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KRONIKA

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH 
Działalność w okresie 01.01.–31.12.2021 r.

Zarząd Główny PTNW
Działalność Polskiego Towarzystwa Nauk Weteryna-

ryjnych w 2021 r. była w pewnym stopniu, jak w roku po-
przednim, zależna od sytuacji epidemiologicznej w kraju 
spowodowanej COVID-19, jednak większość statutowych 
organów Towarzystwa dobrze wywiązała się ze swoich za-
dań. Największym wydarzeniem w minionym roku był XVI 
Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 
który odbył się w dniach 26-27 listopada w Warszawie. 
Zorganizowany został przez Instytut Medycyny Wetery-
naryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy 
aktywnym wsparciu Zarządu Głównego PTNW. Kongres 
odbył się po raz pierwszy w formie hybrydowej. W 2021 r. 
odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Głównego PTNW, (2 w try-
bie stacjonarnym, 3 w trybie zdalnym), na których łącznie 
przyjęto 20 nowych członków. W minionym roku dokona-
no także skreślenia jednego członka PTNW (na wniosek 
zainteresowanego).

Pod patronatem ZG PTNW zorganizowano on-line kon-
ferencję popularnonaukową (09.04.2021) pt. „Choroby 
odkleszczowe – aktualny problem dla ludzi i zwierząt”.

W minionym roku Zarząd Główny poświęcił dużo czasu 
funkcjonowaniu Towarzystwa w okresie ograniczonych 
przez pandemię kontaktów. Zwrócono szczególnie uwa-
gę na brak aktywności Oddziałów oraz problem z moż-
liwością weryfikacji lokalnej działalności przez Zarząd 
Główny. 20.04.2021 r. odbyło się spotkanie prezydium ZG 
PTNW z przewodniczącymi Oddziałów. Omówiono aktu-
alną sytuację organizacyjną PTNW, aktywność i problemy  
Oddziałów.

W minionym roku omówiono zasady przyznawania 
patronatu PTNW. Uzgodniono, że udzielany honorowy 
patronat każdorazowo będzie miał charakter darmowego 
udostępnienia logo Towarzystwa. Stworzono w tym celu 
specjalne logo PTNW jako patrona honorowego. Pierwszym 
objętym patronatem honorowym PTNW wydarzeniem była 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Farmacja weteryna-
ryjna – rola farmaceuty w świecie leków przeznaczonych 
dla zwierząt”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo 
Studentów Farmacji Oddział Gdańsk. W celach promocyj-
nych opracowano także projekt znaczka okolicznościowego 
PTNW oraz teczki PTNW. Oba projekty zostały zatwier-
dzone przez ZG PTNW.

Na IX posiedzeniu ZG (07.04.2021) przeprowadzono 
dyskusję i przyjęto protokół Komisji ds. nagród PTNW za 
rok 2020.

W 2021 r. zaktualizowana została strona internetowa 
PTNW. Strona została stworzona przez zewnętrzną firmę. 
Koszty aktualizacji (6150 zł) pokryte zostały przez spon-
sorów zewnętrznych.

Zarząd prowadził bieżące czynności administracyjne, 
takie jak: aktualizacja rejestru w KRS czy dokonanie wpisu 
PTNW do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywi-
stych (CRBR).

Prezes ZG PTNW reprezentował PTNW na różnych uro-
czystościach, konferencjach i seminariach, m.in.:

– na konferencji organizowanej przez Oddział Gdański 
PTNW,

– na spotkaniu z Dyrektorem Muzeum Rolnictwa im. ks. 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Panią Anną Wiśniewską,

– na zebraniach plenarnych Rady Towarzystw Nauko-
wych PAN.

Organizacja XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych: prezes ZG PTNW uczestniczył 
we wszystkich zebraniach Komitetu Organizacyjnego XVI 
Kongresu PTNW oraz brał aktywny udział w jego organi-
zacji, uczestniczył także w obradach samego Kongresu. 
Stworzony przez niego zespół zajął się wypisywaniem 
i wydrukiem dyplomów nagród naukowych PTNW za lata 
2017-2020. Przygotowano łącznie 650 dyplomów. Duży 
wkład pracy w realizację tego zadania wniósł dr Bartłomiej 
Jaśkowski – sekretarz administracyjny ZG PTNW. Koszty 
związane z przygotowaniem dyplomów pokryte zostały 
przez zewnętrznego sponsora.

Na XII posiedzeniu ZG PTNW w Warszawie, na wniosek 
Prezesa ZG przyznano wyróżnienia honorowe Resolutio  
pro Laude organizatorom XVI Kongresu PTNW: prof. 
dr. hab. Marcinowi Bańburze, dr. hab. Tomaszowi Sad-
kowskiemu oraz pośmiertnie prof. dr. hab. Arkadiuszowi 
Orzechowskiemu. Odznaczenia zostały wręczone na uro-
czystości zamknięcia Kongresu. Na XII posiedzeniu ZG 
powołano również komisję ds. corocznych nagród PTNW  
za rok 2021.

Zebrania naukowe w Oddziałach

Oddział w Białymstoku
25.06.2021

V Białowieskie Spotkania Lekarzy i Opiekunów Zwierząt 
Nieudomowionych:
– dr n. wet. Michał Krzysiak (Białowieski Park Narodowy, 

Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej): Ety-
ka w zarządzaniu populacjami zwierząt wolno żyjących 
w aspekcie ochrony zdrowia,

– prof. dr hab. Magdalena Larska (PIW-PIB Puławy): Rola 
zwierząt nieudomowionych w epidemiach XXI wieku – 
łowcy patogenów,

– dr n. wet. Monika Krajewska (PIW-PIB Puławy), lek. 
wet. Michał Załuski (Zoo Chorzów): Leczenie żyrafy 
(Giraffa camelopardalis) z aktywną gruźlicą,
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– dr n. wet. Mirosław Kalicki (Zoo Gdańsk): Mycoplazma 
hemotropowa u żubra?,

– lek. wet. Elwira Plis-Kuprianowicz (Białowieski Park 
Narodowy): Amputacja prawej przedniej kończyny u ry-
sia z Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży,

– lek. wet. Michał Michalski (prywatna praktyka Gdynia): 
Przypadek kliniczny bornawirusa u papugi żako.

