przeszukuj¹c internet, trzy 
lata temu, Karolina znalaz³a petycjê miêdzynarodowych 
organizacji prozwierzêcych „Stop odstrza³om psów 
w Kirgistanie”. I zaczê³a dr¹¿yæ temat.„

Tak dowiedziała się, że w Kirgistanie, jednym 
z najbiedniejszych krajów centralnej Azji, jedyną me-
todą kontroli populacji psów jest ich regularny odstrzał, 
zlecany i opłacany przez rząd.

Ostatnie doniesienia prasowe z lutego 2019 roku 
mówi¹ o odstrzale ponad 700 psów w okolicy Na-
rynu - dok³adnie w tym regionie realizowana bêdzie 
tegoroczna ekspedycja weterynaryjna.

- W pierwszym momencie nasze odczucia by³y bar-
dzo negatywne. Jak mo¿na strzelaæ do psów? Przecie¿ 

to najlepszy przyjaciel cz³owieka, to niehumanitarne. 
Ale im wiêcej siê dowiadywaliśmy, tym bardziej ro-
zumieliśmy, dlaczego w³adze prowadz¹ tak¹ politykê 
kontroli populacji psów - opowiada Karolina Figiel.

Kirgistan, od 1991 roku niepodleg³e pañstwo grani-
cz¹ce z Chinami, Uzbekistanem, Kazachstanem i Ta-
d¿ykistanem, ma nieca³e 6 milionów mieszkañców. 
93 procent powierzchni kraju stanowi¹ góry. Produkt 
Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkañca 
w 2017 roku wynosi³ ok. 1200 dolarów. Dla porów-
nania w Polsce wynosi³ prawie 14 tysiêcy dolarów.

- Kirgistan jest po prostu biedny. Stan s³u¿by zdrowia 
jest kiepski. Psów jest du¿o, ale ¿yj¹ obok cz³owieka, 
a nie z cz³owiekiem. Zdarzaj¹ siê przypadki wścieklizny 
u ludzi, u zwierz¹t jest ona znacznie czêstsza ni¿ w kra-
jach europejskich. W zesz³ym roku planowaliśmy, ¿e 
pojedziemy tam, poka¿emy nasze rozwi¹zania i mo¿e 
uda nam siê przekonaæ lekarzy i w³adze w Kirgistanie, 
¿eby zast¹piæ odstrza³ psów przez ich masowe steryliza-
cje i kastracje. W pierwszym okresie uzupe³niæ odstrza³ 
psów przez sterylizacjê i kolczykowanie, a ostatecznie 
zast¹piæ je ca³kowicie zabiegami chirurgicznymi. Wia-
domo, ¿e nic siê nie dzieje z dnia na dzieñ, wszystko 
wymaga czasu - mówi Karolina Figiel i przyznaje, ¿e 
na miejscu, choæ ca³y wyjazd zorganizowali w porozu-
mieniu z kirgisk¹ izb¹ lekarsko-weterynaryjn¹, swoje 
plany musieli powa¿nie zrewidowaæ.

W Kirgistanie stanêli oko w oko z problemami, 
z jakich nie zdawali sobie sprawy. Po pierwsze, poza 
stolic¹ s¹ powa¿ne problemy z bie¿¹c¹ wod¹. Wiêk-
szośæ lecznic weterynaryjnych, w których byli, te¿ jej 
nie ma. Wodê nosi siê najczêściej z pobliskich rzek do 
tzw. umywalników.„

Okazało się też, że poważnym problemem zdro-
wotnym wśród ludzi jest bąblowica - oficjalnie co roku 
w Kirgistanie stwierdza się zakażenie tym pasożytem 
u ok. 800 osób.

B¹blowica to choroba wywo³ana przez tasiemca, 
którego nosicielem jest najczêściej pies. Cz³owiek mo¿e 
zaraziæ siê przez bezpośredni kontakt ze zwierzêciem, 

Karolina i Daniel Figiel mówi¹ wprost: - Kirgistan jest 
biedny, ale i piêkny

Daniel Figiel: - Na miejscu okaza³o siê, ¿e przychodnie 
weterynaryjne poza stolic¹ nie maj¹ bie¿¹cej wody
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ale te¿ zjadaj¹c nieumyte warzywa, czy rośliny zanie-
czyszczone ka³em chorych zwierz¹t. Nosicielami ta-
siemca mog¹ byæ równie¿ dzikie zwierzêta, np. wilki 
lub lisy, które wydalaj¹ jaja paso¿ytów razem z ka³em, 
przez co zaka¿one zostaje środowisko. Po zaka¿eniu 
jajami, w organizmie cz³owieka wykluwaj¹ siê larwy, 
które przenikaj¹c przez ścianê jelita dostaj¹ siê do na-
czyñ krwionośnych lub limfatycznych, s¹ roznoszone 
po ca³ym organizmie. Zatrzymuj¹ siê w niewielkich na-
czynkach ró¿nych narz¹dów (np. w¹troby, nerek i p³uc) 
powoduj¹c zatykanie ich świat³a. Objawy b¹blowicy 
zale¿¹ od lokalizacji cysty i mog¹ prowadziæ do śmierci.

- Na miejscu pojawi³ siê pomys³, ¿eby w porozumie-
niu z kirgisk¹ izb¹ lekarsko-weterynaryjn¹ przeszko-
liæ ju¿ w Polsce dwóch lekarzy wytypowanych przez 
izbê - mówi Daniel Figiel i dodaje, ¿e fundacja, któr¹ 
w pocz¹tkach tego roku zarejestrowali w s¹dzie, wziê³a 
na siebie sfinansowanie pobytu jednego lekarza. Za 
drugiego zap³acili Kirgizi.

I tak oto do Wroc³awia, na szkolenie z parazytologii 
u dr. Jaros³awa Paconia przyjechali Syrgak i Talant, 
którzy w Zak³adzie Parazytologii UPWr uczyli siê ba-
dania ka³u i rozpoznawania nie tylko jaj tasiemców, ale 
te¿ innych paso¿ytów.

- W zesz³ym roku spotkaliśmy siê z ministrem rol-
nictwa. W tym roku prawdopodobnie odbêdzie siê 

równie¿ spotkanie z ministrem zdrowia. Chcemy go 
przekonaæ, ¿e walczyæ z echinokokoz¹, czyli b¹blowic¹, 
nale¿y wspólnymi si³ami lekarzy medycyny oraz lekarzy 
weterynarii, wykorzystuj¹c do tego przede wszystkim, 
niedocenian¹ w Kirgistanie profilaktykê - t³umacz¹ 
Karolina i Daniel Figiel.

S¹ wiêc ju¿ przygotowane broszurki edukacyjne, t³u-
macz¹ce, jak unikaæ zaka¿enia. W wytypowanej szkole 
ju¿ zorganizowano konkurs plastyczny.

- Lecimy na piêæ dni. W jedno miejsce. Tam bê-
dziemy uczyæ lekarzy zabiegów sterylizacji i badania 
parazytologicznego ka³u. Wyst¹piliśmy te¿ o zgodê 
na korzystanie z ketaminy, która jest niedostêpna dla 
weterynarii w Kirgistanie. Nam, lekarzom weteryna-
rii pracuj¹cym w Polsce, trudno wyobraziæ sobie, ¿e 
w Kirgistanie dostêp do leków jest utrudniony, a wiele 
z wa¿nych środków jest niedostêpnych, na przyk³ad do 
znieczulenia czy eutanazji - podkreśla Karolina.

Fundacja otrzyma³a równie¿ od sponsora, firmy 
Vetiss aparat USG, który pos³u¿y do badañ przesie-
wowych dzieci w szkole w At-Bashi, w której bêd¹ 
prowadzone lekcje o zagro¿eniach chorobami odzwie-
rzêcymi. Ostatecznie aparat przekazany zostanie na 
wydzia³ chirurgii Kyrgyz State Medical Academy imie-
nia I.K. Akhunbayev by na miejscu, ju¿ po powrocie 
zespo³u polskiego do domu, s³u¿yæ lekarzom medycyny 

Kirgizi to świetni jeźdźcy i dobrzy hodowcy koni
Lekarzy z Kirgistanu z parazytologii szkoli³ 

dr Jaros³aw Pacoñ

Figlowie przyznaj¹, ¿e z wielu problemów kirgiskiej 
weterynarii zdali sobie sprawê dopiero na miejscu Najwa¿niejsze, ¿e wszyscy chc¹ siê uczyæ
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ludzkiej do przeprowadzania badañ przesiewowych 
mieszkañców Kirgistanu. Kolejny rok z rzêdu reali-
zacjê Veterinary Expedition - Kyrgyzstan wspiera te¿ 
Medivet, dostarczaj¹c niezbêdne narzêdzia i materia³y 
chirurgiczne. W tym roku raz pierwszy zaanga¿owa³ siê 
tak¿e Vetoquinol Biowet, a specjaln¹ ofertê na mikro-
skopy przygotowa³a firma Delta Optical. - Bez wsparcia 
ze strony sponsorów oraz darczyñców indywidualnych 
nasze dzia³ania nie by³yby mo¿liwe - podkreśla Daniel 
Figiel. - Jesteśmy im bardzo wdziêczni i wierzymy, ¿e 
nasze wspólne wysi³ki przynios¹ z czasem wymierne 
efekty.

- W momencie, w którym jesteśmy teraz, program 
sterylizacji i ogólnokrajowy program kontroli populacji 
psów wydaje siê czymś bardziej odleg³ym ni¿ walka 
z b¹blowic¹. Problemy te s¹ jednak ściśle ze sob¹ 
powi¹zane, dlatego tak wa¿na jest edukacja i to na 
poziomie podstawowym - podkreślaj¹ Karolina i Da-
niel, którzy wierz¹, ¿e dziêki ich pracy i szkoleniom 
prowadzonym dla kirgiskich weterynarzy za 10-15 
lat sytuacja w tym odleg³ym, górzystym kraju bêdzie 
wygl¹da³a zupe³nie inaczej.

Wiêcej informacji na stronie internetowej wyprawy 
oraz na koncie na FB.

kbk
(fot. archiwum prywatne)

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

ZMIANY NA UPWr: WIOD¥CE 
ZESPO£Y BADAWCZE POWO£ANE

Powo³ano 15 Wiod¹cych Zespo³ów Badawczych, któ-
re bêd¹ pracowa³y nad rozwojem 7 ewaluowanych 
dyscyplin UPWr. Przedstawiamy liderów i zakres 
badañ zespo³ów. 3 czerwca 2019r.

Zarz¹dzeniem rektora powo³ane zosta³y Wiod¹ce 
Zespo³y Badawcze (WZB) i ich liderzy. WZB bêd¹ dzia-
³a³y w obrêbie dyscyplin i interdyscyplinarnie, poza 
strukturami instytutów, katedry i wydzia³ów. Ich celem 
bêdzie pozyskiwanie dla uczelni pieniêdzy z zewn¹trz 
i rozwój siedmiu ewaluowanych na UPWr dyscyplin.
Zadania Wiod¹cych Zespo³ów Badawczych:
• interdyscyplinarna wspó³praca naukowo-badawcza,
• utrzymanie wysokiego poziomu naukowego,
• reprezentowanie jednostki w kraju i za granic¹,
• rozwijanie wspó³pracy naukowej z uczelniami w Pol-

sce i za granic¹,
• intensywne pozyskiwania środków zewnêtrznych na 

dzia³ania o charakterze naukowo-badawczym.

– WETERYNARIA –
Prof. Jacek Bania
lider zespo³u: Weterynaryjne nauki podstawowe, 
przedkliniczne i higieniczne (WET-PPH)

Tematyka badawcza zespo³u obejmuje: badania 
nowych patogenów zwierz¹t gospodarskich, wolno-
¿yj¹cych i patogenów przenoszonych przez ¿ywnośæ, 
poznawanie nowych mechanizmów wirulencji mikroor-
ganizmów oraz mechanizmów regulacji odpowiedzi im-
munologicznej wobec mikroorganizmów patogennych, 
opracowanie nowych modeli komórkowych i zwierzê-
cych wykorzystywanych w badaniach nowotworów, 
identyfikacjê nowych markerów nowotworowych, 

- Mo¿e za 10 -15 lat dziêki naszej pracy stan kirgiskiej wete-
rynarii bêdzie lepszy - przyznaj¹ Karolina i Daniel Figlowie
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badania nowych zwi¹zków pochodzenia naturalnego 
i syntetycznego o dzia³aniu antymikrobiologicznym, 
przeciwnowotworowym i immunomodulacyjnym.

Prof. Wojciech Ni¿añski
lider zespo³u: Innowacyjna diagnostyka i terapia 
weterynaryjna (InnoWET)

Zespó³ bêdzie dzia³a³ w obszarach badawczych zwi¹-
zanych z doskonaleniem i zwiêkszeniem efektywności 
terapii zachowawczej i operacyjnej chorób zwierz¹t 
oraz podnoszeniem precyzji weterynaryjnych narzêdzi 
diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej. Bêdzie prowadzi³ 
monitoring zdrowia zwierz¹t w wymiarze populacyjnym 
oraz monitoring zdrowia i terapiê zwierz¹t dzikich i gi-
n¹cych gatunków w kontekście mo¿liwości ratowania 
ich populacji.

Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak
lider zespo³u: Choroby zwierz¹t - badania trans-
lacyjne (AnimalTrans)

Zespó³ bêdzie prowadzi³ badania nad chorobami 
zwierz¹t jako modelami w badaniach translacyjnych 
(czyli przygotowuj¹cych badania laboratoryjne do za-
stosowania klinicznego). Badania bêd¹ prowadzone na 
modelach zwierzêcych i na liniach komórkowych, a ich 
wyniki bêd¹ mog³y byæ wykorzystane w medycynie jako 

badaniach przedkliniczne dla cz³owieka w obszarze 
kardiologii, neurologii, onkologii i chorób autoimmu-
nologicznych.

mj
(fot. Tomasz Lewandowski)

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

£AWECZKI ABSOLWENTÓW. 
PIERWSZA NA WETERYNARII

Absolwenci Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
UPWr ufundowali dwie ³aweczki, które stanê³y przed 
Katedr¹ Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹ Koni, Psów 
i Kotów. 6 czerwca 2019r.

Pomys³ postawienia ³aweczek, ufundowanych przez 
absolwentów roczników 1967-1973 oraz 1962-1968 
i 1963-1969 wyszed³ od prof. dr h.c. Romana Ko-
³acza i prof. dr h.c. Józefa Nicponia - absolwentów 
weterynarii.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym rodzi siê nowa 
tradycja - ³aweczki absolwentów

- Powodów by³o kilka. Tak siê sk³ada, ¿e nasze 
roczniki spotykaj¹ siê, pielêgnuj¹ przyjaźnie sprzed lat 
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i wiêź z uczelni¹ jest dla nas wszystkich bardzo wa¿na. 
Wiele razy przy okazji ró¿nych spotkañ rozmawialiśmy 
te¿ o tym, ¿e na przyk³ad w Stanach Zjednoczonych 
absolwenci uczelni wspieraj¹ je w ró¿ny sposób. Ame-
rykanie tak buduj¹ tradycjê i trochê nas to budowanie 
natchnê³o - opowiada prof. Roman Ko³acz. 

Wa¿na chwila - przeciêcie wstêgi

O ³aweczkach fundowanych przez absolwentów 
ró¿nych roczników z wszystkich wydzia³ów Uniwer-
sytetu Przyrodniczego rozmawiano wiêc od jakiegoś 
czasu. Powsta³ nawet projekt - autorstwa Anny Waw-
rzyniak-Olszak, architekt, która m.in. przeprojektowa³a 
magazyn przy holu gmachu g³ównego na muzeum 
Uniwersytetu Przyrodniczego. Ale dopiero podczas 
ubieg³orocznego zjazdu rocznika weterynarii 1967-
1973 zebrano pieni¹dze na tê pierwsz¹ ³aweczkê.

Przyjaźnie ³¹cz¹ nawet po wielu latach 
od ukoñczenia studiów

- Uznaliśmy, ¿e z jednej strony bêdzie to pami¹tk¹ 
po naszym roczniku, z drugiej zaś ta pami¹tka bêdzie 
mia³a wymiar czysto praktyczny. To na ³aweczce bêdzie 
mo¿na posiedzieæ z kole¿ank¹ i porozmawiaæ choæby 
o egzaminach, czy powtórzyæ jeszcze ostatni raz zagad-
nienia przed sesj¹ - uśmiecha siê prof. Roman Ko³acz 
i podkreśla, ¿e za jego rocznikiem posz³y kolejne - m.in. 
ten, na którym studiowa³ prof. Józef Nicpoñ. A prof. 
Nicpoñ dodaje, ¿e nie by³o te¿ problemu z wyborem 

miejsca na pierwsze ³aweczki ufundowane przez absol-
wentów: stanê³y przed Katedr¹ Chorób Wewnêtrznych 
z Klinik¹ Koni, Psów i Kotów obok pomnika ufundo-
wanego przez absolwentów z okazji zjazdu polonijnego 
w 2001 roku.

Prof. Józef Nicpoñ, prof. Roman Ko³acz 
i dziekan weterynarii prof. Krzysztof Kubiak

Przy okazji przeciêcia wstêgi - z udzia³em dziekana 
Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej prof. Krzysztofa 
Kubiaka oraz wicekanclerza Krzysztofa Grembow-
skiego - du¿o radości wywo³a³ wiersz dr. Franciszka 
Kobylañskiego, oczywiście absolwenta wroc³awskiej 
weterynarii, zatytu³owany „£aweczka”: 

Sprawi³aś mi radośæ niezmiern¹
£aweczko - co stoisz przed Intern¹
Albowiem pamiêæ nie umiera
To znaczy nie mam Alzheimera
I wspominam choæ nie jestem bez winy,
¯e zaliczy³em tutaj cztery terminy
A to dlatego, ¿e siê zakocha³em
A Ciebie wtedy nie by³o i ja sta³em
Wiêc b¹dź £aweczko by m³odzi nie stali
I w pierwszym terminie Internê zdawali
I mieli czas siê cieszyæ m³odości¹
I dzieliæ siê z Tob¹ swoj¹ radości¹
B¹dź te¿ nadziej¹ do zakochania
I wspomnieniem Kobylañskiego Frania.

Czas sprawdziæ ³aweczkê…
opr. kbk

(fot. archiwum prywatne)
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl
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LWOWSKO-WROC£AWSKA SZKO£A 
WETERYNARYJNA

Lwowsko-Wroc³awska Szko³a Weterynaryjna to pro-
jekt Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycy-
ny Weterynaryjnej i Biotechnologii oraz Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu skupiony na wymianie 
doświadczeñ. Za nami druga edycja.

 25 czerwca 2019r.
W szkoleniach, warsztatach i wyk³adach podczas 

miêdzynarodowej konferencji naukowej „Lwowsko-
-Wroc³awska Szko³a Weterynaryjna” ze strony Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu uczestniczyli 
prof. Zdzis³aw Kie³bowicz, prof. Jakub Nicpoñ i dr 
Janusz Bie¿yñski z Katedry i Kliniki Chirurgii, prof. 
Wojciech Ni¿añski i dr Sylwia Prochowska z Katedry 
Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, prof. Alina 
Wieliczko i dr Maciej Kuczkowski z Katedry Epizootio-
logii z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych, prof. 
Krzysztof Kubiak, prof. Kamila Gliñska-Suchocka, dr 
Jolanta Spu¿ak i prof. Marcin Jankowski z Katedry 
Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹ Koni, Psów i Ko-
tów. Konferencja odbywa³a siê w czterech sekcjach 
tematycznych: chirurgii weterynaryjnej, po³o¿nictwa 
i ginekologii weterynaryjnej, chorób zakaźnych zwie-
rz¹t oraz chorób wewnêtrznych i diagnostyki klinicznej 
zwierz¹t. Omawiano m.in.: praktyczne zastosowanie 
elastografii w medycynie weterynaryjnej, zagadnienia 
zwi¹zane z diagnostyk¹ ró¿nicow¹ przyczyn wymiotów 
oraz zasady leczenia wybranych chorób przewodu po-
karmowego u psów i kotów. Przeprowadzono równie¿ 
zajêcia praktyczne poświêcone badaniom psów: ultra-
sonograficznemu jamy brzusznej i endoskopii przed-
niego odcinka przewodu pokarmowego. W zajêciach 
praktycznych uczestniczyli lekarze z ró¿nych regionów 
Ukrainy, pracownicy lwowskiej uczelni oraz studen-
ci - badania wykonywali pod kontrol¹ wyk³adowców 
z UPWr u psów pacjentów, którzy zg³osili siê na Wy-
dzia³ Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Narodo-
wego Uniwersytetu Medycyny Wet. i Biotechnologii.

Prof. Wojciech Ni¿añski z dr Sylwi¹ Prochowsk¹ omawiali 
techniki wspomaganego rozrodu (fot. archiwum prywatne)

Zespó³ prof. Ni¿añskiego, który od blisko dziesiê-
ciu lat prowadzi badania maj¹ce na celu zastosowanie 

technik wspomaganego rozrodu dla ratowania popula-
cji gin¹cych gatunków zwierz¹t i od roku wspó³pracuje 
m.in. z Parkiem Zoologicznym Limpopo, przeprowa-
dzi³ pionierskie zabiegi biotechniczne u ró¿nych gatun-
ków kotowatych - wszystkich z czerwonej ksiêgi IUCN. 
Rok temu pobrano i poddano kriokonserwacji nasienie 
tygrysa, zdeponowane w Banku genów dzia³aj¹cym 
w Katedrze Rozrodu UPWr. W tym roku nie tylko przy-
gotowano hormonalnie samicê tygrysa do sztucznej 
inseminacji, ale te¿ przeprowadzono unikatowy zabieg.

W zajêciach diagnostycznych uczestniczyli studenci lwow-
skiej akademii i lekarze z terenu ca³ej Ukrainy (fot. archi-

wum prywatne)

- Badaliśmy te¿ p³odnośæ samca serwala, u którego 
stwierdziliśmy trwa³¹ niep³odnośæ na tle afunkcji gonad. 
Przeprowadziliśmy kriokonserwacjê nasienia ocelo-
ta z Parku Zoologicznego w Truskawcu. I zajêliśmy 
siê samic¹ ocelota, która mimo wielokrotnych prób 
rozmna¿ania, nie urodzi³a jeszcze potomstwa - mówi 
prof. Ni¿añski i dodaje, ¿e u zwierzêcia zrobiono USG, 
badania cytologiczne i endokrynologiczne. Okaza³o siê, 
¿e przyczyn¹ niep³odności s¹ torbiele jajników i macicy. 
- Zaleciliśmy terapiê i liczymy na jej pozytywne za-
koñczenie i uzyskanie w przysz³ości miotu od leczonej 
samicy - prof. Ni¿añski zdradza, ¿e nastêpna wizyta 
w Limpopo Zoopark odbêdzie siê za rok - podczas 
kolejnej edycji szko³y zaplanowano pobranie gamet 
i sztuczn¹ inseminacjê u jaguara.

Tygrysica z zooparku, u której przeprowadzono 
zabieg inseminacji
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Wroc³awska weterynaria od pocz¹tku swojego istnie-
nia, a wiêc od 1945 roku, odwo³uje siê do dziedzictwa 
Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, jednej 
z dwóch uczelni kszta³c¹cych lekarzy medycyny wete-
rynaryjnej w II Rzeczypospolitej. 

W 1944 roku wiêkszośæ jej polskich pracowni-
ków, którzy prze¿yli okupacjê, wyjecha³a najpierw do 
Krakowa, a po zakoñczeniu II wojny światowej - do 
Wroc³awia, gdzie do³¹czy³a do zespo³u prof. Stanis³a-
wa Kulczyñskiego, zak³adaj¹cego w mieście polsk¹ 
uczelniê, Uniwersytet Wroc³awski. Wspó³praca UPWr 
z Akademi¹ we Lwowie to jednak nie tylko siêganie 
do wspólnej tradycji i korzeni, ale przede wszystkim 
wymiana doświadczeñ, najnowszych mo¿liwości w dia-
gnostyce i leczeniu. Intensywne relacje wroc³awskich 
weterynarzy z ich lwowskimi kolegami zaczê³y siê 
w 2003 roku, Lwowsko-Wroc³awska Szko³a Wetery-
naryjna odby³a siê ju¿ po raz drugi.

red. kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

DZIKIE ZWIERZÊTA WOKÓ£ NAS
Polsko-niemieckie spotkanie na temat problemu 
migracji i zapobiegania przenoszenia chorób przez 
wilka i dzika - wspólne dzia³anie naukowców z UPWr 
i Bawarii.  12 sierpnia 2019r.

W Ośrodku Badañ Środowiska Leśnego i Hodowli 
Zwierz¹t £ownych Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu odby³o siê spotkanie z udzia³em rektora 
UPWr Tadeusza Trziszki oraz gości zaproszonych 
z Niemiec oraz z polskich uczelni. Prof. Jürgen Voc-
ke, który nie tylko przedstawi³ dzia³alnośæ Bawarskiej 
Akademii £owiectwa i Przyrody, wspó³pracuje z licz-
nymi uniwersytetami w Niemczech i na świecie, ale te¿ 
omówi³ problemy zwi¹zane z migracj¹, bytowaniem 
i przenoszeniem chorób przez wilki. Z kolei dr Joan-
na Otachel-Hawranek z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii przedstawi³a historiê rozprzestrzeniania siê 
afrykañskiego pomoru świñ (ASF) w Europie z wyszcze-
gólnieniem Polski, przypominaj¹c, ¿e pierwsze przy-
padki ogniska choroby stwierdzono w Polsce w roku 
2014, przy granicy z Bia³orusi¹.

- W roku 2017 wyst¹pi³y ogniska choroby na Litwie, 
w Estonii i w okolicy Kaliningradu i na Ukrainie. Stwier-
dzono tak¿e ogniska choroby w Rumuni, Bu³garii, na 
Wêgrzech, w Czechach i w Belgii. W tych krajach ASF 
zosta³a przeniesiona najprawdopodobniej przez ludzi 
za pomoc¹ zaka¿onych produktów miêsnych - po-
wiedzia³a dr Otachel-Hawranek, dodaj¹c, ¿e w Polsce 
zarazê w du¿ej mierze przenosi cz³owiek ze wzglêdu 
na brak dostatecznej bioasekuracji w chlewniach. Pro-
blemem jest te¿ niedostateczne finansowanie dzia³añ 
sanitarnych.

Dr Joachim Reddeman nie kry³, ¿e w przypadku ASF 
najwa¿niejsza jest szybkośæ dostarczenia padniêtego 
dzika do badañ. - Padniête dziki po d³u¿szym czasie 
s¹ ¿erem dla m³odych dzików, co mo¿e spowodowaæ 
dalsze roznoszenie zarazy. W Niemczech za zg³oszenie 
padniêtego dzika jest nagroda w wysokości 20 euro 
wyp³acana z funduszu krajowego. Nagroda jest dobrym 
impulsem do zg³aszania padniêtych dzików - podkreśli³ 
gośæ z Niemiec. Z kolei prof. Józef Nicpoñ poruszy³ 
temat badañ lokalnych, które mog¹ byæ prowadzone 
w Niemczech i w OBŚLiHZ£ Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wroc³awiu.

- Nale¿y rozwijaæ badania nad zwierzyn¹ ³own¹, 
szczególnie prowadziæ badania nad lisim tasiemcem, 
który jest du¿ym zagro¿eniem dla ludzi - t³umaczy³ ze-
branym prof. Nicpoñ. 

Prof. Józef Nicpoñ (fot. Tomasz Lewandowski)

Na spotkaniu postulowano opracowanie harmo-
nogramu koncepcji wspólnych projektów miêdzy 
Bawarskim Stowarzyszeniem £owieckim, Bawarsk¹ 
Akademi¹ £owiectwa i Przyrody a Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wroc³awiu, oraz opracowanie 
koncepcji zwalczania afrykañskiego pomoru świñ po 
wybuchu lokalnej epidemii red
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

Uczestnicy spotkania nie kryli zadowolenia z rozmów 
o wspó³pracy polsko-niemieckiej (fot. archiwum prywatne)
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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
DOTYCZ¥CYCH WETERYNARII

OPUBLIKOWANYCH W OKRESIE
OD GRUDNIA 2018 DO CZERWCA 2019
USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zak³adach leczni-
czych dla zwierz¹t. (Dz.U. z 7 stycznia 2019 r. poz.24).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie środków podejmowanych 
w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru świñ. 
(Dz.U. z 16 stycznia 2019 r. poz. 90).
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-
rz¹t. (Dz.U. z 21 stycznia 2019 r. poz. 122).
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej 
kontroli granicznej. (Dz.U. z 12lutego 2019 r. poz. 260).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpro-
wadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych 
serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku 
Gallus gallus” na lata 2019 i 2020. (Dz.U. z 22 lutego 
2019 r. poz. 346).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpro-
wadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych 
serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 
lata 2019-2021. (Dz.U. z 22 lutego 2019 r. poz. 352).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wpro-
wadzenia programu zwalczania wścieklizny na lata 
2019-2021. (Dz.U. z 25 lutego 2019 r. poz. 256).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych wymagañ 
weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, 
stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierz¹t, miejsc 
prze³adunku zwierz¹t oraz miejsc wymiany wody przy 
transporcie zwierz¹t akwakultury. (Dz.U. z 25 lutego 
2019 r. poz. 262).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji 
osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz wa-
runków i metod uboju i uśmiercania zwierz¹t. (Dz.U. 
z 5 marca 2019 r. poz. 423).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wpro-

wadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej „Programu maj¹cego na celu wczesne wykry-
cie zaka¿eñ wirusem wywo³uj¹cym afrykañski pomór 
świñ i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz 
jej zwalczanie”. (Dz.U. z 28 marca 2019 r. poz.598).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 18 marca 2019 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie szkolenia z zakresu objawów 
klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników 
badañ laboratoryjnych, odnosz¹cych siê do niektó-
rych przenośnych g¹bczastych encefalopatii. (Dz.U. 
z 1 kwietnia 2019 r. poz. 611).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 
kwietnia 2019 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie 
recept. (Dz.U. z 18 kwietnia 2019 r. poz. 718).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWO-
JU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowa-
dzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych 
serotypów Salmonella w stadach indyków hodowla-
nych” na lata 2017-2019.(Dz.U. z 14 maja 2019 r. 
poz. 927).
USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych 
rozwi¹zaniach zwi¹zanych z wyst¹pieniem afrykañ-
skiego pomoru świñ na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. (Dz.U. z 27 maja 2019 r. poz. 988).
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNIC-
TWA WY¯SZEGO z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie 
Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeñ na 
Zwierzêtach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw 
doświadczeñ na zwierzêtach. (Dz.U. z 31 maja 2019 r. 
poz. 1019).
USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. (Dz.U. 
z 18 czerwca 2019 r. poz. 1140).
USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierz¹t. (Dz.U. z 19 czerwca 2019 r. 
poz.1149).

J.Borowiec

ZMIANA KODÓW 
W KASIE FISKALNEJ

Szanowni Pañstwo,
uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z nowymi przepi-

sami dotycz¹cymi kas fiskalnych, unormowany zosta³ 
sposób przypisania stawek VAT do poszczególnych 
kodów literowych. Dotychczas mo¿na by³o dowolnie 
przypisaæ stawki inne ni¿ 23% do wybranych liter. 
Zmiana przepisów wprowadzi³a sztywny, sta³y schemat 
takiego przyporz¹dkowania:
a. literze „A” - jest przypisana stawka podstawowa 

podatku w wysokości 22% albo 23%,
b. literze „B” - jest przypisana stawka obni¿ona 

podatku w wysokości 7% albo 8%,

Akty i porady

prawne
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c. literze „C” - jest przypisana stawka obni¿ona 
podatku w wysokości 5%,

d. literze „D” - jest przypisana stawka obni¿ona 
podatku w wysokości 0%,

e. literze „E” - jest przypisane zwolnienie od podatku,
f. literze „F” i „G” – s¹ przypisane pozosta³e stawki 

podatku, w tym wartośæ 0% (zero techniczne) 
w przypadku sprzeda¿y opodatkowanej, o której 
mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
Proszê o zweryfikowanie ustawieñ w u¿ywanych 

przez Pañstwa kasach pod k¹tem nowych zasad i je¿eli 
jest to konieczne, zmianê przyporz¹dkowania stawek 
do kodów literowych. Mo¿na to zrobiæ samodzielnie 
(procedura opisana jest w instrukcji obs³ugi kasy jako 
„programowanie PTU” czy coś podobnego) lub ko-
rzystaj¹c z pomocy serwisu obs³uguj¹cego Pañstwa 
kasy. Termin wprowadzenia zmian to 31.07.2019. Na 
mocy nowych przepisów urz¹d skarbowy mo¿e za¿¹daæ 
przedstawienia przypisania odpowiednich oznaczeñ 
literowych do stawek VAT.

Arkadiusz Kwieciñski
Biuro Rachunkowe ARCO 

LIMIT P£ATNOŚCI GOTÓWKOWYCH
Szanowni Pañstwo,
w ostatnim czasie nast¹pi³a zmiana interpretacji 

przepisów przez Ministerstwo finansów (bez zmiany 
samych przepisów) dotycz¹cych kwalifikacji jedno-
razowej transakcji w przypadku us³ug o charakterze 
ci¹g³ym (najem, telefonia, ksiêgowośæ itp.). Przypo-
mnê, ¿e w 2017 roku w rozliczeniach miêdzy firmami 
wprowadzony zosta³ wprowadzony limit w wysokości 
15.000 z³ do którego mo¿liwe jest dokonywanie p³at-
ności w formie gotówkowej. Limit ten odnosi siê do 
ca³ej transakcji, niezale¿nie na ile p³atności jest podzie-
lona (np. zakup us³ugi o wartości 20 tys. z³ p³acony 
na dwie raty po 10 tys. stanowi w ca³ości transakcjê 
obowi¹zkowo p³atn¹ przelewem - obie raty musz¹ byæ 
zap³acone w tej formie, pomimo, ¿e ¿adna z nich nie 
przekracza 15 tys.). Po wprowadzeniu tego przepisu 
powsta³a w¹tpliwośæ, jak traktowaæ umowy zawarte 
na czas nieokreślony, w których p³atności nastêpuj¹ 
w ustalonych okresach rozliczeniowych (np. miesiêcz-
nie). Stanowisko ministerstwa, prezentowane w inter-
pretacjach indywidualnych, a tak¿e w odpowiedziach 
na interpelacje poselskie by³o takie, ¿e za jednora-
zow¹ transakcjê nale¿y uznaæ p³atnośæ za określony 
w umowie okres rozliczeniowy. Taki pogl¹d podziela³y 
równie¿ s¹dy administracyjne. Niestety, w ostatnim 
czasie nast¹pi³a radykalna zmiana podejścia fiskusa do 
tego zagadnienia. Obecnie za jednorazow¹ transakcjê 
przyjmuje siê wartośæ ca³ej umowy mo¿liw¹ do okre-
ślenia. Przyk³adowo:
1. umowa zawarta na czas nieokreślony z trzymiesiêcz-

nym okresem wypowiedzenia i wynagrodzeniem 

miesiêcznym w wysokości 6.000 z³ - ju¿ w momen-
cie zawarcia umowy wiadomo, ¿e bêdzie ona trwa³a 
co najmniej 3 miesi¹ce, wiêc jej wartośæ osi¹gnie 
co najmniej 18 tys. z³. Oznacza to, ¿e od pierwszej 
p³atności musi ona byæ dokonana w formie bezgo-
tówkowej.

2. umowa zwarta na czas nieokreślony z jednomiesiêcz-
nym okresem wypowiedzenia i wynagrodzeniem 
miesiêcznym 500 z³ - w momencie zawierania umo-
wy nie mo¿na określiæ jej wartości i p³atności mog¹ 
byæ dokonywane gotówk¹. Dopiero po 2,5 roku jej 
obowi¹zywania, kiedy suma wp³at osi¹gnie limit 15 
tys. z³, powstanie obowi¹zek op³acania kolejnych 
faktur w formie bezgotówkowej.
Ciê¿ko powiedzieæ, czy ta interpretacja przepisów 

siê utrzyma w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, 
które dotychczas orzeka³y w sposób korzystniejszy dla 
podatników. Co prawda ukaza³y siê ju¿ wyroki WSA 
potwierdzaj¹ce obecne stanowisko fiskusa, ale na razie 
s¹ one nieprawomocne, wiêc mog¹ zostaæ zmienione 
przez s¹d odwo³awczy. Jednak dla bezpieczeñstwa ra-
dzê, aby dokonali Pañstwo przegl¹du swoich p³atności 
i w przypadku dokonywania ich gotówk¹ z tytu³u umów 
o charakterze ci¹g³ym (w tym za us³ugi ksiêgowe) roz-
wa¿yli zmianê formy p³atności na przelew. Co istotne, 
taka jednorazowa transakcja nie zawsze musi siê wi¹zaæ 
z umow¹ zawart¹ na piśmie - sam fakt sta³ej wspó³pra-
cy z jakimś kontrahentem mo¿e byæ potraktowany za 
istnienie takiej umowy. Poni¿ej fragment uzasadnienia 
jednego z wyroków (jest w nim mowa o 15 tys. euro, 
bo sprawa dotyczy stanu prawnego sprzed 2017 roku, 
kiedy limit by³ wy¿szy):

W zakresie wspó³pracy z E zasadnie organ stwier-
dzi³, ¿e mimo i¿ poszczególne faktury opiewaj¹ na 
kwotê ni¿sz¹ ni¿ 15.000,00 €, jednak¿e z uwagi na 
cyklicznośæ ich wystawiania, powtarzalnośæ us³ug 
i krótki odstêp czasu pomiêdzy datami widniej¹-
cymi na fakturach, charakter tych us³ug wskazu-
je, ¿e pomiêdzy podmiotami mog³a istnieæ, choæ 
bezumowna, ale sta³a wspó³praca o charakterze 
ci¹g³ym, skupiona g³ównie na naprawach posia-
danych przez Stronê pojazdów. (I SA/Gd 680/19) 

Opisana przeze mnie kwestia ma ogromne zna-
czenie dla rozliczeñ podatkowych, poniewa¿ nieza-
stosowanie odpowiedniej formy p³atności powoduje 
niemo¿nośæ zaliczenia op³aconego gotówk¹ wydatku 
do kosztów uzyskania przychodu, a w konsekwencji 
podwy¿szenie podatku dochodowego.

Ponadto, zgodnie z przepisami które wesz³y w ¿y-
cie 2 września 2019r. (tzw. bia³a lista podatników), 
w przypadku jednorazowych transakcji przekraczaj¹-
cych 15.000 z³ nie bêdzie mo¿na zaliczyæ do kosztów 
faktur, które zosta³y co prawda op³acone przelewem, 
ale na konto bankowe kontrahenta niezg³oszone 
w skarbówce. Sankcja ta, choæ obowi¹zuje od 2 wrze-
śnia, bêdzie mia³a zastosowanie dopiero od 1 stycznia 
2020 roku, co oznacza, ¿e obecnie mo¿na p³aciæ na 
dowolne konto wskazane przez kontrahenta - tak¿e 
takie, które nie zosta³o zg³oszone. Poniewa¿ tu tak¿e 
kluczowy jest sposób ustalenia jednorazowej transak-
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cji, koniecznośæ kontroli rachunku bankowego bêdzie 
dotyczy³a tak¿e mniejszych, ale cyklicznych p³atności. 
Sprawdzenia kontrahenta mo¿na dokonaæ pod ad-
resem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatni-
kow-vat-wyszukiwarka, natomiast wiêcej informacji 
o bia³ej liście mo¿na znaleźæ tutaj. Dotyczy to tylko 
p³atności na rzecz czynnych podatników VAT. Je¿eli 
otrzymamy fakturê do firmy zwolnionej z tego podatku 
(bez VAT), nie ma konieczności weryfikacji rachun-
ku bankowego. Wprowadzone przepisy rodz¹ wiele 
problemów, np. p³atności dla operatorów telefonii na 
indywidualne rachunki otwierane dla ka¿dego klienta, 
które nie podlegaj¹ zg³oszeniu, czy te¿ p³atności na 
rachunki powiernicze (np. przed zakupem nieruchomo-
ści). Ministerstwo deklaruje, ¿e do koñca roku rozwi¹¿e 
te problemy. Jak bêdzie - zobaczymy. Na tê chwilê pro-
ponujê sprawdzenie, czy Pañstwa firma ma widoczny 
w wyszukiwarce rachunek u¿ywany do przyjmowania 
p³atności i dokonanie ewentualnych korekt. Co istotne, 
w wykazie nie bêd¹ widoczne rachunki osobiste czy 
oszczêdnościowe, co mo¿e powodowaæ koniecznośæ 
otwarcia rachunku firmowego (w przeciwnym razie 
Pañstwa klienci mog¹ odmawiaæ dokonywania zap³a-
ty). Przypomnê, ¿e firmy wpisane do CEiDG (osoby fi-
zyczne prowadz¹ce dzia³alnośæ gospodarcz¹) wszelkich 
zmian dotycz¹cych rachunków bankowych dokonuj¹ 
za pośrednictwem CEiDG, a firmy wpisane do KRS 
poprzez z³o¿enie formularza NIP-8.

 Arkadiusz Kwieciñski
 Biuro Rachunkowe ARCO

POSTÊPOWANIE Z MARTWYM 
ZWIERZÊCIEM DOMOWYM

Wcześniej czy później w³aściciel psa, kota, fretki czy 
innego zwierzêcia domowego musi zmierzyæ siê z pro-
blemem zw³ok pad³ego b¹dź uśpionego zwierzêcia, 
bowiem to na nim spoczywa obowi¹zek i odpowie-
dzialnośæ zgodnego z prawem jego usuniêcia.

Postêpowanie ze zw³okami zwierzêcia zosta³o uregu-
lowane rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 
2009 r. określaj¹cym przepisy sanitarne dotycz¹ce 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego i pro-
duktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spo¿ycia 
przez ludzi, i uchylaj¹cym rozporz¹dzenie (WE) nr 
1774/2002 (rozporz¹dzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzêcego) (Dz.U.UE.L.2009.300.1 
z dnia 2009.11.14) oraz rozporz¹dzeniem Komisji 
(UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie 
wykonania rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1069/2009 określaj¹cego przepisy sa-
nitarne dotycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzêcego, nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez 
ludzi (Dz.U.UE.L.2011.54.1 z dnia 2011.02.26). 

Uboczne produkty pochodzenia zwierzêcego s¹ ka-
tegoryzowane na podstawie analizy ryzyka, jako ma-
teria³y kategorii 1, 2 lub 3 (materia³y szczególnego, 
wysokiego i niskiego ryzyka). Zw³oki pad³ych zwierz¹t 
domowych zaliczono do ubocznych produktów zwie-
rzêcych kategorii 1 podlegaj¹cych usuniêciu.

Powy¿sze rozporz¹dzenia określaj¹ sposób postêpo-
wania z ubocznymi produktami zwierzêcymi polegaj¹cy 
m.in. na przetworzeniu w drodze sterylizacji ciśnienio-
wej w zak³adzie utylizacyjnym kategorii 1, a nastêpnie 
poddaniu procesowi spalenia lub wspó³spalenia.

Ustawodawca przewidzia³ równie¿ mo¿liwośæ grze-
bania ca³ych lub spopielonych prochów zwierz¹t do-
mowych na zatwierdzonych grzebowiskach dla zwie-
rz¹t domowych. Grzebowiska dla zwierz¹t domowych, 
których obecnie w Polsce funkcjonuje 14 (link poni¿ej) 
zatwierdza decyzj¹ administracyjn¹ powiatowy lekarz 
weterynarii po uprzedniej zgodzie Wojewódzkiej In-
spekcji Ochrony Środowiska. Cmentarz musi spe³niaæ 
warunki gwarantuj¹ce, ¿e zakopanie pad³ych zwierz¹t 
na danym terenie nie zagra¿a zdrowiu zwierz¹t i ludzi, 
musi byæ zabezpieczony przed dostêpem osób trzecich, 
jak równie¿ zwierz¹t dzikich i domowych oraz przed 
zanieczyszczeniem wód gruntowych. W³aściciel mo¿e 
umieściæ zw³oki na cmentarzu dla zwierz¹t, zarówno in-
dywidualnie, jak i zbiorowo lub po uprzedniej kremacji.

Ponadto funkcjonuj¹ podmioty transportowe zaj-
muj¹ce siê dzia³alności¹ polegaj¹c¹ na odbieraniu 
martwych zwierz¹t od ich w³aścicieli i wywózk¹ do 
zak³adów czasowo sk³aduj¹cych (wykaz w Sekcji I: 
Zak³ady pośrednie - link do Rejestru podmiotów 
utylizacyjnych) b¹dź bezpośrednio do zak³adów uty-
lizacyjnych (wykaz w Sekcji IV: Zak³ady przetwórcze 
- link do Rejestru podmiotów utylizacyjnych). Z us³ug 
podmiotów transportuj¹cych korzystaj¹ równie¿ lecz-
nice weterynaryjne. 

Równie¿ wiêkszośæ podmiotów funkcjonuj¹cych jako 
zak³ady gospodarki komunalnej czy przedsiêbiorstwa 
oczyszczania miasta posiada uprawnienia do odbioru 
i czasowego sk³adowania zw³ok zwierz¹t domowych, 
które nastêpnie przekazuj¹ je do zak³. utylizacyjnych.

