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  „ Ludzie mają tyle władzy, 
                        ile mają wiedzy” 
 
  Franciszek Bacon 
 
 
 
 Te słowa Franciszka Bacona towarzyszyły uczestnikom konferencji naukowej, która 
odbyła się w dniu 06 kwietnia 2013r. w Auli II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. 
Organizatorami tego sympozjum była Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia w Łomży 
i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych O/w Białymstoku.  
 Pierwszy wykład, na temat „ Chemicznych zagrożeń w żywności”, wygłosił prof. dr 
hab. Stefan Smoczyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Wykład prof. dr hab. Jacka Szczawińskiego nt. „Weterynaryjnej ochrony zdrowia 
publicznego związanej ze zwierzętami egzotycznymi”, nie odbył się z powodu choroby 
wykładowcy.  
Po krótkiej przerwie kawowej swoje wystąpienie nt. „Komunikacji ze starszym pacjentem” 
wygłosiła prof. dr hab. Barbara Bień z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a następnie 
dr hab. n. med. Sławomir Dariusz Szajda z Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof UM w 
Białymstoku oraz WSOZ w Łomży, zreferował zagadnienia związane z markerami 
nowotworowymi. Część naukową konferencji zakończył wykład dr. n. med. Napoleona 
Waszkiewicza z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nt. „Diagnostyki alkoholizmu”. 
Poruszany temat zapoczątkował długą i ciekawą dyskusję. 
W trakcie konferencji odbywał się finał, ogłoszonego wcześniej przez organizatorów, 
konkursu plakatowego, zespolonego tematycznie z problematyką  sympozjum, na który 
wpłynęło kilkadziesiąt prac, wykonanych przez studentów i licealistów łomżyńskich. 
Łomżyńskie spotkanie naukowe, zakończył kulinarny akcent - degustacja potraw 
regionalnych, przygotowanych przez Hotel „Zbyszko” w Nowogrodzie. 
 Uważam, że próba zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji naukowej wypadła 
pomyślnie. Oprócz zdobytej wiedzy doszło do integracji i bliższego poznania się środowiska 
lekarzy weterynarii i medycyny. Padła propozycja, by tego typu sympozja organizować 
częściej, bo jest to dobra okazja do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, ludzi tak 
bliskich sobie dyscyplin. 
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 Fundacja „PRO BONO VETERINARIAE” wraz z Polskim Towarzystwem Nauk 
Weterynaryjnych O/w Białymstoku oraz Północno-Wschodnia Izbą Lekarsko-Weterynaryjną 



i Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym, zorganizowała w dniach 9-10 maja br. w 
Ciechanowcu V Konferencję Tematyczną. Odbyła się ona w pięknych salach pałacu 
ciechanowieckiego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka.  
Pierwszy dzień konferencji, był dniem wykładowym, a referaty wygłosili: dr n. wet. Wojciech 
Barański UWM w Olsztynie nt. „Chirurgii wymienia i strzyków”, prof. dr hab. Zygmunt M. 
Kowalski UR w Krakowie nt. „ Różne oblicza ketozy-nowe spojrzenie na raporty wynikowe” 
oraz prof. dr hab. Tomasz Stadejek SGGW w Warszawie nt. „Rola czynników zakaźnych w 
zaburzeniach rozrodu trzody chlewnej”. 
  Następnego dnia odbyły się warsztaty terenowe w trakcie, których, uczestnicy 
doskonalili swoje umiejętności w przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych na wymieniu i 
strzykach bydła. Zajęcia, które odbywały się w lecznicy dr. Sławomira Mioduszewskiego w 
Wysokiem Mazowieckiem, prowadził dr n. wet. Wojciech Barański. 
 W imieniu własnym i wszystkich organizatorów, chcę serdecznie podziękować 
koleżankom i kolegom, którzy pomagali w organizacji tej konferencji. Szczególne słowa 
uznania należą się koledze Sławkowi Mioduszewskiemu, Markowi Wysockiemu, koleżance 
Magdzie Kantor i Joannie Pilawskiej. Dziękuję Prezesowi Rady Północno-Wschodnie Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzejowi Czerniawskiemu oraz Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem Sławomirowi Wołejko, za cenne rady i pomoc 
organizacyjną. Słowa uznania i podziękowania, kieruje do sponsorów, bez pomocy których, 
zorganizowanie tego typu spotkania naukowego, nie było by możliwe. Dziękuję Hurtowniom 
Leków Weterynaryjnych: „Makrowet” z Łomży i „ Dowet” z Ełku. Składam podziękowania 
firmom; ZOETIS Polska, MSD Animal Health, Scanvet Poland, CEVA Animal Health, 
Boehringer Ingelheim, Hipra Polska, Bayer , Centrowet Białystok oraz Panu Januszowi 
Górnikowi. 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