Oddział w Gdańsku
25.01.2021

Dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw. (PIWet-PIB 
Puławy): Szczepionki nowej generacji i ich zastosowanie 
na przykładzie immunoprofilaktyki COVID-19 (on-line).
24.03.2021

Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć (In-
stytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie): Gruźlica – 
zagrożenie XXI wieku (on-line).
14.04.2021

Prof. dr hab. Włodzimierz Gut (Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny): Cała 
wiedza o koronawirusach (on-line).
10.05.2021

Dr Michał Rudy (Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS): 
Administracyjno-prawna ochrona zwierząt (on-line).
01.07.2021

Lek. wet. Agnieszka Drzewiecka (ZHW Gdańsk): Jak to 
zrobić? Badanie sekcyjne w terenie (on-line).
17.09.2021

Konferencja „Kolejne sto lat z wirusem ASFu? – 100 lat 
od odkrycia wirusa”:
– prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Uniwersyteckie Centrum 

Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR): 100 lat od pierwsze-
go udokumentowanego ogniska ASF – ewolucja proble-
mu,

– prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski (Instytut Medycyny 
Weterynaryjnej UMK Toruń): Dlaczego w ciągu 100 lat 
nikt nie opracował skutecznej i bezpiecznej szczepionki 
przeciwko ASF?,

– inż. Jolanta Sajna (ZHW Ostrołęka): Codzienne proble-
my w diagnostyce laboratoryjnej afrykańskiego pomoru 
świń,

– lek. wet. Dariusz Filianowicz (PIW Białystok): Co sły-
chać u pionierów?,

– lek. wet. Zdzisław Wąsala (ZHW Krosno): Uruchomie-
nie pierwszych badań w kierunku ASF-u w Zakładach 
Higieny Weterynaryjnej – ZHW Krosno,

– lek. wet. Maciej Dragun (WIW Gdańsk): Afrykański 
pomór świń w województwie pomorskim?,

– lek. wet. Katarzyna Gaworska-Raszczyk (ZHW Włocła-
wek): Ostatni będą pierwszymi?

21.10.2021
Lek. wet. Małgorzata Bruczyńska (Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Piasecznie): Kto szuka – ten znajdzie, czyli 
kilka słów o dziku z ASF w tle.

21.10.2021
Lek. wet. Paweł Adamczyk (Wojskowy Instytut Higieny 

i Epidemiologii, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagro-
żeń Biologicznych w Warszawie): Zastosowanie innowa-
cyjnych i efektywnych metod oraz technologii umożliwia-
jących wykrycie watah dzików, identyfikacji osobników 
z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich 
występowania.
25.11.2021

Lek. wet. Agnieszka Drzewiecka (ZHW Gdańsk): Ma-
kroskopowa ocena narządów i tkanek zwierząt dzikich.
09.12.2021

Dr inż. Katarzyna Stachurska (Biuro Zdrowia i Ochrony 
Zwierząt, Wydział ds. ochrony zwierząt, handlu i obrotu 
zwierzętami oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt, Główny 
Inspektorat Weterynarii): Przemieszczanie zwierząt towa-
rzyszących.

Oddział w Lublinie
15.06.2021

Lek. wet. Joanna Zdziennicka (Zakład Patofizjologii Ka-
tedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych UP w Lubli-
nie): Zastosowanie peptydów przeciwdrobnoustrojowych 
w weterynarii; perspektywy i ograniczenia.
22.10.2021

Prof. dr hab. Grzegorz Borsuk (Zakład Pszczelnictwa, 
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wy-
dział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, UP w Lublinie): 
Prozdrowotne działanie produktów pszczelich.
18.11.2021

Dr Michał Krzysiak (Białowieski Park Narodowy, In-
stytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej): 70 lat 
hodowli wolnej żubrów, czyli medycyna zwierząt nieudo-
mowionych w praktyce.
09.12.2021

Dr Artur Bzorski (Biomin Polska): Zarządzanie ryzykiem 
narażenia mikrotoksynami ludzi i zwierząt.

Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki
W związku z pandemią – brak aktywności.

Oddział w Olsztynie
13.12.2021

Lek. wet. Agnieszka Drzewiecka (WIW Gdańsk, ZHW 
Gdańsk): Jak to się robi? Badanie sekcyjne zwierząt w te-
renie.
13.12.2021

Dr n. med. Aleksandra Sejda (UWM, Wydział Lekarski, 
Katedra Patomorfologii i Medycyny Sądowej): Zmiany 
w klasyfikacji WHO guzów ośrodkowego układu nerwo-
wego.
13.12.2021

Dr n. med. Krystian Golon (UWM, Wydział Lekarski, 
Katedra Patomorfologii i Medycyny Sądowej): Zmiany 
histopatologiczne w płucach i w ośrodkowym układzie 
nerwowym w przebiegu COVID-19.
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Oddział Małopolski w Krakowie
29-30.06.2021

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy 
w produkcji trzody chlewnej w Polsce: nieracjonalne sto-
sowanie antybiotyków, rozród, ASF.