W³aściciel pad³ego b¹dź uśpionego zwierzêcia ma 
zatem mo¿liwośæ decyzji w zakresie postêpowania 
ze zw³okami. Mo¿e zwróciæ siê o pomoc do lekarza 
weterynarii, który wska¿e mu podmioty us³ugowe, od-
bieraj¹ce zwierzê bezpośrednio z domu lub pozostawiæ 
je w lecznicy weterynaryjnej, w przypadku posiadania 
przez ni¹ warunków przechowania zw³ok do czasu 
odbioru przez uprawniony podmiot. Równie¿ niektóre 
schroniska dla zwierz¹t prowadz¹ us³ugow¹ zbiórkê 
zwierz¹t spoza schroniska, które nastêpnie przekazuj¹ 
do utylizacji (wykaz uprawnionych zak³adów leczni-
czych i schronisk dla zwierz¹t znajduje siê w ww. 
Sekcji I: zak³ady pośrednie). 

Reasumuj¹c, w³aściciel pad³ego/uśpionego zwierzê-
cia ma nastêpuj¹ce drogi postêpowania:

- przekazaæ zwierzê do firmy transportuj¹cej uboczne 
produkty zwierzêce,

- przekazaæ zwierzê do zak³adu pośredniego, (np. 
zak³adu gospodarki komunalnej, schroniska), 
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- pozostawiæ zwierzê w lecznicy, która dysponuje 
mo¿liwości¹ czasowego przechowania zw³ok, które 
nastêpnie odbiera uprawniony podmiot,

- umieściæ zwierzê na grzebowisku (cmentarzu) dla 
zwierz¹t.

Nadzorem nad podmiotami prowadz¹cymi dzia³al-
nośæ polegaj¹c¹ na usuwaniu ubocznych produktów 
zwierzêcych (w tym pad³ych zwierz¹t domowych) 
zajmuj¹ siê powiatowi lekarze weterynarii, u których 
mo¿na uzyskaæ wszelkie niezbêdne informacje w oma-
wianym zakresie. 
Przydatne linki:
1. Rejestr podmiotów utylizacyjnych (w tym zak³adów po-

średnich Sekcja I i transportuj¹cych uboczne produkty 
zwierzêce Sekcja XIII) - źród³o: strona internetowa G³ów-
nego Lekarza Weterynarii: https://pasze.wetgiw.gov.pl/
uppz1/demo/index.php?l=pl,

2. Wykaz zatwierdzonych cmentarzy dla zwierz¹t domowych 
- źród³o: strona internetowa G³ównego Lekarza Wetery-
narii: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/
utylizacja---podmioty-nadzorowane-przez-inspekcje-
weterynaryjna,

3. Adresy i telefony powiatowych lekarzy weterynarii woj. 
dolnośl¹skiego - źród³o: strona internetowa Dolnośl¹skie-
go Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: http://wroc.wiw.
gov.pl/index.php?option=com_content&task=category-
&sectionid=9&id=25&Itemid=42.

Magdalena Lenart-Ojak

ZMIANA PRZEPISÓW 
O ODPADACH WETERYNARYJNYCH
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porz¹dku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579), 
z dniem 6 września 2019 r. wesz³y w ¿ycie istotne 
zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U z 2019 poz. 701 zm.) - w zakresie doku-
mentów potwierdzaj¹cych unieszkodliwienie zakaźnych 
odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

Po pierwsze uchylone zosta³o brzmienie art. 95 ust. 
4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Od 
dnia 6 września 2019 r. zniesiony zosta³ obowi¹zek 
wydawania dokumentów potwierdzaj¹cych unieszko-
dliwienie na wniosek wytwórcy odpadów.

Po drugie uchylone zosta³o brzmienie art. 27 ust. 6 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zgod-
nie z którym potwierdzeniem przejścia odpowiedzialno-
ści za gospodarowanie zakaźnymi odpadami medycz-
nymi oraz zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi jest 
dokument potwierdzaj¹cy unieszkodliwienie odpadów 
(DPU).

Zmiany wprowadzone w art. 27 ustawy o odpa-
dach uniemo¿liwiaj¹ zwolnienie wytwórcy odpadów 
z odpowiedzialności za dzia³ania na odpadach nie-
bezpiecznych w ³añcuchu ich przetwarzania, przed 

ich ostatecznym zagospodarowaniem (odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem). Projektowane zmiany zapewniaj¹ 
w³aściwe wdro¿enie dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów 2008/98/WE, w szczególności art. 15 (od-
powiedzialnośæ za gospodarowanie odpadami), który 
stanowi, ¿e co do zasady nie nastêpuje zwolnienie 
z odpowiedzialności za przeprowadzenie ostatecznego 
procesu odzysku lub unieszkodliwienia w przypadku 
przekazania odpadów kolejnym posiadaczom odpadów 
uprawnionym do gospodarowania tymi odpadami. Po-
nadto dyrektywa umo¿liwia pañstwom cz³onkowskim 
ustanowienie warunków ww. odpowiedzialności oraz 
zakresu, w jakim wytwórca odpadów odpowiedzialny 
jest za wszystkie dzia³ania na odpadach w ³añcuchu ich 
przetwarzania lub w jakich odpowiedzialnośæ mo¿e byæ 
dzielona lub przekazywana miêdzy uczestnikami tego 
³añcucha przetwarzania. Dlatego te¿ ustawa przewiduje 
wyj¹tki od ww. zasady dla wytwórców odpadów komu-
nalnych, a tak¿e wytwórców odpadów niebezpiecznych 
prowadz¹cych uproszczon¹ ewidencjê odpadów, któ-
rzy przekazuj¹ te odpady podmiotom uprawnionym 
do gospodarowania tymi odpadami. Je¿eli nie bêdzie 
mo¿liwe ustalenie wytwórcy odpadów niebezpiecz-
nych, za zagospodarowanie odpadów odpowiada³ 
bêdzie aktualny lub poprzedni posiadacz odpadów. 
W przypadku odpadów innych ni¿ niebezpieczne zasa-
dy rozdzielenia odpowiedzialności za gospodarowanie 
odpadami pozostaj¹ bez zmian - przekazanie odpadów 
zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach powoduje 
przejście odpowiedzialności na kolejnego posiadacza 
odpadów, natomiast w pozosta³ych przypadkach za 
odpady odpowiada nadal ich wytwórca.

Po wejściu w ¿ycie powy¿szych zmian, dokumen-
tem potwierdzaj¹cym przekazanie zakaźnych odpadów 
medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych 
bêdzie wy³¹cznie karta przekazania odpadów. 

Wytwórcy odpadów niebezpiecznych bêd¹ zwolnie-
ni z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami 
z chwil¹ ich przekazania do ostatecznego procesu 
unieszkodliwienia przez podmiot prowadz¹cy taki 
proces. 

W przypadku podmiotów, które wytwarzaj¹ do 
100kg odpadów niebezpiecznych rocznie - wystar-
czaj¹cym bêdzie wykazanie przekazania odpadów pod-
miotowi, który dysponuje zezwoleniem na zbieranie 
odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów 
(zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach).

dr Anna Zalesiñska
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JUBILEUSZ 100-LECIA S£U¯BY WETE-
RYNARYJNEJ WOJSKA POLSKIEGO
W dniach 19-20 marca 2019r. we Wroc³awiu 

zorganizowano obchody jubileuszu 100-lecia S³u¿by 
Weterynaryjnej Wojska Polskiego po³¹czone z konfe-
rencj¹ naukow¹ nt. „Zwalczanie groźnych patogenów 
odzwierzêcych w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej rol¹ S³u¿by Weterynaryjnej Wojska Polskie-
go w 100-leciu jej dzia³alności”. S³u¿ba ta jest jedn¹ 
z najstarszych s³u¿b utworzon¹ zaraz po odrodzeniu 
siê Pañstwa Polskiego, wywodz¹c¹ siê z oddzia³ów 
kawalerii, dzisiaj bêd¹c¹ integraln¹ czêści¹ Wojskowej 
S³u¿by Zdrowia.

Obchody jubileuszu rozpoczêto tradycyjnie w Bazyli-
ce Mniejszej pw. Św. El¿biety we Wroc³awiu. Mszê św. 
w intencji by³ej i obecnej kadry S³u¿by Weterynaryjnej 
WP koncelebrowa³ ks. kapelan kpt. Maksymilian Je-
zierski. Szczególn¹ intencj¹ tej mszy, pe³nej zadumy 
i dostojności, od licznie przyby³ej kadry wojskowej 
oraz gości, by³a modlitwa za szybki powrót do zdro-
wia kole¿anki kpt. lek. wet. z Wojskowego Ośrodka 

Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz. Po zakoñczeniu 
tej przemi³ej uroczystości Zastêpca Szefa S³u¿by We-
terynaryjnej p³k lek. wet. Dariusz Jackowski z³o¿y³ na 
rêce ksiêdza koncelebranta serdeczne podziêkowanie 
za wspóln¹ modlitwê.

W godzinach wieczornych w urokliwym klimacie 
Barki Tumskiej przy lampce wina odby³o siê spotka-
nie kole¿eñskie. Witaj¹c wszystkich przyby³ych gości 
Szef S³u¿by Weterynaryjnej WP p³k lek. wet. Grzegorz 
Król wzniós³ toast za pomyślnośæ S³u¿by i udany „rejs” 
w nastêpne 100 lat. 

W trakcie owego spotkania w kole¿eñskiej atmosfe-
rze wspominano zdarzenia z czasów dawnej i obecnej 
s³u¿by wojskowej. 

G³ówna czêśæ uroczystości jubileuszu 100-lecia 
odby³a siê 20 marca 2019r. i by³a ni¹ wspomniana 
konferencja, któr¹ zorganizowano w Auli im. Jana 
Paw³a II, dostojnej sali Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu. Wybór miejsca konferencji nie by³ przy-
padkowy, poniewa¿ wi¹za³ siê z faktem mocnej wiêzi 
czêści wojskowych lekarzy weterynarii z Wydzia³em 
Medycyny Weterynaryjnej, dawnej Alma Mater. 

Program konferencji podzielono na dwie czêści: jubi-
leuszowo-wojskow¹ i naukow¹. Pierwsza czêśæ popro-
wadzona zosta³a zgodnie z ceremonia³em wojskowym 
i rozpoczê³a siê od meldunku Dowódcy Uroczystości 
kmdr. ppor. lek. wet. Jacka Kasprzyka z³o¿onego Za-
stêpcy Dyrektora Departamentu Wojskowej S³u¿by 
Zdrowia - p³k. lek. S³awomirowi Chmielowi o goto-
wości do rozpoczêcia konferencji naukowej upamiêt-
niaj¹cej jubileusz 100-lecia. 

Po meldunku na salê wprowadzono sztandary: 
proporzec Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego 

Kronika

wydarzeñ

Uczestnicy Konferencji naukowej nt. „Zwalczanie groźnych patogenów odzwierzêcych w Si³ach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej rol¹ S³u¿by Weterynaryjnej Wojska Polskiego w 100-leciu jej dzia³alności”
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i sztandar Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Po 
meldunku wprowadzono na salê sztandary: propo-
rzec Szwadronu Kawalerii WP jako symbol pocz¹tków 
naszej s³u¿by, jej narodzin, a sztandar Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej jako symbol wspó³czesno-
ści i przynale¿ności do jednej korporacji zawodowej 
wszystkich lekarzy weterynarii, niezale¿nie od koloru 
noszonego „garnituru”.

Poczty sztandarowe Szwadronu Kawalerii WP 
oraz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Nastêpnym punktem programu, zgodnie z ceremo-
nia³em wojskowym, by³o odśpiewanie wraz z chórem 
Uniwersytetu Przyrodniczego „Pieśni Reprezentacyj-
nej Wojska Polskiego”. Piêkne brzmienie tej dostojnej 
pieśni wojskowej, dodatkowo w obecności sztandarów 
wprowadzi³o wszystkich obecnych na sali w podnios³y 
i uroczysty nastrój.

Nastêpnie nadszed³ czas na powitanie zaproszonych 
gości i jubilatów, czyli kadrê S³u¿by Weterynaryjnej 
Wojska Polskiego. Szef S³u¿by p³k lek. wet. Grzegorz 
Król z wielk¹ serdeczności¹ powita³ wszystkich obec-
nych na konferencji, a imienne powitanie skierowa³ 
do: Zastêpcy Dyrektora Departamentu Wojskowej 
S³u¿by Zdrowia p³k. lek. S³awomira Chmiela, G³ów-
nego Lekarza Weterynarii Paw³a Niemczuka, Prorek-

tor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu prof. 
dr. hab. Anny Che³moñskiej-Soyty, Prezesa Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka £ukaszewicza, 
Prezesa Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej dr. n.wet. Wojciecha Hildebranda, Prezesa 
Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej Miros³awa Kalickiego, Dziekana Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wroc³awiu prof. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka, 
Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii: Zdzis³awa Kró-
la, Henryka Grabowskiego, Andrzeja Bernackiego, 
by³ych Szefów S³u¿by Weterynaryjnej WP: p³k. rez. 
lek. wet. Boles³awa Gradowskiego, p³k. rez. lek. wet. 
Ryszarda Jeleniewicza, Komendantów Wojskowych 
Ośrodków Medycyny Prewencyjnej: p³k. lek. Miros³awa 
Siemi¹tkowskiego, p³k. lek. Grzegorz Durdê, p³k. lek. 
Przemys³awa Makowskiego, p³k. lek. Andrzeja Wysoc-
kiego, by³ego Komendanta Wojskowego Okrêgowego 
Ośrodka Weterynaryjnego we Wroc³awiu p³k. rez. dr. 
n.wet. Edwarda Niedobê, by³ego Kierownika Ośrodka 
Jazdy Konnej Akademii Wojsk L¹dowych pp³k. rez. 
Czes³awa Golenia. Serdecznie powitani zostali prele-
genci, którzy wyg³osili swoje wyk³ady w drugiej czêści 
konferencji. Byli to: pani prof. dr hab. Alina Wieliczko 
- Kierownik Katedry Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków 
i Zwierz¹t Egzotycznych Wydzia³u Medycyny Wetery-
naryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu 
oraz prof. dr hab. med. Krzysztof Simoni - Kierownik 
Kliniki Chorób Zakaźnych i Hematologii Wydzia³u Le-
karsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego 
we Wroc³awiu.

Zaproszeni goście od lewej: Pawe³ Niemczuk, Miros³aw 
Kalicki, Wojciech Hildebrad, Jacek £ukaszewicz, Krzysz-
tof Kubiak, Boles³aw Gradowski, Gra¿yna P³achciñska, 

Ryszard Jeleniewicz

Po powitaniu g³os zabra³ Zastêpca Dyrektora De-
partamentu Wojskowej S³u¿by Zdrowia p³k S³awomir 
Chmiel, który odczyta³ list gratulacyjny przes³any od 
Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkie-
wicza oraz przekaza³ ¿yczenia pomyślności i dalszego 
rozwoju dla S³u¿by Weterynaryjnej WP od Dyrektora 
Departamentu Wojskowej S³u¿by Zdrowia dr Aureli 
Ostrowskiej. W serdecznych s³owach Pan p³k S³awomir 
Chmiel opowiedzia³ o pierwszym swoim s³u¿bowym 

kmdr ppor. lek. wet. Jacek Kasprzyk sk³ada meldunek 
Zastêpcy Dyrektora Departamentu Wojskowej S³u¿by 

Zdrowia p³k. lek. S³awomirowi Chmielowi
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kontakcie z wojskowymi lekarzami weterynarii: p³k. 
Ryszardem Jeleniewiczem i p³k. Marcinem Buszko, 
którzy byli jego bezpośrednimi prze³o¿onymi za czasów 
s³u¿by w Inspektoracie Wojskowej S³u¿by Zdrowia.

Zastêpca Dyrektora Departamentu Wojskowej 
S³u¿by Zdrowia p³k lek. S³awomir Chmiel

Nastêpnym mówc¹ by³a Prorektor ds. innowacji 
i wspó³pracy z zagranic¹ Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu prof. dr. hab. Anna Che³moñska-Soy-
ta, która w imieniu Rektora i w³asnym pogratulowa³a 
S³u¿bie Weterynaryjnej WP dostojnego jubileuszu, 
¿yczy³a dalszej owocnej realizacji zadañ i pomyślno-
ści w nastêpne 100 lat. Od serca pop³ynê³o równie¿ 
wspomnienie z czasów m³odzieñczych kiedy to Pani 
Profesor jako Ania wraz z rówieśnikami zbiera³a pierw-
sze szlify jeździeckie w klubie „Husarz” za³o¿onym 
przez p³k. dr. n.wet. Janusza Gottwalda - ówczesne-
go Komendanta Wojskowego Okrêgowego Ośrodka 
Weterynaryjnego we Wroc³awiu.

Prorektor ds. innowacji i wspó³pracy miêdzynarodowej 
prof. dr hab. Anna Che³moñska -Soyta

Po wyst¹pieniu Pani Prorektor, ponownie na mów-
nicy stan¹³ gospodarz konferencji - Szef S³u¿by We-
terynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny WP p³k Grze-
gorz Król, który przedstawi³ prezentacjê pt. „S³u¿ba 

Weterynaryjna Wojska Polskiego dawniej i dzisiaj”. 
W czasie tego bardzo ciekawego wyk³adu dowiedzieli-
śmy siê o historii wojskowej s³u¿by weterynaryjnej, jej 
ścis³ych relacjach z oddzia³ami kawalerii poprzez ich 
barwy i regulaminy, szczególnie „B³êkitnej Armii” gen. 
Hallera, o zwalczaniu chorób zakaźnych szerz¹cych 
siê wśród koni, jak i o zabezpieczeniu innych zwierz¹t 
wykorzystywanych w wojsku jeszcze na d³ugo przed 
1918 rokiem. 

Szef S³u¿by Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny WP 
p³k lek. wet. Grzegorz Król przedstawia prezentacjê pt. 
„S³u¿ba Weterynaryjna Wojska Polskiego dawniej i dzisiaj”

By³a te¿ mowa o pierwszych Szefach S³u¿by We-
terynaryjnej Wojsk Powstania Wielkopolskiego kpt. 
lek. wet. Mieczys³awie Lasiñskim oraz p³k. dr. wet. 
Józefie Starkowskim, późniejszym generale brygady. 
Nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ informacji o innych wa¿-
nych oficerach korpusu weterynaryjnego pp³k. Janie 
Wilczyñskim i Konradzie Millaku z Polskiego Korpusu 
Wschodniego oraz o najwy¿szym rang¹ wojskow¹ Sze-
fie S³u¿by Weterynaryjnej WP w latach 1918-1927 
gen. bryg. lek. wet. Józefie Gabrielu Malewskim. 
W 1927r. po kolejnych zmianach organizacyjnych, 
s³u¿ba weterynaryjna zosta³a w³¹czona do departa-
mentu sanitarnego i podporz¹dkowana Szefowi S³u¿by 
Zdrowia. Wa¿n¹ czêści¹ dzia³alności s³u¿by weteryna-
ryjnej by³a organizacja szkolnictwa fachowego, czego 
przyk³adem jest za³o¿ony przez p³k. dr. wet. Kazimie-
rza Zagrodzkiego wydzia³ weterynarii przy Pañstwo-
wym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego 
w Pu³awach, przekszta³cony w późniejszych latach 
w Pañstwowy Instytut Weterynaryjny. Innym ośrod-
kiem doskonalenia wojskowych kadr weterynaryjnych 
by³o powo³ane w 1934 r. z inicjatywy Szefa S³u¿by 
Weterynaryjnej Ministerstwa Spraw Wojskowych p³k. 
lek. wet. Jana Ślaskiego Centrum Wyszkolenia i Ba-
dañ Weterynaryjnych, którego komendantem do 1939 
roku by³ p³k doc. dr wet. Józef Kulczycki późniejszy 
profesor anatomii. Doskonalenie kadr to równie¿ lite-
ratura fachowa, która od 1930r. by³a obecna w s³u¿bie 
weterynaryjnej pod ró¿nymi tytu³ami z „Wojskowym 
Przegl¹dem Weterynaryjnym” na czele. Promotorem 
tej literatury by³ p³k dr wet. Konrad Millak - Szef S³u¿by 
Weterynaryjnej w latach 1935-1939. Do kampanii 
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wrześniowej przyst¹pi³o 720 lekarzy weterynarii, w tym 
du¿a czêśæ rezerwistów. Niektórzy zginêli w walkach 
obronnych, inni byli jeñcami obozów niemieckich, czy 
ofiarami zbrodni w obozach Katynia, Starobielska, 
Ostaszkowa oraz Kozielska. Po II Wojnie Światowej 
nastêpowa³a planowa redukcja oddzia³ów konnych, 
przekazywanie koni spo³eczeñstwu, a szczególnie osad-
nikom na ziemiach zachodnich, st¹d te¿ zrozumia³a 
redukcja klinicznych struktur weterynaryjnych. Szefem 
S³u¿by pocz¹tkowo by³ sowiecki gen. bryg. Anastazy 
Poliszczuk, a nastêpne p³k lek. wet. Janusz Rzelski. 

W 1955 roku dokonuje siê zmiana struktury i zo-
staj¹ utworzone Wojskowe Okrêgowe Ośrodki Wete-
rynaryjne: w Warszawie, Grudzi¹dzu i we Wroc³awiu 
oraz oko³o 30 Wojskowych Rejonowych Ośrodków 
Weterynaryjnych. Ponadto powstaj¹ stanowiska epizo-
otiologów Zwi¹zków Taktycznych oraz lekarzy wetery-
narii komend portów wojennych w Świnoujściu, Ustce, 
Gdyni i na Helu. Ich zadaniem by³a przede wszystkim 
kontrola ¿ywności, leczenie zwierz¹t etatowych i ho-
dowlanych w licznych jednostkach wojskowych oraz 
zabezpieczenie dzia³añ operacyjnych wojsk poprzez 
organizacjê rzeźni polowych. W tym czasie s³u¿b¹ kie-
rowa³ p³k lek. wet. Konstanty Korczyñski, którego póź-
niej zast¹pi³ p³k lek. wet. Janusz Kujawski - organizator 
nowoczesnej wojskowej s³u¿by weterynaryjnej. To pod 
jego kuratel¹ powsta³a w 1978r. Wojskowa Wetery-
naryjna Inspekcja Sanitarna, a w Pu³awach rozwin¹³ 
siê Wojskowy Ośrodek Naukowo-Badawczy S³u¿by 
Weterynaryjnej bêd¹cy „kuźni¹” weterynaryjnej kadry 
naukowej, miejscem szkoleñ dla wojskowych lekarzy 
weterynarii wyje¿d¿aj¹cych na misje ONZ, g³ównym 
ośrodkiem diagnostycznym oraz laboratorium refe-
rencyjnym dla Wojskowych Okrêgowych Ośrodków 
Weterynaryjnych. Jego wysoki poziom gwarantowali 
tacy wybitni samodzielni pracownicy naukowi jak: p³k 
prof. dr hab. Stefan Kosakowski, p³k prof. dr hab. 
Jerzy Mierzejewski, p³k prof. dr hab. Stefan Norkowski 
czy p³k prof. dr hab. Micha³ Bartoszcze. 

W czasie gdy Szefem S³u¿by Weterynaryjnej by³ p³k 
dr wet. Andrzej Skoczek, to tu w Pu³awach, z inicja-
tywy Szefa i wieloletniego Komendanta oraz Dyrek-
tora Ośrodka p³k. prof. dr. hab. Micha³a Bartoszcze, 
rozwiniêto diagnostykê zagro¿eñ bioterrorystycznych, 

a sam Ośrodek przekszta³cono w Ośrodek Diagnostyki 
Zagro¿eñ Biologicznych Wojskowego Instytutu Higie-
ny i Epidemiologii. W tym te¿ Ośrodku do 2003r. 
funkcjonowa³ Zak³ad Szkolenia Przewodników i Tre-
sury Psów S³u¿bowych, który przeniesiony zosta³ do 
Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej 
w Celestynowie. 

Prze³om XX i XXI wieku to okres pe³en dynamicz-
nych zmian. Przyst¹pienie Polski w 1999r. do Paktu 
Pó³nocnoatlantyckiego (NATO) zapocz¹tkowa³o nowy 
rozdzia³ w dzia³aniach s³u¿by weterynaryjnej WP. Licz-
ne kontakty z przedstawicielami s³u¿by weterynaryjnej 
armii USA, W³och czy Francji dawa³y okazjê do po-
równania systemów os³ony weterynaryjnej i osi¹gania 
interoperacyjności w przysz³ym wspólnym dzia³aniu. 
W 2003r. nastêpuje gruntowna reorganizacja nad-
zoru sanitarnego w Wojsku Polskim, w efekcie czego 
dochodzi do utworzenia na bazie rozformowanych 
Wojskowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 
i Wojskowych Okrêgowych Ośrodków Weterynaryj-
nych 5 Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyj-
nej w Gdyni, Bydgoszczy, Modlinie, Krakowie i Wro-
c³awiu. Skupiono w nich trzy Wojskowe Inspekcje: 
Weterynaryjn¹, Sanitarn¹ i Farmaceutyczn¹, tworz¹c 
zespó³ fachowców ściśle ze sob¹ wspó³pracuj¹cych 
dla ochrony ¿ycia i zdrowia ¿o³nierzy jak i personelu 
wojskowego. By³ to równie¿ czas wa¿nych inicjatyw 
legislacyjnych, zwieñczonych ustawowym zapisem 
o Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. S³u¿b¹ We-
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terynaryjn¹ WP w tym czasie kierowa³ pp³k lek. wet. 
Boles³aw Gradowski, który by³ inicjatorem tych wa¿-
nych zmian legislacyjnych. Kolejnymi Szefami S³u¿by 
Weterynaryjnej - Inspektorami Weterynaryjnymi WP 
byli: p³k lek. wet. Marcin Buszko do 2006r. i p³k lek. 
wet. Ryszard Jeleniewicz do 2014 r. Okres ten cha-
rakteryzowa³ siê du¿¹ aktywności¹ naszej armii w ra-
mach dzia³añ NATO, st¹d udzia³ wojskowych lekarzy 
weterynarii w szeregu misji bojowych i stabilizacyjnych 
w: Iraku, Czadzie, czy Afganistanie. To czas nowych 
wyzwañ w zakresie weterynaryjnego zabezpieczenia 
¿ywności dla Polskich Kontyngentów Wojskowych 
(PKW) dzia³aj¹cych w gor¹cych strefach klimatycz-
nych. To równie¿ okres wdra¿ania nowych sposobów 
szkolenia i wykorzystania psów s³u¿bowych w Polskich 
Kontyngentach Wojskowych. Nie lada zadaniem by³o 
wprowadzenie dla nich w³aściwego wyposa¿enia od 
okularów przeciws³onecznych po buty ochronne i ka-
mizelki ch³odz¹ce. W PKW zorganizowano gabinety 
weterynaryjne udzielaj¹ce pomocy weterynaryjnej s³u-
¿¹cym tam czworonogom.

Od 2014r. s³u¿b¹ kieruje Szef S³u¿by Weterynaryjnej 
- Inspektor Weterynaryjny WP p³k lek. wet. Grzegorz 
Król i podlega Dyrektorowi Departamentu Wojskowej 
S³u¿by Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej. S³u¿-
bê tê tworz¹ obecnie Wojskowa Inspekcja Weteryna-
ryjna, pion kliniczny - personel wojskowych gabinetów 
weterynaryjnych Wojskowych Ośrodków Medycyny 
Prewencyjnej oraz ambulatorium weterynaryjnego Kur-
su Szkolenia Przewodników i Tresury Psów S³u¿bo-
wych, pion epizootiologów w Zwi¹zkach Taktycznych 
oraz kadra naukowo-badawcza Ośrodka Diagnostyki 
Zagro¿eñ Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny 
i Epidemiologii. Ponadto kole¿anki i koledzy nosz¹cy 
w klapie munduru korpusówkê weterynaryjn¹ s³u¿¹ na 
ró¿nych stanowiskach s³u¿bowych w strukturach SZ RP 
takich jak: Dowództwo Generalne, Dowództwo Ope-
racyjne, Inspektorat Wsparcia SZ, Wojska Specjalne, 
Dowództwo Garnizonu Warszawa, Centrum Reago-
wania Epidemiologicznego SZ RP. Wszyscy realizuj¹ 
ustawowo określone zadania z zakresu rozpoznania 
i zwalczania chorób odzwierzêcych, ochrony zdrowia 
zwierz¹t oraz bezpieczeñstwa produktów pochodzenia 
zwierzêcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia ¿o³-
nierzy i pracowników wojska.

Obchody jubileuszu dzia³alności S³u¿by Weteryna-
ryjnej Wojska Polskiego to okazja do podziêkowañ 
i wyró¿nieñ jej ¿o³nierzom. Z tej okazji Minister Obrony 
Narodowej wyró¿ni³ z³otym medalem „Za Zas³ugi dla 
Obronności Kraju” pp³k. lek. wet. Jacka Mazurkiewicza 
i pp³k. lek. wet. Zdzis³awa Kowalskiego. Odznacze-
nia wy¿ej wymienionych oficerów w imieniu Ministra 
Obrony Narodowej dokona³ Zastêpca Dyrektora De-
partamentu Wojskowej S³u¿by Zdrowia p³k lek. S³awo-
mir Chmiel w asyście Szefa S³u¿by Weterynaryjnej WP 
p³k. lek. wet. Grzegorza Króla.

Kulminacj¹ czêści wojskowo jubileuszowej by³ wy-
stêp Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³a-
wiu pod batut¹ prof. Alana Urbanka wraz z solistami: 
ks. por. Grzegorzem Cybulskim oraz kpt. w stanie 
spoczynku Stefanem Wierzbickim. Zaprezentowany 
przez wymienionych artystów repertuar, a w nim mie-
dzy innymi takie utwory jak: „Ballada stepowa” z filmu 
„Pan Wo³odyjowski”, „Hej strzelcy wraz”, „Warsza-
wianka”, „Hymn Sybiraków” czy pieśñ „Warszawskie 
dzieci”, wzbudzi³y wiele emocji wyciskaj¹c niejedn¹ 
³ezkê w oku uczestników jubileuszu. 

Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu pod dy-
rekcja prof. Alana Urbanka wraz z solistami ks. por. Grze-
gorzem Cybulskim, kpt. w stanie spoczynku Stefanem 
Wierzbickim oraz chor. rezerwy Stanis³awem Śliwiñskim

By³o to przepiêkne podsumowaniem pierwszej czê-
ści jubileuszu 100-lecia dzia³alności S³u¿by Weteryna-
ryjnej Wojska Polskiego, a nie milkn¹ce brawa i owacja 
na stoj¹co by³y wyrazem podziêkowania i uznania dla 
artystów, „ludzi z pasj¹” którzy na co dzieñ nie s¹ 
zawodowymi muzykami, a studentkami i studentami 
Uniwersytetu Przyrodniczego, proboszczem wojskowej 
parafii prawos³awnej w przypadku ks. por. Grzegorza 
Cybulskiego, czy kpt. Stefa Wierzbickiego animatorem 
z Klubu Oficerskiego 4. RBLog we Wroc³awiu. 

W trakcie przerwy kawowej uczestnicy konferencji 
mogli podziwiaæ pracê innych „ludzi z pasj¹”, a mia-
nowicie kolekcjê historycznych eksponatów i pami¹tek 
dotycz¹cych wojskowej s³u¿by weterynaryjnej z barw-
nym, ciekawym przekazem pochodz¹cym od dr. n.wet. 
Wojciecha Lietza oraz historyczne ju¿ kroniki, jak i te 
wspó³czesne, bêd¹ce prawdziwymi arcydzie³ami wy-
konanymi przez kpt. lek. wet. El¿bietê Gaw³owsk¹ 
z WOMP Wroc³aw.
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dr n.wet. Wojciech Lietz i jego kolekcja

kpt. lek. wet. El¿bieta Gaw³owska prezentuje 
kroniki WOMP Wroc³aw

Czêśæ naukowa jubileuszowej konferencji by³a w ca-
³ości poświêcona chorobom zakaźnym ludzi i zwierz¹t. 
Okolicznościowe wyk³ady wyg³osili: prof. dr hab. Alina 
Wieliczko oraz prof. dr n.med. Krzysztof Simon. Pierw-
sza z wymienionych naukowców w swoim wyk³adzie pt. 
„Wirus grypy oraz inne zoonotyczne patogeny zagro-
¿eniem zdrowia ludzi” przedstawi³a przekrojowo ca³ośæ 
zagadnieñ zwi¹zanych z szerz¹c¹ siê gryp¹ u zwierz¹t, 
jej dryfem miêdzygatunkowym i zagro¿eniami z tym 
zwi¹zanymi dla ludzi, w perspektywie najbli¿szych kil-
kudziesiêciu lat. Prof. Krzysztof Simon, jako wysokiej 
klasy specjalista chorób zakaźnych i wieloletni praktyk 
w leczeniu ludzi, przedstawi³ s³uchaczom ekspresyjny, 
pe³en emocji wyk³ad dotycz¹cy wspó³czesnych zagro-
¿eñ epidemiologicznych w chorobach zakaźnych ludzi. 
Oba wyst¹pienia zaproszonych gości zosta³y przyjête 
z du¿ym uznaniem i zainteresowaniem.

Po okolicznościowych wyk³adach g³os zabrali za-
proszeni goście, którzy na rêce p³k. Grzegorza Króla 
sk³adali gratulacje za dotychczasowe osi¹gniêcia i ¿y-
czenia dalszych sukcesów. G³ówny Lekarz Weterynarii 
Pawe³ Niemczuk gratuluj¹c tak znamienitego jubile-
uszu podziêkowa³ za bie¿¹c¹ wspó³pracê Wojskowej 
Inspekcji Weterynaryjnej z Inspekcj¹ Weterynaryjn¹, 
realizowan¹ na co dzieñ w ramach profilaktycznego 
nadzoru w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnościowego. 

Prezes Rady Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
Jacek £ukaszewicz do swoich ¿yczeñ do³¹czy³ osobi-
st¹ satysfakcjê z przynale¿ności wojskowych lekarzy 
weterynarii do jednej krajowej korporacji zawodowej 
- jednej wspólnej rodziny weterynaryjnej. Symbolami 
tej jedności by³a obecnośæ sztandaru Krajowej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej oraz ofiarowana Szefowi S³u¿by 
statuetka „wroc³awskiego krasnala Roszka - lekarza 
weterynarii”. G³ówny Inspektor Sanitarny Wojska Pol-

Prof. dr hab. Alina Wieliczko

Prof. dr n.med. Krzysztof Simon

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wrêcza 
statuetkê „Krasnala Roszka”



195Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 3 (115), 2019

skiego p³k lek. mgr farm. Tadeusz Nierebiñski w swoich 
¿yczeniach dla S³u¿by Weterynaryjnej WP podkreśli³ 
ogromn¹ rolê wojskowych lekarzy weterynarii w reali-
zowaniu nowoczesnej prewencji medycznej w ochronie 
zdrowia personelu wojskowego. 

Przed oficjalnym podsumowaniem konferencji jubi-
leuszu 100-lecia S³u¿by Weterynaryjnej WP mogliśmy 
jeszcze raz podziwiaæ „ludzi z pasj¹”. Byli to tym ra-
zem m³odzi - nastoletni artyści z Klubu Oficerskiego 
4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wroc³awiu - czyli 
zespó³ „Celebro”, którzy przy akompaniamencie Sta-
nis³awa Śliwiñskiego wykonali przepiêkne utwory takie 
jak „Niech ¿yje bal”, „Tabakiera”, „Cyganeria” oraz 
„Niech ziemia tonie w kwiatach”. Świetna aran¿acja 
i przepiêkne wykonanie przenios³y wszystkich uczest-
ników konferencji w nastrój dostojnego jubileuszu 
100-lecia, który na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.

Wystêp zespo³u Celebro

Szef S³u¿by Weterynaryjnej WP p³k lek. wet. Grze-
gorz Król w podsumowaniu konferencji nie kry³ wzru-
szenia i radości z przekazanych na jego rêce ¿yczeñ 
i uznania dla ca³ej s³u¿by. Serdecznie raz jeszcze po-
dziêkowa³ Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu za udostêpnienie wspania³ej Auli im. Jana 
Paw³a II, jak i udzielenie wsparcia organizacyjnego. 
Gor¹ce podziêkowania skierowa³ tak¿e do szanow-
nych prelegentów za wyg³oszenie bardzo ciekawych 
wyk³adów, daj¹cych nowe spojrzenie na wspó³czesne 
zagro¿enia epidemiologiczne. Wystêpuj¹cym artystom 
pod kierownictwem prof. Alana Urbanka, dr. n.wet . 
Wojciechowi Lietz oraz kpt. lek. wet. El¿biecie Gaw-
³owskiej - „ludziom z pasj¹” przekaza³ podziêkowa-
nie za wielki osobisty wk³ad w uświetnienie jubileuszu 
100-lecia S³u¿by Weterynaryjnej Wojska Polskiego. 
Wszystkim zaproszonym gościom oraz uczestnikom 
konferencji p³k Grzegorz Król podziêkowa³ za osobisty 
udzia³, który spowodowa³ podniesienie rangi obcho-
dów tak wa¿nego jubileuszu.

 Zastêpca Szefa S³u¿by Weterynaryjnej 
- Zastêpca Inspektora Weterynaryjnego WP 

 p³k lek. wet. Dariusz Jackowski

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE CZ£ON-
KÓW KO£A SENIORÓW LEK. WET.

w dniu 4.06.2019r.
W siedzibie Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-

ryjnej we Wroc³awiu przy ul. Sopockiej 21/2 w dniu 
4 czerwca 2019r. odby³o siê jubileuszowe spotkanie 
kole¿eñskie cz³onków Ko³a Seniorów Lekarzy Wete-
rynarii. Przewodnim motywem uroczystości by³o uho-
norowanie kole¿anek i kolegów, którzy ukoñczyli lub 
ukoñcz¹ okr¹g³¹ rocznicê urodzin w 2019r. Do nich 
nale¿¹: 
70 lat: 

lek. wet. Barbara Hojzler, 
lek. wet. Krystyna Moczko, 
lek. wet. Tomasz Mañczak,
lek. wet. Ewa Wiernicka-Czopek, 
lek. wet. Jacek W³osek;

75 lat:
lek. wet. Janina Babicz-Bury, 
lek. wet. Maria Teresa Haraszkiewicz-Sozañska, 
lek. wet. Bogumi³a Anna Kocemba, 
dr Edward Niedoba, 
lek. wet. Zbigniew Jaworek, 
lek. wet. Piotr Zawistowski;

80 lat:
Prof. Józef Dêbowy, 
dr Otylia Molenda, 
dr Jerzy Nowacki;

85 lat: 
lek. wet. W³adys³aw Jackowski;

90 lat: 
dr Józef Szyñkarczuk.
Zgromadzonych Senio-

rów oraz czcigodnych Ju-
bilatów oraz zaproszonych 
gości: Dolnośl¹skiego Wo-
jewódzkiego Lekarza We-
terynarii - dr. Zdzis³awa 
Króla oraz Wiceprezesa 
Dolnośl¹skiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej - lek. 
wet. Jana Dorobka, powita³ Prezes Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej - dr Wojciech Hildebrand, z³o-
¿y³ gratulacje Jubilatom ¿ycz¹c du¿o zdrowia wszelkiej 
pomyślności i si³ w dalszym ¿yciu, wrêczaj¹c dyplomy, 
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kwiaty oraz upominki. Najstarszym Jubilatem w tym 
dniu by³ Honorowy Prezes Ko³a Seniorów - dr Józef 
Szyñkarczuk, który przyby³ pod opiek¹ synowej - pani 
Ewy Szyñkarczuk. 

Doktor Józef Szyñkarczuk na tê okolicznośæ ufun-
dowa³ tort z napisem 90 lat oraz 3 szampany dla 
wszystkich zebranych Seniorów. Z powodu pobytu w 
sanatorium nie by³ obecny na spotkaniu Prezes Ko³a 
Seniorów - lek. wet Bohdan Wojtal, który przes³a³ ser-
deczne ¿yczenia Jubilatom. Z powodów zdrowotnych 
równie¿ nie przybyli inni cz³onkowie, jak dr Kazimierz 
£osieczka, dr Julian Szumowski, dr Zbigniew Semka, 
dr Teresa Fronczek, którzy serdeczne pozdrowienia 
przekazali cz³onkom spotkania. Dolnośl¹ski Woje-

wódzki Lekarz Weterynarii - dr Zdzis³aw Król zaprosi³ 
wszystkich seniorów na uroczystości 100-lecia Wete-
rynarii, które odbêd¹ siê 12-go i 13-go września we 
Wroc³awiu. 

Z okazji 25-lecia powo³ania Ko³a Seniorów Leka-
rzy Weterynarii, dr Józef Szyñkarczuk napisa³ na tê 
okolicznośæ wiersz, który zosta³ odczytany na tym spo-
tkaniu Jubileuszowym przez synow¹ Doktora p. Ewê 
Szyñkarczuk. Zebrani wznieśli toast szampanem przy 
akompaniamencie akordeonu na którym gra³ „100 
lat” nasz serdeczny kolega dr Jan Springer. Okazuje 
siê, ¿e w tym roku obchodzi³ swoje piêædziesiêciolecie 
urodzin dr Wojciech Hildebrand -  Prezes Izby. Jako 
najm³odszemu Jubilatowi w imieniu cz³onków Ko³a Se-
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niorów Lekarzy Weterynarii wiceprezes Ko³a Seniorów 
Leokadia Wojtal wrêczy³a Dyplom Piêædziesiêciolatka 
oraz kwiaty, ¿ycz¹c 100 lat w zdrowiu, pomyślności 
w ¿yciu osobistym i zawodowym. 

Spotkanie up³ynê³o w bardzo mi³ej atmosferze przy 
wspomnieniach i komentarzach do dni dzisiejszych, 
przy s³odkościach, kawie i herbacie. Seniorzy bardzo 
dziêkuj¹ za przygotowanie i organizacjê spotkania ju-
bileuszowego pani mgr Joannie Kwieciñskiej i pani 
Danucie Wojewódzkiej, za uśmiech i stosunek pe³en 
empatii dla osób III wieku.

 Wiceprezes Ko³a Seniorów
lek. wet. Leokadia Wojtal

  
25 lat Koła Seniorów

25 lat będzie temu
wydarzeniu niezwykłemu,
gdy u Pana Prezesa, Profesora
powołano Klub Seniora.

Wśród dyskusji i zachętów
niedomówień i wykrętów
powstał nowy program Koła
odpowiedni dla seniora.

Dróżki kręte i zawiłe
długo nas tu prowadziły,
od Januszowickiej, Nabycińskiej i Piłsudskiego
do ulicy Sopockiej - celu upragnionego.

Wiele ścieżek my zdeptali
zanim tutaj się dostali,
bo nie wszystkie były dobre drogi
na nasze obolałe nogi.

Ważnym punktem naszej działalności
były jubileusze i inne radości,
wśród toastów i wiwatów
godnie czczono jubilatów.

A dr Janusz to specjalista
nasz śpiewak i akordeonista,
to symbol naszej aktywności
i gwarancja dobrej działalności.

Dzięki Panu Prezesowi i Jego Zespołowi
także dzięki Ich hojności
oraz szczerej życzliwości
my możemy się tu gościć i przyjmować Miłych Gości.

 Józef Szyńkarczuk

WALENTYNKI KARDIOLOGICZNE
W sobotê 15 czerwca 2019 w Ponadregionalnym 

Rolniczym Centrum Kongresowym we Wroc³awiu-
-Paw³owicach odby³a siê trzecia ju¿ konferencja pod 
has³em „Walentynki Kardiologiczne”, której organiza-
torami byli Katedra Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹ 
Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryj-

nych - oddzia³ we Wroc³awiu oraz firmy Vetoquinol 
i Boehringer Ingelheim. Wybór daty by³ nieprzypad-
kowy, poniewa¿ tydzieñ później w Polsce obchodzone 
s¹ „s³owiañskie walentynki”, czyli Noc Kupa³y - tym 
razem w taki sposób organizatorzy nawi¹zali do has³a 
„walentynki”. Specjalnymi gośæmi tegorocznej edycji 
konferencji byli Dave Dickson z Walii i Peter Modler 
z Austrii - uznani europejscy kardiolodzy weterynaryjni, 
którzy w swojej pracy z psami i kotami codziennie 
mierz¹ siê z ró¿nymi problemami kardiologicznymi.

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ dr hab. Maciej Jane-
czek, prof. UPWr z Zak³adu Anatomii Zwierz¹t UPWr, 
który w ciekawy i humorystyczny sposób przedstawi³ 
historiê kardiologii na przestrzeni dziejów. 

Kolejnym prelegentem by³ Dave Dickson, który opo-
wiedzia³ o z³otych zasadach pomocnych w diagnostyce 
psów z chorob¹ zastawki mitralnej (mitral valve dise-
ase, MVD). Dziêki temu wyk³adowi dowiedzieliśmy 
siê m.in., ¿e cichy szmer sercowy niezwykle rzadko 
towarzyszy rozwojowi zastoinowej niewydolności serca, 
liczenie oddechów podczas snu jest dobrym sposobem 
oceny czynności p³uc, a nie ka¿dy pies z kaszlem oraz 
szmerem sercowym cierpi na niewydolnośæ miêśnia 
sercowego. 

Nastêpnie Peter Modler przedstawi³, kiedy i jak 
leczyæ pacjentów w fazie przedklinicznej choroby za-
stawki dwudzielnej. Wyk³adowca z Austrii przypomnia³ 
klasyfikacjê choroby zastawki dwudzielnej wg ACVIM, 
która dzieli pacjentów na odpowiednie stadia choroby 
(w zale¿ności od zaawansowania zmian chorobowych) 
oraz zasady klasyfikacji psów do poszczególnych sta-
diów. Us³yszeliśmy równie¿ o czynnikach prognostycz-
nych, które mog¹ byæ przydatne w diagnostyce MVD. 

W kolejnym wyk³adzie Dave Dickson opowiedzia³ 
o nowościach w leczeniu psich pacjentów z zastoinow¹ 
niewydolności¹ serca (congestive heart failure, CHF). 
Prelegent wspomina³ o lekach stosowanych w terapii 
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CHF oraz podkreśla³ koniecznośæ dobrej komunikacji 
z w³aścicielem i jego zaanga¿owania w leczeniu psów 
z CHF. 

