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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM 
w Olsztynie jest jednym z beneficjentów ministerial-
nego programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” 
(RID). Wspólnie z przedstawicielami innych dyscyplin 
nauki (rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności 
i żywienia, zootechnika, rybactwo, inżynieria środo-
wiska, górnictwo i energetyka) realizuje projekt pt. 
„Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia 
społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegro-
wany program rozwoju badań naukowych i innowacji 
w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”.

Program badań prowadzonych na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej w ramach projektu RID 
pozostaje w ścisłym związku z zadaniami współczesnej 
weterynarii, które koncentrują się wokół dwóch obsza-
rów działań: diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób 
zwierząt oraz ochrony zdrowia publicznego. Mają one 
zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe 
oraz jakość zdrowotną i bezpieczeństwo żywności 
pochodzenia zwierzęcego. Nowoczesne metody pro-
filaktyki i diagnostyki chorób zwierząt gospodarskich 
oraz, w razie ich wystąpienia, odpowiednia terapia 
warunkują otrzymanie wysokiej jakości bezpiecznych 
surowców pochodzenia zwierzęcego.

W ramach projektu finansowane są m.in.: realizacja 
badań naukowych, publikowanie ich wyników, udział 
w konferencjach zagranicznych, misjach badawczych, 
warsztatach, szkoleniach, stażach oraz konsultacje 
ekspertów zagranicznych.

Badania naukowe
W kontekście żywności wysokiej jakości ważne są 

np. badania nad ograniczeniem stosowania antybio-
tyków u zwierząt fermowych. Jak tłumaczy bowiem 
prof. Bogdan Lewczuk, dziekan Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej UWM i kierownik projektu RID w dys-
cyplinie weterynaria, narastanie zjawiska antybioty-
kooporności drobnoustrojów jest obecnie uznawane 
za jedno z najważniejszych zagrożeń dla zdrowia 
publicznego. Badania prowadzone na UWM dotyczą 
między innymi możliwości wykorzystania substancji, 
głównie pochodzenia naturalnego, które mogą zwięk-
szyć odporność zwierząt na infekcje lub być alternaty-
wą dla antybiotyków. Naukowcy uczestniczą również 
w badaniach nad wykorzystaniem bakteriofagów jako 
broni przeciw bakteriom. Wsparcie ze środków RID 
umożliwia im korzystanie z najnowocześniejszych 
metod badawczych.

Nie bez znaczenia dla rozwoju medycyny wetery-
naryjnej jest – aktualnie coraz powszechniej wpro-
wadzana do nauki i praktyki – idea „One Health”, 
wskazująca na ścisłe relacje człowiek–zwierzę–śro-
dowisko. Myśląc o zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywności i bezpieczeństwa żywnościowego nie można 
więc ograniczać się do wybranych gatunków zwierząt 
fermowych. Mając to na uwadze, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej zajmuje się np. wpływem na zdrowie 
substancji toksycznych pochodzenia naturalnego (np. 
mykotoksyn) lub antropogenicznego (np. pestycydów, 
związków wykorzystywanych do produkcji tworzyw 
sztucznych – m.in. bisfenoli, mikroplastików) obec-
nych w żywności. W tym celu analizie poddawane 
są zmiany chorobowe występujące u długo żyjących 
zwierząt towarzyszących.

Staże zagraniczne
Fundusze z programu RID przeznaczane są przez 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej m.in. na finan-
sowanie staży pracowników naukowych. Jesienią 
2019 r. dr wet. Katarzyna Palus odbyła staż naukowy 
na Uniwersytecie Mediolańskim w Laboratorium 
Anatomii i Mikroskopii. Dr wet. Katarzyna Żarczyńska 
trzy miesiące spędziła z kolei w Laboratorium 
Klinicznym Dużych Zwierząt Uniwersytetu Nauk 
Weterynaryjnych i Farmaceutycznych w Brnie, a dr 
wet. Michał Bulc w Instytucie Anatomii Wydziału 
Medycznego Uniwersytetu w Lipsku. Niestety, okres 
pandemii znacząco ograniczył możliwość wyjazdów 
naukowców.
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Badania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
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Ryc. 1. Laboratorium biologii molekularnej Wydziału Me-
dycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Źródło: UWM 
w Olsztynie
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Konsultacje specjalistów
W lipcu 2019 r., w Katedrze Farmakologii 