Sesja I: Racjonalne zarządzanie antybiotykami, sposób 
na ograniczenie ich zużycia:
– Jak ograniczamy stosowanie antybiotyków w Polsce?,
– Zwalczanie ważnych chorób zwierząt w środowisku 

wymagającym ograniczenia stosowania antybiotyków 
– autoszczepionki jako rozwiązanie problemu,

– Praktyczne aspekty produkcji tuczników bez antybioty-
ków.
Sesja II: Prawidłowa eksploatacja potencjału rozrodczego 

loch – podstawa efektywnego chowu świń:
– Praktyczne wykorzystanie ultrasonografii w organizacji 

rozrodu świń,
– Hiszpańskie doświadczenia terenowe w kierowaniu roz-

rodem bez użycia hormonów.
Sesja III: Możliwości ograniczenia zużycia stosowania 

antybiotyków – poprzez stosowanie szczepień ochronnych:
– Profilaktyka swoista jako jedno z narzędzi umożliwiają-

cych ograniczenie stosowania antybiotyków,
– Biologiczne i ekonomiczne efekty immunoprofilaktyki 

grypy świń,
– Przejście od antybiotykoterapii do szczepień ochronnych 

we współczesnej kontroli zwierząt gospodarskich.
Sesja IV: Afrykański pomór świń – sytuacja epidemicz-

na, konsekwencje dla sektora trzody chlewnej, możliwości 
eradykacji:
– 7 lat ASF w Polsce; dlaczego nie dajemy sobie rady?,
– Możliwości uwolnienia kraju od ASF.

Sesja V: Możliwości ograniczenia stosowania antybio-
tyków – właściwe rozpoznanie i postępowanie:
– Biegunka poodsadzeniowa u prosiąt jako choroba wielo-

czynnikowa – co możemy zrobić, aby uniknąć stosowania 
antybiotyków?,

– Żywienie wspierające odchów prosiąt bez użycia anty-
biotyków,

– Czy żywieniowcy mają narzędzia mogące istotnie wpły-
nąć na zmniejszenie stosowania antybiotyków w produk-
cji świń?

07.12.2021
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UR-UJ w Krakowie): 

Etyczne i ekonomiczne uwarunkowania ograniczenia po-
pulacji dzików w Polsce.

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
11-12.09.2021

IV Konferencja Weterynaryjna Chorób Małych Zwierząt 
„ForVet”:
– prof. dr hab. Roman Lechowski (SGGW w Warszawie): 

Nowe zalecenia rozpoznawania i leczenie zakażeń układu 
moczowego psów i kotów,

– lek. wet. Konrad Kalisz (Przychodnia wet. Animal w Ło-
dzi): Wybrane choroby tarczy międzykręgowej psów,

– lek. wet. Magdalena Ostrzewicz (SGGW w Warszawie): 
Ciekawe przypadki z codziennej praktyki – objawy, roz-
poznanie, leczenie i rokowanie,

– prof. dr hab. Łukasz Adaszek (UP w Lublinie): Babe-
szjoza psów – choroba o wielu obliczach,

– prof. dr hab. Tadeusz Frymus (SGGW w Warszawie): Za-
kaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP) – etiopatogeneza, 
epidemiologia, rozpoznawanie, możliwości leczenia.

Oddział w Puławach
06.05.2021

Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć (Insty-
tut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie): Gruźlica w dobie 
COVID-u.
27.05.2021

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (Małopolskie Centrum 
Biotechnologii w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii, UJ w Krakowie): COVID-19.
16.11.2021

Dr hab. Roman Paduch, prof. uczelni (Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Profilaktyka raka jelita 
grubego.

Oddział Świętokrzyski w Kielcach
28.10.2021

Dr Bogdan Konopka: Zasady przemieszczania świń poza 
obszary objęte ograniczeniami.
28.10.2021

Lek. wet. Barbara Lech-Zych: Zasady przeprowadzania 
uboju na użytek własny w obszarach objętych ogranicze-
niami.
28.10.2021

Lek. wet. Katarzyna Leszczyńska: Wymagania bioase-
kuracji w stosunku do gospodarstw znajdujących się na 
obszarach objętych ograniczeniami.
05.11.2021

Dr Bogdan Konopka: Zasady przemieszczania świń poza 
obszary objęte ograniczeniami.
05.11.2021

Lek. wet. Barbara Lech-Zych: Zasady przeprowadzania 
uboju na użytek własny w obszarach objętych ogranicze-
niami.
05.11.2021

Lek. wet. Justyna Przybysławska: Wymagania bioase-
kuracji w stosunku do gospodarstw znajdujących się na 
obszarach objętych ograniczeniami.

Oddział w Toruniu
08.01.2021

Sesja Naukowa: Organizacja wydziałów weterynaryj-
nych w Europie i na świecie – fakty i rzeczywistość:
– dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK (IMW UMK To-

ruń): Organizacja wydziałów weterynaryjnych w Anglii 
i we Francji,

– dr Natalia Osten-Sacken (IMW UMK Toruń): Struktura 
nauk weterynaryjnych w Szwecji,

– prof. dr hab. Maciej Janeczek (UP Wrocław, WMW): 
Współczesny model szkolnictwa weterynaryjnego w kra-
jach niemieckojęzycznych,

– prof. dr hab. Mariusz Skowroński (IMW UMK Toruń): 
Weterynaria w krajach Dalekiego Wschodu,
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– prof. dr hab. Roman Kołacz (IMW UMK Toruń): Or-
ganizacyjna ewolucja polskich wydziałów medycyny 
weterynaryjnej,

– dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz (IMW UMK Toruń): 
Jednostki kliniczne na wybranych wydziałach wetery-
naryjnych w USA,

– prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski (IMW UMK Toruń): 
Włoskie wydziały medycyny weterynaryjnej. Podobień-
stwa i różnice w porównaniu do analogicznych wydzia-
łów w Polsce.