Po przerwie na lunch, którym by³ idealny w tym 
gor¹cym okresie ch³odnik, Peter Modler przedstawi³ 
skuteczne sposoby leczenia CHF u psów. Dziêki temu 
wyk³adowi mieliśmy okazjê zobaczyæ ciekawe przypad-
ki z praktyki Petera oraz poznaæ wykorzystywane przez 
niego schematy diagnostyczne i lecznicze. 

Kolejnym prelegentem by³a dr n.wet. Izabela Janus 
z Zak³adu Patomorfologii i Weterynarii S¹dowej UPWr, 
która poprowadzi³a interesuj¹cy wyk³ad zatytu³owany 
„Po co kardiologowi patolog?”. Dr Izabela opowie-
dzia³a o patomorfologicznych zmianach dotycz¹cych 
miêśnia sercowego w przebiegu ró¿nych chorób ser-
ca oraz przedstawi³a przypadki, w których ostateczna 
diagnoza zosta³a postawiona dziêki przeprowadzonym 
badaniom sekcyjnym i histopatologicznym. 

Ostatni wyk³ad poprowadzi³a prof. dr hab. Agniesz-
ka Noszczyk-Nowak z Katedry Chorób Wewnêtrznych 
z Klinik¹ Koni, Psów i Kotów UPWr, która opowiedzia-
³a o kardiotoksyczności doksorubicyny. Pani Profesor 
przedstawi³a dotychczasowe informacje o tym zagad-
nieniu oraz wyniki swojego badania retrospektywnego.

Zakoñczenie konferencji swoim wystêpem uświetni³ 
Borja Soto z zespo³em Los Duendes, którego repertuar 
obejmuje po³¹czenie muzyki flamenco, latino i world 
music z elementami improwizacji. Pokaz odby³ siê pod 
intryguj¹cym tytu³em „Serce tañcz¹ce” i by³ niezwykle 
przyjemnym akcentem koñcz¹cym tegoroczn¹ kon-
ferencjê. 

Mijaj¹ca edycja „Walentynek Kardiologicznych” 
ponownie zgromadzi³a wielu uczestników chc¹cych 
poszerzyæ swoj¹ wiedzê z zakresu kardiologii weteryna-
ryjnej. Dziêki wyk³adom wyg³oszonym przez cenionych 
lekarzy praktyków z zagranicy umo¿liwi³a inne spojrze-
nie na tematy, które wydawaæ siê mog³y znane oraz wy-
mianê doświadczeñ z zakresu zagadnieñ dotycz¹cych 
chorób serca. Serdecznie dziêkujemy prelegentom za 
ciekawe i pouczaj¹ce wyst¹pienia, a uczestnikom za 
tak liczne przybycie. Do zobaczenia na kolejnych „Wa-
lentynkach Kardiologicznych”! 

Agnieszka Noszczyk-Nowak

50. JUBILEUSZOWA KONFERENCJA 
NAUKOWA, POLANICA ZDRÓJ 2019
W dniach 28-30 czerwca 2019r. odby³a siê w Po-

lanicy Zdroju, 50. Jubileuszowa Konferencja Naukowa 
poświêcona aktualnym problemom w patologii drobiu. 
Patronat honorowy obj¹³: JM Rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu - prof. dr hab. in¿. dr 
h.c. Tadeusz Trziszka, G³ówny Lekarz Weterynarii - dr 
Bogdan Konopka oraz Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-We-
terynaryjna. Organizatorami konferencji od wielu ju¿ lat 

s¹: Katedra Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t 
Egzotycznych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu oraz Sekcja 
Fizjologii i Patologii Ptaków Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych. 

Prof. Alina Wieliczko - otwarcie konferencji

W programie tegorocznej konferencji znalaz³y siê 
wyk³ady poświêcone problemom weterynaryjnym 
i zootechnicznym w stadach drobiu grzebi¹cego oraz 
wodnego. Ze wzglêdu na dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê 
w kraju produkcjê kaczek i gêsi zaistnia³a potrzeba przy-
bli¿enia wielu zagadnieñ dotycz¹cych chowu, hodowli 
i opieki weterynaryjnej w stadach drobiu wodnego. 
Bogaty program konferencji zosta³ podzielony na sie-
dem sesji tematycznych, podczas których wyg³oszo-
no 28 referatów. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y 
siê referaty poświêcone problemom zootechnicznym 
i weterynaryjnym w stadach gêsi i kaczek. St¹d te¿ 
obecnośæ specjalistów z tej dziedziny prezentuj¹cych 
ośrodki naukowe krajowe i zagraniczne (m.in. dr Halina 
Bieliñska, dr Eugeniusz K³opotek, dr Francois Landais, 
prof. dr hab. Wojciech Kozdruñ, prof. nadzw. czy dr 
Renato Tisoczki). Tyfus kur (zaka¿enie S.Gallinarum) to 
te¿ ci¹gle aktualne zagro¿enie nie tylko dla krajowych 
stad kur niosek, o czym informowa³ prof. Antonio 
Camarda i dr Maciej Kuczkowski. 

Dr Eugeniusz K³opotek, pose³ na Sejm,  dyrektor  Zak³adu 
Doświadczalnego Ko³uda Wielka Instytutu Zootechniki- 
Pañstwowego Instytutu Badawczego oraz  dr Halina Bie-

liñska wrêczaj¹ statuetkê „Gêś Bia³a Ko³udzka”
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Lek. wet. Jan Dorobek, wiceprezes DIL-Wet., 
z gratulacjami dla organizatorów

Najwiêcej emocji i dyskusji toczy³o siê po referatach 
zwi¹zanych z rozwa¿nym stosowaniem antybiotyków 
(Prof. Piotr Szeleszczuk), immunoprofilaktyk¹ XXI 
wieku (szczepionki nowej generacji) - prof. Mariana 
Andreopoulou, prof. Krzysztof Śmietanka, dr Marek 
Wisniewski a tak¿e aktualnymi zaka¿eniami bakteryj-
nymi i wirusowymi w stadach drobiu - dr hab. Tomasz 
Stenzel, prof. nadzw.; dr hab. Katarzyna Domañska-
-Blicharz, prof. nadzw.; dr hab. Grzegorz Tomczyk, 
prof. nadzw.; dr Marcin Śmia³ek, dr David Heckman. 
To tylko czêśæ z bogatej tematyki konferencyjnej. Ca-
³ośæ dope³ni³y prezentacje oraz wystawy firm farma-
ceutycznych i producentów drobiu, gdzie merytoryczna 
dyskusja przeplata³a siê z du¿¹ wiedz¹ praktyczn¹. 

Partnerzy wydawniczy z now¹ ksi¹¿k¹ Choroby drobiu

Wszyscy uczestnicy otrzymali materia³y konferen-
cyjne. Du¿¹ niespodziank¹ by³o wrêczenie autorom 
(obecnym na konferencji) oraz sponsorom wydawni-
czym nowego wydania podrêcznika akademickiego 
„Choroby drobiu” pod redakcj¹ Micha³a Mazurkiewicza 
i Aliny Wieliczko.

Przewodnicz¹ca Komitetu 
Organizacyjnego 

prof. dr hab. dr h.c. Alina Wieliczko

  

Podrêcznik 
„CHOROBY DROBIU”

PRZEDMOWA DO WYDANIA III
Od pierwszego wydania podrêcznika „Choroby dro-

biu” minê³o ju¿ 14 lat.
Równie¿ wydanie dru-

gie (2011 rok) spotka³o siê 
z du¿ym zainteresowaniem 
czytelników, a co za tym 
idzie - szybkim wyczerpa-
niem ca³ego nak³adu i jego 
kolejnych dodruków. W miê-
dzyczasie nast¹pi³ dalszy dy-
namiczny rozwój krajowej 
produkcji drobiarskiej, rów-
nie¿ bardzo dynamiczna 
jest sytuacja epizootyczna 
w zakresie wystêpowania 

wielu chorób w stadach drobiu. Na prze³omie 2016 
i 2017 roku, w trakcie trwania najwiêkszej w histo-
rii Europy epidemii, stwierdzono w Polsce kolejne 
ogniska grypy ptaków w stadach drobiu wywo³ane 
przez wirus HPAI podtypu H5N8, w mniejszym 
 stopniu H5N5. Pojawi³y siê równie¿ nowe jednostki 
chorobowe, jak TVP, BLS czy zaka¿enia enteroko-
kowe u drobiu. W wielu innych przypadkach obser-
wujemy, ¿e zaka¿enia znane manifestuj¹ siê nie noto-
wanym dot¹d przebiegiem, np. zaka¿enia M.synoviae 
z obrazem EAA czy GEU w zaka¿eniach aviadenovi-
rusami. 

Dbaj¹c o to, aby III wydanie podrêcznika by³o na 
wskroś wspó³czesne, poszerzony zosta³ zespó³ auto-
rów, istotnie znowelizowano rozdzia³y oraz rozszerzono 
go o nowe podrozdzia³y, jak np.: zaka¿enia entero-
kokowe, choroba du¿ej w¹troby i śledziony, zakaźne, 
wirusowe zapalenie ¿o³¹dka gruczo³owego kurcz¹t. 
Wprowadzono równie¿ nowy, bardzo istotny rozdzia³: 
Leki przeciwbakteryjne stosowane u drobiu. Ponad-
to, ze wzglêdu na wa¿nośæ zagadnieñ, w oddzielnych 
rozdzia³ach przedstawiono bioasekuracjê ferm oraz 
wymogi w zakresie dobrostanu w chowie drobiu. 

Podrêcznik dedykujemy studentom wydzia³ów medy-
cyny weterynaryjnej, lekarzom weterynarii pracuj¹cym 
w ró¿nych obszarach produkcji drobiarskiej, w inspekcji 
weterynaryjnej czy laboratoriach diagnostycznych. 

Autorzy pragn¹ wyraziæ serdeczne podziêkowanie 
Partnerom Wydawniczym za udzielone wsparcie fina-
sowe, Wydawnictwu Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, a szczególnie Redaktorowi Naczelnemu 
prof. Andrzejowi Koteckiemu, Pani dr Ewie Chwa³ko 
- Dyrektorowi Wydawnictwa oraz ca³emu Zespo³owi 
Redakcyjnemu za pracê w³o¿on¹ w przygotowanie 
podrêcznika. S³owa podziêkowania kierujemy równie¿ 
do wydawnictw zagranicznych za udostêpnione nam 
do tej ksi¹¿ki ilustracje.

Alina Wieliczko
Wroc³aw, czerwiec 2019
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RYS HISTORYCZNY WETERYNARYJNYCH 
KONF. NAUKOWYCH POŚWIÊCONYCH 
PROBLEMOM W PRODUKCJI DROBIU

Szanowni Pañstwo!
W dniach 28-30 czerwca 2019 roku, w hotelu Re-

sort & Spa w Polanicy Zdroju odby³a siê 50. Jubile-
uszowa Konferencja Naukowa z wiod¹cym tematem 
„Aktualne problemy w patologii drobiu”. 

Historia weterynaryjnych konferencji drobiarskich 
siêga lat 60. ubieg³ego wieku. W 1969 roku, dok³ad-
nie w dniach 24-26 czerwca, profesor dr hab. Ze-
non Wachnik* zorganizowa³ we Wroc³awiu pierwsze 
Sympozjum Drobiarskie pt.: „Wspó³praca zootechniki 
z weterynari¹ - podstawa nowoczesnego drobiarstwa”. 
Organizatorami tego przedsiêwziêcia by³a Sekcja Pato-
logii Drobiu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryj-
nych oraz Polski Oddzia³ Światowego Stowarzyszenia 
Wiedzy Drobiarskiej. To w³aśnie profesor Zenon Wach-
nik zainicjowa³ organizowane co trzy lata sympozja 
drobiarskie, a co roku konferencje, których tradycja 
przetrwa³a do dziś. Konferencje i sympozja da³y pocz¹-
tek wspó³pracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi, a tak¿e z lekarzami weterynarii opiekuj¹cy-
mi siê powstaj¹cymi w tym okresie wielkotowarowymi 
fermami drobiu oraz z szeroko rozumianym sektorem 
produkcji drobiarskiej. Ide¹ profesora Wachnika by³o 
stworzenie szerokiej platformy wymiany pomys³ów 
i osi¹gniêæ naukowych oraz wdra¿anie ich do praktyki 
terenowej. Konferencje naukowe, szczególnie te cy-
kliczne, by³y i s¹ okazj¹ do nawi¹zywania wspó³pracy, 
osobistych kontaktów i przyjaźni. Okazj¹ do dyskusji 
i wymiany doświadczeñ miêdzy m³odymi naukowcami 
i uznanymi autorytetami nie tylko z dziedziny awiopa-
tologii, ale te¿ rolnictwa, zootechniki, mikrobiologii, 
immunologii czy obecnie te¿ biotechnologii. 

Po śmierci profesora Wachnika, 19 grudnia 1981 
roku, kontynuatorem i organizatorem kolejnych kon-
ferencji drobiarskich zosta³ prof. dr hab. dr h.c. Micha³ 

Mazurkiewicz*, wybitny awiopatolog, nauczyciel aka-
demicki, wychowawca wielu pokoleñ lekarzy wetery-
narii, w tym specjalistów z zakresu „Chorób drobiu 
i ptaków ozdobnych”. Przewodniczenie profesora Ma-
zurkiewicza konferencjom naukowym (1982-2003) 
przypad³o na okres dynamicznego rozwoju polskiego 
drobiarstwa, a tak¿e na okres du¿ych przemian gospo-
darczych i politycznych. Trudny czas stanu wojennego 
w Polsce, a po latach okres przygotowañ wejścia Polski 
do Unii Europejskiej w maju 2004 roku wymaga³y 
szczególnej troski, aby nie zaprzepaściæ dotychczaso-
wych osi¹gniêæ. Osobowośæ Profesora, Jego g³êboka 
wiedza po³¹czona z bogatym doświadczeniem, dyskusje 
w gronie najwybitniejszych specjalistów z kraju i ze 
świata oraz wspania³a atmosfera na konferencjach 
by³y dla wszystkich inspiracj¹ do rzetelnej pracy na 
rzecz rozwoju krajowego drobiarstwa. W okresie prze-
wodniczenia profesora Mazurkiewicza konferencjom 
naukowym organizowanych przez Sekcjê Patologii 
Drobiu PTNW oraz Katedrê Epizootiologii z Klinik¹ 

Autorzy ksi¹¿ki Choroby drobiu (obecni na konferencji)

Pani Krystyna Mazurkiewicz - chwila wspomnieñ 
o profesorze Michale Mazurkiewiczu
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Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych AR/UP 
we Wroc³awiu na podkreślenie zas³ugu-
je jeszcze nowa inicjatywa, jaka zrodzi³a 
siê w latach 90. na Wydziale Medycyny 
Weterynaryjnej we Wroc³awiu, tj. organi-
zacja Miêdzynarodowych Targów Tech-
niki, Technologii i Organizacji Weteryna-
ryjnej „PRO ANIMALI”, zwanych później 
Miêdzynarodowym Kongresem „PRO 
ANIMALI”, w trakcie których przez 10 
lat organizowane by³y równie¿ sympozja 
naukowe poświêcone aktualnym proble-
mom w patologii ptaków z udzia³em wybitnych spe-
cjalistów krajowych i zagranicznych.

Z du¿¹ pokor¹ przyjê³am w 2004 roku z r¹k Profe-
sora Mazurkiewicza kierownictwo organizowania kolej-
nych konferencji naukowych poświêconych aktualnym 
problemom w patologii ptaków, konferencji, które ju¿ 
na sta³e wpisa³y siê w kalendarz corocznych spotkañ or-
ganizowanych przez wroc³awski ośrodek naukowy. To 
by³o naprawdê wczoraj. Dziêkujê wspó³pracownikom 
z komitetu organizacyjnego za 15-letni¹ wspó³pracê 
i tworzenie wspólnej historii awiopatologii. 

Z 50. letniej historii konferencji drobiarskich po-
zwolê sobie przedstawiæ chocia¿ kilkanaście nazwisk 
z licznego grona osób - wyk³adowców krajowych i za-
granicznych, którzy wielokrotnie prezentowali swoje 
osi¹gniêcia, s³u¿yli rad¹ i doświadczeniem, przez co na 
trwale zapisali siê w pamiêci wielu pokoleñ, nie tylko 
lekarzy weterynarii. S¹ to: profesorowie: Zenon Wach-
nik, Ewa Potemkowska, Stefan Stêpkowski, Wojciech 
Karczewski, Jerzy Rzedzicki, Adam Mazanowski, Irena 
Janowska, Micha³ Mazurkiewicz, Wanda B. Borzem-
ska, Andrzej Faruga, El¿bieta Lonc, Alojzy Ramisz, 
Anna C¹ka³a, Dorota Jamroz, Bronis³awa Che³moñ-
ska, Zbigniew Dobrzañski, Teresa Smoliñska-Juny, 
Roman Ko³acz, Tadeusz Trziszka, Eugeniusz Herbut, 
Stanis³aw Wê¿yk, Jan Jankowski, Adam Lata³a, Jerzy 
Niedzió³ka, El¿bieta Samorek-Salamonowicz, Zenon 
Minta, Ottfried Siegmann (Hannover), Helga Gerlach 

(Monachium), Henry Kriz (Brno), Richard C. Jones 
(Liverpool), Gerry M. Dorrestein (Utrecht), Ulrich Neu-
mann (Hannover), Gerhard Glunder (Hannover), Peter 
Dorn (Monachium), Erhard F. Kaleta (Giessen), Hafez 
Mohamed Hafez (Berlin), Michael Hess (Wiedeñ). Wie-
le innych, nadal bardzo aktywnych osób uczestnicy 
tegorocznej jubileuszowej konferencji mieli okazjê po-
znaæ i wys³uchaæ ciekawych wyk³adów.

Wszystkim Pañstwu bardzo serdecznie dziêkujê.
Polanica Zdrój, 28 -30 czerwca 2019r.

Przewodnicz¹ca komitetu organizacyjnego
Prof. dr hab. dr h.c. Alina Wieliczko 

* Wspomnienie o Postaci zamieszczamy w dziale 
„Z historii weterynarii” - przyp. red.

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 
ROCZNIKA 1961-1966

Spotkanie i oficjalne uroczystości zwi¹zane z jubile-
uszem 50-lecia ukoñczenia studiów rozbudzi³y w ab-
solwentach wroc³awskiego Wydzia³u Medycyny We-
terynaryjnej rocznika 1961-1966 potrzebê dalszych 
kontaktów towarzyskich. I tak te¿ siê sta³o. Pe³en nie-
spo¿ytej energii dr Henryk K³apsia zorganizowa³ nasze 

Prof. Andrzej Koncicki wrêczy³ prof. Alinie 
Wieliczko wyró¿nienie honorowe Polskiego 
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych „Reso-

lutio Pro Laude”
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spotkanie w³aśnie w Zieleñcu. To niezwykle urokliwe 
miejsce ju¿ samo w sobie by³o echem dawnych rajdów 
studenckich, czy wyjazdów na narty. W programie 
przewidziano wycieczkê „ekspresem” do Dusznik oraz 
bardziej ambitn¹ trasê na czesk¹ stronê do „Masaryko-
wej Chaty”. A wieczorem tañce, śpiewy i gawêdy przy 
suto zastawionych sto³ach. A.T. Tarkowscy jak zawsze 
przygotowali program artystyczny, a zespó³ hiszpañski 
wype³nia³ przestrzeñ sali rytmami po³udniowo-amery-
kañskimi. Niezwykle bezpośrednia i niemal rodzinna 
atmosfera sprawi³a, ¿e czuliśmy siê sobie wyj¹tkowo 
bliscy. By³o nas dwadzieścia sześcioro. Kilka osób nie 
mog³o przyjechaæ ze wzglêdu na z³y stan zdrowia. Tak, 
tak - w naszej klasie wieku ze spotkaniami trzeba siê 
spieszyæ.

W gościnnej Sali pensjonatu „Absolwent”, gdzie spê-
dzaliśmy ten wieczór - ciep³o i przytulnie, a na zewn¹trz 
mroźna noc, wygwie¿d¿one niebo i odg³osy rycz¹cych 
gdzieś na szczytach gór jeleni. To jest w³aśnie niezwyk³y 
smak Zieleñca.

Po¿egnania s¹ zawsze trudne. Droga do domu dale-
ka. Niektórzy maj¹ do pokonania ponad 800km. Czy 
siê jeszcze spotkamy - czas poka¿e.

Marek Houszka

UROCZYSTE OBCHODY 
JUBILEUSZU 100-LECIA S£U¯BY 

WETERYNARYJNEJ
Wroc³aw, 12-13 września 2019r.

Wpisuj¹c siê w ubieg³oroczny Jubileusz stulecia 
odzyskania przez Polskê niepodleg³ości tak¿e s³u¿ba 
weterynaryjna powo³ana „Dekretem w przedmiocie 
wy³¹czenia z kompetencji Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych s³u¿by weterynaryjnej i przekazanie tej¿e s³u¿by 
kompetencji Ministra Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych”, 
wydanym przez ówczesnego Naczelnika Pañstwa 
- Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, od 31 grudnia 1918r. 
rozpoczê³a zapisywanie swojej stuletniej historii. 

Przyjmuj¹c, ¿e rol¹ s³u¿by weterynaryjnej jest wyko-
nywanie zadañ pañstwa w zakresie weterynarii, a tak¿e 
uwzglêdniaj¹c kontekst historycznych zmian jakim pod-
lega³a weterynaria w minionym stuleciu nale¿y uznaæ, 
¿e oprócz administracji rz¹dowej czyli Inspekcji Wete-
rynaryjnej, s³u¿bê weterynaryjn¹ tworz¹ tak¿e lekarze 
weterynarii wolnej praktyki, obecnie skupieni w sa-
morz¹dzie zawodowym jak równie¿, w bardzo istot-
nym zakresie - weterynaryjne środowisko naukowe. 
Wszyscy bowiem, stosownie do zakresu posiadanych 
kompetencji, realizuj¹ misjê wyra¿on¹ w powszechnie 
znanej sentencji - sanitas animalium pro salute homi-
ni. Kieruj¹c siê tym przes³aniem obchody Jubileuszu 
na Dolnym Śl¹sku w dniach 12-13 września 2019r. 
zorganizowano wspólnie, czyli z udzia³em Wydzia³u Me-
dycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wroc³awiu, Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjn¹ oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 
we Wroc³awiu.

Obchody Jubileuszu rozpoczê³y siê w dniu 12 wrze-
śnia wieczorn¹ msz¹ św. w kościele pw. św. Karola 
Boromeusza we Wroc³awiu, koncelebrowan¹ przez 
Krajowego Duszpasterza Lekarzy Weterynarii w Polsce 
- O. Jerzego Brusi³o, która sprawowana by³a w intencji 
wszystkich, którzy na przestrzeni lat tworzyli s³u¿bê we-
terynaryjn¹ oraz tych, którzy nadal wype³niaj¹ jej zada-
nia. W homilii O. Jerzy podkreśli³ bardzo wa¿n¹ misjê, 
jak¹ pe³ni¹ lekarze weterynarii na wszystkich odcinkach 
swojej dzia³alności, co zreszt¹ zosta³o powszechnie do-
cenione poprzez nadanie naszemu zawodowi statusu 
zawodu zaufania publicznego. Nawi¹za³ tak¿e do hi-
storycznego kontekstu zmian, jakim podlega³a wete-
rynaria na Dolnym Śl¹sku, wskazuj¹c na bardzo silne 
zwi¹zki z polsk¹ tradycj¹ tzw. kresów wschodnich. To 
w³aśnie ze Lwowa i okolic przesiedlono kilkaset tysiêcy 
ludzi, w tym tak¿e lekarzy weterynarii oraz naukowców, 
którzy tu¿ po zakoñczeniu II Wojny Światowej, tworzyli 
tutaj zrêby s³u¿by weterynaryjnej i weterynaryjnego 
szkolnictwa wy¿szego. Nawi¹za³ tak¿e do postaci św. 
Rocha, patrona polskich lekarzy weterynarii, a jedno-
cześnie zaprosi³ wszystkich obecnych do uczestnictwa 
w uroczystości poświêcenia jego figury w budynku Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wroc³awiu, 
w drugim dniu obchodów. 

Ufundowanie figury św. Rocha by³o wspóln¹ ini-
cjatyw¹ środowiska zawodowego, a jako miejsce jej 
umieszczenia wybrano element architektoniczny bu-
dynku - wnêkê, po dawnym oknie stró¿a uznaj¹c, ¿e to 
najbardziej odpowiednie miejsce, nadaj¹ce dodatkowej 
symboliki. 

Drugi dzieñ obchodów Jubileuszu mia³ bardzo uro-
czysty i odświêtny charakter. Rozpocz¹³ siê na dzie-
dziñcu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we 
Wroc³awiu przy ul. Januszowickiej 48 - historycznej 
siedziby administracji weterynaryjnej, od odegrania 
hymnu pañstwowego przez Orkiestrê Reprezentacyjn¹ 
Wojsk L¹dowych z Wroc³awia. 

Wśród wielu osób obecnych na dziedziñcu byli goście 
szczególni: Pani minister Halina Szymañska - szefowa 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy, Pan Bogdan Konopka - G³ówny Lekarz 
Weterynarii, p³k Dariusz Jackowski - z-ca Szefa Woj-
skowej S³u¿by Weterynaryjnej, pp³k Andrzej Wysocki 
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- Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Pre-
wencyjnej we Wroc³awiu, O. Jerzy Brusi³o - Krajowy 
Duszpasterz Lekarzy Weterynarii w Polsce, g³ówny 
celebrans uroczystości, Jacek £ukaszewicz - Prezes 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, a tak¿e 
grupa wojewódzkich lekarzy weterynarii i prezesów 
izb okrêgowych przyby³ych z ró¿nych stron Polski. 
Oprócz nich, co bardzo raduje, liczna grupa seniorów, 
dla których ten dzieñ - co podkreślali, mia³ znaczenie 
szczególne.

Ods³oniêcia figury św. Rocha dokona³a Pani minister 
Halina Szymañska wspólnie z gospodarzem miejsca, 

Dolnośl¹skim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii 
- Zdzis³awem Królem, a nastêpnie O. Jerzy dokona³ 
aktu jej poświêcenia.

Chwilê po tej uroczystości na dziedziñcu Inspektora-
tu mia³ miejsce wyj¹tkowy, pierwszy w historii wystêp 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk L¹dowych z Wroc³a-
wia, który nada³ naszemu Jubileuszowi dodatkowego 
splendoru i wyj¹tkowego charakteru. By³ te¿ zarazem 
wielkim zaskoczeniem i atrakcj¹ dla okolicznych miesz-
kañców i przechodniów, którzy z zaciekawieniem za-
trzymywali siê, aby go wys³uchaæ.

Oficjalna czêśæ uroczystości odby³a siê dwie godziny 
później, w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Paw-
³owice, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.

Oprócz ww. gości wziêli w niej udzia³: Wojewoda 
Dolnośl¹ski - Pawe³ Hreniak, W³odzimierz Patalas - Se-
kretarz Miasta, reprezentuj¹cy Prezydenta Wroc³awia 
Jacka Sutryka, a tak¿e w³adze uczelni, pracownicy na-
ukowi Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej, szefowie 
inspekcji i stra¿y, instytucji dzia³aj¹cych w obszarze rol-
nictwa oraz bezpieczeñstwa i jakości ¿ywności, przed-
stawiciele samorz¹dów zawodowych reprezentuj¹cych 
zawody zaufania publicznego, liczne grono seniorów 
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z by³ymi wojewódzkimi lekarzami weterynarii: Henry-
kiem Bujakiem, Wies³awem Ciempk¹, Piotrem Ko³o-
dziejem i Janem Dorobkiem oraz z przewodnicz¹cym 
Ko³a Seniorów - dr. Bogdanem Wojtalem i wielka rze-
sza lekarzy weterynarii, w tym tak¿e prywatnie prakty-
kuj¹cych, jak równie¿ by³ych i obecnych pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej. Po s³owach powitania g³os 
zabrali organizatorzy obchodów - dziekan Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu - prof. dr 
hab. Krzysztof Kubiak, prezes Dolnośl¹skiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej - dr Wojciech Hildebrand oraz 
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Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Zdzis³aw 
Król. W tych wyst¹pieniach pojawi³ siê jeden spójny 
motyw - a mianowicie ¿e lekarze weterynarii, a tak¿e 
szerzej - środowisko weterynaryjne stanowi¹ jednośæ, 
której nadano nazwê - s³u¿ba weterynaryjna. Wszyscy 
bowiem, niezale¿nie od formalnej przynale¿ności do 
odmiennych instytucji czy te¿ dzia³alności na w³asny ra-
chunek, wype³niaj¹ w zakresie posiadanych uprawnieñ 
i obowi¹zków tê sam¹ misjê, zawart¹ w przywo³anej 
ju¿ powy¿ej maksymie - przez zdrowie zwierz¹t dla 
zdrowia ludzi.

Z okazji Jubileuszu organizatorzy przygotowali kil-
ka upominków - wybito okolicznościowy medal oraz 
opracowano monografiê pod tytu³em „Weterynaria 
Dolnośl¹ska w 100-leciu Polskiej S³u¿by Weteryna-
ryjnej”. Jest to zbiorowe opracowanie wielu autorów, 
a w ca³ośæ materia³y te zebra³ lek. wet. Jan Dorobek. 
Znaleźæ tu mo¿na m.in. najwa¿niejsze fakty dotycz¹ce 
powojennego odradzania siê pañstwa polskiego na 
ziemiach zachodnich, tworzenia zrêbów administracji 
weterynaryjnej oraz terenowej s³u¿by weterynaryjnej. 
Sporo miejsca poświêcono tak¿e teraźniejszości, a wiêc 
wspó³cześnie funkcjonuj¹cej Inspekcji Weterynaryjnej, 
samorz¹dowi lekarzy weterynarii skupionym w Dolno-
śl¹skiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, lekarzom wol-
nej praktyki, a tak¿e wroc³awskiej Alma Mater. Wielkie 
uznanie wśród zebranych wzbudzi³ krótki film pt. S³u¿ba 
Weterynaryjna Wczoraj i Dziś, zawieraj¹cy zarówno 

nutê retrospekcji jak i odniesienie do czasu wspó³cze-
snego, w którym dolnośl¹ska weterynaria wype³nia 
swoje zadania. Jego realizatorami byli nasi Koledzy: 
Tadeusz Partyka, Grzegorz Wall i Pawe³ Wierciñski, 
którym nale¿¹ siê s³owa wielkiego uznania i podziwu 
dla pozazawodowych zdolności.

Wiele s³ów uznania za codzienny trud i wype³nianie 
powierzonej misji dla s³u¿by weterynaryjnej pad³o ze 
strony zaproszonych gości; by³y stosowne adresy, listy 
gratulacyjne, ryngrafy, statuetki. Obchody Jubileuszu 
by³y te¿ okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ. Ośmioro pra-
cowników Inspekcji Weterynaryjnej otrzyma³o odznaki 
Zas³u¿ony dla Rolnictwa, które wrêczyli Wojewoda 
Dolnośl¹ski i G³ówny Lekarz Weterynarii. Wykona-
no te¿ wspólne zdjêcie wszystkich uczestników, przed 
wejściem do budynku Centrum Edukacyjnego. Po 
zakoñczonej czêści oficjalnej wys³uchaliśmy wyk³adu 
prof. Jana Miodka - Zwierzêta w jêzyku, a muzyczn¹ 
puent¹ uroczystości by³ wystêp zespo³u Sygit Band, 
z wokalnym popisem pana Profesora.

Abstrahuj¹c od szczegó³owych ocen tej imprezy, to 
zwa¿ywszy na rekordow¹ frekwencjê, mo¿na ju¿ teraz 
odpowiedzialnie stwierdziæ, ¿e spe³ni³a ona cel za³o-
¿ony przez organizatorów. By³a bowiem uroczystym, 
wielopokoleniowym spotkaniem środowiska weteryna-
ryjnego, które da³o okazjê do refleksji, wspomnieñ, od-
nowienia osobistych relacji - niekiedy po latach, a tak¿e 
wymiany serdeczności i ¿yczeñ na przysz³ośæ. Temu 
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sprzyja³o równie¿ spotkanie towarzyskie w piêknej sce-
nerii pa³acu w Paw³owicach, które zakoñczy³o obchody 
Jubileuszu 100-lecia Polskiej S³u¿by Weterynaryjnej. 

 Zdzis³aw Król
 Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz

 Weterynarii



LITURGIA S£OWA W CZASIE MSZY ŚW. 
Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA POLSKIEJ 
S£U¯BY WETERYNARYJNEJ WE WROC£AWIU. 

KOŚCIÓ£ ŚW. KAROLA BOROMEUSZA 
(FRANCISZKANÓW) 12 IX 2019

Czytanie z Listu św. Paw³a Aposto³a 
do Kolosan (3, 12-17)
„Jako wiêc wybrañcy Bo¿y - świêci i umi³owani - 

obleczcie siê w serdeczne mi³osierdzie, dobroæ, poko-
rê, cichośæ, cierpli-
wośæ, znosz¹c jedni 
drugich i wybaczaj¹c 
sobie nawzajem, je-
śliby mia³ ktoś zarzut 
przeciw drugiemu: 
jak Pan wybaczy³ 
wam, tak i wy! Na 
to zaś wszystko 
przyobleczcie mi-
³ośæ, która jest wiê-
zi¹ doskona³ości. 
A sercami waszymi 
niech rz¹dzi pokój 
Chrystusowy, do 
którego te¿ zostali-
ście wezwani w jednym Ciele. I b¹dźcie wdziêczni! 
S³owo Chrystusa niech w was przebywa z ca³ym swym 
bogactwem: z wszelk¹ m¹drości¹ nauczajcie i napomi-
najcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pe³ne 
ducha, pod wp³ywem ³aski śpiewaj¹c Bogu w waszych 
sercach. I wszystko, cokolwiek dzia³acie s³owem lub 
czynem, wszystko czyñcie w imiê Pana Jezusa, dziê-
kuj¹c Bogu Ojcu przez Niego”.

Oto s³owo Bo¿e.

S³owa Ewangelii wg św. £ukasza (6, 27-38)
„Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Powiadam 

wam, którzy s³uchacie: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³; 
dobrze czyñcie tym, którzy was nienawidz¹; b³ogos³aw-
cie tym, którzy was przeklinaj¹, i módlcie siê za tych, 
którzy was oczerniaj¹. Jeśli ciê kto uderzy w policzek, 
nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci p³aszcz, nie broñ mu 
i szaty! Daj ka¿demu, kto ciê prosi, a nie dopominaj 
siê zwrotu od tego, który bierze twoje. 

Jak chcecie, ¿eby ludzie wam czynili, podobnie wy 
im czyñcie! Jeśli bowiem mi³ujecie tych tylko, którzy 
was mi³uj¹, jaka za to dla was wdziêcznośæ? Przecie¿ 
i grzesznicy mi³ośæ okazuj¹ tym, którzy ich mi³uj¹. I jeśli 
dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czyni¹, 
jaka za to dla was wdziêcznośæ? I grzesznicy to samo 

czyni¹. Jeśli po¿yczek udzielacie tym, od których spo-
dziewacie siê zwrotu, jaka za to dla was wdziêcznośæ? 
I grzesznicy grzesznikom po¿yczaj¹, ¿eby tyle¿ samo 
otrzymaæ. Wy natomiast mi³ujcie waszych nieprzyja-
ció³, czyñcie dobrze i po¿yczajcie, niczego siê za to nie 
spodziewaj¹c. A wasza nagroda bêdzie wielka, i bêdzie-
cie synami Najwy¿szego; poniewa¿ On jest dobry dla 
niewdziêcznych i z³ych. B¹dźcie mi³osierni, jak Ojciec 
wasz jest mi³osierny. 

Nie s¹dźcie, a nie bêdziecie s¹dzeni; nie potêpiajcie, 
a nie bêdziecie potêpieni; odpuszczajcie, a bêdzie wam 
odpuszczone. Dawajcie, a bêdzie wam dane; miarê 
dobr¹, nat³oczon¹, utrzêsion¹ i op³ywaj¹c¹ wsypi¹ 
w zanadrza wasze. Odmierz¹ wam bowiem tak¹ mia-
r¹, jak¹ wy mierzycie»”.

Oto s³owo Pañskie.

H O M I L I A
Wprowadzenie
Drodzy Bracia i Siostry!
Dziś w czasie Mszy św. obchodzimy wielkie i wa¿ne 

dziêkczynienie Bogu Wszechmog¹cemu za 100-lat 
pracy, s³u¿by i poświêcenia lekarzy, s³u¿b, pracow-
ników nauki, administracji, wielu ludzi dla dobra ludzi 
i zwierz¹t. Dziêkujemy Bogu za pracê wszystkich s³u¿b 
weterynaryjnych, za ich poświecenie, czêsto bezintere-
sowne i wype³nianie powo³ania - ochrony ¿ycia ludzi 
i zwierz¹t, troski o ¿ywe stworzenie. To 100-lat od 
powo³ania tych s³u¿b w odrodzonej Rzeczpospolitej 
po 123 latach zaborów w tym równie¿ na terenach 
kresów wschodnich jak i w odrodzonej weterynarii na 
Dolnym Śl¹sku. Sanitas animalium pro salute homini. 
(Zdrowie zwierz¹t dla zdrowia cz³owieka).

1Trudno o lepsze wprowadzenia do dzisiejszej uroczy-
stości 100-lat pracy i ¿ycia polskich lekarzy i s³u¿b 

weterynaryjnych, wed³ug s³ów, które podaje dzisiejsza 
liturgia: „Dawajcie a bêdzie wam dane: miarê dobr¹, 
ubit¹, utrzêsion¹ i wype³nion¹ ponad brzegi wsypi¹ 
w zanadrza wasze. Odmierz¹ wam bowiem tak¹ mia-
r¹, jak¹ wy mierzycie” (£k 6, 38). Poniewa¿ to jest 
rzeczywiście ogrom zas³ug, wielki dorobek kilku po-
koleñ lekarzy, techników, s³u¿b, administracji, pracy, 
poświêcenia i dobra dla ludzi i zwierz¹t tu na dolnym 
Śl¹sku i w ca³ej Polsce przed i po II Wojnie Światowej. 

Dajecie i - jak chcielibyśmy - bêdziecie dawaæ tak 
wiele dobra, zdrowia, opieki, bezpieczeñstwa na mia-
rê ubit¹, utrzêsion¹ i wype³nion¹ po brzegi z wielkim 
dziêkczynieniem Bogu, który jest u źróde³ wszelkiego 
dobra, sprawiedliwości i mi³ości.

„Odmierz¹ wam bowiem tak¹ miar¹, jak¹ wy mie-
rzycie” - to pokazuje źród³o tego dobra, zdrowia, opieki 
i troski o bezpieczeñstwo ludzi i zwierz¹t. Nie mo¿e 
z³e drzewo wydawaæ dobrych owoców, dlatego warto 
dziś, w dzieñ jubileuszu powiedzieæ o Waszych cnotach, 
zas³ugach, o Waszych wartościach, o tym wszystkim 
z czego wyp³ywa ta „ubita, utrzêsiona i wype³niona po 
brzegi miara” dóbr, które dajecie innym ju¿ od 100 
lat, w trudnych, niekiedy ekstremalnych warunkach 
pracy i odpowiedzialności. To nie tylko dziêkczynienie 
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przez Wasz trud Bogu Wszechmog¹cemu ale równie¿ 
zadanie, wyzwanie na przysz³ośæ - jacy powinni byæ 
lekarze i pracownicy weterynarii.

2 Do was zatem skierowane s¹ s³owa z Listu św. Paw-
 ³a Aposto³a do Kolosan (3,12-17), które s³yszeliśmy 

w pierwszym czytaniu: „Jako wybrañcy Bo¿y - świêci 
i umi³owani, obleczcie siê w serdeczne mi³osierdzie, 
w dobroæ, pokorê, cichośæ, cierpliwośæ, znosz¹c jedni 
drugich i wybaczaj¹c sobie nawzajem (…)”. To nie tylko 
opis doskona³ości, której uczy nas św. Pawe³ ale to s¹ 
cechy wybranych, powo³anych do tej sztuki leczenia 
i troski jak¹ powinna byæ weterynaria.

Przypatrzmy siê tym cechom ludzi s³u¿¹cych nam 
wszystkim i ca³emu stworzeniu i chocia¿ w ¿yciu czy 
pracy niekiedy brakuje niektórym dobroci, pokory czy 
cierpliwości, to warto je pokazaæ dziś w tym piêknym 
jubileuszu. 

Dobroæ. Jak wiele trzeba mieæ dobra w sercu, ¿eby 
go dawaæ innym. Bywa, ¿e nawet dzikie zwierzêta, 
albo groźne drapie¿niki cichn¹ i poddaj¹ siê bolesnym 
zabiegom czuj¹c, ¿e lekarz weterynarii nie wyrz¹dzi 
im krzywdy. A ile dobra od Was - Bracia i Siostry 
doświadczaj¹ rolnicy, hodowcy, konsumenci i my 
wszyscy korzystaj¹c z Waszej pracy. Kto jest dobry 
dla zwierz¹t nie mo¿e byæ z³ym cz³owiekiem nikt nie 
idzie na weterynariê, ¿eby szkodziæ jakiemukolwiek 
¿ywemu stworzeniu.

Pokora. Kto styka siê ze zwierzêtami, zw³aszcza 
ma³ymi, chorymi i bolej¹cymi, nie mo¿e byæ w³adczy, 
bezwzglêdny i pyszny. Biblijny nakaz „panowania nad 
stworzeniem” oznacza pokorn¹ s³u¿bê, troskê i opiekê 
nad światem stworzonym, który zosta³ nam dany przez 
Boga w dzier¿awê a nie do niszczenia i zabijania. Sta-
j¹c przed tajemnic¹ ¿ycia i stworzenia w codziennych 
obowi¹zkach i zadaniach weterynaryjnych nie mo¿na 
czuæ siê panem i w³adc¹.

3 Cichośæ. Ta cecha lekarza weterynarii jest widocz-
 na dziś, kiedy wielu ludzi g³ośno dochodzi swych 

praw, domaga siê za wszelk¹ cenê wiêkszych środ-
ków, nawet dla dobrych celów, chce byæ na pierwszym 
miejscu. Ci, którzy rzeczywiście potrzebuj¹ wsparcia, 
potrzebuj¹ środków na ochronê ludzi i zwierz¹t, zw³asz-
cza w obecnych zagro¿eniach, wydawa³oby siê musz¹ 
podnosiæ g³os a jednak, nie odchodz¹ z lecznic, za-
k³adów i biur, aby domagaæ siê swego. Wielu lekarzy 
weterynarii zarabia poni¿ej swoich kwalifikacji, mimo 
nadgodzin dy¿urów i dodatkowej pracy, ale czêsto 
w cichości, bez wykorzystywania mediów wykonuj¹ 
swoje obowi¹zki. Prawdziwa s³u¿ba, powo³anie, bez-
interesownośæ i szlachetnośæ realizuje siê w cichości 
i pokorze, bez wzglêdu na wartości materialne, zysk 
czy ludzk¹ chwa³ê.

Cierpliwośæ. To kolejna cecha ludzi, którym wie-
le zawdziêczamy jako stró¿om i lekarzom Bo¿ego 
stworzenia. Ktokolwiek styka siê z przyrod¹, ze zwie-
rzêtami, wie ¿e nie przyspieszy siê pór roku, cyklów 
rozwojowych, rytmu przyrody, ¿e trzeba umieæ cze-
kaæ i poświêciæ wiele czasu, aby starania o zwierzêta 

i bezpieczeñstwo ludzi przynios³y efekty. Czy leczenie 
zwierz¹t, badanie ¿ywności pochodzenia zwierzêcego 
mo¿na przyspieszyæ, niecierpliwie skróciæ? Czy raczej 
weterynaria nie wymaga cierpliwości i spokoju? To 
wa¿ny element pracy i dziś bardzo potrzeba lekarzom 
i s³u¿bom sta³ości, spokoju i panowania nad emocjami, 
czy pośpiechem.

4Jest jeszcze jedna cecha polskiej weterynarii,
 któr¹ trzeba dziś podkreśliæ dziêkuj¹c Bogu za jej 

100-lecie. Św. Pawe³ Aposto³ mówi o „znoszeniu jedni 
drugich i wybaczaniu sobie nawzajem”. £ukasz Ewan-
gelista zaś przytacza s³owa Jezusa: „Jeśli mi³ujecie tylko 
tych, którzy was mi³uj¹, jeśli czynicie dobro tylko tym, 
którzy wam tak samo czyni¹, jaka to zas³uga, wdziêcz-
nośæ?” Ale jeśli czynicie dobrze, mi³ujecie, troszczycie 
siê i opiekujecie nie spodziewaj¹c siê za to zap³aty, 
mi³ości i troski, niczego siê w zamian nie spodziewaj¹c 
- to jest dopiero ewangeliczne, chrześcijañskie, Bo¿e. 
Tego uczy nas Jezus i tak trzeba czyniæ w praktyce 
weterynaryjnej wobec ludzi i ¿ywych stworzeñ. 

Zwierzê nie mo¿e odwzajemniæ siê tym co dostaje. 
Cz³owiek, który korzysta z ¿ywności pochodzenia zwie-
rzêcego nie mo¿e bezpośrednio podziêkowaæ lekarzowi 
weterynarii. Jest wiele sytuacji, gdy rzeczywiście jedyn¹ 
nagrod¹ jest skarb w niebie i trzeba - moi drodzy - byæ 
mi³osiernymi, nie potêpiaæ, odpuszczaæ, przebaczaæ 
zw³aszcza ludziom bliźnim i nieprzyjacio³om niczego 
za to siê nie spodziewaj¹c.