i Toksykologii UWM przebywał dr Seung-Hun Lee 
z japońskiego Uniwersytetu Rolnictwa i Weterynarii 
w Obihiro. W trakcie jego pobytu wykonane zostały 
m.in. wspólne badania wstępne dotyczące prewalen-
cji babeszjozy u dzikich i hodowlanych przeżuwaczy 
na terenie Warmii i Mazur. Wizyta dr. Lee pozwo-
liła również na ujednolicenie metodyki badawczej 
i rozpoczęła współpracę międzynarodową między 
naukowcami z Olsztyna i Obihiro. Staże w Japonii 
odbyli lek. wet. Remigiusz Gałęcki i dr Agnieszka 
Jasiecka-Mikołajczyk.

W 2019 r. w Katedrze Histologii i Embriologii 
UWM w Olsztynie gościł także dr hab. Marcin 
Nowicki z Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Lipsku. 
Celem wizyty było opracowanie założeń wspólnego 
projektu badawczego dotyczącego roli żelaza w pa-
togenezie neuropatii cukrzycowej oraz konsultacje 
metodyczne. Nawiązana współpraca zaowocowała też 
wspomnianym stażem dr. Michała Bulca w Lipsku.

Szkolenia, kursy, konferencje
W tak wymagającej dyscyplinie naukowej, jaką jest 

weterynaria, ważne są nie tylko staże, ale także szko-
lenia i kursy. Warto wspomnieć, że w 2019 r. pracow-
nicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM brali 
udział w czterech bardzo prestiżowych wydarzeniach 
tego typu w Szwajcarii, Danii, Chinach i Antwerpii.

Za sprawą RID uczelnia dysponuje dodatkową 
pulą środków na wyjazdy na konferencje naukowe. 
Naukowcy reprezentujący olsztyńską weterynarię byli 

w ostatnich latach m.in. w Kanadzie, Nowej Zelandii 
czy Portugalii.

UWM jest też organizatorem podobnych spotkań. 
Środki z RID pozwoliły np. zaprosić do Olsztyna 
osoby zainteresowane współczesnymi kierunkami 
badań w farmakologii i toksykologii weterynaryjnej, 
czy zorganizować polsko-niemieckie seminarium, 
podczas którego prezentowane były najnowsze wy-
niki badań prowadzonych na Wydziałach Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga 
w Giessen oraz UWM w Olsztynie. Upowszechnianie 
badań odbywa się także dzięki wsparciu z programu 
RID publikacji artykułów w otwartym dostępie.

Dydaktyka
Jednym z ważnych zadań stojących przed wyko-

nawcami projektu RID jest doskonalenie programów 
kształcenia. Pandemia wymogła na nauczycielach 
akademickich większe wykorzystywanie szans, ja-
kie daje technologia. Warmińsko-Mazurski Portal 
Weterynaryjny, utworzony i administrowany przez 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM, stał się 
w tym czasie jeszcze bardziej przydatną platformą, słu-
żącą m.in. do publikowania treści dydaktycznych dla 
studentów kierunku weterynaria. W materiałach do na-
uki histologii i histopatologii zastosowano najnowszą 
technikę wizualizacji obrazów mikroskopowych, tzw. 
mikroskopię wirtualną, która pozwala oglądać cały 
preparat histologiczny, z płynną zmianą powiększenia 
w pełnym zakresie osiąganym w mikroskopie świetl-
nym, poprzez Internet. Projekt RID, który umożliwiał 
finansowanie takich działań, miał więc przełożenie na 
jakość procesu dydaktycznego także w takim zakresie.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa 
Doskonałości” w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.