04.02.2021
Lek. wet. Arkadiusz Nowicki (UWM Olsztyn): Niekon-

wencjonalne wykorzystanie transferu zarodków u krów.
18.03.2021

Prof. dr hab. Ireneusz Balicki (Katedra i Klinika Chirur-
gii Zwierząt, WMW UP w Lublinie): Optyczna koherentna 
tomografia – przełom w okulistyce weterynaryjnej.
31.03.2021

Dr n. wet. Miła Kwiatkowska (IMW UMK Toruń): 
Aktualna wiedza o zapaleniach mózgu tła autoimmunolo-
gicznego u psów.
31.03.2021

Dr n. wet. Agata Zagrajczuk (Kraków): Prolaktyna – 
nowe spojrzenie na „stary” hormon i jego funkcje.
14.04.2021

Dr Magdalena Buszewska-Forajta (IMW UMK Toruń): 
Zastosowanie lipidomiki w diagnostyce chorób (on-line).
21.04.2021

Dr hab. Anna Sławińska, prof. UTP (UTP Bydgoszcz): 
Stres cieplny u kurcząt – jak mu przeciwdziałać (on-line).
27.05.2021

Dr hab. Marta Osypińska, prof. IAE PAN (Ośrodek 
Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Ar-
cheologii i Etnologii PAN): Starożytni pupile. Kondycja 
zdrowotna, dieta i zróżnicowanie morfologiczne psów, ko-
tów i małp z cmentarzyska zwierząt w czerwonomorskim 
porcie Berenike. Egipt, I-II w n.e. (on-line we współpracy 
z Sekcją Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW w ra-
mach III Seminarium SHMW).
17.06.2021

Dr hab. Marcin Gołyński, prof. UMK (IMW UMK To-
ruń): Konopie w medycynie psów i kotów – czy to tylko 
moda? (on-line).
29.06.2021

Dr Monika Olszewska-Tomczyk (IMW UMK Toruń): 
Plagi egipskie polskiego drobiarstwa (on-line).
30.09.2021

Dr Robert Pasławski (IMW UMK Toruń): Pomiar ciśnie-
nia tętniczego u zwierząt (on-line).
15.10.2021

Dr Dariusz Jagielski (RTWet Polski Ośrodek Radioterapii 
Weterynaryjnej): Wykorzystanie radioterapii w onkologii, 
endokrynologii, ortopedii i neurologii małych zwierząt 
(on-line).

27.10.2021
Igor Tracz (Igor Tracz Team): Pokaz terenowy i prelekcja 

poświęcona zwodom psich zaprzęgów (Pokaz terenowy 
i prelekcja https://fb.watch/aAWt9AMm2B/).
23.11.2021

Dr Monika Lik (Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadec-
kich, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Biologii 
i Środowiska Zwierząt): Fizjoterapia zwierząt w ogrodzie 
zoologicznym (on-line).

Oddział w Warszawie
W minionym roku odbywały się liczne spotkania człon-

ków Oddziału poświęcone organizacji XVI Kongresu 
PTNW, którego Oddział w Warszawie był gospodarzem.
23.09.2021

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego 
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddziału w Warsza-
wie (w związku ze śmiercią Członków Zarządu Głównego 
Oddziału i Członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz 
rezygnacją Skarbnika Oddziału z pełnienia funkcji).
26-27.11.2021

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weteryna-
ryjnych pod hasłem Omnia autem animalia sunt, wydarze-
nie online (496 uczestników, w tym 5 z zagranicy, 17 sesji 
tematycznych, 357 streszczeń).

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk: „Jak o nich mówimy” (wy-
kład inauguracyjny).

Pozostałe wykłady przedstawione zostały w aktywności 
poszczególnych sekcji.

Sprawozdanie z Kongresu zostało opublikowane w „Me-
dycynie Weterynaryjnej” (Med.Weter. 2022, 78 (2), 98-104), 
a wykłady i doniesienia kongresowe z poszczególnych sek-
cji przedstawiono w materiałach kongresowych.

Oddział Wielkopolski
W związku z pandemią – brak aktywności.

Oddział we Wrocławiu
09.04.2021

Konferencja pt. „Choroby odkleszczowe – aktualny 
problem ludzi i zwierząt” (współorganizowana z Polskim 
Towarzystwem Parazytologicznym, forma on-line).
24.05.2021

Dr hab. Lucjan Witkowski (Samodzielny Zakład Epide-
miologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, Instytut Medycyny 
Weterynaryjnej, Warszawa): Zołzy koni (on-line).
22.12.2021

Dr hab. Paweł Chorbiński, prof. uczelni (Pracownia Cho-
rób Owadów Użytkowych, Katedra Epizootiologii z Klini-
ką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): 
Miód i produkty pszczele dla zdrowia człowieka.

Za treść sprawozdań z działania poszczególnych oddzia-
łów odpowiadają ich przewodniczący.
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Konferencje naukowe organizowane przez Sekcje:

Sekcja Zwierząt Nieudomowionych
25.06.2021

V Białowieskie Spotkania Lekarzy i Opiekunów Zwierząt 
Nieudomowionych (współorganizacja wraz z Oddziałem 
Białostockim PTNW)
21.10.2021

Kolejna Sesja Sekcji Zwierząt Nieudomowionych (Gdań-
ski Ogród Zoologiczny):
– lek. wet. Małgorzata Bruczyńska (PLW w Piasecznie): 

Zwierzęta nieudomowione w nowym prawie o zdrowiu 
zwierząt,

– prof. dr hab. Magdalena Larska (PIW-PIB Puławy):  
Rezerwuary wirusa głowicy – „konie trojańskie” w ogro-
dach zoologicznych i w środowisku naturalnym,

– dr n. wet. Tomasz Piasecki (UP we Wrocławiu): Wyko-
rzystanie tomografii stożkowej w diagnostyce małych 
ssaków na przykładzie przypadków klinicznych,

– dr n. wet. Mirosław Kalicki (Gdański Ogród Zoologicz-
ny): Niepowodzenia chirurgii ortopedycznej w Gdańskim 
Ogrodzie Zoologicznym. Dwa przypadki,

– lek. wet. Agnieszka Świątalska (Kierownik ZHW 
Gdańsk): Słów kilka na temat pewnego wilka.

Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków
02.07.2021
Aktualne problemy w patologii drobiu (on-line):

– dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. inst., Edyta Świętoń, 
Krzysztof Wyrostek, Edyta Kozak, Karolina Tarusisiuk, 
Natalia Styś-Fijoł, Kamila Dziadek, Krzysztof Niemczuk 
(PIWet-PIB, Puławy): Wysoce zjadliwa grypa ptaków 
w Europie i Polsce – aktualna sytuacja i perspektywy na 
przyszłość,

– dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. inst., mgr 
Justyna Miłek-Krupa (PIWet-PIB, Puławy): Różnorod-
ność koronawirusów u przedstawicieli gromady Aves 
występujących na terenie Polski,

– dr Francesco Prandini (Boehringer): Choroba Mareka – 
PREVEXXION® – najnowsze osiągnięcie w profilaktyce;

– dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. inst., Natalia Styś-Fijoł, 
Agnieszka Stolarek, Karolina Piekarska, Hanna Cze-
kaj, Jowita Samanta Niczyporuk (PIWet-PIB Puławy):  
Wyniki badań w kierunku choroby Mareka w latach 
2019-2020 oraz ich interpretacja,

– mgr inż. Magdalena Siedlecka, dr Anna K. Matczuk, lek. 
wet. Monika Chmielewska-Władyka, prof. dr hab. Alina 
Wieliczko (UP Wrocław): Zakażenia parwowirusowe 
drobiu wodnego – nowy czy stary problem?,

– lek. wet. Tomasz Kwiatkowski (CEVA): Global Protec-
tion Service (GPS) – wyniki obserwacji IBv, IBDv i NDv 
na fermach drobiu w Polsce,

– dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. inst., prof. dr hab. An-
drzej Koncicki (PIWet-PIB Puławy; UWM Olsztyn): 
Aktualna sytuacja w zakresie zakażeń Salmonella spp. 
u drobiu w kraju na etapie produkcji pierwotnej i w pro-
duktach drobiarskich,

– dr Maciej Kuczkowski, dr Claudia Hess, prof. Michael 
Hess, prof. dr hab. Alina Wieliczko (UP Wrocław): Róż-

nicowanie Salmonella Gallinarum i Salmonella Pullorum 
metodą MALDI-TOF,

– mgr Magdalena Karwańska, dr Anna Woźniak-Biel, 
prof. dr hab. Alina Wieliczko (UP Wrocław): Znaczenie 
Gallibacterium anatis w patologii drobiu,

– lek. wet. Gustaw Szafraniec, dr hab. Beata Dołka, dr 
Dorota Chrobak-Chmiel, prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk 
(SGGW Warszawa): BCO – nowe spojrzenie na „stary” 
problem w drobiu,

– prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk (SGGW Warszawa): Jak 
poprawnie diagnozować pionowe zakażenia adenowiru-
sowe w stadach brojlerów kurzych.

Sekcja Fizjologii i Patologii Konia
25.04.2021

Seminarium licencyjne dla sędziów PZJ konkurencji F 
(sportowe rajdy konne):
– dr hab. Anna Cywińska (UMK Toruń): Przepisy wetery-

naryjne i badanie weterynaryjne w konkurencji F,
– mgr Paweł Kleszcz (Warszawsko-Mazowiecki Związek 

Jeździecki): Zmiany w przepisach krajowych i między-
narodowych konkurencji F.

Sekcja Historii Medycyny Weterynaryjnej
14.01.2021

Prof. dr hab. Maciej Janeczek (UP Wrocław, Wydział Me-
dycyny Weterynaryjnej): Ewolucja poglądów na temat ukła-
du krążenia na przestrzeni wieków; I Seminarium SHMW 
(on-line) Weterynaria na przestrzeni wieków – Lecznictwo 
zwierząt przed okresem akademickim.
25.02.2021

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa (on-line) współ-
organizowana przez SHMW PTNW wspólnie z Bydgoską 
Szkołą Historii Nauk Medycznych, Collegium Medicum 
UMK i Muzeum Solca im. Księcia Przemysła „Lecznictwo 
na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość” (tematy panelu 
Medycyna Weterynaryjna)
– dr hab. Antoni Czyż (Uniwersytet Przyrodniczo-Huma-

nistyczny w Siedlcach): Szalej, babka, jaskółcze ziele, 
wilcza jagoda, bedłka i inne. Ziołolecznictwo w polskiej 
kulturze tradycyjnej,

– Dawid Pajor, Weronika Lebowa, Mateusz Wylaź (stu-
denci CM UJ Kraków): Znachorzy, owczarze oraz baby, 
czyli inne wydanie medycyny na prowincjach,

– Maciej Rumian, Wojciech Koziołek (studenci CM UJ 
Kraków; CM UJK Kielce): Gusła, zabobony, rytuały 
i przesądy jako metody lecznicze wykorzystywane w me-
dycynie ludowej XIX i XX wieku,

– dr n. wet. Jarosław Sobolewski (Instytut Medycyny We-
terynaryjnej UMK w Toruniu): Produkcja preparatów dla 
zwierząt w aptekach prowincjonalnych,

– dr n. farm. lek. med. Piotr Włodzimierz Górski (Prywatna 
Praktyka Lekarska Dinslaken, Niemcy): Pierwsza apteka 
akademicka (1775 r.) dla potrzeb weterynarii w Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów.