Rzeczywiście wielu z lekarzy i pracowników wete-
rynarii jest w³aśnie takimi ludźmi, w których „sercach 
panuje pokój Chrystusowy, do którego zostaliście we-
zwani w jednym ciele (…) w których S³owo Chrystusa 
mieszka z ca³ym swym bogactwem i m¹drości¹”. Śro-
dowisko weterynaryjne, wspó³praca inspekcji z samo-
rz¹dem, w³adz z pracownikami, wspólnota seniorów 
i m³odych jest w warunkach dzisiejszej Polski - niestety 
ci¹gle sk³óconej i podzielonej - naprawdê wzorowe.

5Oczywiście to nie znaczy, ¿e wszyscy s¹ ju¿ świêci
 i nic nikomu nie brakuje do doskona³ości. Bêd¹c 

wśród was przez prawie 25 lat jako duszpasterz ze 
smutkiem by³em świadkiem licznych grzechów i s³a-
bości sprzecznych z podanymi wcześniej cnotami ale 
mimo tego polska weterynaria - i to trzeba podkreśliæ 
w jej 100-lecie - mo¿e byæ przyk³adem do naśladowa-
nia dla innych grup zawodowych w relacjach miêdzy-
ludzkich, poświêcenia, bezinteresowności. 

Nadal trzeba siê staraæ „mi³owaæ waszych nieprzy-
jació³; dobrze czyniæ tym, którzy was nienawidz¹; b³o-
gos³awiæ tym, którzy was przeklinaj¹ i modliæ siê za 
tych, którzy was oczerniaj¹”. „Cokolwiek mówicie lub 
czynicie, wszystko niech bêdzie w imiê Pana Jezusa, 
dziêkuj¹c Bogu Ojcu przez Niego”.

Przy okazji takich Jubileuszy, trzeba w duchu wiary 
stawiaæ sobie wiêksze wymagania i dziêkowaæ Bogu, 
za to co uda³o siê osi¹gn¹æ przede wszystkim dla in-
nych ludzi. Na pewno bêdzie jeszcze okazja dziś i jutro 
w naszych uroczystościach, aby doceniæ, dziêkowaæ 
i nagradzaæ za to co materialnie, instytucjonalnie 
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i zadaniowo uda³o siê osi¹gn¹æ przez 100 lat, ale teraz 
staj¹c przed Bogiem, dziêkuj¹c Bogu za nasz jubileusz, 
chcemy doceniæ, dziêkowaæ, pragn¹c jeszcze wiêkszej 
miary dobrej, ubitej, utrzêsionej i wype³nionej ponad 
brzegi (…) aby „odmierzyli Wam tak¹ miar¹, jak¹ wy 
mierzycie” (£k 6, 38).

6Jest ju¿ tutaj we Wroc³awiu, w ró¿nych symbolach
 i rzeźbach obecna postaæ św. Rocha (na przyk³ad 

przy wejściu na Wydzia³ Weterynarii Uniwersytetu 
Przyrodniczego), który tak¹ wielk¹ miarê dobroci, po-
kory, cichości, cierpliwości, znosz¹c drugich i wybacza-
j¹c innym (…)” wyznacza nam wszystkim pomagaj¹c 
j¹ osi¹gn¹æ. Nieprzypadkowo to jest patron polskich 
lekarzy i pracowników weterynarii, poniewa¿ on do-
skonale w swoim ¿yciu pokaza³ te wa¿ne cechy s³u¿by 
ludziom i zwierzêtom. Nieprzypadkowo te¿ w czasie ju-
trzejszych obchodów 100-lecia polskiej weterynarii we 
Wroc³awiu, w siedzibie Wojewódzkiego Dolnośl¹skiego 
Inspektoratu Weterynarii zostanie ustanowiona i po-
b³ogos³awiona figura św. Rocha. Dos³ownie zostanie 
ona wmurowana w czêśæ dawnej stró¿ówki na terenie 
Inspektoratu, aby odt¹d szczególnie mocno i skutecznie 
staæ na stra¿y tego co najwa¿niejsze, najpiêkniejsze 
i najlepsze w polskiej weterynarii oraz przypomnieniem 
jakim powinien byæ lekarz weterynarii w ca³ej Polsce. 

Nieprzypadkowo te¿, bo przecie¿ ogólnopolskie 
sanktuarium św. Rocha znajduje siê w Mikstacie k/Os-
trowa Wielkopolskiego, niedaleko Wroc³awia, najbli-
¿ej z wojewódzkich inspektoratów weterynarii w Pol-
sce. Chocia¿ takich miejsc poświêconych Świêtemu 
z Montpellier jest wiele w Polsce, to Mikstat jest takim 

szczególnym miejscem umocnienia ducha i wiary, gdzie 
przybywaj¹ lekarze i pracownicy weterynarii, czêsto 
z rodzinami z ca³ej Polski 15 i 16 sierpnia (w dzieñ 
odpustu), aby prosiæ Rocha o wstawiennictwo przed 
Bogiem w wielu sprawach ¿ycia i pracy.

Dolny Śl¹sk i Wroc³aw bêdzie pierwszym takim miej-
scem oficjalnego kultu św. Rocha aby za Jego wsta-
wiennictwem wskazywaæ na nastêpne 100 lat jaka 
powinna byæ polska weterynaria id¹c za wskazaniem 
dzisiejszego dnia: „obleczcie siê w serdeczne mi³osier-
dzie, w dobroæ, pokorê, cichośæ, cierpliwośæ, znosz¹c 
jedni drugich i wybaczaj¹c sobie nawzajem (…)”. 

Zakoñczenie
Modlimy siê o to w czasie Mszy św. nie licz¹c na 

zas³ugi i pochwa³y doczesne ale na nagrodê nieprze-
mijaj¹c¹, wieczn¹ za pracê, s³u¿bê, oddanie, poświe-
cenie, mi³ośæ i dobro ludziom i ¿ywemu stworzeniu. 
I ¿yczymy sobie s³owami ewangelii: „Dawajcie a bêdzie 
wam dane: miarê dobr¹, ubit¹, utrzêsion¹ i wype³nion¹ 
ponad brzegi wsypi¹ w zanadrza wasze. Odmierz¹ wam 
bowiem tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie”. 

Niech te¿ bêdzie ¿yczeniem na nastêpne 100 lat 
wskazanie Jezusa dla Was: „Mi³ujcie waszych nieprzy-
jació³; dobrze czyñcie tym, którzy was nienawidz¹; 
b³ogos³awcie tym, którzy was przeklinaj¹ i módlcie siê 
za tych, którzy was oczerniaj¹”, poniewa¿ „cokolwiek 
mówicie lub czynicie, wszystko niech bêdzie w imiê 
Pana Jezusa, dziêkuj¹c Bogu Ojcu przez Niego”.

 Amen.
 o. Jerzy Brusi³o, franciszkanin

 krajowy duszpasterz lekarzy weterynarii

RAJD GÓRSKI DIL-Wet. 
– 15 września 2019 – 
GÓRY WA£BRZYSKIE

W niedzielê Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weteryna-
ryjna zorganizowa³a kolejny rajd górski, tym razem 
w Góry Wa³brzyskie. Na starcie zjawi³o siê 6 lekarzy 

weterynarii + pies. Ka¿-
dy otrzyma³ pami¹tkowy 
znaczek-przypinkê. Rześki 
poranek przywita³ nas na 
Dworcu G³ównym PKP we 
Wroc³awiu, sk¹d udaliśmy 
siê poci¹giem do stacji 
Witków Śl¹ski. Ze stacji 
szlakiem niebieskim przez 
wieś, a nastêpnie przez 
pola i lasy szlak wiód³ na 

szczyt o nazwie Trójgarb (nazwa wyjaśnia ukszta³to-
wanie szczytu) o wysokości 778 m n.p.m. Ostatnia 
czêśæ podejścia na szczyt jest dośæ wymagaj¹ca, wiêc 
pokrzepialiśmy siê jad³em i napitkiem. Na wierzcho³ku 
znajduje siê niedawno oddana do u¿ytku wie¿a wido-
kowa o wysokości 27,5 metra, zbudowana na podsta-

wie trójk¹ta, co ma symbolizowaæ trzy gminy bior¹ce 
udzia³ w projekcie: Czarny Bór, Stare Bogaczowice 
oraz Szczawno-Zdrój. 

By³o s³onecznie i bardzo wietrznie, ale za to widocz-
nośæ by³a wyśmienita i podziwialiśmy odleg³¹ Śnie¿kê, 
Ślê¿ê i blisko le¿¹cy Che³miec. Dalej szlak wiód³ lekko 
w dó³ i poprzez ruiny (w³aściwie to poziom piwnicy) 
dawnej Bacówki pod Trójgarbem zeszliśmy do wsi 
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Lubomin i dalej, pod¹¿aj¹c szlakiem ¿ó³tym, dotarliśmy 
przez malownicze pola i ³¹ki do uzdrowiska Szczaw-
no-Zdrój. Przywita³y nas ³adnie utrzymane i zadbane 
budynki, deptak, park i pijalnia wód z zadaszon¹ hal¹ 
spacerow¹. 

Nieco trudności sprawi³o nam znalezienie wolnego 
miejsca na zjedzenie posi³ku, ale… wystarczy³o odejśæ 
200 metrów od g³ównego deptaka i delektowaliśmy siê 
smacznym obiadem. Po marszu na świe¿ym powietrzu 
apetyty dopisywa³y. 

Dalej ruszyliśmy szlakiem niebieskim i parkiem, 
przez Wzgórze Giedymina, doszliśmy do stacji Wa³-
brzych Miasto, sk¹d wróciliśmy do Wroc³awia. 

Trasa liczy³a ³¹cznie oko³o 17 km z przewy¿szeniem 
538 metrów. Humory dopisywa³y, tempo wycieczki 
by³o odpowiednie, liczba popasów w sam raz, pogoda 
wyśmienita, towarzystwo wyborne. Spêdziliśmy piêkn¹ 
niedzielê w górkach, na świe¿ym powietrzu, odpoczy-
waj¹c od codzienności w otoczeniu przyrody i ludzi 
lubi¹cych „szwêdaæ siê” po nierównościach wiêkszych 
i mniejszych. Czego chcieæ wiêcej? 

Zapraszamy nastêpnym razem. 
 Robert Karczmarczyk

Zagadnienia

zawodowe
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REKOMBINANTY CIRKOWIRUSÓW 
GÊSI (GoCV) KR¥¯¥CE W POPULACJI 

GÊSI DOMOWYCH I DZIKICH 
W OKOLICY JEZIORA GOP£O

Do rodzaju Circovirus i rodziny Circoviridae nale¿¹ 
bezotoczkowe wirusy o dwudziestościennym kapsydzie, 
których materia³em genetycznym jest koliste, transkry-
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bowane dwykierunkowo, jednoniciowe DNA o d³ugości 
oko³o 2 knt. Cirkowirusy izolowano od ró¿nych ga-
tunków ptaków, ssaków a nawet ryb [1, 2]. G³ówn¹ 
konsekwencj¹ zaka¿eñ cirkowirusowych u ptaków jest 
immunosupresja, która prawdopodobnie zwi¹zana jest 
z indukowaniem apoptozy limfocytów [3-6]. Uwa¿a 
siê, ¿e stan ten mo¿e predysponowaæ zaka¿one ptaki 
do wtórnych infekcji bakteryjnych i wirusowych [7].

Cirkowirus gêsi (GoCV) zosta³ po raz pierwszy opisa-
ny na terenie Niemiec przez Soike, i wsp. [8], a przypa-
dek kliniczny dotyczy³ stada gêsi, w którym stwierdzono 
zahamowanie wzrostu i podwy¿szon¹ śmiertelnośæ. 
GoCV notowany by³ równie¿ w innych krajach euro-
pejskich oraz Azji [9-13]. Gêsi zaka¿one GoCV czêsto 
wykazuj¹ niespecyficzne objawy chorobowe jak bie-
gunka i zahamowanie wzrostu. Obserwowano równie¿ 
zaburzenia w opierzaniu siê [14].

Do niedawna baza GenBank zawiera³a jedynie in-
formacje o 40 sekwencjach pe³nych genomów GoCV 
izolowanych od domowych gêsi w Azji (Chiny i Taiwan) 
oraz jedynie 2 genomy z Europy, z których jeden wy-
izolowano od dzikiej gêsi gêgawy (Anser anser) [15]. 
Jezioro Gop³o jest jednym z wa¿niejszych miejsc lêgo-
wych tego gatunku gêsi w Polsce (gnieździ siê tu oko³o 
10% krajowej populacji gêgaw). Miejsce to jest równie¿ 
bardzo wa¿nym punktem przystankowym w trakcie 
wiosennych i jesiennych migracji gêsi pochodz¹cych 
ze Skandynawii i Syberii. Ptaki migruj¹ce, zatrzymuj¹ 
siê tu na nocleg, a ¿erowiska znajduj¹ siê na pobliskich 
³¹kach i polach. Du¿e zagêszczenie ptaków w trakcie 
migracji tworzy idealne warunki do wzajemnej trans-
misji ró¿nych patogenów lub ró¿nych wariantów ge-
netycznych tego samego patogenu. To z kolei sprzyja 
zjawisku rekombinacji genetycznych w obrêbie danego 
gatunku. Utrzymywane w okolicy jeziora Gop³o nie-
wielkie stada gêsi domowych mog¹cych mieæ kontakt 
z odchodami ptaków wolno¿yj¹cych mog¹ byæ tym 
samym nara¿one na zaka¿enie ró¿nymi czynnikami 
chorobotwórczymi pochodz¹cymi od ptaków dzikich. 

Celem badañ by³o oszacowanie wystêpowania 
i korelacji pomiêdzy izolatami GoCV stwierdzanymi 
w populacji gêsi dzikich oraz domowych wystêpuj¹cych 
w rejonie jeziora Gop³o.

Materia³y i Metody
Próbki. Do badañ wykorzystano 20 dzikich gêsi 

nale¿¹cych do 3 gatunków: gêś zbo¿owa (Anser fa-
balis) (8 szt.), gêgawa (Anser anser) (8szt.) oraz gêś 
bia³oczelna (Anser albifrons) (4 szt.) oraz 1 kaczkê krzy-
¿ówkê (Anas platyrhynchos). Ptaki zosta³y odstrzelone 
drog¹ pozyskania ³owieckiego w 2014 r. Dodatkowo 
pobrano próbki od 14 domowych gêsi reprodukcyj-
nych (w chwili uboju) (2014 r.) oraz 5 m³odych gêsi 
rzeźnych pad³ych z powodu aspergilozy (2015r.). Od 
ptaków pobierano wycinki śledziony i w¹troby wielko-
ści oko³o 500mg. Próbki homogenizowano (Tissuely-
ser II, Qiagen, Niemcy), a uzyskany supernatant u¿yto 
do izolacji DNA metod¹ magnetyczn¹ (Janus, Perkin 
Elmer, USA; NucleoMag Tissue Kit, Macherey-Nagel, 
Niemcy).

Detekcja materia³u genetycznego GoCV oraz 
amplifikacja pe³nych genomów tego wirusa. Obec-
nośæ materia³u genetycznego GoCV potwierdzano za 
pomoc¹ uniwersalnej metody nested-PCR, w której 
amplifikacji ulega fragment konserwatywnego genu 
koduj¹cego replikazê (rep) ró¿nych cirkowirusów wy-
stêpuj¹cych u ptaków (16). We wszystkich próbkach, 
które określano jako dodatnie, nieswoiście powielano 
ilośæ kolistego DNA metod¹ Rolling Circle Amplifica-
tion z u¿yciem uniwersalnych starterów i gotowego 
zestawu odczynników (TempliPhi, GE Healthcare, 
USA). Powy¿sze mia³o na celu uzyskanie odpowied-
niej ilości matrycy do amplifikowania pe³nego genomu 
GoCV. Pe³ne genomy GoCV amplifikowano za po-
moc¹ starterów GoCV: GoCV-F 5’-CTS TCT CGW 
GCY CGG GGA TCT GAC-3’ i GoCV-R 5’-CCA 
GGC TCT TCC TCC CAG CKW CTC TT-3’ oraz 
gotowego zestawu odczynników (Kapa HiFI Hotstart 
DNA polymerase, Kapa Biosystems, USA). Powy¿sze 
startery umo¿liwiaj¹ dwukierunkowy odczyt sekwencji 
genomu. Amplikony wycinano z ¿elu agarozowego 
i oczyszczano (MEGA-spin Agarose Gel DNA Extrac-
tion Kit, iNtRON Biotechnology, Korea). Oczyszczone 
produkty klonowano do plazmidu pJET 2.1 (Thermo 
Fisher Scientific, USA) i u¿ywano do transformacji 
kompetentnych E.coli (szczep DH-5). Bakterie ho-
dowano na sta³ym pod³o¿u LB z dodatkiem ampicyliny 
w temperaturze 37oC przez 12 godzin. Po uzyskaniu 
wzrostu pobierano pojedyncz¹ koloniê i namna¿ano 
j¹ w p³ynnym pod³o¿u LB z dodatkiem ampicyliny do 
czasu uzyskania OD600=0.5. Nastêpnie osad bakterii 
poddawano lizie w celu przygotowania do izolacji pla-
zmidowego DNA (DNA-spin Plasmid DNA Extraction 
Kit, iNtRON Biotechnology, Korea). Plazmidowe DNA 
stanowi³o matrycê do sekwencjonowania metod¹ San-
ger. Uzyskane sekwencje sk³adano za pomoc¹ opro-
gramowania DNA Baser V4 (Heracle BioSoft S.R.L.). 

Analizy bioinformatyczne. Zmiennośæ genetyczn¹ 
oznaczano za pomoc¹ pakietu SDT v1.2. Sekwen-
cje zosta³y porównane za pomoc¹ metody MUSCLE, 
nastêpnie analizowane w celu wykrycia rekombina-
cji za pomoc¹ siedmiu odrêbnych metod zawartych 
w pakiecie RDP v.4.70. Za zdarzenie rekombinacyjne 
uznawano takie, które by³o potwierdzone przez mini-
mum 3 metody przy p<0.05. Drzewo filogenetyczne 
uzyskanych w trakcie badañ sekwencji GoCV oraz 
sekwencji dostêpnych w bazie GenBank wygenero-
wano metod¹ maksymalnego prawdopodobieñstwa 
(ML). Analizie poddawano sekwencje po wirtualnym 
usuniêciu wstawek rekombinacyjnych. 

Wyniki i dyskusja
Spośród wszystkich przebadanych próbek, pe³ne 

genomy GoCV uzyskano w przypadku 14 gêsi domo-
wych, trzech gêgaw, trzech gêsi zbo¿owych i jednej gêsi 
bia³oczelnej. Uzyskane genomy wykazywa³y 83-95% 
homologii z genomami GoCV dostêpnymi w bazie 
GenBank. Analiza filogenetyczna genomów uzyska-
nych w trakcie badañ w³asnych oraz tych dostêpnych 
w bazie GenBank pozwoli³a na wyodrêbnienie 17 ge-
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notypów GoCV (I-XVII). Izolaty krajowe nale¿a³y do 
genotypów: IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XVI oraz XVII; 
z kolei izolaty azjatyckie nale¿a³y g³ównie do genoty-
pów III, VIII, VIX i X (Chiny), oraz I, II i XI (Taiwan).

Badania bioinformatyczne wykaza³y obecnośæ sied-
miu unikatowych zdarzeñ rekombinacyjnych w 28 
genomach. Wielkośæ rekombinowanych fragmentów 
wynosi³a od 27% do 50% d³ugości genomu. Wśród 
izolatów krajowych dowody na wyst¹pienie rekombi-
nacji potwierdzono w przypadku genotypów IV, V, VI, 
VII, XIII i XIV. Analiza filogenetyczna przeprowadzona 
na sekwencjach genomów, z których usuniêto wstawki 
rekombinacyjne wykaza³a geograficzne zró¿nicowa-
nie szczepów. Wstawki rekombinacyjne potwierdzo-
no u wszystkich gêsi rzeźnych oraz prawie wszystkich 
gêsi dzikich i zaledwie u dwóch gêsi reprodukcyjnych. 
Wynikaæ to mo¿e z faktu, ¿e wszystkie gêsi reproduk-
cyjne pochodzi³y z jednego stada. Z kolei pochodz¹ce 
z ró¿nych regionów geograficznych gêsi wolno¿yj¹ce 
maj¹ potencjaln¹ mo¿liwośæ wzajemnego kontaktu 
w trakcie wêdrówek, co sprzyja wzajemnej transmisji 
wirusa i powstawaniu rekombinantów. 

Chów gêsi domowych na terenach wystêpowania 
gêsi wolno¿yj¹cych mo¿e umo¿liwiaæ transmisjê pa-
togenów z populacji wolno¿yj¹cej na ptaki domowe. 
Mo¿liwa jest równie¿ transmisja w odwrotnym kierun-
ku. Nasze badania wykaza³y, ¿e wiêkszośæ izolatów po-
chodz¹cych od gêsi dzikich jest daleko spokrewniona 
z izolatami pochodz¹cymi od gêsi domowych. Wielkośæ 
wstawek rekombinacyjnych oraz ich sekwencja suge-
ruj¹ca pochodzenie geograficzne wskazuj¹, i¿ cyrku-
lacja GoCV pomiêdzy wolno¿yj¹cymi, a domowymi 
populacjami gêsi jest stosunkowo niska. Pe³n¹ analizê 
utrudnia sk¹pa ilośæ danych w banku genów, która 
uniemo¿liwia ca³kowite odtworzenie szlaków wêdrów-
ki poszczególnych szczepów GoCV, i potwierdzenie 
miejsc geograficznego powstawania nowych rekom-
binantów tego wirusa.

Piśmiennictwo u autorów. 
Źród³o: 50. Jubil. Konf. Naukowa „Aktualne problemy 
w patologii drobiu”, Polanica Zdrój 28-30 czerwca 2019r.

Piotr Szeleszczuk, Monika Rogala, Joanna Nerc, 
Krzysztof Adamczyk, Beata Dolka, Artur ¯bikowski, 
Adrian ¯urek
Zak³ad Chorób Ptaków, Katedra Patologii i Diagnostyki Wet., 
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

ROZWA¯NE STOSOWANIE ANTYBIO-
TYKÓW W ZRÓWNOWA¯ONEJ PRO-
DUKCJI DROBIARSKIEJ – MIÊDZY 

TEORI¥ A PROZ¥ ¯YCIA*
Realizuj¹c misjê zawodu lekarza weterynarii, w tym 

opiekuj¹cego siê stadami drobiu, konieczne jest zdecy-
dowane podkreślenie, ¿e środki przeciwdrobnoustrojo-
we s¹ niezbêdne w zakresie w³aściwego zapewnienia 

opieki medycznej nad zdrowiem ptaków. Nale¿y mieæ 
jednak świadomośæ, ¿e ka¿de zastosowanie przeciw-
drobnoustrojowych produktów leczniczych weteryna-
ryjnych (PPLW) mo¿e skutkowaæ rozwojem oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe. Ryzyko wzrasta, 
je¿eli takie środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane 
s¹ w niew³aściwy sposób, na przyk³ad w sposób nie-
ukierunkowany (np. leczenie grup zwierz¹t lub stoso-
wanie ich w przypadku opornych szczepów mikroorga-
nizmów), w dawkach poni¿ej stê¿eñ terapeutycznych, 
wielokrotnie lub przez nieodpowiedni okres.

W wytycznych Komisji Europejskiej dotycz¹cych 
rozwa¿nego stosowania środków przeciwdrobno-
ustrojowych w medycynie weterynaryjnej (2015/C 
299/04) szczególnie podkreśla siê, ¿e w systemie 
zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywności pochodzenia 
zwierzêcego stosowanie środków przeciwdrobno-
ustrojowych u zwierz¹t musi byæ zgodne z przepisami 
unijnymi i krajowymi. W szczególności środki prze-
ciwdrobnoustrojowe musz¹ byæ stosowane zgodnie 
z informacjami o produkcie dopuszczonym do obrotu 
(charakterystyk¹ produktu leczniczego [ChPL], ulotk¹ 
do³¹czan¹ do opakowania i etykiet¹). W ChPL wymie-
nione s¹ zatwierdzone wskazania dotycz¹ce stosowania 
weterynaryjnego produktu leczniczego opracowane 
w trakcie procesu oceny ryzyka. Zgodnie z art. 14 Dy-
rektywy 2001/82/WE i art. 31 rozporz¹dzenia (WE) 
nr 726/2004 do wszystkich wniosków o pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu musi byæ za³¹czona ChPL, 
która jest proponowana przez wnioskodawcê, a oce-
niana i w stosownych przypadkach poprawiana przez 
w³aściwy organ lub Komisjê.

Nadmierne stosowanie środków przeciwdrobno-
ustrojowych w medycynie i medycynie weterynaryj-
nej w ostatnich latach przyspieszy³o pojawianie siê 
i rozprzestrzenianie opornych mikroorganizmów. Sy-
tuacja ta uleg³a pogorszeniu wskutek braku inwestycji 
w opracowywanie nowych skutecznych antybiotyków. 
Skala skutków jest wyraźnie widoczna: szacuje siê, ¿e 
ka¿dego roku co najmniej 25 000 pacjentów umiera 
z powodu zaka¿eñ drobnoustrojami opornymi na leki, 
co kosztuje UE 1,5 mld EUR ze wzglêdu na koszty 
opieki zdrowotnej i zmniejszenie wydajności.

Problem racjonalizacji stosowania PPLW w krajowej 
produkcji drobiarskiej zosta³ szeroko podjêty w ramach 
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realizacji grantu unijnego: „PROHEALTH - Sustainable 
intensive pig and poultry production”/„PROHEALTH 
- zrównowa¿ona intensywna produkcja trzody chlew-
nej i drobiu”. Projekt ten by³ realizowany w latach 
2012-2018 przez konsorcjum 22 podmiotów (12 Uni-
wersytetów oraz 10 podmiotów gospodarczych) i fi-
nansowany w ramach 7 Programu Ramowego (PR7). 
Koordynatorem badañ by³ Uniwersytet w Newcastle 
(Wielka Brytania). Realizacja grantu mia³a na celu 
pog³êbienie wiedzy na temat wieloczynnikowych wy-
miarów patologii zwierz¹t zwi¹zanych z intensyfikacj¹ 
produkcji. W ramach tego projektu w Polsce zorganizo-
wano cztery miêdzynarodowe konferencje techniczne 
poświêcone racjonalizacji stosowania środków prze-
ciwdrobnoustrojowych. £¹cznie w konferencjach tych 
(Tab.1.) uczestniczy³o ponad 700 specjalistów, którzy 
wysoko ocenili ich organizacjê i zakres merytoryczny, 
podkreślaj¹c ich praktyczny charakter. 

Doceniaj¹c wagê problemu, patronat honorowy 
nad konferencj¹ PROHEALTH IV w roku 2019 obj¹³ 
Minister Rolnictwa Pan Jan Krzysztof Ardanowski.

Konferencje generalnie promowa³y wprowadzanie 
do krajowej praktyki drobiarskiej za³o¿eñ opracowa-
nych przez Światow¹ Organizacjê Zdrowia Zwierz¹t 
(OIE) w ramach filozofii: „Jeden Świat - Jedna Medy-
cyna - Jedno Zdrowie”. 

Koncepcja „Jedno Zdrowie” (One Health) odnosi 
siê do ochrony zdrowia cz³owieka przy wspó³dzia³aniu 
ochrony zdrowia zwierz¹t oraz uwzglêdnieniu wp³ywów 
środowiska na ludzi i zwierzêta. Bardzo wa¿nym pro-
blemem w kontekście koncepcji „Jedno Zdrowie” jest 
antybiotykoopornośæ, zw³aszcza bakterii wystêpuj¹cych 
u drobiu i groźnych dla zdrowia cz³owieka. Z uwagi 
na szerzenie siê antybiotykooporności chorobotwór-
czych bakterii liczne antybiotyki przestaj¹ byæ skuteczne 
w leczeniu i metafilaktyce chorób cz³owieka i zwierz¹t. 
Z tego wzglêdu, zgodnie z koncepcj¹ „Jedno Zdrowie”, 
producenci drobiu jak i lekarze weterynarii opiekuj¹-
cy siê stadami drobiu s¹ odpowiedzialni za rozwa¿-
ne stosowanie antybiotyków w celu przeciwdzia³ania 
utracie ich skuteczności w leczeniu chorób cz³owieka 
i zwierz¹t. Doświadczenia europejskie wskazuj¹, ¿e 
stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych mo¿e byæ 
ograniczone dziêki skutecznej bioasekuracji, profilakty-
ce nieswoistej (zasiedlanie mikrobiologiczne) oraz pro-
filaktyce swoistej, czyli szczepieniom profilaktycznym. 

Nale¿y d¹¿yæ do opracowania skutecznych programów 
zarz¹dzania zdrowiem stad drobiu zmniejszaj¹cych do 
minimum potrzebê stosowania antybiotyków. Potrzeb-
ne s¹ w tym zakresie szerokie dzia³ania na rzecz środo-
wiska producentów drobiu i lekarzy weterynarii maj¹ce 
na celu edukacjê i transfer praktycznych rozwi¹zañ dla 
prowadzenia zrównowa¿onej produkcji miêsa drobio-
wego i jaj bez udzia³u antybiotyków. Nale¿y zaznaczyæ, 
¿e promocji za³o¿eñ koncepcji „One Health” bardzo 
dobrze s³u¿y³a te¿ konferencja „Zrównowa¿ona pro-
dukcja jako kierunek rozwoju Polskiej Bran¿y Dro-
biarskiej: Antybiotyki” zorganizowana przez Krajow¹ 
Radê Drobiarstwa - Izbê Gospodarcz¹ pod patronatem 
naukowym SGGW w dniu 25 maja 2017 roku, któ-
ra potwierdzi³a determinacjê producentów drobiu we 
wprowadzeniu zasad rozwa¿nego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych.

Wed³ug szacunków specjalistów, z powodu opor-
ności bakterii na leki do 2050 roku co 3 sekundy bê-
dzie umieraæ jedna osoba, jeśli produkcja zwierzêca 
zu¿ywaj¹ca 73% wszystkich antybiotyków na świecie 
nie podejmie energicznych dzia³añ racjonalizuj¹cych 
stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych!

W dniu 25 października 2018 roku Parlament Eu-
ropejski zatwierdzi³ przepisy wprowadzaj¹ce zakaz 
prewencyjnego, masowego podawania antybiotyków 
zdrowym zwierzêtom od stycznia 2022 roku, co nie 
pozostawia w¹tpliwości, ¿e alternatywne metody ich 
oszczêdzania musz¹ byæ pilnie wprowadzone.

W ramach projektu PROHEALTH powo³ano niefor-
maln¹ Uniê „STOP - antybiotykom w produkcji dro-
biarskiej”. Inicjatywa ta, w sk³ad której weszli uczest-
nicz¹cy w konferencjach technicznych PROHEALTH 
specjaliści patolodzy drobiu i producenci, przyjmowa³a 
deklaracje dotycz¹c¹ rozwa¿nego stosowania antybio-
tyków określane jako „Ustalenia z Jachranki”. Pierwszy 
taki dokument zatwierdzono podczas spotkania pato-
logów drobiu i przedstawicieli producentów (KRD-IG, 
KIPDIP) na II Miêdzynarodowej Konferencji Technicz-
nej PROHEALTH: „Teoria i praktyka koncepcji „Jedno 
Zdrowie” w zrównowa¿onej produkcji drobiarskiej”, 
która odby³a siê w Jachrance w dniu 17.06.2016. 
Z kolei podczas IV konferencji w dniu 15.02.2019 
przyjêto „Ustalenia z Jachranki II” (Ryc.1.). 

Zgodnie z zaleceniami unijnymi nale¿y podj¹æ dzia-
³ania maj¹ce na celu unikanie czêsto powtarzaj¹cego 

siê grupowego stosowania 
leków u drobiu w celach 
profilaktycznych, które za-
zwyczaj przeprowadza siê 
bezpośrednio przed trans-
portem jednodniowych 
piskl¹t lub po nim, lub 
w niektórych przypadkach 
w celu ograniczenia strat 
produkcyjnych.

Nale¿y ca³kowicie za-
przestaæ podawania środ-
ków przeciwdrobnoustro-
jowych do jaj (in ovo) lub Tab.1. Miêdzynarodowe Konferencje Techniczne PROHEALTH organizowane przez SGGW
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parenteralnego ich podawania jednodniowym pisklê-
tom w wylêgarniach, chyba, ¿e jest to uzasadnione 
wyj¹tkowymi przyczynami opisanymi wyraźnie w kra-
jowych lub regionalnych wytycznych.

W wylêgarniach drobiu nale¿y rejestrowaæ ka¿dy 
przypadek zastosowania środków przeciwdrobnoustro-
jowych in ovo i udostêpniaæ takie rejestry na wniosek 
w³aściwych organów.

Nie nale¿y stosowaæ środków przeciwdrobnoustro-
jowych rutynowo niezw³ocznie po dostarczeniu jed-
nodniowych piskl¹t na fermê. Na tym etapie mo¿na 
unikaæ profilaktycznego stosowania środków przeciw-
drobnoustrojowych, zapewniaj¹c odpowiednie warunki 
zoohigieniczne w wylêgarni drobiu i dobre zarz¹dzanie 
produkcj¹ jednodniowych piskl¹t (np. kontrolê tem-
peratury, higienê oraz stymulacjê pobierania paszy 
i picia).

Zarz¹dzanie szczepieniami powinno obejmowaæ sto-
sowanie środków pozwalaj¹cych na unikniêcie reakcji 
stresowej i zwiêkszanie dostêpności autoszczepionek.

Nale¿y unikaæ stosowania środków przeciwdrob-
noustrojowych w przypadku chorób niezakaźnych 
o ograniczonych zaka¿eniach wtórnych. Aby zapobiec 
nawrotom takich chorób, nale¿y dokonywaæ oceny 
programów hodowlanych, zarz¹dzania i organizacji 
chowu.

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania siê oporno-
ści na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi nale¿y 
zakazaæ stosowania cefalosporyn trzeciej i czwartej 
generacji w odniesieniu do drobiu (w tym jaj).

Precyzyjna odpowiedź na powszechnie zadawane 
przez konsumentów pytanie czy w krajowej produkcji 
drobiarskiej stosujemy nadmierne ilości przeciwdrob-
noustrojowych produktów leczniczych weterynaryj-
nych nie jest niestety mo¿liwa. Mimo, ¿e od 2011 
roku w Polsce rejestrowana jest ca³kowita sprzeda¿ 

PPLW, to brak jest szcze-
gó³owych danych w odnie-
sieniu do poszczególnych 
grup zwierz¹t, których 
produkty wykorzystuje siê 
jako środki ¿ywieniowe. 
W roku 2011 zu¿ycie an-
tybiotyków w Polsce sza-
cowano na 475 ton, zaś 
w roku 2016 wartośæ ta 
by³a o 98 ton wy¿sza, co 
stanowi³o wzrost o oko³o 
17%. Oczywiście w tym 
okresie produkcja zwierzê-
ca, zw³aszcza w sektorze 
drobiarskiej znacznie wzro-
s³a. Niemniej jednak bior¹c 
pod uwagê ¿e w roku 2011 
w Polsce zu¿ycie PPLW wy-
nosi³o 127,3 mg/PCU, 
to w roku 2016 wartośæ 
ta by³a o oko³o 2% wy¿-
sza mimo obni¿aj¹cej siê 
dynamiki wielkości sprze-

da¿y. Jest to niestety bardzo niekorzystne zjawisko 
w porównaniu z innymi krajami, w których spadek ten 
by³ zdecydowanie bardziej dynamiczny. Przyk³adowo 
w Holandii w roku 2010 do wyprodukowania jednego 
kg miêsa u¿ywano 146,1 mg/PCU antybiotyków, zaś 
po 6 latach od wprowadzenia narodowych progra-
mów rozwa¿nego ich stosowania zu¿ycie to spad³o do 
wartości 52,7 mg/PCU czyli do 36%. Jest istotne, 
¿e średnia unijna sprzeda¿ antybiotyków u¿ywanych 
w weterynarii w okresie od 2011 do 2016 roku spad³a 
o 20%. W Polsce wed³ug szacunków za rok 2016 
zu¿ywamy oko³o 600 ton leków przeciwbakteryjnych. 
Nasz kraj zajmuje te¿ niechlubne 2. miejsce w Europie 
pod wzglêdem zu¿ycia w chowie zwierz¹t „Krytycznie 
Wa¿nych Antybiotyków” (tj. „leków ostatniej szansy” 
w leczeniu chorób ludzi). W uproszczeniu mo¿na przy-
j¹æ, ¿e w roku 2016 do wyprodukowania 1 kg miêsa 
(PCU) w Polsce zu¿yto 129,4 mg antybiotyków (średnia 
unijna dla 30 krajów to 124,6 mg).

W Polsce zarejestrowanych jest ³¹cznie 25 substancji 
czynnych nale¿¹cych do 10 grup zwi¹zków o dzia³a-
niu przeciwbakteryjnym. Co oczywiście nie stawia nas 
w czo³ówce krajów unijnych. Przyk³adowo w Wielkiej 
Brytanii zarejestrowanych jest 12 takich substancji we 
Francji 19 w Hiszpanii 17 i w Niemczech 22. W ba-
daniach krajowych przedstawionych ostatnio przez 
Majewskiego informacje na temat stosowania antybio-
tyków w 150 stadach kurcz¹t brojlerów pochodz¹cych 
z Polski pó³nocno-zachodniej wskazuj¹, ¿e tylko 2% 
analizowanych stad nie by³o leczonych antybiotykami 
w okresie odchowu. Budzi niepokój równie¿, ¿e w 4% 
stad stosowano piêciokrotnie cykle terapeutyczne 
z u¿yciem PPLW, a 70% stad by³o leczone co najmniej 
trzema preparatami. Wed³ug cytowanego autora zdecy-
dowana wiêkszośæ terapii w stadach brojlerów kurzych 
by³a prowadzona z u¿yciem antybiotyków beta lakta-

Ryc. 1. Ustalenia przyjête, jako deklaracja, podczas spotkania patologów drobiu i przedstawicieli 
producentów na IV Miêdzynarodowej Konferencji Technicznej PROHEALTH: „Zarz¹dzanie 
rozwa¿nym stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych w zrównowa¿onej produkcji dro-
biarskiej”. Jachranka, 15.02.2019
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mowych. Równie¿ stosowanie fluorochinolonów by³o 
czêste i stanowi³o 18,9% wszystkich kuracji, podobnie 
jak w przypadku polipeptydów czyli kolistyny 18,7%.

Jak określono w art. 2 rozporz¹dzenia (WE) nr 
1177/2006 nie nale¿y stosowaæ środków przeciw-
drobnoustrojowych, jako szczególnej metody zwal-
czania Salmonelli u drobiu. Te wytyczne powinny 
byæ podstaw¹ do opracowywania zasad racjonalnego 
stosowania antybiotykoterapii zgodnie z zasad¹ „Tak 
ma³o jak to jest mo¿liwe, ale tak czêsto, jak to jest ko-
nieczne!” w odniesieniu do przeciwdrobnoustrojowych 
produktów leczniczych weterynaryjnych. Zdaniem au-
torów cel, jaki stawia sobie „UNIA - Stop antybiotykom 
w produkcji drobiarskiej”, zostanie osi¹gniêty, jeśli do 
wyprodukowania 1 kg miêsa drobiowego zostanie 
zu¿yte mniej ni¿ 50 mg PPLW. Wydaje siê, ¿e po-
dejmowane przez środowisko dzia³ania w nieodleg³ej 
przysz³ości przyczyni¹ siê do realizacji tego celu.

Jest oczywiste, ¿e w terapii chorób bakteryjnych 
w kraju winny byæ stosowane produkty lecznicze wete-
rynaryjne oficjalnie zarejestrowane dla drobiu. Opiniê 
publiczn¹ zbulwersowa³y i nadal bulwersuj¹ sensacje 
medialne o nielegalnym rynku zakazanych do stoso-
wania leków (chloramfenikol, metroniadazol, itp.). Nie 
wydaje siê jednak, by ten nielegalny proceder, czyli tzw. 
„beczki” stanowi³ istotny fragment rynku farmaceuty-
ków dla drobiu. Innym zagadnieniem jest niezgodne 
z prawem stosowanie surowców farmaceutycznych, 
dotyczy to zw³aszcza tetracyklin i kwasu acetylosalicy-
lowego. W tabeli 2 podano generalne wskazania, co 
do antybiotykoterapii wybranych chorób bakteryjnych 
drobiu, sporz¹dzone na podstawie w³asnych doświad-
czeñ oraz przegl¹du piśmiennictwa.

Wyzwaniem dla wszystkich podmiotów dzia³aj¹cych 
w bran¿y drobiarskiej, a szczególnie dla lekarzy wete-
rynarii, jest profesjonalna i skuteczna ochrona zdro-
wia stad drobiu, zw³aszcza w świetle zmieniaj¹cych siê 
przepisów prawnych i nieodwracalnej konieczności 
racjonalnego stosowania środków przeciwdrobno-
ustrojowych. Planowane w ramach narodowego pla-
nu ochrony antybiotyków w weterynarii wymagania 
stawiaj¹ nowe wyzwania dla specjalistów, patologów 

drobiu w zakresie organi-
zacji produkcji drobiarskiej 
uwzglêdniaj¹cej dobrostan 
i biobezpieczeñstwo oraz 
racjonalne stosowanie 
przeciwdrobnoustrojowych 
weterynaryjnych produk-
tów leczniczych.

Jeśli polski sektor dro-
biarski ma pozostaæ kon-
kurencyjny i rozwijaæ siê 
dynamicznie zdobywaj¹c 
nowe rynki eksportowe, 
musi rozwi¹zaæ problem 
ograniczania stosowania 
środków przeciwdrobno-
ustrojowych, jest bowiem 
pewne, ¿e tylko podmioty, 

które bêd¹ potrafi³y produkowaæ bez antybiotyków 
utrzymaj¹ siê na rynku! Ponadto jest tylko kwesti¹ 
czasu, kiedy przepisy unijne ograniczaj¹ce stosowanie 
terapeutyków przeciwbakteryjnych zostan¹ ostatecznie 
opracowane i wdro¿one we wszystkich krajach Wspól-
noty! Produkcja miêsa drobiowego i jaj bez antybioty-
ków jest mo¿liwa, wymaga jednak wspólnego dzia³ania 
ca³ej bran¿y drobiarskiej w zakresie wdra¿ania zasad 
zrównowa¿onej produkcji.

Piśmiennictwo u autorów. 
*Praca finansowana ze środków finansowych na naukê w roku: 
2018 przyznanych na realizacjê projektu miêdzynarodowego 
wspó³finansowanego nr 4084/7.PR/2018/2
Źród³o: 50. Jubil. Konf. Naukowa „Aktualne problemy 
w patologii drobiu”, Polanica Zdrój 28-30 czerwca 2019r.

lek. wet. Tomasz Jaskólski
Smart Nanotechnologies S.A. 
tomasz.jaskolski@silveco.com.pl

NANOTECHNOLOGIA
INNOWACYJNE PREPARATY 

W KOREKCJI RACIC
Ju¿ od zarania dziejów ludzkośæ stosuje materia-

³y i substancje chemiczne oparte na mechanizmach 
bêd¹cych przedmiotem zainteresowania wspó³cze-
snej nanotechnologii. Niestety ówczesny stan wiedzy 
uniemo¿liwia³ wyjaśnienie obserwowanych zjawisk 
i kierowanie procesami chemicznymi pod k¹tem syn-
tezy nanostruktur. Przedmiotem dzia³alności firmy s¹ 
prace badawczo rozwojowe, których celem jest opra-
cowywanie, wytwarzanie i dystrybucja innowacyjnych 
komponentów chemicznych. Nasze autorskie produkty 
takie jak nanoproszki, nanokoloidy czy nanokompozy-
ty, kierowane s¹ do szerokiego grona przedsiêbiorców, 
którzy poszukuj¹ innowacyjnych rozwi¹zañ, pozwa-
laj¹cych na uzyskanie nowych, po¿¹danych cech dla 
swoich produktów.

Tab. 2. Ogólne zalecenia do stosowania terapeutyków w wybranych chorobach/zaka¿eniach 
bakteryjnych u drobiu (8)
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Jednym z g³ównych, a zarazem najszybciej rozwi-
jaj¹cych siê dzia³ów firmy, jest dzia³ produktów prze-
znaczonych na rynek zoologiczno-weterynaryjny. 
Obejmuje on swoj¹ ofert¹ innowacyjne preparaty do 
dezynfekcji marki Silveco, preparaty do pielêgnacji skó-
ry zwierz¹t hodowlanych i towarzysz¹cych oraz seriê 
preparatów stosowanych w trakcie korekcji racic u by-
d³a. Kulawizny s¹ obecnie jednym z najwa¿niejszych 
problemów zdrowotnych dotykaj¹cych stada byd³a 
mlecznego. Pod wzglêdem strat ekonomicznych jakie 
ponosz¹ hodowcy, schorzenia narz¹du ruchu plasuj¹ 
siê w nastêpnej kolejności tu¿ za mastitis i problemami 
rozrodu. Z najnowszych dostêpnych danych wynika, 
¿e poziom brakowania na fermie z powodu kulawizn 
wynosi od kilku do nawet kilkudziesiêciu procent w eks-
tremalnych przypadkach. Linia preparatów Silveco 
stosowanych podczas korekcji racic wyró¿nia siê in-
nowacyjnym sk³adem opartym na nanocz¹steczkach 
srebra, prost¹ form¹ aplikacji i przede wszystkim bar-
dzo wysok¹ skuteczności¹ dzia³ania. Zawarte w nich 
nanokompleksy srebra wykazuj¹ wysoka aktywnośæ 
w zwalczaniu bakterii, grzybów, dro¿d¿aków i wirusów. 