18.03.2021
Dr n. wet. Mariusz Felsmann (Instytut Medycyny We-

terynaryjnej UMK w Toruniu): Wybrane poglądy na temat 
leczenia ludzi i zwierząt zawarte w „Księdze pouczających 
przykładów” Usamy ibn Munkidha i innych księgach świata 
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muzułmańskiego. II Seminarium SHMW (on-line) Wetery-
naria na przestrzeni wieków – Lecznictwo zwierząt przed 
okresem akademickim.
27.05.2021

Dr hab. Marta Osypińska, prof. IAE PAN (Ośrodek 
Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytut Ar-
cheologii i Etnologii PAN): Starożytni pupile. Kondycja 
zdrowotna, dieta i zróżnicowanie morfologiczne psów, ko-
tów i małp z cmentarzyska zwierząt w czerwonomorskim 
porcie Berenike. Egipt, I-II w n.e. III Seminarium SHMW 
(on-line) Weterynaria na przestrzeni wieków – Lecznictwo 
zwierząt przed okresem akademickim (realizowane we 
współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem PTNW).
17.06.2021

Dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK (Wydział 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu): Rola i znaczenie psa 
w Indiach w kontekście historycznym. IV Seminarium 
SHMW (on-line) Weterynaria na przestrzeni wieków – 
Lecznictwo zwierząt przed okresem akademickim.
30.09.2021

Dr n. wet. Jarosław Sobolewski (Katedra Ochrony Zdro-
wia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt IMW UMK w Toru-
niu): Prof. Odo Bujwid – między weterynarią a medycyną. 
V Seminarium SHMW (on-line) Weterynaria na przestrzeni 
wieków – Lecznictwo zwierząt przed okresem akademic-
kim (realizowane we współpracy z Kujawsko-Pomorskim 
Oddziałem PTNW);
06.11.2021

Dr n. wet. Jarosław Sobolewski (Katedra Ochrony Zdro-
wia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt IMW UMK w To-
runiu): Szkoła historii weterynarii Jana Tropiły. Wystąpienie 
podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej prof. 
Janowi Tropile w Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu.

Sekcja Historii Medycyny Weterynaryjnej prowadzi 
strony sekcji: http://historiaweterynarii.pl

Strona na FB: https://www.facebook.com/HistoriaWe-
terynarii

Kanał na YT: https://www.youtube.com/channel/ 
UCcQ9ibKy80QezYYUXX3OvOQ

oraz wydaje newsletter e-mail (6 numerów w 2021 r.).

Sekcja Farmakologii i Toksykologii
09.06.2021

Prof. Mario Giorgi (Uniwersytet w Pizie, Włochy): 
Grapiprant: a brand new painkiller drug or another NSAID-
like compound? (wykład on-line).

Sekcja Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy
24-25.06.2021

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktu-
alne problemy w zdrowiu w produkcji bydła mlecznego”, 
Polanica-Zdrój:
– prof. dr Walter Baumgartner (Uniwersytet Weterynaryjny 

w Wiedniu): Zapalenia układu oddechowego u bydła,
– prof. dr Walter Baumgartner (Uniwersytet Weterynaryjny 

w Wiedniu): Mastitis u małych przeżuwaczy,
– dr Michał Bednarski (UP Wrocław): Nietypowe zakaże-

nia u bydła. Cielęta – układ oddechowy,

– dr hab. Paulina Jawor, prof. uczelni (UP Wrocław): Bie-
gunki u cieląt – fakty i mity,

– prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak (UP Wrocław): Jak wy-
chować zdrowe cielęta – przyszłe krowy?,

– prof. dr Etienne Thiry (Uniwersytet w Liege): Nowa 
strategia kontroli IBR w Europie,

– prof. dr hab. Krzysztof Rypuła (UP Wrocław): Epizoo- 
tiologia zakażeń koronawirusowych – od zakażenia do 
pandemii,

– prof. dr hab. Marcin Gołębiewski (SGGW Warszawa): 
Żywienie krów mlecznych,

– prof. dr hab. Marcin Gołębiewski (SGGW Warszawa): 
Jak poprawić wartość pasz otrzymywanych w czasie 
suszy?,

– dr hab. Wojciech Barański (UWM w Olsztynie): Synchro-
nizacja rui u krów mlecznych: czy wszystko już wiemy?,

– dr Sebastian Smulski (UP w Poznaniu): Praktyczne 
aspekty wpływu urządzeń udojowych na mastitis,

– prof. dr hab. Przemysław Sobiech (UWM w Olsztynie): 
Niedobory mineralne u bydła,

– prof. dr Aleksander Starke (Uniwersytet Leipzig): Syste-
mowa analiza stada bydła mlecznego – badania przyczyn 
zaburzeń i metody ich rozwiązywania,

– prof. dr Aleksander Starke (Uniwersytet Leipzig): Nagłe 
przypadki bujatryczne w praktyce lekarsko-weterynaryj-
nej,

– lek. wet. Dominika Sobucka (Uniwersytet Leipzig): Dia-
gnostyka mikrobiologiczna skomplikowanych schorzeń 
racic,

– dr hab. Łukasz Kurek (UP w Lublinie): Pułapki diagno-
styczne w praktyce bujatrycznej,

– lek. wet. Klaudia Miętkowska (UP w Lublinie): Techno-
logizacja procesów decyzyjnych w diagnostyce i terapii 
bydła mlecznego,

– dr Grzegorz J. Dejneka, prof. dr hab. Jan Twardoń (UP we 
Wrocławiu): Nieswoiste mechanizmy obronne gruczołu 
mlekowego u krowy.