SILVECO Krem do regeneracji rogu racicowego jest 
preparatem s³u¿¹cym do stosowania w obrêbie rogu 
puszki racicowej, szczeg. gdy wystêpuj¹ w nim mikro-
urazy lub ubytki powsta³e np. wskutek konieczności usu-
niêcia zmienionej chorobowo tkanki podczas korekcji. 
SILVECO Krem zastosowany na oczyszczon¹, zdezyn-
fekowan¹ powierzchniê hamuje rozwój groźnych mikro-
org. chorobotwórczych. Dziêki zastosowaniu sk³adników 
o zwiêkszonej przenikalności, zabezpiecza nie tylko po-
wierzchniê ale te¿ g³êbsze warstwy puszki racicowej. 
T³uszczowa baza kremu od¿ywia, chroni i wzmacnia róg 
racicowy, a tak¿e stymuluje jego odbudowê. 

SILVECO ¯el do stosowania na skórê jest prepara-
tem s³u¿¹cym do stosowania przede wszystkim w trak-
cie zabiegów korekcji racic, profilaktycznie a tak¿e 
gdy zauwa¿one zostan¹ zmiany skórne. Jest szcze-
gólnie pomocny w zwalczaniu zapalenia skóry szpary 
miêdzypalcowej, zapalenia skóry palca czy zanokcicy. 
Innowacyjna formu³a ¿elu dog³êbnie od¿ywia, chroni 
i wzmacnia skórê w okolicy racicy. Chroni przed wnika-
niem chorobotwórczych mikroorganizmów w g³êbsze 
warstwy skóry. Konsystencja produktu umo¿liwia ³atw¹ 
aplikacjê a jego przyczepnośæ zapewnia przyleganie do 
zmienionych chorobowo miejsc. 

Aerozol Silveco Derm zawieraj¹cy aktywne formy 
srebra przeznaczony jest do higieny skóry zwierz¹t 
hodowlanych. Doskonale zabezpiecza miejsca aplikacji 
przed rozwojem patogenów, stosowany jako produkt 
wspomagaj¹cy równie¿ podczas przeprowadzania za-
biegów korekcji racic. 

Silveco Krem, Silveco ̄ el oraz Silveco Derm stano-
wi¹ bardzo skuteczn¹ alternatywê dla preparatów za-
wieraj¹cych antybiotyki w swoim sk³adzie, szczególnie 
obecnie, kiedy nadu¿ywanie antybiotyków na fermach 
jest niestety nagminne.

Źród³o: XXI Miêdzyn. Konf. Naukowa „Profilaktyka chorób 
prze¿uwaczy - jak nie stosowaæ antybiotyków?” 
Polanica-Zdrój 24-25 maja 2018r.

Sabine Schäfer-Somi
Platform for AI and ET, Vetmeduni Vienna (A)
Email: sabine.schaefer@vetmeduni.ac.at

MASTOPATIE STARSZYCH SUK 
I KOTEK, KASTROWANYCH 

I NIEKASTROWANYCH 
Wprowadzenie
Aktualnie, wiedza na temat metropatii ma³ych zwie-

rz¹t dotyczy g³ównie patogenezy, a w szczególności 
skupia siê na przyczynach oraz pod³o¿u genetycznym, 
jak równie¿ na poszukiwaniu nowych mo¿liwości dia-
gnostycznych i terapeutycznych. Zmiany zapalne 
gruczo³u mlekowego wystêpuj¹ stosunkowo rzadko 
u starszych suk, czy kotek w porównaniu z m³odszymi 
zwierzêtami. Natomiast czêstośæ wystêpowania zmian 
rozrostowych, a szczególnie nowotworów gruczo³u 
mlekowego, wzrasta z wiekiem. W ostatniej dekadzie 
zosta³y przeprowadzone rozmaite badania na temat 
predyspozycji rodzinnych oraz dziedziczenia mutacji, 
sprzyjaj¹cych rozwijaniu siê nowotworów gruczo³u mle-
kowego. Szczególne starania podjêto by oceniæ wp³yw 
rasy na czêstośæ wystêpowania nowotworów gruczo³u 
mlekowego, przy zastosowaniu badañ asocjacyjnych 
ca³ego genomu (GWAS, ang. genome-wide association 
studies), które s¹ kontynuowane. Równolegle znaczn¹ 
czêśæ badañ stanowi¹ poszukiwania markerów mo-
lekularnych, które maj¹ na celu u³atwiæ postawienie 
trafnego rokowania oraz podjêcie decyzji. Od kiedy 
wzros³a nasza wiedza na temat czynników wywo³uj¹-
cych rozwój nowotworu gruczo³u mlekowego, wyso-
kim zainteresowaniem ciesz¹ siê równie¿ badania nad 
komórkami macierzystymi gruczo³u mlekowego oraz 
rakowymi komórkami macierzystymi. 

Regulacja rozwoju gruczo³u mlekowego 
(mammogenezy)
Gruczo³ mlekowy jest zmodyfikowanym, apokryno-

wym, cewkowo-pêcherzykowym gruczo³em potowym, 
który podlega kontroli gruczo³ów dokrewnych i jest 
zale¿ny od cyklu p³ciowego. Proliferacja i funkcja gru-
czo³u regulowane s¹ g³ównie przez hormony p³ciowe, 
ale tak¿e poprzez inne hormony, takie jak: somatotro-
pina, prolaktyna, glukokortykoidy i czynniki wzrostu. 
U suk i kotek, które nie zasz³y w ci¹¿ê, nieaktywna 
tkanka gruczo³u sutkowego podlega funkcjonalnemu 
przeorganizowaniu w drugiej po³owie fazy lutealnej, 
prowadz¹c do rozwoju ci¹¿y rzekomej z powiêkszeniem 
gruczo³u i w 20% przypadków prowadz¹c do laktacji. 
Steroidowe hormony p³ciowe wp³ywaj¹ na gruczo³ po-
przez pobudzenie specyficznych dla nich receptorów. 
W tkance gruczo³u sutkowego podczas normalnego 
cyklu p³ciowego silnie zmienia siê ekspresja steroido-
wych hormonów p³ciowych, a tak¿e receptorów dla 
estrogenu i progesteronu. Co wiêcej, zale¿nie od fazy 
cyklu obserwuje siê ich zmienne stosunki. Kolejne re-
ceptory, takie jak receptory czynnika wzrostu, rodzina 
receptorów insulinowych, receptor somatostatyny-2 
i receptor erytropoetyny równie¿ odgrywaj¹ rolê w pro-
liferacji i kontroli funkcji gruczo³u, zale¿nie od fazy 
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cyklu p³ciowego. Bardzo wa¿na jest lokalna funkcja 
progesteronu, który od pocz¹tku okresu dojrza³ości 
p³ciowej wp³ywa na gruczo³owe komórki macierzyste, 
a tym samym mo¿e ju¿ we wczesnym wieku indukowaæ 
pocz¹tek procesu nowotworowego w gruczole mleko-
wym (Timmermans-Sprang i in. 2017). 

Choroby nieproliferacyjne gruczo³u mlekowgo

Zapalenie gruczo³u mlekowego (mastitis)
U starszych suk i kotek zapalenie gruczo³u mle-

kowego w wiêkszości rozwija siê w przypadku ci¹¿y 
rzekomej z powodu akumulacji mleka i wstêpuj¹cych 
zaka¿eñ na tle ró¿nych bakterii. Rzadko zapalenie gru-
czo³u mlekowego rozwija siê pourazowo lub w wyniku 
infekcji rozprzestrzeniaj¹cej siê drog¹ zstêpuj¹c¹ (drog¹ 
hematogenn¹). U kotek mastitis wystêpuje rzadziej ni¿ 
u suk (Wiebe i Howard 2009). 

Ostre zapalenie gruczo³u mlekowego z bólem, go-
r¹czk¹, kulawizn¹ i patologicznymi wydzielinami jest 
dośæ czêsto obserwowane. Natomiast podkliniczne 
i przewlek³e zapalenie gruczo³u mlekowego jest trud-
niejsze do zdiagnozowania, co wiêcej, wymaga specjal-
nego leczenia. Aby postawiæ trafn¹ diagnozê obowi¹z-
kowe s¹: znajomośæ objawów klinicznych, wykonanie 
badania ultrasonograficznego jamy brzusznej i gruczo³u 
mlekowego, zbadanie wydzieliny mleka (cytologia, od-
czyn pH i chlorki) oraz ocena parametrów krwi, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem leukocytów. Nastêpnie 
ró¿nicuje siê miêdzy ostrym, zgorzelinowym zapale-
niem gruczo³u mlekowego, laktostaz¹, przekrwieniem 
gruczo³u mlekowego oraz chronicznym/podklinicznym 
zapaleniem gruczo³u mlekowego (Vasiu i wsp. 2017). 
W przypadku stanu zapalnego odczyn pH wydzieliny/
mleka przewa¿nie staje siê zasadowy, ale nie w przy-
padku przekrwienia gruczo³u mlekowego. Nale¿y wzi¹æ 
to pod uwagê, gdy konieczne jest zastosowanie anty-
biotyku. 

Ponadto nale¿y pamiêtaæ, i¿ niektóre antybiotyki nie 
bêd¹ skuteczne w przewlek³ym zapaleniu gruczo³u mle-
kowego. Samo badanie ultrasonograficzne nie pozwoli 
odró¿niæ zapalenia od nowotworu. Jednak przydatne 
w postawieniu diagnozy mog¹ okazaæ siê: technika 
Power Doppler oraz ocena echostruktury (Mülazimoglu 
i wsp. 2016). Niedawno zbadano stê¿enie bia³ka C-
-reaktywnego (CRP, ang. C-reactive protein) w wydzie-
linach mleka i surowicy u suk z mastitis w odniesieniu 
do suk ze zdrow¹ tkank¹ gruczo³u. Ró¿nica miêdzy 
chorymi i zdrowymi sukami by³a znaczna, ale wartośæ 
referencyjna ró¿ni³a siê w zale¿ności od badanego 
materia³u. 

Optymalny punkt odciêcia dla postawienia diagno-
zy wynosi³ 5 μg/ml dla CRP w mleku (czu³ośæ 63%, 
swoistośæ 100%), natomiast 10 μg/ml dla stê¿enia 
CRP badanego w surowicy (Vasiu i in., 2017). Nowo-
czesne podejście do terapii zapalenia gruczo³u mleko-
wego obejmuje podanie antybiotyku, niesterydowych 
leków przeciwzapalnych, czasami leczenie miejscowe, 
a w przypadku zgorzelinowego zapalenia gruczo³u mle-
kowego nawet interwencjê chirurgiczn¹.

Choroby proliferacyjne gruczo³u mlekowgo

W³ókniakogruczolak (Fibroadenomatoza)
Termin fibroadenomatoza opisuje szybki, ³agodny 

wzrost zrêbu gruczo³u mlekowego i nab³onka przewo-
dów, który wystêpuje g³ównie u kotek, ale tak¿e spo-
radycznie obserwuje siê go u suk. Choroba wystêpuje 
u oko³o 5% suk z guzami gruczo³u mlekowego. Czê-
sto w³ókniakogruczolakom towarzysz¹ liczne torbiele 
wype³nione p³ynem. Zjawisko rozrostu zrazikowego 
z proliferacj¹ nab³onka kana³ów gruczo³owych mo¿na 
odró¿niæ od rozrostu w³óknisto-nab³onkowego, który 
opisuje ogólne powiêkszenie ca³ego gruczo³u (w fazie 
metestrus). U starszych kotek fibroadenomatoza jest 
g³ównie zwi¹zana z podawaniem gestagenów w du¿ych 
dawkach. Natomiast rola estrogenów nie jest jasna. Do-
tkniêta chorob¹ tkanka zawiera du¿¹ liczbê receptorów 
dla progesteronu i ma³¹ liczbê receptorów dla estrogenu. 
W leczeniu w³ókniakogruczolaka zalecany jest aglepri-
ston (10 mg/kg w 1. i 2. dniu, a nastêpnie 1xtydzieñ, 
przez 3-5 tygodni (Jurka i Max 2009). Ponadto w terapii 
dodatkowo pomocne mog¹ byæ niesterydowe leki prze-
ciwzapalne i antybiotyki. W przypadku braku leczenia 
mog¹ wyst¹piæ powik³ania. Szczególnie u kotek mo¿e 
rozwin¹æ siê martwica niedokrwienna i zakrzepica.

Nowotwory gruczo³u mlekowego
Nowotwory gruczo³u mlekowego s¹ czêst¹ chorob¹ 

u starzej¹cych siê suk i kotek. Czêstośæ wystêpowa-
nia wynosi 30-55% wszystkich nowotworów u suk 
i 17% wszystkich nowotworów u kotek (Misdorp 2002, 
2008). Chocia¿ czêstośæ wystêpowania u kotek jest 
mniejsza, rozpoznaje siê wiêcej zmian z³ośliwych ni¿ 
u suk. Podczas gdy u kotek a¿ 80% guzów jest z³ośli-
wych, to u suk diagnozuje siê jedynie 50% z³ośliwych 
nowotworów. Raki gruczo³u mlekowego kotek (FMC, 
ang. feline mammary carcinomas) s¹ agresywnymi 
nowotworami, w przypadku których ca³kowity czas 
prze¿ycia chorych kotek wynosi 6-12 miesiêcy. Guzy 
te s¹ obecnie intensywnie badane z powodu podobieñ-
stwa do ludzkiego raka piersi (Hassan i wsp. 2017). 
Maj¹ tendencjê do wystêpowania owrzodzeñ, silnego 
nacieku zapalnego oraz przerzutów.

Przyczyny wystêpowania nowotworów gruczo³u 
mlekowego
Jako g³ówn¹ przyczynê uznaje siê pod³o¿e genetycz-

ne. Zarówno u kotów, jak równie¿ u psów opisano 
predyspozycje rodzinne i rasowe. Wśród psów, miêdzy 
innymi, predysponowane s¹ pudle i psy myśliwskie. 
Równie¿ koty syjamskie maj¹ dwukrotnie wiêksze ryzyko 
rozwiniêcia siê FMC w porównaniu z innymi rasami 
(Hassan i in. 2017). Ponadto zbadano liczne aberracje 
genowe, czasami odnajdywano ró¿ne aberracje w kilku 
guzach u jednego zwierzêcia. W miêdzyczasie prowadzo-
ne s¹ badania dotycz¹ce zwi¹zku badañ asocjacyjnych 
ca³ego genomu (GWAS) z ras¹, w celu systematycznej 
oceny wp³ywu genetyki rasy na wystêpowanie choroby. 
Poza genetyk¹, podawanie steroidowych leków hor-
monalnych oraz wiek s¹ czynnikami, które prawdopo-
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dobnie równie¿ przyczyniaj¹ siê do patogenezy guzów 
gruczo³u mlekowego. Szczególnie progesteron mo¿e 
stymulowaæ komórki do przekszta³cenia siê w rakowe 
komórki macierzyste, predysponuj¹c do rozpoczêcia 
rozwoju guzów sutka ju¿ przed wyst¹pieniem pierwszej 
rui (Timmermans-Sprang i in. 2017). Podobnie, nie-
które gestageny mog¹ indukowaæ proces nowotworowy 
w obrêbie gruczo³u mlekowego, zw³aszcza gdy przez 
d³u¿szy czas stosowano je w wysokich dawkach. Mimo 
tego, ¿e hormony p³ciowe maj¹ znacz¹cy wp³yw na roz-
wój guzów gruczo³u mlekowego, sterylizowanie suk po 
pierwszej cieczce nadal znacznie zmniejsza czêstośæ wy-
stêpowania tych nowotworów. Podobnie sterylizowanie 
kotek przed 1 rokiem ¿ycia znacz¹co zmniejsza ryzyko 
wyst¹pienia guzów (Overlay i wsp. 2005). Niew¹tpliwie 
powstawanie nowotworów gruczo³u mlekowego uwa¿a 
siê za wieloczynnikowe. Dodatkowo uznaje siê, i¿ do 
jego patogenezy mog¹ przyczyniaæ siê mniej specyficzne 
czynniki, takie jak oty³ośæ, toksyczne czynniki rakotwór-
cze oraz reakcje immunologiczne.

Diagnostyka oraz rokowanie w nowotworach 
gruczo³u mlekowego
Trafna diagnoza i określenie stadium procesu no-

wotworowego s¹ wa¿ne, aby przedstawiæ w³aścicielowi 
realistyczne rokowanie. Po przeprowadzeniu wywiadu, 
zwierzê powinno zostaæ przebadane klinicznie pod k¹-
tem ogólnego stanu zdrowia. Nale¿y przeprowadziæ ba-
danie uk³adu moczowo-p³ciowego, w tym waginoskopii 
i cytologii pochwy, aby określiæ fazê cyklu. Nastêpnie 
ogl¹danie i omacywanie gruczo³u mlekowego, wêz³ów 
ch³onnych pachwinowych i pachowych. Niezbêdne jest 
badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, szczególnie 
macicy, jajników i wêz³ów ch³onnych.

Badanie ultrasonograficzne gruczo³u piersiowego 
w trybie B-mode nie u³atwi postawienia w³aściwego 
rozpoznania. W tym celu nale¿y wprowadziæ zaawanso-
wane techniki, takie jak ultrasonografiê dopplerowsk¹ 
lub w szczególności przeprowadziæ ocenê echostruktu-
ry guzów w trybie B-mode, która okaza³a siê u¿yteczna 
w ró¿nicowaniu guzów ³agodnych i z³ośliwych (Mülazi-
moglu et al 2016). Jednak wyniki musz¹ byæ ostro¿nie 
interpretowane, bior¹c pod uwagê ró¿ne urz¹dzenia 
ultrasonograficzne i ustawienia aparatu.

Biopsja aspiracyjna cienkoig³owa (FNAB ang. fine 
needle aspiration biopsy) ma nisk¹ czu³ośæ w nowo-
tworach, których komórki charakteryzuj¹ siê dobrym 
zró¿nicowaniem. Jak dot¹d w badaniach naukowych 
czu³ośæ/swoistośæ dla nowotworów z³ośliwych wyno-
si³a 88%/96%. Korelacja miêdzy FNAB a badaniem 
histopatologicznym wynosi od 67,5 do 97%. W przy-
padku powiêkszonych wêz³ów ch³onnych, ich biopsja 
(technik¹ FNA) u³atwia ustalenie, czy wêze³ ch³onny 
powinien zostaæ usuniêty, czy nie.

Guzy gruczo³u mlekowego charakteryzuj¹ siê zmien-
n¹ liczb¹ receptorów, któr¹ mo¿na wykorzystaæ do 
celów diagnostycznych. Zmniejszona ekspresja re-
ceptorów, takich jak: receptory estrogenu alfa (ER, 
ESR1), receptor progesteronu (P4) (ProlRR), receptor 
prolaktyny (PRL) i receptor hormonu wzrostu (GHR) 

jest zwi¹zana z poziomem zró¿nicowania tkanki nowo-
tworowej i z³ośliwości¹. Inne receptory, takie jak recep-
tor 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER-
2), wskazuj¹ na z³ośliwośæ, gdy ulegaj¹ nadmiernej 
ekspresji, podobnie jak nadekspresja cyklooksygenazy 
(COX) -2, która wi¹¿e siê ze zwiêkszon¹ angiogenez¹. 
HER-2 i COX-2 s¹ cennymi markerami prognostycz-
nymi zarówno u kotów jak i psów (De Campos i wsp. 
2016). Markerami proliferacji komórek s¹: wskaźnik 
proliferacyjny (Ki-67), bia³ko 1 wi¹¿¹ce topoizomerazê 
IIbeta (TopP1) i MIB-1. Natomiast markerem angio-
genezy jest naczyniowo-śródb³onkowy czynnik wzrostu 
(VEGF) (De Campos i wsp. 2016). Szczególnym przy-
padkiem jest potrójny negatywny rak piersi u psów. 
W tych wysoce z³ośliwych guzach nowotworowych nie 
obserwuje siê ekspresji ER, PR i HER-2. Suki rasy Shi-
-Tzu wydaj¹ siê byæ ras¹ predysponowan¹,. Niestety 
w tych przypadkach rokowania s¹ bardzo niepomyślne.

Rokowanie
W³aścicielowi chorego zwierzêcia nale¿y przedstawiæ 

realistyczne rokowanie, uwzglêdniaj¹ce ca³kowity czas 
prze¿ycia pacjenta, a nastêpnie omówiæ mo¿liwości 
terapeutyczne. W wyborze postêpowania nale¿y wzi¹æ 
pod uwagê mo¿liwości finansowe, a tak¿e spodziewa-
n¹ decyzjê w³aściciela, wiek zwierzêcia oraz nasile-
nie choroby. Ocena rokowania powinna opieraæ siê 
na wielkości guza, stadium choroby (WHO), rozleg³ości 
interwencji chirurgicznej, a tak¿e typie nowotworu. 
W badaniu histopatologicznym ocenia siê pleomorfizm 
j¹drowy i komórkowy, indeks mitotyczny, obecnośæ 
losowo rozmieszczonych obszarów martwicy w obrêbie 
nowotworu, obecnośæ procesu paranowotworowego, 
w tym nacieku zapalnego oraz regionalnych przerzu-
tów do wêz³ów ch³onnych (Goldschmidt i wsp. 2011). 
Do negatywnych czynników prognostycznych nale¿¹: 
wielkośæ guza powy¿ej 3 cm, zajêcie wêz³ów ch³on-
nych, obecnośæ przerzutów, gruczolakorak zapalny, 
nadekspresja COX-2, owrzodzenia i oty³ośæ.

Leczenie
Wszystkie guzy gruczo³u mlekowego nale¿y usun¹æ 

chirurgicznie, poniewa¿ nawet ³agodne nowotwory 
mog¹ z czasem staæ siê z³ośliwe i/lub szybko siê roz-
rosn¹æ. Jednak zabieg mastektomii nale¿y zaplanowaæ 
indywidualnie. W przypadku raka gruczo³u nale¿y wyko-
naæ co najmniej czêściow¹ mastektomiê (wyciêcie samej 
zmiany lub jednego pakietu listwy mlecznej), jednak 
autor zaleca ca³kowit¹ jednostronn¹ mastektomiê we 
wszystkich przypadkach, niezale¿nie od obecności po-
jedynczej zmiany lub mnogich guzów. W 58% czêścio-
wych zabiegów chirurgicznych mo¿na spodziewaæ siê 
rozwoju nowotworu w pozostawionych pakietach ope-
rowanej listwy mlecznej. Wiele kontrowersji budzi dys-
kusja czy suki z guzami gruczo³u mlekowego powinny 
zostaæ wykastrowane, aby zapobiec nawrotom lub roz-
wojowi kolejnego nowotworu. W ostatnich badaniach 
stwierdzono, ¿e kastracja mo¿e byæ korzystna u suk 
z rakiem gruczo³u mlekowego, a mianowicie w przy-
padku obecności zwiêkszonego stê¿enia estrogenów 
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w surowicy lub u suk ze zmianami II stopnia (Kristiansen 
i wsp. 2016). U suk nie przeprowadzono badañ z udzia-
³em grup kontrolnych, ale stwierdzono, ¿e hamowanie 
hormonów jajnikowych i COX-2 mo¿e staæ siê jedn¹ 
z mo¿liwości terapeutycznych w leczeniu z³ośliwych 
nowotworów gruczo³ów mlekowych (De Campos i wsp. 
2016). Ponadto nale¿y wzi¹æ pod uwagê aktualny stan 
jajników i macicy, poniewa¿ u wielu starzej¹cych siê suk 
i kotek wystêpuje torbielowate zwyrodnienie endome-
trium lub torbiele jajników.

Hormony, jak równie¿ zwi¹zki hamuj¹ce dzia³anie 
hormonów, mog¹ byæ stosowane terapeutycznie przy 
nowotworzeniu. Istniej¹ pojedyncze badania opisuj¹ce 
pozytywne dzia³anie agonisty dopaminy - kabergoli-
ny, tamoksyfenu (lek anty-estrogenowy) i aglepristo-
nu (lek anty-progesteronowy). Jednak wci¹¿ brak jest 
dostatecznych dowodów, a efekt terapeutyczny zale¿y 
od miejscowej ekspresji receptora dla progesteronu 
w tkance nowotworowej. Ponadto, w jednym z badañ 
wykazano, ¿e analog GnRH zmniejszy³ wielkośæ guza 
in vivo (Lombardi i wsp. 1999).

U psów 100% raków zapalnych ma zwiêkszon¹ 
ekspresjê receptorów COX-2. W tych przypadkach 
terapi¹ z wyboru jest piroksykam lub meloksykam. 
W jednym badaniu średni czas prze¿ycia wynosi³ 185 
dni w przypadku stosowania piroksykamu (Souza i wsp. 
2009) i tylko poni¿ej 1 miesi¹ca przy zastosowaniu 
innych terapii. Jak dot¹d, u kotów nie przeprowadzono 
badañ z zastosowaniem grup kontrolnych.

W przypadku nawrotów choroby lub pacjentów 
z wysokim ryzykiem przerzutów, chemioterapia jest 
wci¹¿ zalecana. Niestety dostêpnych jest tylko kilka 
publikacji na ten temat, a dane nie s¹ wystarczaj¹ce, 
by mówiæ o medycynie opartej na dowodach. Radio-
terapia mo¿e byæ stosowana jako terapia paliatywna, 
ale podobnie, niewiele jest danych na temat jej sku-
tecznego dzia³ania terapeutycznego. 

W jednym z badañ (Gültiken i wsp. 2015) u psów 
z gruczolakorakiem przeprowadzono biopsjê wycinko-
w¹, a nastêpnie iniekcyjnie podawano homeopatyczny 
ekstrakt z tarantuli cubensis 3 razy, w tygodniowych 
odstêpach. Tydzieñ po ostatnim wstrzykniêciu prze-
prowadzono mastektomiê i porównano wyniki histo-
patologiczne próbek przed i po zabiegu. Ekspresja 
markerów apoptotycznych Bcl-2 i Ki-67 by³a istotnie 
mniejsza w tkankach po leczeniu. Co wiêcej ocena 
odsetka komórek apoptotycznych w tkance po le-
czeniu wykaza³a zwiêkszenie ich ilości w porównaniu 
z tkank¹ wyciêt¹ przed leczeniem. Ponadto, klinicznie 
zaobserwowano, i¿ guz oceniany tydzieñ po ostatnim 
wstrzykniêciu leku homeopatycznego zmniejszy³ siê. 
Autorzy doszli do wniosku, ¿e lek wywo³a³ apoptozê 
komórek poprzez zmniejszenie ekspresji Bcl-2 (bia³ka 
anty-apoptotycznego). Do bardzo interesuj¹cych na-
le¿¹ trwaj¹ce obecnie badania, dotycz¹ce mo¿liwości 
stosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej oraz immu-
noterapii, a ich rozwój jest warty dalszego śledzenia.

Piśmiennictwo u autora.

Źród³o: XIV Kongres: „Problemy w rozrodzie ma³ych 
zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; 
Wroc³aw, 13-14 października 2018r.
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PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE 
ULTRASONOGRAFII W PROWADZENIU 

CI¥¯Y U SUKI I KOTKI
Ultrasonografia w po³o¿nictwie psów i kotów ma 

zastosowanie przede wszystkim w diagnostyce fizjolo-
gicznych i patologicznych stanów narz¹dów p³ciowych, 
monitoringu rozwoju zarodków i p³odów, ocenie ¿ywot-
ności p³odów, diagnozowaniu stanów patologicznych, 
określaniu wielkości spodziewanego miotu, prognozo-
waniu terminu porodu. Monitoringu rozwoju zarodków 
i p³odów dokonujemy poprzez regularne kontrole USG 
przeprowadzane niekiedy co 1-2 tyg. Taki system po-
zwala na rozpoznanie resorpcji i ronieñ spowodowa-
nych ró¿nymi czynnikami. Określania wielkości miotu 
mo¿na podejmowaæ siê z dośæ du¿¹ skuteczności¹, 
jednak wynik takiej prognozy nale¿y traktowaæ jako 
przybli¿ony. Trafnośæ metody zale¿y równie¿ od umie-
jêtności lekarza. 28-35 dni od owulacji (30-37 dni 
od piku LH); stosunkowo dok³adnie przy 1-5 p³odach 
u suk ras ma³ych - trudniejsze i obarczone wiêkszym 
b³êdem u ras du¿ych; szczegó³owe badanie obu rogów 
macicy pozwala w du¿ym przybli¿eniu (skutecznośæ do 
89,5%) określiæ liczbê p³odów (Lenard 2007); niepre-
cyzyjne w ostatnich dniach ci¹¿y (alternatywa - RTG).

Określanie ¿ywotności p³odów: w czasie ci¹¿y 
i w okresie oko³oporodowym poprzez ocenê ruchów 
cia³a, liczbê uderzeñ serca/min. Fizjologiczne têtno 
p³odu in utero wynosi ok. 200-250 uderzeñ/min. 
Podczas badania USG - stres - zwiêkszona liczba ude-
rzeñ serca - uznaje siê za wskaźnik ¿ywotności; spadek 
czêstotliwości pracy serca - cecha niepo¿¹dana; têtno 
p³odu alarmuj¹ce - 120-150/min.; tachykardia >250 
uderzeñ/min. - czêsto świadczy o hipoksji p³odu. Cen-
na informacja umo¿liwiaj¹ca podjêcie w³aściwej decyzji 
o postêpowaniu lekarsko-weterynaryjnym. 

U suki owulacji podlegaj¹ oocyty I rzêdu, które 
w procesie dojrzewania trwaj¹cym 2-3 dni, osi¹gaj¹ 
stadium II rzêdu, staj¹c siê zdolne do procesu zap³od-
nienia. W zwi¹zku z tym zap³odnienie u suki mo¿liwe 
jest od 2 do 6 dnia po owulacji, czyli miêdzy 4 a 6 
dniem od piku hormonu luteinizuj¹cego (LH). Zbadano, 
ze prze¿ywalnośæ nasienia psa w drogach rodnych suki 
wynosi od 6 do 11 dni, zatem skuteczne krycia mo¿liwe 
s¹ ju¿ nawet na 9 dni przed owulacj¹. Efektem takich 
kryæ s¹ ci¹¿e o pozornej d³ugości wynosz¹cej 72 dni. 
Odwrotnie - późne krycie 6 dni po owulacji, mo¿e byæ 
równie skuteczne, czego efektem jest ci¹¿a trwaj¹ca 
57 dni. U psa realny czas trwania ci¹¿y jest zale¿ny 
od czynników endokrynologicznych i wynosi: 65±1 d 
od piku LH (P4), 63±1 d od owulacji, 57±1 d od 
rozpoczêcia diestrus. U kota ma miejsce owulacja in-
dukowana i ci¹¿a trwa ok. 63-65 dni od krycia/piku 
LH. Jej d³ugośæ mo¿e siê jednak wahaæ od 61 do 69 
dni. Ostatnie dane wskazuj¹, ¿e w 90,2% przypadków 
ci¹¿a u kota trwa 65,1 dni.



219Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 3 (115), 2019

Na d³ugośæ ci¹¿y u obu gatunków wp³ywaæ mog¹ 
tak¿e dodatkowe czynniki jak wielkośæ samicy, wiel-
kośæ miotu czy rasa osobników. Ci¹¿e jednop³odowe 
lub dwup³odowe u psów charakteryzuj¹ ciê później-
szym porodem. Przy licznych miotach poród zaczyna 
siê zwykle 1-2 dni wcześniej ni¿ w przypadku ci¹¿y 
z mniejsz¹ liczb¹ szczeni¹t. Owczarek niemiecki jest 
ras¹ psa charakteryzuj¹c¹ siê ci¹¿¹ krótsz¹ oko³o 2-3 
dni ni¿ przeciêtna dla gatunku, z kolei u West Highland 
White Terrier ci¹¿a trwa d³u¿ej o oko³o 2 dni. U kotów 
rasa syjamska i orientalna maj¹ ci¹¿e trwaj¹ce ok. 66 
dni, podczas gdy Korat - ok. 63 dni. Wiele wskazuje 
na to, ¿e olbrzymie rasy kotów m. in. Maine Coon 
maj¹ ci¹¿e d³u¿sze o kilka dni ni¿ mniejsze rasy kotów.

Trafne wyznaczenie terminu porodu u psów i kotów 
pozwala na dozór nad przebiegiem porodu w porodach 
naturalnych zapewniaj¹c fachow¹ opiekê nad nowo-
rodkami. Dodatkowo, przy planowaniu cesarskiego 
ciêcia u: ras brachycefalicznych, cennych hodowlanie 
suk i kotek, ci¹¿ach z zaburzeniami wydzielania P4, 
ci¹¿ach o ma³ej liczbie p³odów czy niekontrolowanych 
kryciach. Dotychczas prognozowania terminu porodu 
u suki dokonywano za pomoc¹: regularnych kontro-
li zmian endokrynologicznych w okresie proestrus/
estrus - LH i P4; cytologicznej kontroli wymazów po-
chwowych - ustalenie pocz¹tku diestrus lub ewentualnie 
ultrasonograficznej kontroli owulacji. Na podstawie 
wyników wspomnianych badañ z dośæ du¿¹ dok³ad-
ności¹ mo¿na ustaliæ termin porodu. ¯adna ze zna-
nych obecnie metod przewidywania terminu porodu 
u suk i kotek nie jest doskona³a. Cechuj¹ siê one ściśle 
określonymi fazami ci¹¿y, w których mog¹ byæ sto-
sowane, niedogodnościami wykonania, trudnościami 
interpretacyjnymi oraz inwazyjności¹. Metod¹, która 
daje mo¿liwośæ przezwyciê¿enia powy¿szych trudno-
ści, jest fetometria ultrasonograficzna. Jest ona coraz 
bardziej rozwijana i stosowana przez praktyków (ró¿ne 
gatunki, rasy, wielkości). 

Fetometria ultrasonograficzna opiera siê na pomia-
rach wybranych struktur ci¹¿owych oraz czêści cia³a 
p³odów i ocenie ich wzrostu. Podstaw¹ tej metody jest 
za³o¿enie, ¿e rozwój poszczególnych czêści i organów 
cia³a p³odów w czasie ci¹¿y ma charakter liniowy i jest 
proporcjonalny. Istnieje mo¿liwośæ prognozowania 
daty porodu przy zastosowaniu odpowiednich tabel 
lub wzorów matematycznych. W medycynie cz³owieka 
biometria ultrasonograficzna ma zastosowanie w kal-
kulowaniu terminu porodu, określaniu wielkości p³odu 
i diagnozowaniu stanów patologicznych. Jej najwiêk-
szymi zaletami jest d³ugi czas stosowania, nieinwazyj-
nośæ oraz wysoka skutecznośæ. Dotychczas stosowano 
pomiary ró¿nych struktur: BD - średnica cia³a, CRL - 
d³ugośæ potyliczno - pośladkowa, HD - średnica g³owy, 
EVD - zewnêtrzna średnica ampu³y ci¹¿owej, ICC - we-
wnêtrzna średnica jamy kosmówkowej, BP - rozmiar 
dwuciemieniowy, DPTV - średnica pêcherzyka miê-
dzymózgowo - kresomózgowego lub serca, ¿o³¹dka, 
oka, kości udowej p³odu. U psów ze wzglêdu na du¿¹ 
ró¿norodnośæ wielkości osobniczej i ras, specyficzne 
parametry i formu³y maj¹ zastosowanie w zale¿ności od 

masy cia³a; u kotów ta tematyka jest dopiero rozwijana. 
Opublikowano wzory obliczeniowe i tabele kalkulacyjne 
dla wszystkich wielkości psów i niektórych ras. 

Badamy ciê¿arne suki lub kotki na ka¿dym etapie 
ci¹¿y (od 14-21 dni po kryciu do porodu). USG wy-
konywane jest przez pow³oki brzuszne, na zwierzêciu 
stoj¹cym lub le¿¹cym, po uprzednim wygoleniu. Sta-
ramy siê zmierzyæ dan¹ strukturê u kilku zarodków lub 
p³odów. Pomijamy zarodki/p³ody nieprawid³owe. Wy-
ci¹gamy średni¹ i podstawiamy do wybranego wzoru. 
ICC - innerchorionic cavity diameter - średnica 
jamy wewn¹trzkosmówkowej: W pierwszej po³o-
wie ci¹¿y - od okresu implantacji do ok. 25-27 dni 
przed porodem, zobrazowanie worków ci¹¿owych. 
Pomiar istotnie zwi¹zany ze stopniem rozwoju ci¹¿y, 
jej zaawansowaniem. ICC - wynik pomiaru to średni 
rozmiar średnicy pêcherzy ci¹¿owych (średnice mierzo-
ne pod k¹tem 90o). Pomiar wiêcej ni¿ jednej ampu³y 
podczas badania. Wielkośæ ci¹¿y oraz p³eæ p³odów nie 
wp³ywaj¹ na skutecznośæ prognozy. BP - biparietal 
diameter - odleg³ośæ dwuciemieniowa: W drugiej 
po³owie ci¹¿y, kostnienie, kiedy mo¿liwa jest wizu-
alizacja g³owy (widoczne kości ciemieniowe). Kości 
ciemieniowe musz¹ byæ u³o¿one równolegle, by móc 
zmierzyæ odleg³ośæ miêdzy nimi . Rozwa¿aj¹c wp³yw 
wielkości ci¹¿y/miotu, wy¿sz¹ skutecznośæ stwierdzono 
w ci¹¿ach o charakterystycznej dla rasy ilości p³odów. 
Dostêpne wzory: 
Rasy miniaturowe (5 kg)
ICC DBP = (0,63 x mm) - 44,04 
BP DBP = (1,62 x mm) - 39,70 
Rasy ma³e (10kg)
ICC DBP = (mm - 68.68)/1.53 
BP DBP = (mm - 25.11)/0.61
Rasy średnie (11-25 kg) 
ICC DBP = (mm - 82.13)/1.8 
BP DBP = (mm - 29.18)/0.7
Rasy du¿e (26-40 kg) 
ICC DBP = (mm-105.1)/2.5 
BP DBP = (mm-30)/0.8
Rasy olbrzymie (> 40 kg)
ICC DBP = (mm-88.1)/1.9 lub (mm-79.88/1.71 
BP DBP = (mm-23.39)/0.47 lub (mm-29.06)/0.67
Maltañczyk 
ICC: DBP = 63.2 - (18.58 + 0.71 x mm)
BP: DBP = 63.2 - (24.7 + 1.54 x mm)
Yorkshire Terrier 
ICC: DBP = 63.4 - (18.92 + 0.65 x mm)
BP: DBP = 63.4 - (23.89 + 1.63 x mm) 
Owczarek niemiecki
ICC: DBP = 44.76 - (4.34 x cm)
BP: DBP = 38.65 - (12.86 x cm) 
Kotka
ICC: DBP = (mm - 62.03)/1.1
BP: DBP = (mm - 23.39)/0.47

U kocich p³odów BP o rozmiarze 2,5 cm uznawane 
jest za wielkośæ oko³oporodow¹.



220 Biuletyn DIL-Wet. 29, Nr 3 (115), 2019

Statystycznie oba parametry (ICC i BP) s¹ podobnie 
skuteczne. W praktyce najmniej swoiste/najbardziej 
uniwersalne jest ICC - niekiedy do 100% skuteczności 
przy dok³adności ±1 dzieñ. Skutecznośæ BP spada 
z 79% w 5-6 tyg. ci¹¿y do 51% w 9. Przy dok³adności 
do 2 dni waha siê w granicach 80% do 8 tyg. i spada 
do 70% tydzieñ później [Beccaglia & Luvoni 2012]. 
Inni autorzy potwierdzili podobna tendencjê przy po-
miarach BP - szczególnie miêdzy 5 a 9 tygodniem ci¹¿y 
[Garcia Mitacek et al. 2015]. 

Skutecznośæ fetometrii nie jest ni¿sza od metod tra-
dycyjnych wyznaczania terminu porodu, przy czym jej 
zalet¹ jest ³atwośæ wykonania oraz d³ugi zakres stoso-
wania w czasie ci¹¿y oraz dodatkowe informacje, które 
niesie. Istnieje silna korelacja miêdzy etapem ci¹¿y 
a rozmiarem ICC i BP. Skutecznośæ obu parametrów 
nie ró¿ni siê istotnie równie¿ pomiêdzy eksperymental-
nym grupami zwierz¹t. Specyficzne wzory wynikaj¹ce 
z krzywych wzrostu mog¹ mieæ praktyczne zastoso-
wanie w wyznaczaniu terminu porodu u psów i kotów 
o ró¿nej masie cia³a lub nale¿¹cych do konkretnych 
ras. Potrzebne badania nad kolejnymi grupami (rasy 
brachycefaliczne, koty…).

Piśmiennictwo u autora.

Źród³o: XIV Kongres: „Problemy w rozrodzie ma³ych 
zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; 
Wroc³aw, 13-14 października 2018r.

Wojciech Barañski
Katedra Rozrodu Zwierz¹t z Klinik¹ Wydzia³ Med. Wet. 
UW-M w Olsztynie, wojbar@uwm.edu.pl 

ZDROWA MACICA - CIELNA KROWA
Efektywne prowadzenie rozrodu w stadzie krów 

wysokowydajnych w obecnych czasach jest niezbêd-
ne aby hodowla by³a op³acalna. W zwi¹zku z tym 
konieczne jest zarówno prawid³owe funkcjonowanie 
osi podwzgórze - przysadka - jajnik pozwalaj¹ca na 
uwolnienie zdolnej do zap³odnienia komórki jajowej, 
jak równie¿ macicy pozwalaj¹ce na przyjêcie i zagnie¿-
d¿enie siê powsta³ego zarodka. Problem zdrowotności 
macicy ma mniejsze znaczenie u ja³ówek, natomiast 
u krów po ka¿dym porodzie i laktacji znaczenie stanu 
zdrowotnego tego narz¹du jest coraz bardziej istotne. 
Macica krów sk³ada siê z dwóch rogów, trzonu i szyjki 
macicy, a zarodek w 95% umiejscawia siê w rogu po 
tej stronie na której owulowa³ pêcherzyk jajnikowy. 
Aby mo¿liwe by³o zagnie¿d¿enie zarodka i utrzyma-
nie ci¹¿y konieczny jest optymalny stan zdrowotny 
endometrium i środowiska w jamie macicy. Dotyczy 
to prawid³owej budowy nab³onka w obrêbie brodawek 
macicznych, co pozwala na po³¹czenie powstaj¹cej 
kosmówki z matczyn¹ czêści¹ ³o¿yska oraz gruczo³ów 
endometrialnych, których wydzielina jest niezbêdna do 
od¿ywiania zarodka w jego wczesnym okresie rozwoju 
przed zakoñczonym ³o¿yskowaniem. Przyk³adem zmian 

patologicznych utrudniaj¹cym utrzymanie ci¹¿y s¹ 
zw³óknienia wokó³ gruczo³ów ograniczaj¹ce mo¿liwo-
ści ich rozrostu. Kolejnym elementem b³ony śluzowej 
warunkuj¹cym mo¿liwośæ utrzymania ci¹¿y s¹ naczynia 
krwionośne, niezbêdne do prawid³owego od¿ywiania 
p³odu i wymiany gazowej. Powiêkszaj¹ce siê zw³óknie-
nie ścian ¿y³ i têtnic uwa¿a siê za stan patologiczny, 
choæ niektórzy naukowcy zajmuj¹cy siê t¹ tematyk¹ 
twierdz¹, ¿e mo¿e byæ to przystosowanie organizmu 
do bardzo du¿ych zmian ciśnienia krwi w naczyniach 
macicy, które ma miejsce w okresie ci¹¿y. Nadmierna 
aktywnośæ uk³adu odpornościowego w obrêbie macicy 
jest kolejnym czynnikiem utrudniaj¹cym utrzymanie 
ci¹¿y. Ma to miejsce zarówno w przypadku intensyw-
nego nacieku limfocytarnego wewn¹trz b³ony śluzowej 
jako reakcji na wnikniêcie bakterii lub uszkodzenie me-
chaniczne, jak równie¿ w sytuacji nap³ywu neutrofili do 
wnêtrza jamy macicy w przypadku zaka¿eñ. Ciekawym 
faktem biologicznym jest to, i¿ zbyt s³aba aktywnośæ 
lokalnego uk³adu immunologicznego w okresie rui rów-
nie¿ zmniejsza szansê na zajście w ci¹¿ê. 

 Szyjka macicy jest struktur¹ czêsto pomijan¹ w trak-
cie badania ginekologicznego, a ma ona tak¿e istotne 
znaczenie dla zajścia i utrzymania ci¹¿y. W trakcie 
ka¿dego porodu nastêpuje likwidacja w³ókien kola-
genowych w jej ścianie, dziêki czemu mo¿liwe jest jej 
rozwarcie pozwalaj¹ce na wydostanie siê p³odu, zaś 
później musi nast¹piæ jej odbudowa, który to proces 
mo¿e ulec upośledzeniu, prowadz¹c do zapalenia szyjki 
i opóźnionej jej inwolucji. Badania wskazuj¹ na czê-
stotliwośæ tego schorzenia wystêpuj¹c¹ nawet u 20% 
krów po porodzie, czêsto przy braku objawów choro-
bowych w obrêbie rogów macicy. 

 Czasem w którym najczêściej dochodzi do uszko-
dzeñ macicy, jej stanów zapalnych prowadz¹cych do 
późniejszych problemów z zacieleniem, jest okres 
oko³oporodowy obejmuj¹cy mniej wiêcej 3 tygodnie 
przed i po porodzie. W świetle obecnych badañ przed 
porodem bardzo istotny jest stan ot³uszczenia krowy, 
prawid³owe funkcjonowanie jej w¹troby i uk³adu immu-
nologicznego. Nadmierna mobilizacja zgromadzonego 
t³uszczu ju¿ przed porodem mo¿e prowadziæ do pod-
wy¿szonych poziomów cia³ ketonowych (szczególnie 
-hydroksymaślanu) oraz wolnych kwasów t³uszczo-
wych wp³ywaj¹cych negatywnie na aktywnośæ neu-
trofili w ca³ym organizmie, prowadz¹c po porodzie 
do obni¿enia ich zdolności migracji do b³ony śluzowej 
macicy i jej świat³a. Jednocześnie zmniejsza siê ich zdol-
nośæ fagocytozy, który to proces jest podstawowym 
mechanizmem zwalczania dostaj¹cych siê do macicy 
bakterii po porodzie. Niewydolna w¹troba nie jest tak¿e 
w stanie wyprodukowaæ odpowiedniej ilości innych 
elementów uk³adu odpornościowego, jak na przyk³ad 
bia³ek ostrej fazy w odpowiedzi na zaka¿enie macicy, 
co prowadzi do spóźnionego i s³abszego zwalczania 
zaka¿enia. Z punktu widzenia obkurczania siê macicy 
po porodzie istotny jest tak¿e niedobór podkliniczny 
i kliniczny jonów wapniowych i magnezowych wa-
runkuj¹cych prawid³owe dzia³anie miêśniówki tego 
narz¹du. Niestety, prowadzone badania nie daj¹ jed-
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noznacznych wyników w odniesieniu do podatności 
zwierz¹t z hipokalcemi¹ na endometritis, wskazuj¹ 
jednak na szybszy powrót macicy do rozmiarów uzna-
nych za fizjologiczne. Na przebieg inwolucji macicy 
po porodzie i mo¿liwośæ wnikniêcia do niej drobno-
ustrojów ma bardzo istotny wp³yw sposób udzielania 
ewentualnej pomocy porodowej (higiena, czas trwa-
nia, urazy) oraz zatrzymanie ³o¿yska, czêsto bêd¹ce 
punktem wyjścia do rozwiniêcia siê zapalenia macicy 
lub endometritis. W przypadku wyst¹pienia retentio 
secundinarium sposób postêpowania terapeutycznego 
bêdzie wp³ywa³ na powrót macicy do zdrowia. Wiado-
mo, ¿e przy odklejaniu ³o¿yska manualnie dochodzi do 
wprowadzenia bakterii znajduj¹cych siê w pochwie do 
jamy macicy, co w po³¹czeniu z brutalnym odklejaniem 
³o¿yska z brodawek prowadzi do uszkodzenia śluzówki 
macicy (nawet do warstwy zbitej), u³atwiaj¹c w istotny 
sposób wnikanie do niej drobnoustrojów prowadz¹c 
do metritis. 

 Omawiaj¹c zagadnienie zdrowotności macicy nie 
sposób pomin¹æ niektórych chorób zakaźnych, które 
nale¿y opanowaæ w stadzie, aby ograniczyæ mo¿liwośæ 
wystêpowania stanów zapalnych endometrium. Doty-
czy to ograniczenia wystêpowania wirusa IBR, który 
poprzez os³abienie uk³adu odpornościowego wspiera 
rozwój flory bakteryjnej w macicy, jak równie¿ herpes-
-wirusa typu 4, który wg badañ z ostatnich lat jest tak¿e 
w stanie doprowadziæ do zmian zapalnych w obrêbie 
śluzówki. Przez wiele lat uwa¿ano, ¿e zdrowa macica to 
narz¹d wewn¹trz którego nie ma bakterii i to zarówno 
tych, u których dowiedziono mo¿liwośæ wywo³ania 
zapalenia b³ony śluzowej macicy, jak i mniej patogen-
nych. Jednak w świetle obecnych badañ bakteriolo-
gicznych wykonywanych przy pomocy metod biologii 
molekularnej udowodniono, ¿e zarówno w zdrowej 
nie ciê¿arnej, jak i ciê¿arnej macicy znajduje siê wiele 
bakterii tworz¹cych specyficzny dla tego narz¹du mi-
krobiotom. Przy obecnym poziomie wiedzy nie wia-
domo jednak, które spośród nich s¹ niebezpieczne, 
a które jak najbardziej po¿¹dane dla prawid³owego 
przebiegu inwolucji. Ciekaw¹ informacj¹ jest fakt du¿ej 
ró¿norodności bakterii w przypadku pobierania prób 
bakteriologicznych od zdrowych zwierz¹t pomiêdzy 
pochw¹ i macic¹, natomiast przy badaniu krów z endo-
metritis pokrewieñstwo wykrywanych drobnoustrojów 
jest znacznie wiêksze. 

Na stan zdrowotny macicy maj¹ równie¿ wp³yw hor-
mony sterydowe produkowane w jajnikach. Przede 
wszystkim dotyczy to estrogenów, stymuluj¹cych na-
p³yw neutrofili i makrofagów do macicy, co wzmaga 
zwalczanie bakterii, a jednocześnie pobudzaj¹cych 
kurczliwośæ macicy, sprzyjaj¹cej usuniêciu ich pozo-
sta³ości z jamy macicy.

W ramach praktyki lekarsko weterynaryjnej istnie-
j¹ trzy momenty kiedy nale¿y oceniæ czy macica jest 
zdrowa. Pierwszy to ocena przebiegu inwolucji po po-
rodzie, drugi to czas przed inseminacj¹, a trzecim jest 
skutecznośæ leczenia wcześniejszej choroby tego narz¹-
du. Wtedy nale¿y siê zastanowiæ jakie wskaźniki bêd¹ 
najlepiej ocenia³y stan zdrowotny i zdolnośæ macicy do 

przyjêcia zarodka i utrzymania ci¹¿y. Aby określiæ ma-
cicê jako zdrow¹ nale¿y wiêc wykonaæ pe³ne badanie 
ginekologiczne obejmuj¹ce badanie manualne i ultraso-
nograficzne w celu określenia symetrii obu rogów, ich 
średnicy i grubości ściany lub endometrium, a tak¿e 
obecności i charakteru p³ynu w jamie macicy. Przyj-
muje siê, ¿e średnica rogu nie mo¿e przekraczaæ 5cm, 
a świat³o macicy nie mo¿e przekraczaæ 2mm ale tylko 
w okresie rui. W fazie lutealnej obecnośæ p³ynu zawsze 
jest uznawana za patologiê. Badanie bakteriologiczne 
wymazów z macicy wykonane standardowymi meto-
dami hodowlanymi powinno daæ wynik ujemny, zaś 
w badaniu cytologicznym obecnie uznaje siê granicê 
5% leukocytów jako marker zapalenia podklinicznego 
b³ony śluzowej macicy. Obecnie uwa¿a siê badanie 
histopatologiczne za najbardziej wiarygodne do oceny 
stanu zdrowotnego macicy, choæ tak naprawdê naj-
pewniejszym wskaźnikiem jest próba biologiczna, czyli 
stwierdzenie ci¹¿y.

Źród³o: XXIII Miêdzyn. Konf. Naukowa „Okres miêdzyci¹¿o-
wy u byd³a - trzy najwa¿niejsze miesi¹ce” 
13-14 czerwca 2019r. w Polanicy-Zdroju

Walter Baumgartner
Diplomate ECBHM, University Clinic for Ruminants, 
University of Veterinary Medicine Vienna, Austria
walter.baumgartner@vetmeduni.ac.at

OSTRA I PODOSTRA KWASICA 
¯WACZA U KRÓW MLECZNYCH

Wstêp
Ostra kwasica ¿wacza jest rzadko obserwowana, 

jednak¿e czêsto mo¿e prowadziæ do śmierci dotkniê-
tych ni¹ prze¿uwaczy. Podostra forma tej choroby jest 
w szczególności czêsto diagnozowana u krów mlecz-
nych. Choroby wynikaj¹ce z podostrej kwasicy ¿wacza 
s¹ przyczyn¹ problemów powoduj¹cych du¿e straty 
w produkcji. 

1. Ostra kwasica ¿wacza

Wystêpowanie
Inne określenia tej jednostki chorobowej to ostra 

niestrawnośæ lub prze³adowanie ¿wacza. Ostra forma 
tego schorzenia jest obecnie rzadko obserwowana, 
poniewa¿ zwierzêta rzadko maj¹ bezpośredni dostêp 
do du¿ych ilości pasz treściwych. 

Przyczyny, patogeneza
Przywo³aæ nale¿y tu nastêpuj¹ce przycyzny: kwasica 

¿wacza o ostrym przebiegu rozwija siê przez nag³e 
zmiany ¿ywienia z ograniczonego, zawieraj¹cego du¿e 
ilości pasz objêtościowy, na dawkê sk³adaj¹c¹ siê z lek-
kostrawnych wêglowodanów. Nag³e przejście z dawki 
ubogiej w energiê i bogatej w celulozê na ¿ywienie 
³atwo fermentuj¹cymi wêglowodanami, jednostronne 
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karmienie paszami granulowanymi, selektywne wy-
jadanie koncentratów ze z³ej jakości TMRu, niewy-
starczaj¹ce rozdzielenie dziennej dawki koncentratów 
na wiêksz¹ liczbê odpasów. Nag³e spo¿ycie du¿ych 
ilości ³atwo strawnych wêglowodanów prowadzi do 
wzrostu poziomu mleczanów tak, ¿e zaburzony zostaje 
ich metabolizm przez bakterie; wysoka koncentracja 
mleczanów prowadzi do spadku wartości pH w przed-
¿o³¹dkach. 

Objawy
Forma lekka do średniej: 5-8 godzin po spo¿yciu 

wy¿ej wymienionej paszy zwierzêta wykazuj¹ apa-
tiê, niechêæ do pobierania paszy, maj¹ zmierzwion¹ 
okrywê w³osow¹, okazyjnie stwierdza siê dr¿enia 
i podwy¿szon¹ wewnêtrzn¹ temperaturê cia³a. Przez 
resorpcjê toksyn spojówki s¹ znacznie zaczerwienio-
ne, puls podwy¿szony, średnio silny do s³abego, ak-
cja serca przyspieszona, szaro-zielonkawa biegunka. 
Później zwierzêta czêsto zalegaj¹, dochodzi równie¿ 
do spadku wartości pH treści ¿wacza. Podwy¿szona 
ciep³ota w okolicy racic (wrzody podeszwy, laminitis 
oraz powiêkszenie linii bia³ej). Mo¿e równie¿ nasiliæ siê 
wystêpowanie przemieszczenia trawieñca i problemy 
z p³odności¹.

Forma ostra: 2-3 godziny po spo¿yciu du¿ych ilości 
³atwostrawnych wêglowodanów wystêpuje wzmo¿one 
pocenie siê spowodowane intoksykacj¹, puls jest s³a-
by, o wysokiej czêstotliwości, znaczne zaczerwienienie 
b³on śluzowych, zanik motoryki ¿wacza, uwypukle-
nie do³u g³odowego spowodowane produkcj¹ gazów. 
Treśæ ¿wacza jest mlecznobia³a, mêtna. Zaburzona jest 
sedymentacja i flotacja treści. Znacznie nasilone s¹ 
bóle kolkowe, zwierzêta zalegaj¹, trac¹ przytomnośæ. 
Choroba z regu³y koñczy siê zejściem śmiertelnym. 

Diagnostyka
Dok³adne badanie kliniczne.
Pobranie treści ¿wacza sond¹ lub przez rumenocen-

tezê (pH treści ¿wacza < 5,0).
Przeprowadzenie testu sedymentacji/flotacji treści 

¿wacza lub testu redukcji b³êkitu metylenowego.

Diagnostyka ró¿nicowa
Inne choroby ¿wacza: zasadowica ¿wacza, gnicie tre-

ści ¿wacza, wzdêcie ¿wacza, choroby w¹troby, zatrucia.

Leczenie
W lekkich przypadkach wystarczaj¹ce jest odsta-

wienie pasz treściwych. W pozosta³ych konieczne 
jest zneutralizowanie zawartości ¿wacza, najlepiej 
wêglanem wapnia (200-300g w litrze wody poda-
ne doustnie). Niwelacja kwasicy metabolicznej przez 
powtarzane wlewy do¿ylne 8,4% kwaśnego wêglanu 
wapnia w objêtości oko³o 2-3litrów (50-100g kwa-
śnego wêglanu wapnia na krowê). Je¿eli jest to mo¿-
liwe, usuniêcie treści ¿wacza - powolne opró¿nienie 
przed¿o³¹dków z jednoczesn¹ ocen¹ kr¹¿enia, uwa¿nie 
obserwuj¹c b³onê śluzow¹ ¿wacza. Je¿eli b³ona śluzowa 
¿wacza jest zaró¿owiona, mo¿na przenieśæ prawid³ow¹ 

treśæ ¿wacza z dodatkiem 500-1000g dro¿d¿y piwnych 
i 5-10g tetracykliny przez ranê po rumenotomii. Je-
¿eli s¹ ju¿ obecne wiêksze ogniska martwicy w b³onie 
śluzowej ¿wacza, dalsze próby leczenia nie nios¹ szans 
powodzenia. Nie podawaæ glukozy, za to zapewniæ 
sta³y dostêp do wody w wystarczaj¹cej ilości. 

Profilaktyka
Zwierzêta nie powinny mieæ szans pobierania du¿ych 

ilości pasz treściwych (np. nale¿y wykluczyæ mo¿liwośæ 
dostêpu zwierz¹t do magazynu pasz). Pasze treściwe 
nale¿y podawaæ kilkukrotnie w ci¹gu dnia. Najlepiej 
podawaæ paszê podstawow¹ razem z pasz¹ wysoko-
energetyczn¹ i o wysokiej strawności.

2. Podostra kwasica ¿wacza

Wystêpowanie
Określana równie¿ jako SARA lub kwasica prze-

wlek³a, znana jako choroba krów wysokowydajnych, 
jest obecnie czêsto diagnozowana u krów mlecznych 
i przyczynia siê do wystêpowania du¿ych strat ekono-
micznych w hodowli. 

Przyczyny, patogeneza
Podwy¿szona poda¿ pasz treściwych przez d³u¿szy 

czas, niedobór elementów strukturalnych w dawce 
pokarmowej, wybiórcze spo¿ycie elementów ziaren 
zbó¿ przy z³ej jakości paszy podstawowej. Zmniejszo-
ne spo¿ycie paszy, która w ¿waczu jest poddawana 
powolnemu rozk³adowi. Zawartośæ lotnych kwasów 
t³uszczowych wzrasta, jednak wartośæ pH w przed¿o-
³¹dkach spada. Zakwaszenie ¿wacza dzia³a szkodliwie, 
powoduje stan zapalny ściany ¿wacza, co stanowi 
bramê wejścia dla bakterii i toksyn do krwiobiegu, co 
prowadzi do powstawania ropni, szczególnie w obrêbie 
w¹troby. Nastêpstwem SARA mog¹ byæ równie¿ stany 
zapalne w obrêbie skóry w³aściwej racicy oraz laminitis.

Objawy kliniczne
Objawy kliniczne s¹ niespecyficzne, dlatego rozpo-

znanie na ich podstawie jest nieskuteczne. Nastêpuj¹ce 
objawy mog¹ byæ zauwa¿one: obni¿one spo¿ycie t³usz-
czu, zmniejszone prze¿uwanie oraz motoryka ¿wacza 
(mniej ni¿ 50-65 ruchów ¿uj¹cych na kês), czasami 
wzdêcie ¿wacza, p³ynny ka³, spadek ilości t³uszczu 
w mleku, subkliniczna ketoza, BCS poni¿ej 2,5, gorszy 
stan od¿ywienia. Wśród nastêpstw tej choroby nale¿y 
wymieniæ: ró¿nego stopnia wrzodziej¹ce zapalenie b³ony 
śluzowej przed¿o³¹dków (Fusibacterium necrophorum), 
hiperkeratozê ¿wacza, ropnie w¹troby, zmniejszon¹ 
zawartośæ t³uszczu w mleku, kulawizny (podwójna po-
deszwa, defekty ściany), zapalenie nerek, zatrzymanie 
³o¿yska, zaburzenia p³odności, zapalenia wymienia, 
przemieszczenia trawieñca. Mo¿e równie¿ wystêpowaæ 
zwiêkszona zapadalnośæ na choroby infekcyjne. 

Diagnostyka
Diagnozê nale¿y postawiæ po przebadaniu stada, 

poniewa¿ pojedyncze zwierzêta nie wykazuj¹ ¿adnych 
typowych objawów klinicznych. 
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Wywiad, zawartośæ t³uszczu w mleku, stosunek 
t³uszcz/bia³ko. Pobranie treści ¿wacza za pomog¹ son-
dy lub przez rumenocentezê (wartośæ pH<5,5 przez 
kilka godzin w ci¹gu dnia). 

Powtarzalne, kilkugodzinne spadki pH treści ¿wacza 
poni¿ej wartości 5,5 pozwalaj¹ postawiæ wstêpn¹ dia-
gnozê podostrej kwasicy ¿wacza. Kiedy nale¿y pobieraæ 
treśæ ¿wacza do badañ? 2-4 godzin po zadaniu paszy 
przy ¿ywieniu PMR, 6-12 godzin po zadaniu paszy 
przy ¿ywieniu TMR. 

Przeprowadzenie testu sedymentacja/flotacja lub 
testu redukcji b³êkitu metylenowego. Ocena BCS 
oraz pomiar grubości t³uszczu na grzbiecie. Ocena 
prze¿uwania: 50 do 65 ruchów ¿uj¹cych na jeden kês 
(mniejsza liczba przemawia za zbytnim rozdrobnieniem 
dawki), ponad 70% krów le¿¹cych na stanowiskach 
powinno prze¿uwaæ, 2 godziny po zadaniu paszy od-
setek ten powinien siêgaæ nawet 90%, konsystencja 
ka³u jest lekko papkowata. 

Ocena struktury paszy na środkowych sitach (sita 
pensylwañskie/penn state)

Obecnie, w hodowli byd³a, coraz wiêksze znaczenie 
maj¹ techniki „Precision Livestock Farming” lub „Pre-
cision Dairy Farming”, które zak³adaj¹ u¿ycie ró¿nych 
czujników i elektroniki. Zautomatyzowany monitoring 
zwierz¹t jest jedn¹ z podstawowych sk³adowych za-
rz¹dzania stadem z ró¿nymi obszarami zastosowania 
w produkcji mleka. W tym celu, w ostatnich latach, do 
powszechnego u¿ytku wesz³y czujniki w formie bolu-
sów. Przy ich pomocy mo¿liwy jest monitoring zdrowia 
zwierzêcia (np. wewnêtrzna temperatura, wartośæ pH 
treści ¿wacza), jego ¿ernośæ, czêstotliwośæ prze¿uwania 
(ilośæ ruchów ¿uj¹cych na kês), temperatura w przed-
¿o³¹dkach (równie¿ w porównaniu do temperatury rek-
talnej), ale równie¿ wykrywanie rui (zmiana aktywności 
ruchowej). 

Diagnostyka ró¿nicowa
Alkaloza ¿wacza, gnicie ¿wacza, ketoza, choroby 

w¹troby, zatrucia, inwazje endopaso¿ytów, paratuber-
kuloza, salmoneloza. 

Leczenie
Zobojêtnienie treści ¿wacza. Je¿eli to mo¿liwe, do-

konaæ transfaunacji. Je¿eli taki zabieg nie pomaga, lub 
dane zwierzê jest bardzo cenne, przeprowadziæ rume-
notomiê. Powolne opró¿nianie przed¿o³¹dków z jed-
noczesnym monitoringiem uk³adu kr¹¿enia i uwa¿n¹ 
obserwacj¹ b³ony śluzowej ¿wacza. Do ¿wacza, przez 
ranê po rumenotomii, wprowadziæ prawid³ow¹ treśæ 
z dodatkiem 500-1000g dro¿d¿y piwnych i 5-10g 
tetracykliny. Niwelacja kwasicy metaboliczne przez 
powtarzane wlewy do¿ylne 8,4% kwaśnego wêglanu 
wapnia w objêtości oko³o 2-3 litrów (50-100g kwa-
śnego wêglanu wapnia na krowê).

Leczenie racic przez zastosowanie zimnych ok³adów 
i glukokortykosterydów.

Bardzo wa¿ne: nale¿y podawaæ siano bardzo dobrej 
jakości i zapewniæ zwierzêtom dostêp do wystarczaj¹cej 
ilości czystej wody. 

Profilaktyka
Podstaw¹ jest powolne wprowadzanie jakichkolwiek 

zmian w ¿ywieniu. Zmiany takie nale¿y rozci¹gn¹æ na 
okres 3-5 tygodni. Optymalne przygotowanie ¿wa-
cza w czasie ostatnich 3 tygodni przed wycieleniem 
(¿ywienie przejściowe), powolne zmiany ¿ywienia po 
wycieleniu. Pasze treściwe nale¿y zadawaæ kilka razy 
dziennie w mniejszych ilościach (po paszy podstawo-
wej 2,5-3kg/posi³ek, lub najlepiej wprowadziæ stacje 
¿ywieniowe). Najlepiej zadawaæ paszê podstawow¹ 
o wysokiej zawartości energii (6,0-6,3 MJ NEL) oraz 
wysokiej strawności. Dawka pokarmowa powinna 
zawieraæ wystarczaj¹c¹ ilośæ w³ókna (15-18%) oraz 
minimum 10% w³ókna strukturalnego, lub oko³o 15% 
dawki podstawowej powinno zawieraæ elementy o d³u-
gości minimum 3,8cm. Codzienna kontrola spo¿ycia 
suchej masy. Kontrola odchodów (konsystencja) oraz 
zawartości niestrawionych ziaren w kale. Nale¿y rów-
nie¿ wprowadziæ pasze charakteryzuj¹ce siê du¿¹ sta-
bilności¹ w ¿waczu (np. suszone wys³odki buraczane). 
Zadawane kiszonki powinny byæ dobrej jakości, bez 
mykotoksyn.

Przy karmieniu zwierz¹t TMR wa¿ne jest dok³adne 
wymieszanie dawki (aby zapobiegaæ selektywnemu 
wyjadaniu paszy przez zwierzêta), przy jednoczesnym 
unikaniu zbytniego rozdrobnienia zadawanej dawki (ze 
wzglêdu na koniecznośæ poboru pasz strukturalnych). 
Nale¿y równie¿ kontrolowaæ spo¿ycie paszy i jej struk-
turê oraz paszowóz. Wielkośæ cz¹stek mo¿na ³atwo 
oceniæ na środkowych sitach. W prawid³owej mieszan-
ce TMR co najmniej 10% paszy powinno znajdowaæ 
siê na górnym sicie, to znaczy mieæ powy¿ej 4 cm 
d³ugości. Na sam koniec, aby zapobiec powstaniu 
podostrej kwasicy ¿wacza, nale¿y zapewniæ krowom 
odpowiedni dostêp do sto³u paszowego (unikaæ prze-
pe³nienia), wystarczaj¹co du¿o czasu na pobieranie 
paszy oraz regularne zadawanie paszy.

Od wielu lat dostêpne s¹ czujniki monitoruj¹ce prze-
¿uwanie w formie opaski zak³adanej na szyjê krowy. 
Rejestruj¹ one dźwiêki towarzysz¹ce prze¿uwaniu. 
Nastêpnie dane wprowadzane s¹ do systemu kom-
puterowego (w ramach kontroli stada w obiektach 
wielkotowarowych). Pomiar temperatury rektalnej lub 
temperatury siatkówki, za pomoc¹ czujników, nie mo¿e 
byæ na razie polecony jako mo¿liwośæ diagnozowania 
podostrej kwasicy ¿wacza. W pewnych wypadkach, 
raporty o wydajności mlecznej mog¹ wskazywaæ na 
oznaki SARA (zawartośæ t³uszczu w mleku oraz stosu-
nek t³uszczu do bia³ka). 

Gdy tylko chore zwierzê zostanie rozpoznane, ko-
nieczne jest zmniejszenie udzia³u pasz treściwych oraz 
zwiêkszenie udzia³u pasz objêtościowych w dawce 
pokarmowej. Nastêpnie konieczne jest sprawdzenie 
czy problem ten dotyczy jednego zwierzêcia (jako na-
stêpstwo innej choroby) czy ca³ego stada, co skutkuje 
konieczności¹ wprowadzenia zmian w sposobie ¿y-
wienia stada. 

Piśmiennictwo u autora.
Źród³o: XXIII Miêdzyn. Konf. Naukowa „Okres miêdzyci¹¿o-
wy u byd³a - trzy najwa¿niejsze miesi¹ce” 
13-14 czerwca 2019r. w Polanicy-Zdroju
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ZAKA¯ENIA BAKTERYJNE PRZEWODU 
POKARMOWEGO KRÓW W OKRESIE 
POWYCIELENIOWYM ORAZ CIEL¥T 
PO PIERWSZYM MIESI¥CU ¯YCIA

W okresie powycieleniowym u krów dochodzi do 
gwa³townego wzrostu produkcji mlecznej, co wi¹¿e 
siê ze skarmianiem krów pasz¹ o wy¿szej koncentracji 
energii oraz bia³ka. Taka sytuacja w pewnym zakresie 
przyczynia siê do zwiêkszonej wra¿liwości na zaka¿enia 
bakteryjne przewodu pokarmowego zw³aszcza w odnie-
sieniu do patogenów z rodzaju Clostridium. Dodatkowo 
nie bez znaczenia jest obecnośæ mykotoksyn w paszy, 
które stanowi¹ dodatkowy i wa¿ny czynnik przyczynia-
j¹cy siê do immunosupresji. 

Enterotoksemia byd³a
Enterotoksemia u byd³a wywo³ywana jest przez Clo-

stridium perfringens g³ównie typu C i D. Drobnoustro-
je te s¹ sk³adnikami naturalnej mikroflory jelit byd³a. Do 
enterotoksemii prowadzi intensywne namno¿enie siê 
tego drobnoustroju w jelitach oraz produkcja toksyn, 
które w wyniku oddzia³ywania na tkanki organizmu 
prowadz¹ do gwa³townej śmierci. Choroba ma zwi¹zek 
ze spo¿ywaniem przez zwierzêta wysokoenergetycznej 
oraz bogatej w bia³ko paszy lub gwa³town¹ zmian¹ 
¿ywienia. Wystêpuj¹ce os³abienie perystaltyki jelit 
oraz zaburzenia funkcji ¿wacza i trawieñca stwarzaj¹ 
dogodne warunki do szybkiego namna¿ania siê C.per-
fringens. Przebieg choroby najczêściej jest gwa³towny, 
a zwierzêta s¹ znajdowane martwe lub w stanie agonal-
nym. W nielicznych przypadkach wystêpuje os³abienie, 
biegunka czêsto krwawa, powiêkszenie jamy brzusznej 
i bóle kolkowe. Byd³o pada w ci¹gu kilku do kilku-
dziesiêciu godzin od wyst¹pienia objawów klinicznych. 
Śmiertelnośæ jest bardzo wysoka siêgaj¹ca 85-95%. 
W trakcie badania sekcyjnego stwierdzany jest obrzêk, 
krwotoczne lub krwotoczno martwicze zapalenia b³ony 
śluzowej jelit i trawieñca, a w jamach cia³a p³yn. Wy-
stêpuje obrzêk wêz³ów ch³onnych i krezki. Niekiedy 
stwierdzane s¹ wybroczyny na b³onach surowiczych 
oraz obrzêk p³uc. W postêpowaniu diagnostycznym 
nale¿y oprzeæ siê na wywiadzie (poda¿ du¿ych ilości 
paszy treściwej wysokobia³kowej), badaniu klinicznym 
i sekcyjnym oraz badaniach laboratoryjnych. Czêsto 
upadki zwierz¹t nie s¹ poprzedzone wcześniejszymi 
objawami klinicznymi. W praktyce dla postawienia dia-
gnozy najbardziej pomocne jest wykonanie badania 
sekcyjnego. Pe³ne rozpoznanie jest mo¿liwe poprzez 
wykonanie badañ histopatologicznych lub na wykaza-
niu obecności toksyn Clostridium perfringens w krwi 
i p³ynach ustrojowych (np. testem ELISA). Pozytywny 
wynik hodowli bakteryjnej nie pozwala na postawienie 
jednoznacznego rozpoznania, poniewa¿ drobnoustro-
je z rodzaju Clostridium stanowi¹ naturalny sk³adnik 
mikroflory jelitowej. Co wiêcej, ulegaj¹ szybkiemu na-

mna¿aniu siê po śmierci. Potwierdzenie enterotoksemii 
mo¿na oprzeæ równie¿ na wykluczenia innych przyczyn 
nag³ej śmierci - zw³aszcza salmonellozy. Ze wzglêdu na 
gwa³towny przebieg choroby mo¿liwości leczenia s¹ 
ograniczone. Terapia opiera siê na p³ynoterapii oraz 
stosowaniu antybiotyków o szerokim spektrum dzia³a-
nia (pocz¹tkowo penicylina krystaliczna IV a nastêpnie 
penicylina prokainowa lub amoksycylina, skutecznośæ 
wykazuje równie¿ oksytetracyklina). Nale¿y podkreśliæ, 
¿e skutecznośæ takiej terapii jest bardzo ograniczona 
nawet w przypadkach bardzo wcześnie zdiagnozowa-
nych i o bardziej przewlek³ym przebiegu. W przypadku 
endemicznego wystêpowania choroby, mo¿liwe jest 
wprowadzenie odpowiedniego programu szczepieñ. 
W chwili obecnej dostêpne na rynku szczepionki za-
wieraj¹ w swoim sk³adzie wiele antygenów, zarówno 
antygeny bakteryjne (C.perfringens) jak i toksoidy.

Zespó³ krwotocznego jelita u byd³a 
(ang. hemorrhagic bowel syndrome, 

jejunal hemorrhage syndrome)

Zespó³ krwotocznego jelita u byd³a charakteryzuje 
siê krwotoczno-martwicowym zapaleniem jelit cien-
kich. W trakcie rozwoju choroby dochodzi do ma-
sywnego krwawienia i powstania skrzepów w świetle 
jelit. Przyczyna choroby nie jest znana. Za najbardziej 
prawdopodobny czynnik etiologiczny uznaje siê Clo-
stridium perfringens typ A. Przypuszcza siê, ¿e pe-
wien udzia³ mog¹ mieæ tak¿e mikotoksyny zawarte 
w paszy. Z przypadków chorobowych izolowano tak¿e 
verocytotoksyczne szczepy E.coli. Choroba najczêściej 
jest notowana u krów o wysokiej wydajności mlecznej 
w pocz¹tkowym stadium laktacji. Na chorobê najbar-
dziej nara¿one s¹ krowy ¿ywione wysokoenergetyczn¹ 
i wysokobia³kow¹ pasz¹, która jak siê wydaje mo¿e 
sprzyjaæ szybkiemu namna¿aniu siê C.perfringens. 
Zespó³ krwotocznego jelita, podobnie jak inne choroby 
beztlenowcowe, mo¿e prowadziæ do śmierci zwierz¹t 
bez wcześniejszych objawów chorobowych. W przy-
padkach przewlek³ych wystêpuje: nag³y spadek ape-
tytu, obni¿enie produkcji mleka oraz silne os³abienie 
zwierzêcia. Proces patologiczny tocz¹cy siê w jelitach 
prowadzi do wyst¹pienia bólów kolkowych oraz za-
czopowania świat³a jelit. Ka³ chorych zwierz¹t mo¿e 
przybieraæ barwê ciemno-czerwon¹, zawieraæ krew i/
lub skrzepy. Czas trwania przewlek³ej postaci choroby 
zwykle nie przekracza 2-4 dni, a śmiertelnośæ wynosi 
prawie 100%.W trakcie badania sekcyjnego lub laparo-
tomii diagnostycznej, stwierdza siê charakterystycznie 
zmienione fragmenty jelit, szczególnie jelita czczego 
i biodrowego. Objête procesem chorobowym odcinki 
przybieraj¹ kolor sino-czerwony do czarnego i zawiera-
j¹ twarde skrzepy krwi przylegaj¹ce do b³ony śluzowej 
lub obfity krwotoczno-surowiczy wysiêk z domieszk¹ 
w³óknika. Odcinki jelit cienkich objête procesem cho-
robowym s¹ ró¿nej d³ugości zwykle jednak maj¹ od 
oko³o 50 do 100cm. Skuteczne leczenie omawianej 
choroby jest trudne i nie daje zadowalaj¹cych rezulta-
tów. Leczeniu objawowe polega na intensywnej p³yno-
terapii (p³yny wieloelektrolitowe) i podawaniu antybio-
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tyków o szerokim spektrum dzia³ania (amoksycylina, 
oksytetracyklina). W przebiegu choroby nieuchronnie 
dochodzi do zatkania jelit, martwicy fragmentów je-
lit, zapalenia otrzewnej oraz wstrz¹su. Maj¹c to na 
uwadze podejmowane s¹ próby wykonania resekcji 
zmienionych odcinków jelit. Choæ czynnik etiologiczny 
zespo³u krwotocznego jelita nie jest do koñca ustalony 
to wiele firm farmaceutycznych uzupe³ni³o w ostatnich 
latach szczepionki przeciw chorobom beztlenowcowym 
o antygeny C.prefringens typ A - najbardziej prawdo-
podobnej przyczyny choroby. 

Inne jednostki chorobowe
Dodatkowo tu¿ po porodzie, jako nastêpstwo zapa-

lenia macicy, mo¿e dochodziæ do posocznicy powo-
dowanej g³ównie przez E.coli, które przedostaj¹ siê 
do organizmu z dróg rodnych. W takich sytuacjach 
zaka¿enie ma przebieg gwa³towny z uwolnieniem 
toksyn (lipopolisachrydów). Standardem leczniczym 
w takich sytuacjach jest zastosowanie enrofloksacyny 
wraz z fluniksyn¹. 

Kolibakteriozy s¹ jedn¹ z najczêstszych przyczyn 
zaka¿eñ przewodu pokarmowego u ciel¹t. Wśród 
szczepów E.coli odgrywaj¹cych najwa¿niejsz¹ rolê 
u m³odych prze¿uwaczy s¹ szczepy enterotoksyczne 
(ETEC) i verocytotoksyczne (VTEC).

Zaka¿enia bakteryjne ciel¹t
Biegunki ciel¹t wywo³ywane przez enterotoksycz-

ne szczepy E.coli najczêściej notuje siê w pierwszych 
3-4 dniach ¿ycia. U starszych zwierz¹t przyczyna bie-
gunek jest z³o¿ona (zaka¿enia bakteryjne, wirusowe 
i paso¿ytnicze). Do 14 dnia ¿ycia ciel¹t wa¿n¹ rolê 
w zaka¿eniach przewodu pokarmowego odgrywaj¹ 
szczepy ETEC, natomiast u starszych zwierz¹t ich rola 
jest trudna do ustalenia. Podatnośæ ciel¹t na schorzenia 
biegunkowe wywo³ywane przez szczepy ETEC jest za-
le¿na od wielu czynników. Cielêta posiadaj¹ce wysoki 
status immunologiczny, nie s¹ wra¿liwe na zaka¿enie. 
Dziêki prawid³owemu odpojeniu siar¹, w świetle jelit 
obecne s¹ przeciwcia³a skierowane przeciwko antyge-
nom fimbrialnym i/lub otoczkowym E.coli, co chroni 
zwierzêta przed biegunkami. Wraz z wiekiem spada 
podatnośæ na zaka¿enia enterotoksycznymi szczepa-
mi E.coli. W warunkach doświadczalnych wykazano, 
¿e zaka¿enie ciel¹t po pierwszej dobie ¿ycia tylko 
w nielicznych przypadkach powodowa³o wyst¹pie-
nie objawów klinicznych. Sugeruje to, ¿e najbardziej 
krytycznym okresem dla ciel¹t s¹ pierwsze godziny 
¿ycia. Niskie pH trawieñca stanowi wa¿ny element 
chroni¹cy cielêta przed zaka¿eniami drobnoustroja-
mi patogennymi. Trawieniec noworodków produkuje 
niewielk¹ objêtośæ soków trawiennych o obojêtnym 
pH. Zjawisko to ma na celu ochronê immunoglobu-
lin siarowych, których wch³anianie mo¿liwe jest tylko 
w pocz¹tkowym okresie ¿ycia. Od 2 dnia ¿ycia pH 
trawieñca osi¹ga wartośæ poni¿ej 3, co zabezpiecza 
przed zaka¿eniami szczepami ETEC. Jednak podczas 
karmienia mlekiem dochodzi do okresowego wzro-
stu pH w trawieñcu nawet do wartości 6,1-6,6. Do 

zaka¿enia ciel¹t enterotoksycznymi szczepami E.coli 
dochodzi drog¹ pokarmow¹. Źród³em zaka¿enia jest 
ka³ doros³ego byd³a (bezobjawowe nosicielstwo) oraz 
m³odych zwierz¹t, zw³aszcza z objawami biegunki. Eli-
minuj¹c ryzyko zaka¿eñ szczególny nacisk nale¿y zatem 
po³o¿yæ na zachowanie w³aściwych warunków zoohi-
gienicznch w pomieszczeniach inwentarskich. Biegun-
ka wywo³ywana przez ETEC u ciel¹t ma konsystencjê 
luźn¹ do wodnistej, koloru od bia³ego do ¿ó³tego, nie-
kiedy mo¿e zawieraæ niewielkie ilości krwi, najczêściej 
w postaci smu¿ek. Czêste wypró¿nianie powoduje, ¿e 
sierśæ okolicy odbytu jest zabrudzona ka³em. W krótkim 
okresie czasu dochodzi do utraty p³ynów z przestrzeni 
miêdzykomórkowej oraz elektrolitów. Skutkiem tego 
jest szybko postêpuj¹ce odwodnienie oraz kwasica, 
których objawami s¹ utrata elastyczności skóry i zapad-
niêcie ga³ek ocznych. Stopniowo postêpuje os³abienie, 
spadek pobierania karmy oraz utrata masy miêśniowej. 
W przypadkach ostrej biegunki w ci¹gu 6-8 godzin 
mo¿e dojśæ do utraty p³ynów siêgaj¹cych nawet 10% 
masy cia³a. W przewlek³ych zaka¿eniach utrata masy 
cia³a wynika z odwodnienia organizmu oraz spadku 
masy miêśniowej. To ostatnie zjawisko jest wynikiem 
katabolizmu tkanki miêśniowej, jako odpowiedzi na 
zbyt ma³¹ ilośæ dostarczanych substancji od¿ywczych. 
W zaawansowanym stanie dochodzi do szybkiej utraty 
si³, hypotermii, zapaści i śmierci. 

Sporadycznie upadki ciel¹t mog¹ wyst¹piæ bez 
objawów biegunki. W takich przypadkach stwierdza 
siê powiêkszenie jamy brzusznej na skutek obecnośæ 
du¿ych ilości p³ynnej treści w jelitach i trawieñcu. 
W przypadkach wyst¹pienia zachorowañ powodowa-
nych przez szczepy ETEC w cielêtniku najczêściej oko³o 
15-30% zwierz¹t mo¿e wykazywaæ objawy choro-
bowe i wymagaæ uzupe³nienie p³ynów i elektrolitów. 
Zachorowalnośæ siêgaæ mo¿e 50% w przypadku ras 
miêsnych i nawet 75% w przypadku ras mlecznych. 
Przebieg i liczba upadków zale¿y od wielu czynników, 
takich jak: zjadliwośæ szczepu, ekspozycja zwierz¹t na 
zaka¿enie, obecnośæ innych drobnoustrojów patogen-
nych oraz odpornośæ ciel¹t i w³aściwa ich pielêgnacja. 
Odsetek upadków m³odych zwierz¹t waha siê od 5 do 
nawet 50%.

Zaka¿enia innymi bakteriami Gram ujemnymi
U ciel¹t mo¿e dochodziæ do zaka¿eñ innymi bakte-

riami w tym: E.coli o innych cechach patogenności ni¿ 
ETEC, Salmonella czy Campylobacter. Przebieg zaka-
¿eñ pa³eczkami Salmonella jest zró¿nicowany i zale¿ny 
od szczepu, odporności zwierz¹t i poziomu higieny 
w stadzie. Natomiast w odniesieniu do pozosta³ych 
patogenów przebieg zaka¿eñ zwykle jest przewlek³y 
i trudny w diagnostyce. Wynika to z faktu, ¿e biegunka 
ma charakter ³agodny ale d³ugotrwa³y, co w du¿ym 
stopniu sugeruje czynnik ¿ywieniowy. Obecnie zaka¿e-
nia takie raczej s¹ postrzegane jako zaka¿enia wtórne 
lub o charakterze mieszanym.

Źród³o: XXIII Miêdzyn. Konf. Naukowa „Okres miêdzyci¹¿o-
wy u byd³a - trzy najwa¿niejsze miesi¹ce” 
13-14 czerwca 2019r. w Polanicy-Zdroju
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ZARZ¥DZANIE ZDROWIEM STADA 
W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

Wstêp
Metabolizm krów mlecznych ulega, podobnie jak 

u ka¿dej samicy ssaka, dramatycznym przemianom 
w ca³ym okresie ci¹¿y, porodu i na pocz¹tku laktacji 
(okres przejściowy).

W okresie zasuszenia dawka pokarmowa cechuje 
siê stosunkowo nisk¹ zawartości¹ energii i bia³ka, 
a w powszechnie stosowanym systemie wolnosta-
nowiskowym dzienne zapotrzebowanie na æwiczenia 
krów mlecznych jest stosunkowo niskie, podobnie jak 
czêstotliwośæ kontaktu. W momencie porodu sytuacja 
ta dramatycznie siê zmienia. Sam poród porównywa-
ny jest z ekstremalnym wysi³kiem fizycznym, takim 
jak bieganie w maratonie. Towarzyszy mu ogromne 
uszkodzenie tkanek zwi¹zane z wydaleniem p³odu. Akt 
wycielenia nie tylko powoduje stres fizyczny, ale tak¿e 
wp³ywa na zwierzê na ró¿nych poziomach psycholo-
gicznych. 

W wiêkszości systemów utrzymania/zarz¹dzania po-
ród implikuje oddzielenie zwierzêcia od stada i do³¹-
czenie do nowej grupy technologicznej, a zatem nowe 
środowisko, ró¿ne procedury postêpowania ze strony 
obs³ugi (np. popychanie, pomoc w wycieleniu i dojenie) 
plus ból i nieoczekiwane fizyczne wydarzenia podczas 
porodu mog¹ wywo³aæ strach i stres. Pocz¹tek produk-
cji mleka powoduje dalsze ogromne zmiany w tkance 
gruczo³u mlekowego. Nag³y wzrost zapotrzebowania 
na sk³adniki od¿ywcze i energiê do produkcji mleka 
powoduj¹ zmianê przebiegu i nadmierne obci¹¿enie 
ró¿nych szlaków metabolicznych. 

W tym czasie obserwuje siê wystêpuj¹cy fizjologicz-
nie ujemny bilans energetyczny, poniewa¿ zwierzê nie 
jest w stanie odpowiednio zwiêkszyæ spo¿ycia paszy, 
aby zaspokoiæ zapotrzebowanie na energiê spowodo-
wane trwaj¹c¹ regeneracj¹ tkanek i produkcj¹ mleka. 
Ten ujemny bilans energetyczny powoduje lipomo-
bilizacjê z depozytów rezerw t³uszczowych genero-
wanych w poprzedniej laktacji i okresie zasuszenia. 
W okresie przejściowym w¹troba odgrywa kluczow¹ 
rolê, odpowiedzialn¹ za metabolizowanie nieestryfiko-
wanych kwasów t³uszczowych (NEFA) pochodz¹cych 
ze zmobilizowanych triacylogliceroli (TAG), w cyklu 
beta-utleniania do acetylo-CoA, który wchodzi do cyklu 
Krebsa lub jest metabolizowany do cia³ ketonowych. 
Metabolizm w¹troby jest zatem przyspieszany w ci¹gu 
kilku dni od stanu bardzo niskiego do najwy¿szego 
zapotrzebowania na zdolnośæ metaboliczn¹ w ca³ym 
cyklu laktacji. Ponadto pocz¹tek laktacji powoduje 
zmianê w gospodarce mineralnej. Jeśli organizm nie 
jest odpowiednio przygotowany na tê sytuacjê w okre-

sie zasuszenia, wzrasta ryzyko zaburzeñ równowagi 
metabolicznej, takich jak hipokalcemia. 

Jednak, jak wspomniano powy¿ej, krowa mleczna 
nie tylko musi stawiæ czo³a tym ogromnym zmianom 
metabolicznym, ale tak¿e dostosowaæ siê do nowej 
struktury spo³ecznej i systemu utrzymania w porodów-
ce, a tak¿e do nowych codziennych czynności (np. 
dojenie, karmienie ). Jeśli obszar ten nie jest odpowied-
nio zaprojektowany i zarz¹dzany w ramach codziennej 
rutyny gospodarstwa, dzienne spo¿ycie paszy i zacho-
wanie spoczynkowe bêd¹ niewystarczaj¹ce. 

Znaczenie tego elementu jest jeszcze bardziej zaak-
centowane, gdy wystêpuj¹ ju¿ problemy zdrowotne, 
takie jak kulawizny, uniemo¿liwiaj¹ce zwierzêciu nor-
maln¹ aktywnośæ, a tym samym dalsze zmniejszanie 
przyjmowania suchej masy (DMI).

To krótkie podsumowanie czynników i problemów 
pokazuje, ¿e choroby krów w okresie przejściowym 
s¹ zjawiskiem z³o¿onym. W naszych nowoczesnych 
systemach obór wolnostoj¹cych zidentyfikowano cztery 
g³ówne czynniki wp³ywaj¹ce na powstawanie zabu-
rzeñ: brak równowagi ¿ywieniowej, kulawizny i braki 
w systemach utrzymania i zarz¹dzania (np. gêstośæ 
obsady, bud¿etowanie czasu, zaopatrzenie w paszê, 
profesjonalizm w dojeniu, monitorowanie zwierz¹t 
i ogólna hodowla). 