Sekcja Żywienia Zwierząt i Higieny Pasz
27.01.2021

Lek. wet. Krzysztof Bednarczyk (Główny Inspektorat 
Weterynarii): UPPZ – Uboczne produkty pochodzenia 
zwierzęcego.
18.11.2021

Lek. wet. Dawid Leski (Wipasz – Olsztyn): Nadzór wła-
ścicielski nad produkcją pasz dla zwierząt.

Sekcja Dobrostanu Zwierząt i Higieny Środowiska
5-6.10.2021

XVIII Konferencja Naukowa „Etyczne i prawne aspekty 
ochrony dobrostanu zwierząt”:
– Janusz Wojciechowski (Komisarz UE ds. Rolnictwa, 

Bruksela): Doskonalenie prawa UE w zakresie dobro-
stanu zwierząt,

– Grzegorz Puda (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi): 
Działania Ministerstwa Rolnictwa w zakresie poprawy 
dobrostanu zwierząt w Polsce,

– prof. Jörg Hartung (University of Veterinary Medicine, 
Hannover): Supervision and control of animal welfare in 
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Germany (Kontrola i nadzór nad dobrostanem zwierząt 
w Niemczech),

– Krzysztof Jażdżewski (Z-ca Głównego Lekarza Wete-
rynarii): Zapobieganie bezdomności psów jako element 
ochrony zwierząt i ochrony zdrowia ludzi,

– prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UR w Krakowie): Etyczne 
i ekonomiczne aspekty depopulacji dzików w zwalczaniu 
ASF,

– dr Marcin Leźnicki (UMK Toruń): Jaki jest status prawny 
zwierząt i jakie prawa posiadają zwierzęta z perspektywy 
etyka,

– dr Michał Rudy (SWPS Uniwersytet Humanistyczno-
Społeczny): Ubój rytualny a moralność publiczna,

– dr hab. Przemysław Cwynar (Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu): Prawne aspekty ochrony zwierząt z per-
spektywy biegłego sądowego,

– dr Krzysztof Wojtas (Compassion in World Farming 
International, Wielka Brytania): Humanitarne metody 
uśmiercania ryb,

– prof. dr hab. Roman Kołacz (UMK Toruń): Możliwości 
certyfikowania ferm zwierzęcych i etykietowania mięsa 
i produktów zwierzęcych w Polsce ze względu na dobro-
stan zwierząt,

– Jerzy Dymek (Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii), Dorota Stankiewicz (Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Toruniu): Postępowanie służb kryzyso-
wych w sytuacjach wypadków drogowych pojazdów 
przewożących zwierzęta,

– Krzysztof Jażdżewski (Z-ca Głównego Lekarza Wete-
rynarii), Maciej Rogoziewicz (prywatna praktyka wete-
rynaryjna w Bydgoszczy): Dobrostan zwierząt w trans-
porcie – implikacje logistyczne i prawne.

Sekcja Fizjologii i Patologii Świń
08-09.10.2021

11. Ogólnopolska Konferencja Echa Kongresu ESPHM 
w Bernie „One Health (Jedno zdrowie) i inne aktualne pro-
blemy w pracy lekarzy – specjalistów chorób świń”:
– Jörg Hartung (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej 

w Hanowerze): Uwarunkowania higieniczne i bioaseku-
racyjne umożliwiające ochronę stad świń przed czynni-
kami zakaźnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ASF,

– Tomasz Trela (Boehringer Ingelheim Austria): Nieja-
sności pojawiające się przy opracowywaniu strategii 
zwalczania ASF,

– Piotr Cybulski (Goodvaley Przechlewo): Praktyczne 
aspekty immunoprofilaktyki w stadach wielkotowaro-
wych,

– Wojciech Korczyński (Vetoquinol-Biowet): Nowe moż-
liwości zarządzania rozrodem świń,

– Agnieszka Mańka (Zoetis): Nowe technologie jako ele-
ment strategii w kontroli wirusa PCV2 na fermie,

– Juhle Buch, Klaus Teich (AniCon-Labor, Niemcy): Bie-
gunka prosiąt ssących na tle Rotawirusa A – diagnostyka 
i immunoprofilaktyka,

– Dariusz Knapek (Politechnika Krakowska): Zastosowa-
nie termowizji w weterynarii,

– Paulina Abramowicz-Pindor (AdiFeed Sp z o.o.): Fiton-
cydy – ochrona skuteczności terapeutycznej antybioty-
ków,

– Roman Krejci (CEVA SANTE ANIMALE, Francja): 
Nowa koncepcja optymalnej ochrony przeciwko zaka-
żeniom PCV i Mhyo,

– Magdalena Szczygłowska, Zbigniew Kuberka, Marek 
Michalski, Artur Zalewski, Karol Wierzchosławski 
(Prywatne praktyki weterynaryjne): Jak zwalczać cho-
roby biegunkowe przewodu pokarmowego świń przy 
ograniczonych możliwościach stosowania antybiotyków 
i zakazie wykorzystania ZnO?
Sekcja Fizjologii i Patologii Świń prowadzi stronę sekcji: 

https://www.facebook.com/Sekcja-fizjologii-i-patologii-
-świń-PTNW-107510031103992/
Sekcja Fizjologii i Patologii Psów i Kotów
30.06.2021

Seminarium pt. Radioterapia ortowoltowa w onkologii 
weterynaryjnej, wykładowca: dr Olivier Kekavel (Eiffelvet 
Paryż): Rozszerzenia zakresu onkologii w praktyce wete-
rynaryjnej dzięki radioterapii ortowoltowej.
06.10.2021

Seminarium; wykładowca: dr Agnieszka Kurosad (Vet-
-Planet Łomianki): pt. Nadwaga i niedowaga w aspekcie 
hiper-TG i hipo-B 12.
26.10.2021

Seminarium; wykładowca: prof. dr hab. Łukasz Adaszek 
(Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych UP 
w Lublinie): Borelioza – stałe zagrożenie dla psów.

Warsztaty elektrokardiograficzne:
23-24.01.2021

Gliwice: Urszula Pasławska (IMW UMK w Toruniu), 
Patrycja Szelest (USG Trener): Warsztaty echokardiogra-
ficzne, poziom zaawansowany.
21.02.2021

Gorzów Wielkopolski: Urszula Pasławska (IMW UMK 
w Toruniu), Patrycja Szelest (USG Trener): Warsztaty echo-
kardiograficzne, poziom zaawansowany.
24.04.2021

Urszula Pasławska (IMW UMK w Toruniu), Aneta Koź-
mińska (Optowt): Praktyczna elektrokardiografia psów.
25-26.09.2021

Gdynia: Urszula Pasławska (IMW UMK w Toruniu), 
Patrycja Szelest (USG Trener): Warsztaty echokardiogra-
ficzne, poziom zaawansowany.
23-24.10.2021

Dąbrowa Górnicza: Urszula Pasławska (IMW UMK 
w Toruniu), Patrycja Szelest (USG Trener): Warsztaty 
echokardiograficzne, poziom zaawansowany.
11-12.12.2021

Gorzów Wielkopolski: Urszula Pasławska (IMW UMK 
w Toruniu), Patrycja Szelest (USG Trener): Warsztaty echo-
kardiograficzne, poziom zaawansowany.
Sekcja Innowacyjnej Edukacji w Weterynarii
31.04.2021

Spotkanie sekcji (on-line): prof. dr hab. Marta Kankofer 
(UP w Lublinie): Pobudzanie aktywności studentów.
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17.11.2021
Spotkanie sekcji (on-line): dr Katarzyna Starościak 

(Uptale, Francja): Wirtualna rzeczywistość oraz jej zasto-
sowanie w dydaktyce nauczania.
Sekcja Mikrobiologii w Weterynarii

Sekcja Mikrobiologii Weterynaryjnej PTNW w 2021 r. 
kontynuowała rozpoczęte w 2020 r. działania zmierzające 
do utworzenia sieci laboratoriów mikrobiologicznych, które 
chciałyby uczestniczyć w tworzeniu bazy danych o leko-
opornych bakteriach izolowanych od zwierząt w Polsce.

Na początku 2021 r. powstała w ramach Sekcji inicjaty-
wa o akronimie ResinVet, w którą włączyło się wiele osób 
zainteresowanych szeroko pojętą problematyką lekoopor-
ności drobnoustrojów chorobotwórczych dla zwierząt.  
W ResinVet uczestniczą zarówno przedstawiciele labora-
toriów diagnostycznych, jak i naukowcy. Nasze działania 
w zeszłym roku koncentrowały się przede wszystkim na 
opracowaniu wspólnych kryteriów interpretacji wyników 
oznaczania lekowrażliwości oraz stworzeniu bazy zbior-
czych danych o szczepach lekoopornych. W tym celu po-
wstały grupy robocze pracujące nad tymi zagadnieniami 
w odniesieniu do szczepów bakterii izolowanych z po-
szczególnych gatunków zwierząt. Grupy te spotykały się 
(w formie zdalnej) z różną częstością.
11.03.2021

Spotkanie organizacyjne ResinVet (on-line).
13.04.2021

I spotkanie/warsztaty ResinVet (on-line):
– dr Henryk Szubstarski, dr Jarosław Szubstarski (SLW 

BIOLAB): Inicjatywa ResinVet – dlaczego potrzebne 
jest utworzenie sieci weterynaryjnych laboratoriów mi-
krobiologicznych?,

– prof. dr hab. Dariusz Wasyl (PIWet-PIB w Puławach): 
Monitorowanie lekooporności zwierzęcych izolatów 
nieklinicznych w Europie i Polsce,

– dr Arkadiusz Dors (PIWet-PIB w Puławach): Aktualne 
dane dotyczące monitorowania lekooporności zwierzę-
cych izolatów klinicznych w Europie – programy, sieci 
laboratoriów, planowane działania.

26.04.2021
II spotkanie ResinVet (on-line).

07.06.2021
III spotkanie ResinVet (on-line).

28.06.2021
IV spotkanie ResinVet (on-line).

30.09.2021
Spotkanie koordynatorów grup roboczych ResinVet 

(on-line).
W ramach działań inicjatywy ResinVet opracowano 

i przeprowadzono ankietę dotyczącą wykonywania badań 
bakteriologicznych w weterynaryjnych laboratoriach dia-
gnostycznych w Polsce.

Stworzono konto inicjatywy ResinVet na Facebooku.
Na początku 2021 r. zamieszczono na istniejącej wów-

czas stronie Sekcji Mikrobiologii Weterynaryjnej informa-
cje o ResinVet.
Sekcja Epizootiologii i Administracji  
Weterynaryjnej

Przygotowanie sesji na XVI Kongresie PTNW w dniach 
26-27.11.2021 r.
Sekcja Higieny Żywności i Weterynaryjnej 
Ochrony Zdrowia Publicznego

Przygotowanie sesji na XVI Kongresie PTNW w dniach 
26-27.11.2021 r.
Sekcja Ichtiopatologii

Przygotowanie sesji na XVI Kongresie PTNW w dniach 
26-27.11.2021 r.
Sekcja Neonatologii

Przygotowanie sesji na XVI Kongresie PTNW w dniach 
26-27.11.2021 r.
Sekcja Patologii

Przygotowanie sesji na XVI Kongresie PTNW w dniach 
26-27.11.2021 r.
Sekcja Użytkowania Zwierząt Doświadczalnych 

Przygotowanie sesji na XVI Kongresie PTNW w dniach 
26-27.11.2021 r.