Wymienione czynniki prowadz¹ do zaburzeñ rów-
nowagi ¿ywieniowej ze zmniejszeniem DMI, powodu-
j¹cych ujemny bilans energetyczny o niefizjologicznej 
wielkości, co prowadzi do niewystarczaj¹cego zaopa-
trzenia w energiê, niezbêdn¹ do gojenie siê tkanek 
i obrony immunologicznej przed chorobami zakaźnymi.

Rezultatem jest szereg ró¿nych chorób produkcyj-
nych, które s¹ w jakiś sposób ze sob¹ powi¹zane i czê-
sto maj¹ dzia³anie synergistyczne: 

- brak prawid³owej inwolucji macicy i prawid³owego 
gojenia tkanek, co prowadzi do zatrzymania ³o¿y-
ska, zapalenia macicy, zapalenia b³ony śluzowej 
macicy; 

- w gruczole mlekowym mo¿na zaobserwowaæ silny 
obrzêk wymienia i zapalenie strzyków;

- zwiêkszona fermentacja w uk³adzie pokarmowym, 
wzmo¿one procesy perystaltyczne i absorpcyjne 
w ró¿nych rejonach przewodu pokarmowego 
(przed¿o³¹dki, trawieniec, jelita) powoduj¹ce upo-
śledzenie wch³anianie sk³adników od¿ywczych, 
wch³anianie toksyn, nieprawid³owe wytwarzanie 
gazu prowadz¹ce do ró¿nych objawów klinicznych, 
takich jak biegunka i przemieszczone trawieñce; 

- rozregulowanie gospodarki mineralnej, wyczerpa-
nie i endotoksemia powoduj¹ os³abienie miêśni 
i problemy z kr¹¿eniem prowadz¹ce do zalegania;

- ekstremalna lipomobilizacja mo¿e prowadziæ do ke-
tozy i przeci¹¿enia w¹troby kwasami t³uszczowymi 
(zespó³ st³uszczenia w¹troby);

- degradacja poduszki t³uszczowej z powodu nad-
miernej lipomobilizacji zwiêksza ryzyko wyst¹pienia 
owrzodzeñ podeszwy i endotoksemii (z powodu 
zapalenia macicy, zapalenia strzyków lub zapalenia 
prze³yku) mo¿e wywo³aæ ochwat;
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- inne uk³ady narz¹dów, takie jak uk³¹d oddechowy, 
s¹ bardziej nara¿one na choroby zakaźne z powodu 
ogólnej immunosupresji. 

Jak ju¿ wspominano, w¹troba pe³ni kluczow¹ funkcjê 
w tym aspekcie, metabolizuj¹c rezerwy t³uszczu, a tym 
samym dostarczaj¹c organizmowi energii w krytycznym 
okresie. Obserwacje rolni-
ków i lekarzy weterynarii, 
potwierdzone równie¿ 
w ró¿nych badaniach, po-
kazuj¹, ¿e niektóre krowy 
wydaj¹ siê byæ bardziej od-
porne na zaburzenia meta-
boliczne ni¿ inne. Jednak 
podstawowe patomecha-
nizmy i przyczyny tej indywidualnej podatności nie 
s¹ jasne.

Aby w pe³ni doradzaæ swoimi klientom, lekarze 
weterynarii potrzebuj¹ wiarygodnych wskaźników do 
identyfikacji zwierz¹t o podwy¿szonym ryzyku zapa-
dalności na choroby metaboliczne w okresie przejścio-
wym, umo¿liwiaj¹cych podjêcie decyzji dotycz¹cych le-
czenia lub monitorowania stanu metabolicznego stada 
(najchêtniej testów ³atwych do stosowania w oborze). 
W zwi¹zku z tym potrzebna jest identyfikacja i rozwój 
markerów prognostycznych wraz z prawid³owymi pro-
toko³ami leczenia metafilaktycznego.

Celem przedstawionego badania jest zatem:
- zbadanie patomechanizmów chorób krów mlecz-
nych ze szczególnym uwzglêdnieniem metabolizmu 
t³uszczu w w¹trobie,

- zidentyfikowanie dostêpnych markerów progno-
stycznych,

- opracowanie nieinwazyjnej metody określania 
zawartości t³uszczu w w¹trobie za pomoc¹ ultra-
dźwiêków,

- przetestowania protoko³u leczenia metafilaktyczne-
go za pomoc¹ Butaphosphan i cyjanokobalaminy 
(Catosal®, Bayer).

Materia³y i metody
Przeprowadzono randomizowane, prospektywne, 

trzykrotnie zaślepione badanie na farmie w 660-mlecz-
nej mleczarni w Saksonii (Niemcy), w okresie od listo-
pada 2015r. do listopada 2016r. Krowy trzymano 
w systemie wolnostanowiskowym opartym na ¿ywie-
niu TMR z g³êbokimi stanowiskami w okresie laktacji 
i z g³êbok¹ śció³k¹ ze s³omy w okresie zasuszenia. Wio-
sn¹ i latem krowy zasuszone by³y przeprowadzane na 
pastwiska. Stado charakteryzowa³o siê średni¹ pro-
dukcj¹ mleka na laktacjê 10744 kg oraz zawartości¹ 
t³uszczu i bia³ka 3,74% i 3,33% w ci¹gu 12 miesiêcy 
trwania badania.

Dla celów badawczych wytypowano ze stada 80 
krów mlecznych rasy holsztyñskiej niemieckiej. Kry-
teriami w³¹czenia by³y: 2 laktacja, klinicznie zdrowe 
i ciê¿arne. Średnia liczba laktacji wybranych zwie-
rz¹t wynosi³a 3,9±1,8 (średnia ±SD), a produkcja 
mleka dla 305-dni w poprzedniej laktacji wynosi³a 
10944±2013 kg. Badanie obejmowa³o intensywn¹ 

analizê ka¿dego zwierzêcia od 14. dnia przed porodem 
do 49. dnia po porodzie.

W celu oceny protoko³u leczenia metafilaktycznego 
za pomoc¹ Butaphosphan i cyjanokobalaminy ustalono 
nastêpuj¹ce grupy terapeutyczne: dwie grupy badane 
otrzymuj¹ce Catosal® w niskiej lub wysokiej dawce 

(5ml i 10ml/100kg masy cia³a (BW) 10% butafosfanu 
i 0,005% Cyjanokobalaminy) i dwie grupy placebo 
(5ml i 10ml NaCl 0,9%/100kg BW). Zwierzêta le-
czono w sześciu punktach czasowych: -7/-6/-5 przed 
porodem i 1/2/3 dni po porodzie (Rys. 1).

Aby uzyskaæ rzetelny i obejmuj¹cy zestaw danych 
opisuj¹cy stan metaboliczny i produkcyjny zwierz¹t 
w trakcie badania, udokumentowano, zbadano i prze-
analizowano nastêpuj¹ce aspekty/zmienne (rysunek 
1):

- dok³adny monitoring stanu produkcji poprzez co-
dzienne pomiary wydajności mlecznej i miesiêcz-
n¹ zawartośæ mleka (% t³uszczu,% bia³ka, mocznik 
i liczba komórek somatycznych);

- codzienna dok³adna dokumentacja stanu kliniczne-
go w trakcie badania przy u¿yciu standaryzowane-
go badania klinicznego i protoko³ów oceny;

- ultrasonograficzne badanie tkanki w¹troby i tkanki 
t³uszczowej (7 razy w trakcie badania);

- biopsje w¹troby (4x; -14 d, 7, 28 i 32 dni oko³o-
porodowe) do analizy frakcji kwasów t³uszczowych, 
histopatologia;

- pobieranie próbek krwi (8x) dla oceny wzoru kwa-
sów t³uszczowych, biochemii, stê¿eñ haptoglobiny;

- pobieranie próbek moczu (15x); 
- analiza zachowania zwierz¹t w zakresie prze¿uwa-
nia i poruszania siê.

Wyniki 
Zwierzêta nale¿¹ce do grupy, która ukoñczy³a bada-

nia wiosn¹, rzucaj¹ siê w oczy w szczególności, ponie-
wa¿ ich stan metaboliczny wydaje siê byæ zmieniony 
w znacznie ni¿szym stopniu w porównaniu z okresem 
wycielenia i czasu przed porodem, w porównaniu 
ze zwierzêtami wchodz¹cymi do badania zim¹ 2015 
i latem/jesieni¹ 2016r. Analiza dokumentacji dawek 
pokarmowych, wskazuje na wp³yw jakości silosu na 
zaopatrzenie zwierz¹t w energiê i sk³adniki od¿ywcze.

Analizuj¹c wybrane grupy pod wzglêdem wyni-
ków klinicznych, laboratoryjnych i danych histopa-
tologicznych, zaobserwowano wyraźne zró¿nicowa-
nie w zale¿ności od stanu zdrowia. Krowy w grupie 
ocieplenia wiosennego wykazywa³y wy¿sze wyniki 
kliniczne [np. dotycz¹ce dróg rodnych (zapalenie 
macicy, zapalenie b³ony śluzowej macicy), przewodu 

Rys.1. Protokó³ leczenia i pobierania prób
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¿o³¹dkowo-jelitowego (nieprawid³owe odchody, prze-
mieszczenie trawieñca) i czêstości leczenia], gromadze-
nie t³uszczu w w¹trobie i wy¿sze stê¿enie w surowicy 
stê¿enia kwasu, wskazuj¹ce na wyraźniejszy deficyt 
energii w tej grupie. Stwierdzono zatem, ¿e zwierzêta te 
mo¿na zaklasyfikowaæ jako grupê „wysokiego ryzyka” 
z powodu nara¿enia na nieodpowiedni¹ jakośæ paszy. 
Te ró¿nice w stanie metabolicznym by³y ju¿ obecne 
w grupie „wysokiego ryzyka” w okresie przedporo-
dowym.

Analizuj¹c ka¿d¹ grupê osobno w oddzielnych punk-
tach czasowych, efekt leczenia Butaphosphanem i cy-
janokobalamin¹ pojawi³ siê w danych metabolicznych. 
W grupie „wysokiego ryzyka” obserwowano d³ugotrwa-
³y efekt (28 dzieñ po porodzie, 3 tygodnie po leczeniu) 
na poziomie metabolizmu w¹trobowego.

Dyskusja i podsumowanie 
Pierwsze wstêpne wyniki pokaza³y, ¿e byliśmy w sta-

nie zidentyfikowaæ zwierzêta „wysokiego ryzyka” na 
podstawie ich profili metabolicznych i ¿e te zmiany 
by³y ju¿ obecne w okresie przedporodowym. Koniecz-
na jest dalsza analiza statystyczna zbioru danych, aby 
zidentyfikowaæ metabolity zaanga¿owane w procesy 
obserwowane w okresie przejściowym, a tak¿e opisaæ 
zwierzêta „wysokiego ryzyka” i efekt leczenia za po-
moc¹ butafosfanu i cyjanokobalaminy.

Źród³o: XXIII Miêdzyn. Konf. Naukowa „Okres miêdzyci¹¿o-
wy u byd³a - trzy najwa¿niejsze miesi¹ce” 
13-14 czerwca 2019r. w Polanicy-Zdroju

Z historii

weterynarii

Mieczys³aw Pietrzak
Roman Bochdalek

NIECO HISTORII ABSOLWENTÓW 
WYDZIA£U WETERYNARYJNEGO WSR 

WE WROC£AWIU ROCZNIK 1958 
i TECHNIKUM WET. WE WRZEŚNI

Opisu fragmentów tej krótkiej historii na przestrzeni 
ponad 60 lat podjêli siê: dr n.wet. Roman Bochdalek 
- emerytowany dziś nauczyciel akademicki, którego 
ca³e doros³e ¿ycie zwi¹zane by³o z Wydzia³em Wetery-
naryjnym dawnej WSR i AR, a obecnie Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu oraz lek. wet. Mieczy-
s³aw Pietrzak - emerytowany nauczyciel przedmiotów 

zawodowych w Pañstwowym Technikum Weteryna-
ryjnym we Wrześni.

Dr n.wet. Roman Bochdalek to jeden z organizato-
rów naszych zjazdów kole¿eñskich i w pewnym sensie 
gospodarz tych spotkañ, a lek. wet. Mieczys³aw Pie-
trzak pe³ni³ rolê pewnego recenzenta z oddali, w³¹cza-
j¹c siê w realizacjê niektórych punktów programów 
naszych spotkañ. Okres naszych studiów (1952-1958) 
przypad³ trochê na lata siermiê¿ne. Nie by³o nam dane 
widzieæ rektorów i dziekanów w togach i biretach. Nie 
zorganizowano nam uroczystego zakoñczenia studiów. 
Nasze zakoñczenie ogranicza³o siê do podpisania ode-
brania dyplomu w sekretariacie Dziekanatu.

Kol. M. Pietrzak by³ dumny z faktu, ¿e z jego roczni-
ka studiów na wydziale zosta³o zatrudnionych czterech 
kolegów: Eryk Adamczyk, Roman Bochdalek, Jerzy 
Nowacki i Józef Wasilewski (jeszcze jako student). Wy-
mienieni koledzy z czasem obronili prace doktorskie, 
a Eryk Adamczyk zosta³ profesorem akademickim 
i w latach 1987-1990 pe³ni³ funkcjê Dziekana Wy-
dzia³u. M. Pietrzak, gdy zjawia³ siê we Wroc³awiu, mia³ 
kogo odwiedzaæ. Jego koledzy zostali nauczycielami 
akademickimi w ró¿nych katedrach. Trwa³¹ pami¹tk¹ 
po naszym roku jest wykonane tablo przez kol. J.Wa-
silewskiego. Mamy na nim zdjêcia wszystkich profe-
sorów i prawie wszystkie kole¿anki i kolegów z okresu 
studiów, gdy byli jeszcze piêkni i m³odzi.

Kol. M. Pietrzak bra³ równie¿ udzia³ w zjazdach kla-
sowych i szkolnych organizowanych przez Technikum 
Weterynaryjne we Wrześni. Z uwagi na to, ¿e uczestnic-
two w zjazdach pozwala na wspomnienia z przesz³ości, 
kol. M. Pietrzakowi marzy³ siê zjazd jego rocznika ze 
studiów. Z wielk¹ wiêc radości¹ pewnego dnia przyj¹³ 
wiadomośæ od kol. R. Bochdalka o zamiarach jego zor-
ganizowania. Pierwszy zjazd naszego rocznika odby³ siê 
25 września 1993r. w murach uczelni, w 35 rocznicê 
ukoñczenia studiów. Zdecydowana wiêkszośæ z nas 
mia³a ju¿ wtedy po 60 lat ¿ycia za sob¹, a niektórzy 
mo¿e nawet wiêcej. Po tak d³ugim czasie niewidze-
nia siê by³y trudności z rozpoznaniem kto jest kto. 
Pierwszemu naszemu zjazdowi towarzyszy³o jeszcze 
grono naszych Profesorów w osobach: Br. Gancarza, 
Zb. Jary, L. Ogielskiego i G. Za³uckiego. Przebieg zjaz-
du dok³adnie opisa³ kol. R. Bochdalek w „Z³otej Ksiê-
dze Roku”. Na uwagê zas³uguje jeszcze kilka innych 
zjazdów i dlatego poświêcimy im obszerniejsz¹ relacjê.

Zjazd z okazji 40-lecia ukoñczenia studiów odby³ 
siê 28 lutego 1998r. G³ównym punktem programu 
by³a uroczystośæ w Auli Leopoldina na Uniwersytecie 
Wroc³awskim. Zjazd by³ po³¹czony z udzieleniem ab-
solutorium studentom ostatniego rocznika Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej. Przebieg ca³ej uroczystości 
opisa³ w „¯yciu Weterynaryjnym” kol. M. Pietrzak. 
[1999,2,s.79].

Na uwagê zas³uguje równie¿ zjazd z okazji 50-lecia 
ukoñczenia studiów. Do spotkania dosz³o 21 czerwca 
2008r. Zjazd zaszczycili swoj¹ obecności¹ pani Dzie-
kan - prof. dr hab. B. Obmiñska-Domaradzka i prof. 
dr hab. dr h.c. -multi Ryszard Badura. Uczestnikom 
zjazdu zosta³y wrêczone dyplomy jubileuszowe z okazji 
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50-lecia ukoñczenia studiów na Wydziale Weteryna-
ryjnym WSR we Wroc³awiu. Chwa³a projektantom 
i wykonawcom tej wspania³ej pami¹tki. Przebieg zjaz-
du zosta³ opisany przez kol. R. Bochdalka w artykule 
pod tytu³em „Jubileusz rocznika 1952-1958 Wydzia³u 
Weterynaryjnego we Wroc³awiu” w „¯yciu Weteryna-
ryjnym” [2009,8,s.669].

Kolejny zjazd odby³ siê 11 maja 2013r. Jednym 
z punktów programu uroczystości by³o wrêczenie 
uczestnikom zjazdu „Z³otej Ksiêgi Roku”. Opracowanie 
tej pozycji ksi¹¿kowej w g³ównej mierze zawdziêczamy 
kol. R. Bochdalkowi. Bez jego zaanga¿owania w opra-
cowanie i jej wydanie drukiem nigdy nie doczeka³oby 
siê zrealizowania. Jest to trzecia Z³ota Ksiêga w ponad 
70-letniej historii Wroc³awskiego Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej. Przebieg zjazdu opisa³ kol. Andrzej 
Szlichta w art. pod tytu³em „Uroczystośæ jubileuszowa 
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu” 
w ¯yciu Weterynaryjnym [2013,8,s.678].

Nastêpny zjazd zas³uguj¹cy równie¿ na szczególn¹ 
uwagê odby³ siê 21 kwietnia 2018r. w 60 rocznicê 
ukoñczenia studiów. Mia³ najbardziej podnios³y cha-
rakter. Uroczystośæ odby³a siê w auli Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu z udzia³em przedstawi-
cieli Senatu Uczelni i pe³nego sk³adu Rady Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej. G³ównym punktem uroczy-
stości by³o wrêczenie dyplomów ukoñczenia studiów 
„świe¿o upieczonym” lekarzom weterynarii. W uroczy-
stości brali równie¿ udzia³ rodzice absolwentów, oraz 
przedstawiciele Izb Lekarsko-Weterynaryjnych z kraju, 
którzy wrêczyli upominki lekarzom pochodz¹cym z ich 
województw.

Dla nas - obecnych tu seniorów - wielkim prze¿yciem 
by³o wrêczenie przez pana Dziekana prof. dr. hab. 
Krzysztofa Kubiaka „Diamentowych Dyplomów” - naj-
prawdopodobniej pierwszych tego rodzaju wyró¿nieñ. 
Kol. M. Pietrzak, zabieraj¹c g³os w imieniu seniorów, 
¿yczy³ nowym lekarzom weterynarii powodzenia w pra-
cy zawodowej, któr¹ niebawem rozpoczn¹. Pogratulo-
wa³ im równie¿ wyboru tego zawodu - zawodu przyno-
sz¹cego ulgê chorym zwierzêtom, czêsto wybawcom 
z r¹k okrutnych ludzi. Niech stwierdzenie: „Nie ma 
z³ych zwierz¹t, s¹ tylko źli ludzie” - bêdzie mottem 
nie³atwej pracy zawodowej. ¯yczymy Wam du¿o si³y 
w walce z pojêciem weterynarz, bo macie dyplomy 
lekarzy weterynarii. Uroczystośæ zosta³a opisana przez 
kol. A. Szlichtê w artykule pt. „Diamentowe dyplomy 
dla absolwentów z 1958r. Wydzia³u Weterynaryjnego 
we Wroc³awiu” [¯ycie Weterynaryjne, 2018,8, s.551]. 
Jako absolwent Pañstwowego Technikum Weteryna-
ryjnego we Wrześni poczuwam siê w tym miejscu 
do opisania trwaj¹cych ju¿ 17 lat kontaktów miêdzy 
Wydzia³em Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu, 
a Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrze-
śni. Tê wspó³pracê w g³ównej mierze zawdziêczamy 
Panu prof. dr. hab. dr. h.c. Józefowi Niocponiowi. Pan 
prof. swoj¹ osob¹ zaszczyci³ równie¿ jeden z naszych 
szkolnych zjazdów. Co roku absolwenci technikum 
zostaj¹ przyjêci na studia weterynaryjne we Wroc³awiu. 
Kilkanaście lat temu wroc³awski Wydzia³ Weterynaryj-

ny ukoñczyli: K. Kubiak, P. Jonkisz i G. Saplikowski 
i zostali zatrudnieni jako asystenci w Katedrze i Klinice 
Chorób Wewnêtrznych u pana prof. J. Nicponia. Pod 
okiem szefa K. Kubiak zosta³ nietuzinkowym nauczycie-
lem akademickim - dziś prof. dr. hab. od kilku lat pe³ni 
funkcjê Dziekana Wydzia³u. Szko³a jest dumna z tak 
zacnego absolwenta. Pan prof. K. Kubiak z panem 
prof. J. Nicponiem zapocz¹tkowali równie¿ wyjazdy 
nauczycieli akademickich do Pañstwowego Technikum 
Weterynaryjnego we Wrześni. Starsze klasy technikum 
ceni¹ sobie wyk³ady, prelekcje i pokazy æwiczeñ pre-
zentowane przez nauczycieli akademickich. Ponadto 
uczniowie s¹ informowani o zasadach przyjmowania 
na studia i studiowania na wy¿szej uczelni. Pan prof. 
J. Nicpoñ jako nieliczny z profesorów weterynaryjnych 
opowiada siê za utrzymaniem średniego personelu we-
terynaryjnego (techników) w szeroko pojêtej wetery-
narii. Z okazji 50- i 60-lecia Technikum we Wrześni 
przes³a³ serdeczne ¿yczenia i gratulacje dla wszystkich 
pracowników szko³y i jej Absolwentów. Dziêki Panu 
Dziekanowi Kubiakowi, zjazdy naszego rocznika s¹ 
³¹czone z wa¿nymi wydarzeniami na wydziale i uczelni. 
W ten sposób nabra³y bardziej uroczystego charakteru.

Na przestrzeni 25 lat (1993-2018 r.) - rocznik 
1952-1958 zorganizowa³ 10 zjazdów i spotkañ ko-
le¿eñskich. Komitet zjazdowy pracowa³ w sk³adzie: 
E. Adamczyk, R. Bochdalek, M. Kierzkowski, J. No-
wacki. Pozosta³e zjazdy, nie opisane w tym opracowa-
niu, odby³y siê w latach: 2001, 2003, 2005, 2014, 
2017. O ewentualnym kolejnym zjeździe (gdy¿ ¿yje 
tylko ma³a grupka) na pewno zostanie poinformowana 
spo³ecznośæ weterynaryjna. Na dziś jesteśmy dumni 
z ilości odbytych zjazdów i spotkañ. Świadczy to niezbi-
cie o prawdziwej wiêzi kole¿eñskiej naszego rocznika.

Prof. dr hab. dr h.c. 
MICHA£ MAZURKIEWICZ

(1941– 2013)
Z g³êbokim smutkiem przyjêliśmy wiadomośæ 

o śmierci w dniu 28 lutego 2013 roku prof. dr. hab. 
dr. h.c. Micha³a Mazurkiewicza.

Odszed³ wybitny uczony nauk weterynaryjnych, 
wielka indywidualnośæ naukowa o niekwestionowa-
nym autorytecie w kraju i za granic¹, twórca bogatego 
dorobku naukowego i popularyzatorskiego w dziedzi-
nie awiopatologii oraz licz¹cej siê wroc³awskiej szko³y 
naukowej, prodziekan, prorektor i rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu, wieloletni kierownik 
Katedry Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków, cz³onek PAN 
Wydzia³u V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryj-
nych, Komitetu Nauk Weterynaryjnych, doktor honoris 
causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medy-
cyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, wychowawca 
wielu pokoleñ lekarzy weterynarii, cz³owiek o ujmuj¹cej 
skromności i dobroci oraz ogromnej pracowitości.
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Profesor Micha³ Mazurkiewicz 
urodzi³ siê 10 kwietnia 1941 
roku w £ówczy, w wojewódz-
twie podkarpackim. Studia we-
terynaryjne ukoñczy³ na Wy¿szej 
Szkole Rolniczej we Wroc³awiu, 
uzyskuj¹c dyplom lekarza we-
terynarii w 1966 r. W 1970 r. 
uzyska³ stopieñ naukowy doktora 
nauk weterynaryjnych na podsta-
wie rozprawy pt. „Gospodarka 
wodno-elektrolitowa u kurcz¹t 
z doświadczalnie wywo³an¹ skaz¹ 
moczanow¹”, zaś stopieñ dok-
tora habilitowanego w 1976 r. 
po przed³o¿eniu rozprawy nt.: 
„Znaczenie ukrwienia kości w go-
spodarce wapniowej u kur nieśnych”. Tytu³ profesora 
nadano Mu w 1983 r., a stanowisko profesora zwy-
czajnego obj¹³ w 1991 r. W 1994 r. otrzyma³ tytu³ spe-
cjalisty z zakresu chorób drobiu i ptaków ozdobnych.

Swoje umiejêtności naukowe Profesor doskonali³, 
uczestnicz¹c w licznych sta¿ach naukowych, m.in. 
w Laboratorium Fizjologii Ptaków Uniwersytetu Stano-
wego w Pensylwanii (USA), w ośrodkach badawczych 
ówczesnego ZSRR (Moskwa, Leningrad, Charków) 
i jako stypendysta DAAD w RFN (Hanower, Mona-
chium).

Przedstawiaj¹c bardzo bogaty dorobek naukowy 
Profesora Mazurkiewicza nale¿y podkreśliæ, ¿e od 
samego pocz¹tku podejmowa³ On badania trudne, 
wymagaj¹ce du¿ego zaanga¿owania, potrzebne za-
równo nauce, jak te¿ praktyce weterynaryjnej. Wiele 
z tych badañ ma cechy badañ priorytetowych na świe-
cie i s¹ cytowane w obcojêzycznych monografiach 
i podrêcznikach. Wiele z nich znalaz³o te¿ praktyczne 
zastosowanie w produkcji drobiarskiej. Dorobek nauko-
wy Profesora Mazurkiewicza liczy ³¹cznie ponad 400 
prac naukowych, w tym 7 pozycji ksi¹¿kowych. Pod 
redakcj¹ Profesora ukaza³y siê ostatnio (2005 i 2011) 
dwa wydania podrêcznika „Choroby drobiu” (pierwsze 
wydanie wyró¿nione Nagrod¹ Zespo³ow¹ I stopnia 
przez resortowego ministra).

Tematyka badawcza Profesora Mazurkiewicza do-
tyczy³a nastêpuj¹cych zagadnieñ: oceny pośredniej 
przemiany materii w stanach fizjologicznych i pato-
logicznych u kur, optymalizacji warunków zoohigie-
nicznych w pomieszczeniach drobiarskich i ¿ywienia 
drobiu, patogenezy, diagnostyki i zwalczania chorób 
bakteryjnych i paso¿ytniczych drobiu, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem kokcydiozy i salmonellozy. Realizacja 
tak bogatego dorobku naukowego nie by³aby mo¿liwa 
bez projektów badawczych finansowanych ze źróde³ 
krajowych (liczne granty) i zagranicznych (projekt 
COST) oraz kierowania wielodyscyplinarnymi zespo-
³ami naukowymi. Swój dorobek naukowy Profesor pre-
zentowa³ wielokrotnie na kongresach i konferencjach 
naukowych w kraju i na świecie.

Aktywnośæ naukowa Profesora sprzyja³a rozwojo-
wi kadry naukowej. Wypromowa³ 16 doktorów nauk 

weterynaryjnych, z których w okresie 
Jego kierowania Katedr¹ cztery oso-
by uzyska³y samodzielnośæ naukow¹.

Profesor Mazurkiewicz by³ cz³on-
kiem World Veterinary Poultry As-
sociation, World Poultry Science 
Association, Komitetu Nauk Wete-
rynaryjnych PAN, Wroc³awskiego 
Towarzystwa Naukowego oraz Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Wetery-
naryjnych PTNW. W ramach tego 
ostatniego od 1983 do 2003 r. prze-
wodniczy³ Komisji Patologii Drobiu. 
Efektem tej dzia³alności by³o zorga-
nizowanie piêciu sympozjów i 15 
konferencji naukowych o tematyce 
drobiarskiej. Ponadto Profesor Mi-

cha³ Mazurkiewicz by³ wspó³organizatorem 10. edycji 
Miêdzynarodowego Kongresu „Pro Animali et Ho-
mine” (1994-2003) oraz 5 cyklicznych miêdzynaro-
dowych konferencji „Una medicina - una hygiena” 
(2006-2010).

Wśród wielu osi¹gniêæ Profesora nale¿y szczególnie 
podkreśliæ niekwestionowane zas³ugi w dziedzinie po-
pularyzacji wiedzy drobiarskiej wśród specjalistycznych 
s³u¿b weterynaryjnych, zootechnicznych oraz produ-
centów drobiu. Z Jego g³êbokiej wiedzy, po³¹czonej 
z bogatym doświadczeniem zawodowym, korzysta³y 
rzesze ró¿nych specjalistów, w tym lekarze weterynarii, 
którzy otrzymali tytu³ specjalisty z zakresu chorób dro-
biu oraz ptaków ozdobnych. Pan Profesor by³ w latach 
1995-2012 Krajowym Kierownikiem tej specjalizacji.

Profesor Micha³ Mazurkiewicz by³ znakomitym pe-
dagogiem i przyjacielem m³odzie¿y. Pracê Profesora 
z m³odzie¿¹ cechowa³a zawsze du¿a ¿yczliwośæ, part-
nerski stosunek oraz troska o wszechstronny rozwój 
intelektualny.

Profesor M. Mazurkiewicz pe³ni³ szereg odpowie-
dzialnych funkcji zarówno w uczelni, jak te¿ w or-
ganizacjach krajowych. By³ prodziekanem Wydzia³u 
Medycyny Weterynaryjnej AR we Wroc³awiu ds. Socjal-
nych i Wychowawczych (1978-1981), kierownikiem 
Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, 
później Katedry Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwie-
rz¹t Egzotycznych (1981-1982, 1993-2011), prorek-
torem AR we Wroc³awiu ds. Dydaktyki i Wychowania 
(1982-1987), cz³onkiem Rady Naukowej Centralnego 
Laboratorium Przemys³u Paszowego w Lublinie (1983-
1987), przewodnicz¹cym Kolegium 

Prorektorów Uczelni Wroc³awia (1984 -1987), 
cz³onkiem Komisji Oceny Pasz przy MRL i G¯ (1985-
2002), cz³onkiem Rady Naukowej COBRD w Poznaniu 
(1985-1988), cz³onkiem Rady Naukowo-Technicznej 
przy Ministrze Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki ̄ yw-
nościowej (1985-1989), cz³onkiem Zespo³u Dydak-
tyczno-Naukowego ds. Wychowania przy Ministrze 
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (1986-1988), prze-
wodnicz¹cym Zespo³u Ekspertów ds. Weterynarii przy 
Ministrze Edukacji Narodowej (1989-1991), kierow-
nikiem Zak³adu Chorób Drobiu Wydzia³u Medycyny 
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Weterynaryjnej AR we Wroc³awiu (1987-2005), prze-
wodnicz¹cym Komisji Problemowej Zarz¹du G³ównego 
Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych ds. 
specjalizacji zawodowej lekarzy weterynarii (1982-
1985), cz³onkiem Rady Programowej „Medycyny 
Weterynaryjnej” (od 1985), cz³onkiem Rady Progra-
mowej „Nowości Weterynarii” (1986-1991) oraz 
„Magazynu Weterynaryjnego” (od 2000 r.), cz³onkiem 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów (1995-2002, 
2007-2010), cz³onkiem Rady Naukowej PlWet-PIB 
w Pu³awach (2003-2007), rektorem Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu (2002-2008), cz³on-
kiem Rady Sanitarno-Epizootycznej przy G³ównym 
Lekarzu Weterynarii (2009-2011).

Za wybitne osi¹gniêcia naukowe oraz wszechstron-
n¹ dzia³alnośæ dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ Profesor 
zosta³ wyró¿niony m.in.: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi 
(1975), Krzy¿em Kawalerskim OOP (1986), Odzna-
k¹ „Zas³u¿ony dla Województwa i Miasta Wroc³awia” 
(1985), Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ Zrzeszenia Lekarzy 
i Techników Weterynaryjnych (1988), Odznak¹ Hono-
row¹ MERITUS nadan¹ przez Krajow¹ Radê Lekarsko-
-Weterynaryjn¹ (2005), Medalem Senatu RP (1997), 
Odznak¹ „Zas³u¿ony dla PTNW” (1992) i Honorowym 
Odznaczeniem „Pro Scientia Veterinaria Polona” 
(2002), wyró¿nieniem Ministra Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki ¯ywnościowej za badania naukowe, na-
grod¹ Z³otego Chirona jako wyrazem uhonorowania 
wk³adu pracy na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych lekarzy weterynarii oraz licznymi nagrodami 
resortowego ministra. Dnia 18 maja 2012 r. otrzyma³ 
tytu³ doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnolo-
gii im. Stefana Zdanowicza Grzyckiego (dawna Akade-
mia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie).

Mia³am wielkie szczêście byæ przez ponad 30 lat 
wspó³pracownikiem Pana Profesora, zdobywaæ pod 
Jego kierownictwem doświadczenie zawodowe, kolej-
ne stopnie i tytu³ naukowy, od asystenta do profesora. 
W roku 2011 na Uniwersytecie Przyrodniczym we 
Wroc³awiu, w czasie trwania konferencji drobiarskiej, 
obchodziliśmy Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej 
Profesora Micha³a Mazurkiewicza, doceniaj¹c Jego 
ogromny wk³ad w rozwój nauk weterynaryjnych i pol-
skiego drobiarstwa.

prof. dr hab. Alina Wieliczko

W 25. ROCZNICÊ ŚMIERCI PROF. ZENONA WACHNIKA 

WYBITNY UCZONY, 
ODDANY M£ODZIE¯Y 

Profesor Zenon Wachnik, lekarz weterynarii, absol-
went wroc³awskiej Akademii Rolniczej i jej prorektor 
w latach 1966-1974, specjalista chorób zakaźnych, 
wybitny uczony i oddany m³odzie¿y nauczyciel aka-
demicki. W grudniu minie 25 lat od Jego śmierci. 

W pamiêci i sercach swoich uczniów, wspó³pracow-
ników, s³u¿by weterynaryjnej i przyjació³ pozostanie 
jako wybitny specjalista z zakresu chorób zakaźnych 
zwierz¹t oraz z zakresu patologii drobiu, naukowiec 
i praktyk w jednej osobie, Cz³owiek skromny o wielkiej 
prawości charakteru, autentyczny przyjaciel m³odzie¿y 
akademickiej i gor¹cy patriota polskiej wsi. 

Zenon WACHNIK urodzi³ siê 6 grudnia 1921 roku 
we wsi Zamośæ, obecnie woj. ³ódzkie. Dyplom lekarza 
weterynarii uzyska³ w 1952 roku na Wydziale Wetery-
naryjnym Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. Po 
studiach podj¹³ pracê w Katedrze Epizootiologii WSR 
we Wroc³awiu. Tu przeszed³ wszystkie szczeble kariery 
akademickiej od stopnia doktora nauk weterynaryjnych 
(1959), doktora habilitowanego (1964), profesora nad-
zwyczajnego (1972) a¿ do uzyskania tytu³u profesora 
zwyczajnego (1979). 

Jego dzia³alnośæ naukowo-badawcza by³a wielo-
kierunkowa. Profesor Wachnik du¿o uwagi poświê-
ca³ problemom chorób zakaźnych zwierz¹t, w tym 
listeriozy, leptospirozy, gruźlicy i wścieklizny, a tak¿e 
ocenie sanitarnej rolniczego wykorzystania ścieków 
miejskich, ekologicznym uwarunkowaniom wystêpo-
wania bia³aczek u byd³a na Dolnym Śl¹sku oraz pato-
logii drobiu. W pracach z zakresu gruźlicy wykaza³, ¿e 
badania alergometryczne wed³ug Groera stosowane 
u ludzi w rozpoznawaniu gruźlicy, u zwierz¹t s¹ ma³o 
przydatne. W oparciu o bogaty materia³ doświadczalny 
opracowa³ kryteria rozpoznawania gruźlicy u świñ, koni 
i kur przy u¿yciu tuberkulinizacji i odczynu hemagluty-
nacji biernej. Ponadto, udowodni³, ¿e wystêpowanie 
tuberkulinowych odczynów nieswoistych u zwierz¹t 
pochodz¹cych z terenów nawadnianych ściekami 
miejskimi nale¿y wi¹zaæ z masowym wystêpowaniem 
pr¹tków atypowych w ściekach. Wymiernym efektem 
pracy poświêconej tym zagadnieniom by³o wspó³autor-
stwo monografii pt.: „Gruźlica zwierz¹t” pod redakcj¹ 
Tadeusza Sobiecha. Za badania nad gruźlic¹ oraz udzia³ 
w zwalczaniu tej choroby w kraju otrzyma³ w 1976 
roku nagrodê Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego 
i Techniki (zespo³owa stopnia pierwszego) oraz nagro-
dê Ministra Rolnictwa. 

Profesor Wachnik by³ wspó³autorem pierwszych 
w kraju opracowañ dotycz¹cych enzootii listeriozy 
u owiec, świñ i kur. Pod Jego kierunkiem prowadzono 
kompleksowe badania z zakresu diagnostyki listeriozy 
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i czynnego uodparniania zwierz¹t przeciwko tej cho-
robie. Mia³y one charakter interdyscyplinarny i by³y 
prowadzone we wspó³pracy ze s³u¿b¹ zdrowia. 

Zainteresowania naukowe Profesora Wachnika od 
pocz¹tku zwi¹zane by³y z leptospiroz¹. Po raz pierw-
szy opisa³ w kraju leptospirozê świñ oraz nietypowy 
przebieg leptospirozy u psa. Opracowa³ wra¿liwośæ 
leptospir na antybiotyki, jak równie¿ określi³ wp³yw 
nawadniania pastwisk ściekami miejskimi na wystê-
powanie leptospirozy u zwierz¹t gospodarskich. Przez 
ostatnie kilka lat swojej pracy naukowej prowadzi³ ba-
dania nad wystêpowaniem wścieklizny u zwierz¹t na 
terenie Dolnego Śl¹ska. Bogate obserwacje wykorzy-
sta³ do obszernej monografii pt.: „Wścieklizna”, której 
redakcjê ukoñczy³ na krótko przed śmierci¹. 

Profesor Wachnik konsekwentnie d¹¿y³ do wype³-
nienia misji spo³ecznej swego zawodu. Zorganizowa³ 
w 1974 roku Dolnośl¹ski Zespó³ do Spraw Zoonoz. 
W jego ramach koordynowa³ prac¹ weterynaryjnych 
i medycznych laboratoriów diagnostycznych. Trwa-
³ym dorobkiem zespo³u, którego prac¹ kierowa³ do 
ostatniej chwili, by³o zorganizowanie trzech ogólnopol-
skich sesji naukowych poświêconych leptospirozie ludzi 
i zwierz¹t (1978, wspólnie z prof. Janem Zwierzchow-
skim), listeriozie ludzi i zwierz¹t (1979) oraz brucelozie 
ludzi i zwierz¹t (1980). 

Dorobek naukowy Profesora liczy ponad 200 prac, 
z czego znaczn¹ czêśæ stanowi¹ opracowania dotycz¹-
ce patologii drobiu. Profesor Zenon Wachnik powo³a-
ny w 1966 roku na kierownika Zak³adu Chorób Drobiu 
zorganizowa³ od podstaw bazê dydaktyczn¹ i warsztat 
badawczy. By³ wspó³autorem opisania nowych jedno-
stek chorobowych u drobiu. Podejmowa³ te¿ szerokie 
badania nad stanami zaburzeñ pośredniej przemiany 
materii u ptaków oraz zwalczaniem chorób bakteryj-
nych i kokcydioz u drobiu w chowie przemys³owym. 

Profesor Wachnik jest autorem podrêcznika aka-
demickiego „Choroby drobiu”, który doczeka³ siê 
trzech wydañ, podrêcznika „Zarys chorób zakaźnych 
zwierz¹t” oraz wspó³autorem podrêczników „Higiena 
i profilaktyka w produkcji zwierzêcej. Zarys fizjopatolo-
gii ogólnej i szczegó³owej” i „Przemys³owy chów byd³a, 
trzody chlewnej i drobiu”. Opracowa³ wiele skryptów 
i materia³ów do æwiczeñ zarówno z zakresu chorób 
zakaźnych zwierz¹t, jak te¿ chorób drobiu. 

Prowadzi³ ponadto intensywne szkolenia terenowej 
s³u¿by weterynaryjnej. Zainicjowa³ organizowane co 
trzy lata sympozja drobiarskie, a co roku konferencje, 
których tradycja przetrwa³a do dziś. Da³o to pocz¹tek 
wspó³pracy z ośrodkami naukowymi krajowymi i za-
granicznymi, a tak¿e z lekarzami weterynarii opieku-
j¹cymi siê powstaj¹cymi wielkotowarowymi fermami 
drobiu oraz z szeroko rozumianym sektorem produkcji 
drobiarskiej. 

Profesor Wachnik by³ inicjatorem powo³ania przy 
uczelni Podyplomowego Studium Technologii Chowu, 
Profilaktyki i Zwalczania Chorób w Wielkotowarowym 
Drobiarstwie, którego kontynuatorem s¹ obecnie po-
dyplomowe studia specjalizacyjne dla lekarzy wetery-
narii. 

Profesor Zenon Wachnik by³ promotorem 16 prac 
doktorskich i opiekunem piêciu rozpraw habilitacyj-
nych. By³ cz³onkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych 
PAN i Komitetu Nauk Rolniczych Oddzia³u Wroc³aw-
skiego PAN, cz³onkiem Rady Techniczno-Ekonomicz-
nej Centralnego Zarz¹du Pañstwowych Przedsiêbiorstw 
Gospodarki Rolnej, cz³onkiem Rady Naukowo-Tech-
nicznej i przewodnicz¹cym Zespo³u do Spraw Profilak-
tyki Weterynaryjnej COBRD w Poznaniu. Uczestniczy³ 
w pracach PTNW, Polskiego Towarzystwa Mikrobiolo-
gów oraz Polskiego Oddzia³u Światowego Stowarzysze-
nia Wiedzy Drobiarskiej. Przez wiele lat by³ dyrektorem 
Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych oraz kierow-
nikiem Kliniki Chorób Zakaźnych na wroc³awskiej AR. 

Profesor Wachnik anga¿owa³ siê w ¿ycie uczelni, 
środowiska wroc³awskiego i s³u¿by weterynaryjnej. 
Jeszcze przed studiami dzia³a³ w ZMW „Wici”. By³ 
przewodnicz¹cym RZ ZNP, cz³onkiem Sekcji Nauki 
przy Zarz¹dzie G³ównym ZNP, przewodnicz¹cym ko-
misji do spraw specjalizacji zawodowej przy Zarz¹dzie 
G³ównym Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii, 
a tak¿e cz³onkiem Zarz¹du G³ównego. Profesor Zenon 
Wachnik wniós³ ogromny wk³ad w unowocześnianie 
dydaktyki oraz rozwój studenckiego ruchu naukowego. 
Przez dwie kadencje by³ prorektorem (1966-1974), by³ 
te¿ wiceprzewodnicz¹cym Zespo³u Szkolno-Dydaktycz-
nego przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego 
i Techniki. Rozumia³ problemy m³odzie¿y i by³ jej ¿yczli-
wy. Umia³ zaszczepiæ studentom szacunek dla rzetelnej 
pracy i zawodu weterynaryjnego. Z ogromn¹ ¿yczliwo-
ści¹ śledzi³ losy studentów pochodz¹cych z rodzinnej 
ziemi. We wspó³pracy z nimi stworzy³ nieformalne Ko³o 
Mi³ośników Ziemi Piotrkowskiej. 

Profesor Wachnik mia³ te¿ szerokie zainteresowania 
pozazawodowe. £om¿yñski Tygodnik Spo³eczny „Kon-
takty”, gdzie na krótko przed śmierci¹ opublikowa³ trzy 
szkice z cyklu „Po s¹siedzku z Reymontem”, określi³ 
Go jako humanistê z zami³owania. 

By³ odznaczony: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, medalem 
„Za zas³ugi dla Akademii Rolniczej we Wroc³awiu”, 
Odznak¹ za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Weterynaryjnej, 
Odznak¹ Budowniczego miasta Wroc³awia, Odznak¹ 
Honorow¹ „Za zas³ugi dla województwa zielonogór-
skiego”, Z³ot¹ Odznak¹ ZNP, Z³ot¹ Odznak¹ Hono-
row¹ Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii. 
Zosta³ wyró¿niony licznymi nagrodami Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki oraz Rektora Akade-
mii Rolniczej we Wroc³awiu. 

Profesor Zenon Wachnik zmar³ 19 grudnia 1981 
roku. W mroźne grudniowe popo³udnie, w pierwszym 
tygodniu stanu wojennego, ¿egnany przez rodzinê, 
wspó³pracowników, grono przyjació³ oraz przedsta-
wicieli Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii 
spocz¹³ w swojej ziemi rodzinnej na cmentarzu w Czar-
nocinie, ko³o Piotrkowa Trybunalskiego. 

Alina Wieliczko,
Micha³ Mazurkiewicz 

Źród³o: Nr 157/2006 - Miesiêcznik Wspomnienia
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Dr n.wet. in¿. Bartosz Winiecki
Emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie

„WETERYNARYJNY” ZESPÓ£ 
WOKALNO-MUZYCZNY Z WROC£AWIA
Pod koniec lat 60-tych XX wieku w Warszawie wy-

st¹pi³ zespó³ wokalno-muzyczny Oddzia³u Zrzeszenia 
Lekarzy i Techników Weterynarii (ZLiTW) we Wroc³a-
wiu. Kierownikiem zespo³u i konferansjerem by³ kol. 
Jan Sowiñski. Na akordeonie gra³ kol. Jan Springer. 
Na skrzypcach grali kol. Tadeusz Jurga i kol. Stefan 
Sikorski. Wokalistami byli kol. Lucyna Grobelna, kol. 
Roman £ysakowski oraz kol. Tadeusz Zaj¹czkowski. 
Tadeusz Zaj¹czkowski i kol. W³adys³aw Drozdowski wy-
konywali recytacje. Akompaniowa³ kol. Jerzy Szafner. 

Zespó³ wyst¹pi³ w sali Centralnej Biblioteki Rolni-
czej z okazji turnusu wczasowego zorganizowanego 
dla pracowników terenowej s³u¿by weterynaryjnej 
przez Zarz¹d G³ówny ZLiTW przy wspó³udziale Za-
rz¹du G³ównego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników 
Rolnych. Cz³onkowie zespo³u wokalno-muzycznego 
byli uczestnikami turnusu. Oko³o 250 osób obecnych 
na sali wysoko oceni³o poziom artystyczny zespo³u 
oraz z satysfakcj¹ podkreśli³o inicjatywê artystycznej 
dzia³alności lekarzy weterynarii z Wroc³awia.

Dr n.wet. in¿. Bartosz Winiecki
Emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie

O ZARAZIE P£UCNEJ BYD£A ROGA-
TEGO W ORÊDOWNIKU URZÊDOWYM 
POW. WSCHODNIO-POZNAÑSKIEGO 

z 5 maja 1923r.
Zaraza p³ucna byd³a (Pleuropneumonia contagiosa 

bovum) jest chorob¹ zakaźn¹, któr¹ wywo³uje Mycopla-
sma mycoides. Przebiega wśród objawów krupowego 
zapalenia p³uc i surowiczo-w³óknikowego zapalenia 
op³ucnej. Choroba jest znana od XVIII wieku. Zarazek 
odkryto pod koniec XIX wieku. Zaraza p³ucna byd³a 
szerzy³a siê w gwa³towny sposób w Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach dwudziestych XX wieku. W I po³owie 
XX wieku chorobê w Europie ca³kowicie zlikwidowano. 
Dziś zaraza wystêpuje w ró¿nych pañstwach Afryki, 
Azji, Ameryki Po³udniowej i Australii (1). 

Orêdownik powiatowy by³ tygodnikiem ukazuj¹cym 
siê w soboty lub mia³ charakter gazety wydawanej 
w środy i w soboty. By³ wydawany przez wydzia³ po-
wiatowy danego starostwa. Mia³ charakter ograniczony 
do określonego starostwa powiatowego. Tygodnik lub 
gazeta mia³y dwie czêści: dzia³ urzêdowy i dzia³ ogólny. 
Czasopisma te s³u¿y³y jako oficjalny organ do publikacji 
zarz¹dzeñ administracji pañstwowej, w³adz wojewódz-
kich i starostwa powiatowego. Du¿y nacisk k³adziono 
na treści wa¿ne dla rolników dotycz¹ce chorób zwie-
rz¹t. Czasopisma mia³y ró¿ne nazwy np. Krotoszyñski 
Orêdownik Powiatowy dla powiatu krotoszyñskiego, 

Orêdownik Powiatu ̄ niñskiego, Orêdownik Urzêdowy 
na Powiat Strzeliñski (pow. strzeliñski, woj. poznañ-
skie), Orêdownik Urzêdowy Powiatu Wschodnio-Po-
znañskiego (2).

W artykule zamieszczam przedruk (pisownia orygi-
nalna) z Orêdownika Urzêdowego Powiatu Wschodnio-
-Poznañskiego z 5 maja 1923r., w którym wydruko-
wano odezwê do rolników (3).

* * *
Obywatele Rolnicy!
Obok ró¿nych klêsk ekonomicznych, spowodowa-

nych d³ugotrwa³¹ wojn¹ najgroźniejsz¹ mo¿e klêsk¹ dla 
rolnictwa s¹ choroby zaraźliwe zwierzêce, które zapu-
ści³y g³êbokie korzenie na ziemiach polskich, powodu-
j¹c nieobliczalne wprost straty w inwentarzu ¿ywym. 

Obecnie po zlikwidowaniu zarazy ksiêgosuszowej 
z poszczególnych chorób zaraźliwych zwierzêcych na 
pierwsze miejsce wybi³a siê jedna z najgroźniejszych 
zaraz zwierzêcych, uniemo¿liwiaj¹ca zupe³nie rozwój 
hodowli byd³a rogatego, t.j. zaraza p³ucna. Statystyka 
notuje niezwyk³e rozszerzenie siê tej zarazy w Woje-
wództwach Poznañskiem, Warszawskiem, Lubelskiem, 
Bia³ostockiem, Kieleckiem, £ódzkiem, Nowogrodz-
kiem i Poleskiem. W wymienionych powy¿ej Wo-
jewództwach zarejestrowano urzêdowo z gór¹ 500 
punktów zarazy p³ucnej byd³a rogatego. Sporadyczne 
wypadki tej zarazy zdarzy³y siê tak¿e w Wojewódz-
twach: Krakowskiem, Tarnopolskiem i Lwowskiem. 

Poniewa¿ dalsze rozszerzanie siê tej zarazy grozi 
zupe³n¹ zag³ad¹ krajowej hodowli byd³a Ministerstwo 
Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych musi przeprowadziæ 
planow¹ i systematyczn¹ akcjê, maj¹c¹ na celu stopnio-
we opanowanie zarazy p³ucnej. Jednak akcja rz¹dowa 
podjêta w tym kierunku nie wyda nale¿ytych rezul-
tatów, je¿eli Wy Obywatele Rolnicy nale¿ycie jej nie 
poprzecie. Ministerstwo Rolnictwa i D.P. wzywa Was 
przeto Obywatele Rolnicy, abyście zastosowali siê ściśle 
do wszelkich zarz¹dzeñ, wydawanych przez urzêdowe 
organa weterynaryjne na mocy obowi¹zuj¹cych ustaw 
weterynaryjnych. Niejednokrotnie zarz¹dzenia te bêd¹ 
bardzo przykre. Ministerstwo Rolnictwa i D.P. zwraca 
jednak uwagê, ¿e tylko ścis³e ich wykonywanie pozwoli 
nam rych³o oczyściæ kraj z zarazy. Jedynym skutecz-
nym środkiem walki jest wybijanie sztuk chorych podej-
rzanych o chorobê, a nawet podejrzanych o zara¿enie 
siê z t¹ chorob¹, t.j. pozornie jeszcze zdrowych, lecz 
które zetknê³y siê z osobnikami chorymi. O ile przeto 
organa dzia³aj¹ce z ramienia Rz¹du zarz¹dz¹ wybicie 
Waszego byd³a, poddajcie siê bez szemrania temu za-
rz¹dzeniu, tem wiêcej, ¿e w³adze otrzyma³y polecenie, 
aby za zabite sztuki byd³a wyp³aca³y Wam jak najrychlej 
stosowne odszkodowanie, wzglêdnie ró¿nicê miêdzy 
cen¹ szacunkow¹, a kwot¹ otrzyman¹ ze sprzeda¿y 
czêści sztuki, nadaj¹cych siê do u¿ytku. 

G³ównym warunkiem powodzenia akcji Rz¹du, obok 
bezwzglêdnego pos³uchu dla w³adz jest najrychlejsze 
ujawnianie nowych ognisk zarazy. 

Ministerstwo Rolnictwa i D.P. prosi Was przeto Rol-
nicy, abyście o ka¿dym wypadku zachorowania byd³a 
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wśród objawów wzbudzaj¹cych podejrzenie zarazy 
p³ucnej donosili natychmiast w³aściwym w³adzom i a¿ 
do stwierdzenia istoty choroby trzymali sztuki chore, 
podejrzane, a nawet pozornie zdrowe, ale które siê 
zetknê³y z chorymi osobnikami w zupe³nem odosob-
nieniu. 

Najbardziej wpadaj¹cym w oko objawem zarazy 
p³ucnej, poza objawami dotycz¹cemi wszystkich cho-
rób zaraźliwych, jako to: utrata chêci do jad³a, ogólne 
os³abienie, podniesiona ciep³ota cia³a - jest suchy, po-
³¹czony z bólem krótki kaszel, daj¹cy siê naj³atwiej 
zaobserwowaæ rano przy dojeniu. W dalszym przebie-
gu choroby wystêpuje utrudniony oddech tak, ¿e chore 
zwierzê, chc¹c sobie ul¿yæ, rozkracza szeroko przednie 
nogi, cofaj¹c ³okcie na zewn¹trz, rozszerza nozdrza 
i z objawami bólu wci¹ga powietrze do p³uc. Skóra 
staje siê sucha, w³os traci po³ysk i jest nastroszony. 
Wydajnośæ mleka zmniejsza siê zaraz od pocz¹tku cho-
roby, spadaj¹c nawet u bardzo mlecznych krów do pó³ 
kwaterki dziennie. Przed śmierci¹ wystêpuje zupe³ny 
brak si³ i ogólne wyczerpanie ustroju. W ostatniej chwili 
oddychanie staje siê coraz trudniejsze, a kaszel do tego 
stopnia mêcz¹cy, ¿e zwierzêta staraj¹c siê schwytaæ 
powietrze wyci¹gaj¹ szyje i wreszcie gin¹. Krowy cielne 
w tem czasie czêsto roni¹. Kto zatai sztukê chor¹, ten 
nie tylko wyrz¹dza krzywdê swemu s¹siadowi, swo-
jej wsi i Pañstwu, ale przede wszystkiem sobie. O ile 
bowiem w³aściciel doniesie w³adzom o pojawieniu siê 
choroby, to Rz¹d wyp³aca odszkodowanie za byd³o 
wybite, natomiast w razie niezg³oszenia zarazy i po 
ujawieniu jej przez w³adze, byd³o chore i podejrzane 
zostaje wybite bez wyp³aty odszkodowania, a w³aści-
ciela poci¹ga siê nadto do odpowiedzialności karnej. 

Panowie Wojewodowie wydali ze swej strony jak 
najdalej id¹ce i jak najenergiczniejsze zarz¹dzenia, ma-
j¹ce na celu ochronê byd³a od tej strasznej zarazy, lecz 
wszelkie zarz¹dzenia w³adz nie odnios¹ po¿¹danego 
skutku, je¿eli Wy sami, Rolnicy nie zrozumiecie grozy 
po³o¿enia i w³adzom nie przyjdziecie z pomoc¹. 

W szczególności powinien ka¿dy w³aściciel byd³a 
przestrzegaæ ściśle nastêpuj¹cych wskazówek: 
1) o zachorowaniu choæby tylko jednej sztuki na zarazê 

p³ucn¹ lub o najl¿ejszych nawet objawach, wznie-
caj¹cych podejrzenie tej zarazy donieśæ - jak to ju¿ 
wy¿ej wspomniano - natychmiast w³aściwej w³adzy, 

2) przestrzegaæ jak najskrupulatniej zarz¹dzeñ organów 
urzêdowych, 

3) unikaæ, o ile mo¿ności, stykania siê bezpośredniego 
lub pośredniego z obcem byd³em a przede wszyst-
kiem pasanie byd³a na wspólnych pastwiskach, 

4) przewietrzaæ dok³adnie stajnie i trzymaæ je stale w jak 
najwiêkszej czystości, a od czasu do czasu zmywaæ 
¿³oby ³ugiem gor¹cym, pod³ogi zaś i ściany bieliæ 
świe¿o ugaszonem wapnem, 

5) unikaæ zbêdnego nieraz uczêszczania z byd³em na 
targi i jarmarki, 

6) nie wprowadzaæ nigdy sztuk zdrowych do obejścia, 
w którem przebywa³y sztuki chore, przed przepro-
wadzeniem dezynfekcji, gdy¿ zara¿¹ siê i padn¹ lub 
trzeba je bêdzie wybiæ. 

Walka z zaraz¹ p³ucn¹ byd³a rogatego, to jedno 
ogniwo w ogólnem d¹¿eniu do utrwalenia podstaw 
ekonomicznych Rzeczypospolitej, to te¿ Ministerstwo 
Rolnictwa i D.P. ma nadziejê, ¿e tak we w³asnym Wa-
szym interesie, jak i w interesie Pañstwa, nie dopuścicie 
Obywatele Rolnicy do tego, aby zaraza p³ucna rozsze-
rzy³a siê na wiêksze przestrzenie kraju. 

Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych

Zwracaj¹c na powy¿sz¹ odezwê Ministerstwa Rolnic-
twa i Dóbr Pañstwowych szczególn¹ uwagê polecam 
PP. Komisarzom i Burmistrzom, a¿eby treśæ odezwy 
og³osili w sposób zwyk³y. 

Poznañ, dnia 12 kwietnia 1923 
Starosta,

( - ) K £ O S
* * *

Po zakoñczeniu I wojny światowej obowi¹zywa³o 
ustawodawstwo weterynaryjne pañstw zaborczych. 

Zwalczanie zarazy p³ucnej byd³a, a tak¿e innych plag 
zwierz¹t gospodarskich: ksiêgosusz, zaraza stadnicza, 
wymaga³o opracowania przepisów weterynaryjnych 
umo¿liwiaj¹cych nale¿ycie funkcjonuj¹cy nadzór we-
terynaryjny.

2 czerwca 1920r. minister rolnictwa i dóbr pañstwo-
wych w porozumieniu z ministrem spraw wewnêtrz-
nych wyda³ pierwsze tymczasowe rozporz¹dzenie 
w przedmiocie walki z zaraz¹ p³ucn¹ (Dz.Ust. nr 15, 
poz. 136), w którym określono plan walki z t¹ chorob¹. 
Przewidywa³ on stopniowe uwalnianie od zarazy drog¹ 
wybijania ca³ego pog³owia w zagrodach i miejscowo-
ściach zapowietrzonych najpierw w województwach 
z ma³a liczb¹ ognisk, a wreszcie stopniowe przesuwanie 
radykalnej akcji do województw z wiêksz¹ liczb¹ zagród 
zapowietrzonych. 

Byd³o poddawano szczepieniu ochronnemu, lecz 
w zwi¹zku z zastrze¿eniami co do skuteczności sto-
sowania szczepionek ograniczano tê metodê uodpar-
niania pog³owia, a¿ do zupe³nego zaniechania akcji 
szczepieñ od 1926r. 

Przyjête metody zwalczania zarazy byd³a by³y w³a-
ściwe, bo liczba ognisk spad³a w 1924r. z 2443 do 2 
na koniec 1927r.

Ujednolicenie ustawodawstwa weterynaryjnego 
w okresie miêdzywojennym przynios³o dopiero rozpo-
rz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
22 sierpnia 1927r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób 
zwierzêcych (Dz.U. R.P. nr 77, poz. 673), maj¹ce 
charakter ustawy, które by³o w obiegu prawnym przez 
blisko 50 lat. Przepisy wykonawcze do tego rozporz¹-
dzenia wydano w dniu 9 stycznia 1928r. w rozporz¹-
dzeniu ministra rolnictwa wydanym w porozumieniu 
z ministrami: spraw wewnêtrznych, skarbu i komuni-
kacji w sprawie wykonania rozporz¹dzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1927r. 
o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierz¹t (Dz.U. R.P. 
nr 19, poz. 167). 

Komunikat w sprawie zarazy p³ucnej i byd³a rogate-
go mia³ charakter policyjny. Za pośrednictwem gazety 
powiatowej, wydawanej dwa razy w tygodniu, szybko 
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dociera³ do wszystkich w³aścicieli zwierz¹t. Umo¿liwia-
³o to w³aściwe (szybkie) zwalczanie opisanej choroby 
zakaźnej. Stosowane w ówczesnym czasie metody 
zwalczania zakaźnych chorób zwierz¹t przynosi³y 
oczekiwane rezultaty. 

Piśmiennictwo u autora.

Mariusz KOCOT
1917-1978

(Wspomnienie)

Mariusz Kocot urodzi³ siê w 1917 r. w Trzebini. 
Dyplom lekarza wet. uzyska³ w 1940 r. w Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Po studiach 
zajmowa³ ca³y szereg kierowniczych stanowisk w Pañ-
stwowej Administracji Weterynaryjnej coraz to wy¿-

szego szczebla. W 1950 r. zosta³ 
wojewódzkim inspektorem wete-
rynaryjnym i dyrektorem Woje-
wódzkiego Lecznictwa Zwierz¹t 
we Wroc³awiu. Maj¹c du¿e do-
świadczenie, zdobyte podczas 
pracy terenowej, w 1962 r. roz-
pocz¹³ karierê naukow¹ w Kate-
drze Higieny Produktów Zwie-
rzêcych Akademii Rolniczej we 
Wroc³awiu. W 1962 r. uzyska³ 

stopieñ naukowy docenta, a w 1977 r. Rada Pañstwa 
mianowa³a go profesorem nadzwyczajnym. W Instytu-
cie Higieny Produktów Zwierzêcych AR we Wroc³awiu 
kierowa³ zespo³em zajmuj¹cym siê problematyk¹ higie-
ny i technologii przetwórstwa. Kierunek ten rozwija³ 
z dynamik¹, wk³adaj¹c du¿o w³asnej inwencji i zapa³u. 
Pod jego kierownictwem wykonano ca³y szereg prac, 
maj¹cych znaczenie nie tylko badawcze, ale równie¿ za-
wieraj¹cych wskazówki praktyczne dla Weterynaryjnej 
Inspekcji Sanitarnej. W tym okresie swej dzia³alności 
by³ autorem lub wspó³autorem ponad 50 prac badaw-
czych. Rozwija³ równie¿ o¿ywion¹ dzia³alnośæ w tere-
nie, wyg³aszaj¹c ca³y szereg referatów z interesuj¹cej go 
dyscypliny, szczególnie w województwach zachodnich.

Dbaj¹c o rozwój m³odej kadry naukowej, by³ pro-
motorem ca³ego szeregu prac doktorskich. G³ównym 
kierunkiem prac badawczych prof. dr. M. Kocota 
by³y prace stoj¹ce na pograniczu spraw sanitarnych 
i technologicznych. W du¿ym procencie mia³y one 
charakter wdro¿eniowy. Stwarza³y równie¿ przes³anki 
do konstruktywnej wspó³pracy nadzoru sanitarno-we-
terynaryjnego z pionem technologicznym.

Prof. dr M. Kocot by³ znany równie¿ jako bardzo 
dobry dydaktyk oraz wychowawca m³odzie¿y, o czym 
świadczy szczególnie du¿e uznanie, jakie sobie zyska³ 
w środowisku studenckim.

Oprócz pracy na uczelni rozwija³ szerok¹ dzia³alnośæ 
w Akademickim Zwi¹zku Sportowym, pe³ni¹c przez 
d³ugi okres funkcjê prezesa zarz¹du środowiskowe-
go. Nale¿y równie¿ podkreśliæ dzia³alnośæ spo³eczn¹ 

prof. dr. M.Kocota, datuj¹c¹ siê od chwili przybycia 
na Dolny Śl¹sk. W latach 1946-1948 by³ cz³onkiem 
Wydzia³u Powiatowego w Trzebnicy, a nastêpnie rad-
nym i cz³onkiem Powiatowej Rady Narodowej, w latach 
1952-1957 pe³ni³ funkcjê radnego, cz³onka Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wroc³awiu, a od 
1958 r. do 1965 r. pe³ni³ funkcjê zastêpcy przewod-
nicz¹cego Prezydium Rady Narodowej m. Wroc³awia. 
Śzczególnie wyró¿ni³ siê w okresie walki z epidemi¹ 
ospy we Wroc³awiu, wykazuj¹c wówczas du¿o inwencji 
i ofiarności.

W uznaniu zas³ug prof. dr hab. Mariusz Kocot zosta³ 
odznaczony: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Medalem Tysi¹clecia Pañstwa 
Polskiego, Medalem XXV-lecia Odzyskania Dolnego 
Śl¹ska oraz wieloma innymi medalami i odznakami. 
Swoj¹ dzia³alności¹ naukow¹, wychowawcz¹ i spo-
³eczn¹, charakteryzuj¹c¹ siê du¿ym oddaniem, zapa³em 
i ofiarności¹ prof. dr Mariusz Kocot zapisa³ siê trwale 
w pamiêci nie tylko w świecie lekarsko-weterynaryj-
nym, ale równie¿ w środowisku Dolnego Śl¹ska.

W dniu 11 sierpnia 1978 r. odszed³ od nas na zawsze 
jeden z wybijaj¹cych siê entuzjastów zawodu lekarsko-
-weterynaryjnego oraz pracy spo³ecznej.

Les³aw Ogielski
Wroc³aw

Źród³o: „Wybitni polscy lekarze weterynarii XX wieku w nauce 
i zawodzie”, Lublin 2005

Studia
podyplomowe,
konf. naukowe,

szkolenia

Katedra Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Eg-
zotycznych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UP we 
Wroc³awiu, Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
zapraszaj¹ na

III Konferencjê Naukow¹

ETYKA ZAWODOWA LEKARZA 
WETERYNARII – SZANSE i ZAGRO¯ENIA

26 października 2019r.
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10.00 – otwarcie konferencji
Sesja I 

przewodnicz¹cy: dr n.wet. Robert Karczmarczyk

10.10-10.50 – dr n.wet. W. Hildebrand: Postrzeganie 
zadañ samorz¹du przez ró¿ne grupy zawodowe 
lekarzy weterynarii

10.50-11.30 – dr n.wet. J. Borowiec: Dylematy 
etyczne lekarza weterynarii prywatnej praktyki

Przerwa
11.50-12.30 – lek. wet. B. Czerski: Dylematy etyczne 

lekarza weterynarii pracownika Inspekcji Wete-
rynaryjnej

12.30-13.10 – prof. dr hab. K. W¹sowicz: Lekarz 
weterynarii wobec prowadzenia badañ naukowych 
z udzia³em zwierz¹t

Obiad
Sesja II 

przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Krzysztof W¹sowicz

14.00-14.40 – dr hab. E. Banaszak: Zmiany pokole-
niowe a zawody zaufania publicznego

14.40-15.20 – dr prawa A. Zalesiñska (radca praw-
ny): Wysokośæ i skutecznośæ kar w samorz¹dzie 
zawodowym

15.20-16.00 – dr n.wet. R. Karczmarczyk: Wspó³cze-
sne zagro¿enia dla etyki zawodowej

Dyskusja i zakoñczenie
Miejsce konferencji: Centrum Edukacyjno-Rozwojo-

we Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, 
51-250 Wroc³aw, ul. Paw³owicka 87/89.

Patronat: Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna.
Op³ata konferencyjna: 150 z³/osobê (udzia³ w wyk³a-

dach, drukowane materia³y konferencyjne, napoje, 
obiad); dla studentów 20 z³ (wymagane zg³oszenie).
Wp³aty nale¿y kierowaæ na konto: PKO BP SA 

62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
koniecznie z dopiskiem: ETYKA WET 2019

Zg³oszenia prosimy kierowaæ drog¹ internetow¹ (for-
mularz dostêpny na stronie wet.up.wroc.pl w zak³adce 
„nauka - konferencje i wyk³ady naukowe”) oraz dilwet.
pl

Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 
14 października 2019r.

Informacji udzielaj¹: 
mgr Violetta Pirga, tel. 71 320 53 36;
dr Robert Karczmarczyk, tel. 501 631 788.

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
dr n.wet. Robert Karczmarczyk

NOWOŚCI WYDAWNICZE

CHOROBY PRZEWLEK£E 
PSÓW i KOTÓW

W. Dunbar Gram, Rowan J. Milner, Remo Lobetti 
Wydawnictwo Galaktyka, £ódź 2019, 336 stron, 
oprawa twarda, cena 190 z³

Lekarze ma³ych zwierz¹t du¿o czêściej spotykaj¹ 
siê z chorobami przewlek³ymi ni¿ ze stanami nag³ymi. 
O ile w przypadku tych drugich s¹ ju¿ dostêpne ksi¹¿ki 
omawiaj¹ce zasady postêpowania w ostrych stanach 
zagro¿enia ¿ycia, o tyle nie by³o dotychczas specjali-
stycznego opracowania przedstawiaj¹cego specyfikê 
pracy z przewlekle chorymi pacjentami, Podrêcznik 
Choroby przewlek³e ma³ych zwierz¹t, nale¿y wiêc 
uznaæ za bardzo potrzebny wszystkim, którzy zajmuj¹ 
siê leczeniem psów i kotów. 

Omówiono w nim choroby, czêsto nieuleczalne ze 
wzglêdu na ich naturê lub zaawansowany wiek zwie-
rzêcia, gdy celem postêpowania lekarskiego jest ju¿ 
jedynie przed³u¿enie i poprawa jakości ¿ycia pacjenta. 
Przy przedstawianiu poszczególnych jednostek choro-
bowych opisywane s¹ stany, gdy dalsze leczenie nie 
ma sensu, bowiem nie daje szans na poprawê lub, co 
równie wa¿ne, wi¹¿e siê z nara¿eniem pacjenta na 
nieakceptowalny ból i cierpienie. 

Nie s¹ to ³atwe sytuacje w czasach, gdy psy i koty 
traktowane s¹ jak cz³onkowie rodziny. Opinia o leka-
rzu, który decyduje o zaprzestaniu leczenia i sugeruje 
eutanazjê pacjenta, zale¿y od zaufania w³aściciela, a to 
ma zwi¹zek z porozumieniem siê miêdzy nimi. W pod-
rêczniku przedstawiono sposoby umiejêtnego komu-
nikowania siê z w³aścicielem, tak aby nabra³ zaufania 
do lekarza, nie tylko do jego wiedzy i profesjonalizmu, 
ale i wra¿liwości. Oprócz umiejêtności prowadzenia 
rozmowy, przedstawiono te¿ niewerbalne sposoby 

Informacje

ró¿ne
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przekazywania pozytywnych komunikatów i odczyty-
wania mowy cia³a w³aściciela. To jest naprawdê bardzo 
interesuj¹ce. W ¿adnym ze znanych mi podrêczników 
dla klinicystów weterynaryjnych nie spotka³em takich 
informacji. 

Omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z uczuciami 
i emocjami w praktyce leczenia ma³ych zwierz¹t jest 
unikatow¹ wartości¹ tego podrêcznika. Chodzi miêdzy 
innymi o pomoc, jak¹ lekarze powinni nieśæ swoim 
klientom w sytuacji, gdy nie s¹ oni w stanie uporaæ 
siê z decyzj¹ o eutanazji ulubionego psa czy kota lub 
towarzyszyæ ich naturalnemu umieraniu. Przedstawio-
no, na czym ta pomoc mo¿e polegaæ. Wreszcie szcze-
gó³owo omówiono opiekê hospicyjn¹ nad terminalnie 
chorymi zwierzêtami. Jest wysoce prawdopodobne, ¿e 
wzorem Stanów Zjednoczonych, równie¿ u nas pojawi 
siê zapotrzebowanie na tê now¹ us³ugê weterynaryjn¹. 

Antoni Schollenberger 
Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz: 
- charakterystykê specyficznych chorób przewlek³ych, 
rozpoznania ró¿nicowe oraz metody leczenia i opieki 
d³ugoterminowej, 

- wp³yw chorób przewlek³ych na jakośæ ¿ycia pacjenta 
i jego w³aściciela, 

- zagadnienia zwi¹zane z opiek¹ hospicyjn¹ oraz natu-
raln¹ śmierci¹ zwierz¹t i eutanazj¹.

Aldona Anna Skirgie³³o 

TRADITIONAL GYPSY COB 
- TRADYCYJNY KOÑ CYGAÑSKI

Jest to rasa stosunkowo m³oda, uznana oficjalnie 
przez brytyjski odpowiednik Ministerstwa Rolnictwa - 
Department for Environment, Food and Rural Affairs 
(DEFRA) dopiero w roku 2012, w wyniku starañ ho-
dowców, którzy zgromadzili odpowiedni¹ ilośæ materia-
³u DNA by udowodniæ ci¹g³ośæ pochodzenia pog³owia. 

Do późnego okresu XX wieku rasa w ogóle nie by³a 
rozpoznawana oficjalnie. Ogólnoświatowe zaintere-

sowanie koñmi cygañskimi zaczê³o siê po eksporcie 
pierwszych kilku osobników do Stanów Zjednoczonych 
w listopadzie 1996 roku.

Traditional Gypsy Cob wywodzi siê z wysp brytyj-
skich, dok³adna geneza rasy nie jest znana lecz uwa¿a 
siê, i¿ do jej powstania oprócz starego typu koni Shire 
przyczyni³y siê tak¿e kuce ras prymitywnych takich jak 
Dale i Fell, a zapocz¹tkowanie tworzenia rasy datuje siê 
na prze³om XIX i XX wieku. W czasie oko³o pierwszej 
wojny światowej w hodowli u¿yte by³y konie maści 
srokatej, które zosta³y wyeliminowane przez armiê 
brytyjsk¹ jako zbyt dobrze widoczne na polu walki, 
a nastêpnie tak¿e srokate konie Shire, wyeliminowane 
z kolei przez ksiêgi stadne tej¿e rasy.

W latach 40. i 50. XX wieku zwierzêta mia³y ju¿ 
określony typ konia pogrubionego (ang. cob), który 
zosta³ drog¹ selekcji uzyskany przez brytyjskich Romów 
(ang. Romanichal, Traveller). Poniewa¿ nadrzêdnym 
zadaniem konia cygañskiego by³o u¿ycie go do ci¹gniê-
cia wozów mieszkalnych (vardo), zwierzêta musia³y byæ 
nadzwyczaj spokojne, zrównowa¿one, niep³ochliwe, 
³atwe w obejściu, o bardzo dobrym charakterze - wrêcz 
flegmatyczne. Zwracano baczn¹ uwagê tak¿e na eko-
nomikê utrzymania koni - niewybrednośæ, dobre przy-
swajanie paszy, niewielkie zapotrzebowanie bytowe. 
W przerwach podczas podró¿y konie by³y wyprzêgane 
i uczepiane na ³añcuchach na trawie. Otrzymywa³y 
tak¿e niewielk¹ porcjê paszy treściwej.

Traditional Gypsy Cob mierzy w k³êbie najczêściej 
13.2-14.3 d³oni = 137.2-149.9 cm, lecz zdarzaj¹ siê 
osobniki ni¿sze lub wy¿sze, co jednak wi¹¿e siê czêsto 
z dolewem krwi kuców b¹dź koni rasy Clydesdale, co 
ma niew¹tpliwie negatywny wp³yw na fenotyp i eks-
terier. 

Konie mog¹ byæ ró¿norakiej maści podstawowej 
z wszelkimi odcieniami, dereszowatej, lecz najczêściej 
jednak srokatej - z bujn¹ grzyw¹, ogonem i niezwy-
kle obfitymi szczotkami pêcinowymi (ang. feather), 
które maj¹ swój pocz¹tek ju¿ w okolicy kolana b¹dź 
stawu skokowego i opadaj¹ na kopyto, zakrywaj¹c je 
ca³kowicie.

Po¿¹dana jest g³owa niewielka, proporcjonalna 
i dośæ szlachetna (w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ 

Grupa m³odych klaczy na pastwisku (fot autorki)
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garbonosa), o szerokim czole. Uszy średniej wielkości, 
lekko zakrzywione. Oko du¿e, br¹zowe; u czêści osob-
ników srokatych - niebieskie, przy czym rybie oko jest 
niepo¿¹dane. Szyja krótka, silna o wyraźnym umiêśnie-
niu, masywna i lekko ³ukowata. Przednie nogi mocno 
zbudowane, kolana du¿e i p³askie a kośæ nadpêcia 
krótka i szeroka. Kopyta niewielkie, okr¹g³e, o dobrej 
jakości rogu. Zad szeroki, silny, roz³upany, przy czym 
zad spadzisty jest niepo¿¹dany. Nogi zadnie o bardzo 
charakterystycznej postawie obserwowanej od ty³u - 
tzw. set - która mo¿e byæ czêsto mylona z postaw¹ 
krowi¹, lecz w przypadku konia poci¹gowego jest po-
¿¹dana i niezbêdna, albowiem wspomaga znacznie 
akcjê zadu, i co za tym idzie - si³ê uci¹gu. Ogon osa-
dzony na średniej wysokości - ni¿ej ni¿ u konia czystej 
krwi arabskiej, lecz wy¿ej ni¿ u konia zimnokrwistego. 
K³oda dośæ krótka, klatka piersiowa g³êboka.

Przed oficjalnym uznaniem rasy konie nazywane 
by³y ró¿norako - sami twórcy i hodowcy, brytyjscy 
Romowie, zwali je proper cob (prawid³owy koñ; cob - 
typ pogrubiony) lub traditional cob (tradycyjny koñ). 
Osoby nie bêd¹ce Romami, zwane przez nich samych 
Gorjo, Gaujo określa³y zwierzêta jako Gypsy horse, 
Gypsy cob (koñ cygañski).

Ciekawa jest geneza nazwy koni znanych jako 
„tinkery”, które niejednokrotnie mylone s¹ z koñmi 

cygañskimi, ze wzglêdu na najczêściej srokat¹ maśæ, 
ow³osienie pêcin i pochodzenie z wysp brytyjskich. 
Samo s³owo „tinker” oznacza³o oryginalnie osobê, 
która naprawia domowe sprzêty, najczêściej odnosi-
³o siê do znanego i w Polsce druciarza, reperuj¹cego 
garnki; w późniejszym natomiast czasie określano nim 
w Wielkiej Brytanii osobê z marginesu, co w domyśle 
wskazywa³o na brytyjskich Romów - Travellers (po-
tomków Romów europejskich, przyby³ych na wyspy 
brytyjskie w XVI wieku). Tinker jest s³owem wysoce 
kontrowersyjnym i przez wiêkszośæ osób pochodzenia 
romskiego uwa¿ane za obraźliwe.

Konie znane jako tinkery by³y oryginalnie tzw. trade 
horses - koñmi na handel, które za niewielkie kwoty 
by³y odstawiane do rzeźni lub sprzedawane Gorjo, jako 
popularne konie rekreacyjne. By³y to konie bez okre-
ślonego typu czy cech charakteru, w hodowli trade hor-
ses u¿ywa siê czêsto wybrakowanych koni pe³nej krwi 
czy innych przypadkowych ras. Od kilku lat zabroniony 
jest eksport koni rzeźnych a w Wielkiej Brytanii istniej¹ 
tylko dwie rzeźnie, w których ubijane s¹ konie, tak wiêc 
beztypowe, bezrasowe srokate mieszañce przewa¿aj¹ 
na wyspach brytyjskich. 

W 1995 roku du¿y odsetek koni utrzymywanych 
przez brytyjskich Cyganów nie by³ ras¹, lecz typem 
bez określonego pochodzenia. Konie te by³y nazywa-

Klacz Walkers Queen Koñ - beztypowy mieszaniec (fot autorki)

Prawid³owa w typie klacz (fot autorki)
Starszy ogier reproduktor utrzymywany w chowie 

bezstajennym przez ca³y rok (fot autorki)
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ne „trade horses” (konie na handel), „export horses” 
(konie na eksport), „knacker horses” (konie rzeźne) 
lub „coloured riding horses” (kolorowe konie pod 
siod³o). Te konie mia³y w genach przodków o g³ad-
kich nogach (konie szlachetne i kuce - przyp. autora) 
i by³y hodowane dla restauracji w Belgii, Holandii 
i Francji, ale swoim wygl¹dem mog³y zwieśæ niedo-
świadczone oko (Dennis Thompson, The History of 
the Gypsy Vanner).

Kilka lat temu zrodzi³a siê moda na konie niety-
powych maści jak jeleniowata, srebrna czy palomino 
(izabelowata). Poniewa¿ konie cygañskie nigdy tak 
umaszczone nie by³y, aby uzyskaæ odpowiedni efekt 
(i lepsz¹ cenê!), hodowcy krzy¿uj¹ je z kucami walijskimi 
(Welsh pony). Osobniki zrodzone z takich po³¹czeñ 
trac¹ typ, masê kostn¹ i ow³osienie, staj¹c siê now¹ 
wersj¹ „tinkerów”. 

Jak jednak sama nazwa wskazuje, tradycyjny koñ 
cygañski jest maści srokatej, maści podstawowej z od-
cieniami, lub dereszowatej.

Najczêstsze maści pochodz¹ z genów, ale dziś mo-
¿emy spotkaæ równie¿ konie o egzotycznym umasz-
czeniu. Najistotniejsze by pamiêtaæ, ¿e koñ cygañski 
to nie maśæ - to budowa cia³a (Dennis Thompson).

Vanner, w amerykañskiej nazwie rasy: Gypsy Van-
ner, pochodzi od archaicznego brytyjskiego s³owa van-
ner, które określa³o konia poci¹gowego. 

Za³o¿yciel zwi¹zku hodowlanego w USA - Gypsy 
Vanner Horse Society (GVHS), cytowany wcześniej 
Dennis Thompson, w bardzo prosty sposób wyjaśnia 
ró¿nicê pomiêdzy koñmi cygañskimi a koñmi znanymi 
jako tinkery:

80% koni, które utrzymuj¹ Cyganie, jest niezna-
nych korzeni i nie jest ras¹. Na moj¹ farmê przy-
jecha³ Niemiec i zapyta³, w jaki sposób zarabiam 
pieni¹dze hoduj¹c tinkery. Powiedzia³, ¿e tinker to 
nie rasa a typ kolorowego konia, który ma rozma-
it¹, ró¿ni¹c¹ siê od siebie budowê i wzrost. Mo¿esz 
kupiæ takiego za 1000 euro, mówi³. Do czasu zanim 
odjecha³ zrozumia³, co wydarzy³o siê w jego kraju 
z kolorowymi koñmi. Handlarze przyjechali do Ho-
landii, Niemiec, Skandynawii z koñmi na sprzeda¿, 
po tym jak rasa Gypsy Vanner zosta³a zarejestrowana 
w USA i przedstawiona w internecie. Ludzie zostali 
oszukani myśl¹c, ¿e konie cygañskie wystêpuj¹ pod 
ró¿nymi nazwami. To handlarze nazwali te srokate 
konie tinkerami. Nie mieli zrozumienia ani dla rasy, 
ani dla ludzi. Cyganie nienawidz¹ nazwy tinker...

W dniu dzisiejszym jedyn¹ na świecie ksiêg¹ stadn¹ 
oryginalnych koni cygañskich jest ksiêga prowadzo-
na w hrabstwie Kent w po³udniowowschodniej Anglii 
przez Traditional Gypsy Cob Association (TGCA). Tyl-
ko do niej wpisane oryginalnego pochodzenia konie 
uznawane s¹ za czystej krwi. TGCA nie uznaje obcych 
ksi¹g stadnych, poniewa¿ w wielu krajach standard rasy 
koni cygañskich nie jest ujednolicony. W Wielkiej Bry-
tanii „kolorowe” konie s¹ rejestrowane np. w CHAPS 
(Coloured Horse & Pony Society), które jednak ani nie 
prowadzi ksi¹g stadnych, ani te¿ nie zwraca uwagi na 
jakikolwiek standard rasy.

Tradycyjne palenisko oraz wóz cyganski 
typu „bow top” w tle (fot autorki)

Jak zosta³o wspomniane wy¿ej, koñ cygañski cha-
rakteryzuje siê spokojnym, zrównowa¿onym charakte-
rem, co czyni go wrêcz idealnym koniem rodzinnym, 
bezpiecznym pod ka¿dym wzglêdem. Ogiery tej rasy 
mog¹ byæ obs³ugiwane przez dzieci bez obaw o bez-
pieczeñstwo tych ostatnich. Amerykanie nazwali konie 
cygañskie „koñskimi labradorami”, poniewa¿ chodz¹ 
one za cz³owiekiem jak pies! Niep³ochliwy, o p³ynnych 
chodach wierzchowiec bêdzie niezast¹pionym pierw-
szym rumakiem dziecka lub doros³ego, zaczynaj¹cego 
sw¹ przygodê z jeździectwem lub szukaj¹cego rekrean-
ta, który nie jest sk³onny do p³oszenia siê, ponoszenia, 
czy prób oporu. Konie tej rasy s¹ równie¿ znakomitymi 
kandydatami do hipoterapii. Kolejn¹ zalet¹ jest mo¿li-
wośæ uniesienia na grzbiecie osoby o ponadprzeciêtnej 
masie cia³a - nawet 200 kg - w przypadku wiêkszego, 
w pe³ni dojrza³ego wierzchowca. Koñ cygañski pos³u¿y 

Wóz cygañski typu „open lot” (fot autorki)
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nam równie¿ jako niezwykle efektowny zaprzêgowiec 
- wytrzyma³y i silny, o niepowtarzalnym wygl¹dzie.

Traditional Gypsy Cob to rasa niewymagaj¹ca, 
w sezonie dobre pastwisko w zupe³ności im wystarczy 
- nale¿y jednak pamiêtaæ, by nie zawiera³o wiêkszej 
ilości roślin wysokobia³kowych. Zim¹ natomiast odpo-
wiedniej jakości siano - najlepiej z nieograniczonym do 
niego dostêpem - z dodatkiem marchwi lub pietruszki, 
wystarczy do utrzymania konia w dobrej formie. Lizaw-
ka mineralna wskazana jest przez ca³y rok. Konie ciê¿ej 
pracuj¹ce, źrebne klacze czy m³odzie¿ warto dokarmiaæ 

dodatkiem pasz treściwych, zwracaj¹c jednak uwagê, 
aby zawartośæ bia³ka by³a bardzo niska, poniewa¿ 
przebia³kowanie mo¿e nast¹piæ ³atwo i w rezultacie 
spowodowaæ ochwat b¹dź miêśniochwat. Generalnie 
konie cygañskie ciesz¹ siê dobrym zdrowiem, odporno-
ści¹ na warunki atmosferyczne oraz d³ugowieczności¹ 
(ponad 30 lat).
Bibliografia:
Hart E. The Coloured Horse and Pony, J.A.Allen 1993 Hay-
ward J. Gypsy Jib. A Romany Dictionary, Holm Oak Publishing 
2003 Kathman L. The Equine Tapestry. Vol. I - Draft and 
Coaching Breeds, Blackberry Line Publishing 2012.

PO¯EGNALIŚMY 
PROFESORA RAU£USZKIEWICZA

¯yczliwy dla ludzi, uczynny i ciep³y, świetny nauko-
wiec uwielbiany przez studentów, którzy nazywali 
go cioci¹ Stasi¹. Profesor Stanis³aw Rau³uszkiewicz 
zmar³ 2 sierpnia 2019 roku. 9 sierpnia 2019r.

Profesor Stanis³aw Rau³uszkiewicz urodzi³ w 1926 
roku w Suwa³kach. Studia na wroc³awskiej weterynarii 
rozpocz¹³ dwa lata po wojnie, w 1947 roku, jeszcze 
na po³¹czonym Uniwersytecie Wroc³awskim i Poli-
technice. Dyplom odbiera³ ju¿ jako absolwent Wy¿szej 
Szko³y Rolniczej, której pierwszym rektorem by³ s³awny 
botanik prof. Stanis³aw To³pa.

Wydawa³o siê, ¿e bêdzie urzêdnikiem. Pracê za-
cz¹³ bowiem w 1952 roku - w Warszawie, w Depar-
tamencie Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa - jako 
inspektor. Ale ju¿ rok później skupi³ siê na karierze 
naukowej i akademickiej. W 1953 roku rozpocz¹³ pra-
cê w Katedrze Patologii Rozrodu i Kliniki Po³o¿niczej 
Wydzia³u Weterynaryjnego WSR. - By³ bardzo lubiany 
przez studentów, bo nie tylko by³ świetnym nauczy-
cielem i autorytetem, ale przede wszystkim by³ bardzo 
¿yczliwym cz³owiekiem. Ka¿dy móg³ przyjśæ do niego 
z problemem, z którym sobie nie radzi³. Nie mia³o 
znaczenia, czy chodzi o sprawy prywatne, studenckie 
czy czysto akademickie. Pomaga³, rozmawia³, doradza³. 

Ex 
funebri 
charta

Nic dziwnego, ¿e studenci nazywali go „ciocia Stasia” - 
wspomina dr Wies³aw Bielas i dodaje, ¿e profesor sam 
mia³ trudne doświadczenia w ¿yciu i mo¿e dlatego mia³ 
wiele zrozumienia dla innych.

Dr Bielas uśmiecha siê i przyznaje, ¿e u profesora 
w gabinecie zawsze by³y pod rêk¹ maleñkie fili¿anki 
do kawy. Kiedy gośæ stawa³ w drzwiach, by omówiæ 
wa¿ne naukowe sprawy albo podzieliæ siê rozterkami, 
Stanis³aw Rau³uszkiewicz, wyci¹ga³ je, stawia³ na stoliku 
i parz¹c kawê, pyta³: - Z pr¹dem czy bez pr¹du?

Profesor by³ przewodnicz¹cym Sekcji Rozrodu 
Zwierz¹t i Sztucznego Unasienniania Polskiego To-
warzystwa Nauk Weterynaryjnych, przewodnicz¹cym 
Wroc³awskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa 
Genetycznego. By³ te¿ odznaczony Z³otym Krzy¿em 
Zas³ugi i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, wyró¿niony nagrod¹ ministra i licznymi nagro-
dami rektora. 

Zmar³ 2 sierpnia.
kbk

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

Prof. Stanis³aw Rau³uszkiewicz zmar³ w wieku 93 lat 
(fot. archiwum UPWR)
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