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Uwaga! Specjalna wk³adka - Sprawozdania

Drogie Kole¿anki i Koledzy!

Kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej znajduje siê w Waszych rêkach. Dla redakcji
Biuletynu jest to szczególnie wa¿ne wydarzenie, gdy¿ zamyka ono okres jej dzia³ania w III kadencji funkcjonowania w³adz �l.IL-W.
Podobnie, jak dzia³alno�æ naszego samorz¹du zawodowego, tak i Biuletyn uleg³ istotnej ewolucji. Zmieni³a siê nie tylko jego szata graficzna
i mo¿liwo�æ  ilustracji zdarzeñ zdjêciami. Podejmowali�my trudne tematy, które jak siê nam wydawa³o mog¹ prowokowaæ czytelników nie
tylko do refleksji, ale tak¿e i odpowiedzi na ³amach naszego czasopisma.. Przede wszystkim jednak starali�my siê informowaæ o wszelkich
istotnych wydarzeniach zawodowych oraz o dzia³alno�ci i inicjatywach organów �l¹skiej Izby. Zarówno w³adze �l.IL-W, tak i redakcja
Biuletynu na zbli¿aj¹cym siê  Sprawozdawczo-Wyborczym Zje�dzie Lekarzy Weterynarii podda swoj¹ pracê ocenie Kole¿anek i Kolegów.
Bêdzie to potrzebne i niezwykle pomocne tak¿e dla nastêpnego zespo³u redakcyjnego, który powo³a wybrana na Zje�dzie nowa Rada naszej
Izby. Pozwoli to w pe³ni realizowaæ g³ówny cel wydawania Biuletynu, jakim jest informowanie o wszystkim, co wa¿ne w naszym
�rodowisku zawodowym. Jednocze�nie Biuletyn ma stanowiæ pomoc dla lekarzy weterynarii w ich codziennej, bie¿¹cej pracy.
Z ca³¹ pewno�ci¹ Biuletyn móg³ byæ w ostatnich 4 latach jeszcze ciekawszy. Mo¿e powinien jeszcze bardziej po¿ytecznie wype³niaæ swoje
zadanie. Wykonali�my jednak w redakcji pracê na miarê naszych mo¿liwo�ci i czasu po�wiêcanego spo³ecznie dla tej pracy. Dotrzymali�my
przy tym danego sobie s³owa na pocz¹tku kadencji � Biuletyn regularnie, co kwarta³ dociera³ do ka¿dego cz³onka samorz¹du.
Pragnê gor¹co podziêkowaæ ca³emu zespo³owi redakcyjnemu, w osobach: Kol. Andrzej Alweil, Kol. Andrzej Grotowski i Pani Magdalena
Górska, za wspólny trud, niezmierne zaanga¿owanie oraz gor¹ce i twórcze dyskusje. To nie by³a ³atwa praca. Dziêkujê tak¿e wszystkim
autorom publikowanych w Biuletynie materia³ów, a w szczególno�ci tym, którzy z w³asnej inicjatywy wzbogacali ³amy czasopisma
ciekawymi informacjami i doniesieniami. Do tych osób na pewno nale¿y Kol. Andrzej Szlichta, niestrudzony historyk zawodu. Proszê
wszystkie pozosta³e Kole¿anki i Kolegów o wybaczenie, ¿e nie wymieniam ich nazwisk, ale niezaprzeczalnym faktem jest, ¿e bez Was ten
Biuletyn nie mia³by swojego charakteru.
Nie wszystkie okrêgowe izby lekarsko-weterynaryjne przyjê³y na siebie obowi¹zek wydawania informacyjnych biuletynów. �l¹ska Izba
Lekarsko-Weterynaryjna zadanie podjête jeszcze w 1992 r. wykonuje nieustannie do dzisiaj.
¯yczê nowej redakcji powodzenia, unikniêcia b³êdów i potkniêæ  poprzedników i wykorzystania wszelkich wcze�niejszych dobrych
do�wiadczeñ. Kole¿anki i Kolegów zachêcam za� do dalszego wnikliwego czytania Biuletynu i aktywno�ci na jego ³amach, za� bêd¹c raczej
optymist¹ wiem, ¿e ju¿ nied³ugo Izba bêdzie pracowa³a nad 44 numerem Biuletynu informacyjnego �l.ILW.

Micha³ Konopa
Redaktor naczelny

WYDANIE ZJAZDOWE
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Posiedzenie Rady otworzy³ prezes Miros³aw Tomaszewski.
Przyjêcie porz¹dku obrad -  bez uchwa³y w sprawie przyjêcia list
wyborczych  - jednog³o�nie 8 za. Przyjêcie protoko³u: jednog³o�nie
8 za. Czê�æ uchwa³odawcza: przyjêto dwie osoby w zwi¹zku z
przeniesieniem z innej izby (336-337/III/2004), w zwi¹zku z prze-
niesieniem siê na teren innych izb skre�lono 2 osoby (338-339/III/
2004). Natomiast do osób, które nie wykonuj¹ zawodu na terenie
naszej Izby albo nie mieszkaj¹ na terenie naszej Izby i te¿ nie wyko-
nuj¹ zawodu na tym terenie, wystosowane zostan¹ odpowiednie
pisma, by potwierdzi³y posiadane przez nas dane i dostosowa³y siê
do wymogów ustawy o zawodzie lek. wet. i izbach. W zwi¹zku ze
skre�leniami wyniknê³a kwestia zaleg³ych sk³adek, które maj¹ oso-
by odchodz¹ce z naszej Izby. Po rozmowie z mec. Preissem, wiemy
¿e nie mo¿emy odmawiaæ skre�lenia na wniosek w zwi¹zku z nieza-
p³aconymi sk³adkami. Skre�laæ musimy na ¿¹danie, a o sk³adki
dochodziæ siê w przewidzianym przez ustawê trybie. W zwi¹zku ze
zrzeczeniem siê prawa wykonywania zawodu skre�lono trzy osoby
(340-341 i 344/III/2004), natomiast z powodu braku aktu zgonu nie
podjêto uchwa³y w sprawie skre�lenia lek. wet. £ucjana Zajsta.
Nastêpnie podjêto uchwa³y nr 342-343/III/2004 w sprawie umo-
rzenia i nie zaleg³ych sk³adek.

Aby usprawniæ pracê Radzie zosta³a uchwa³¹ nr 345/III/2004
powo³ana Komisja Nadzwyczajna ds. weryfikacji i rejestracji za-
k³adów leczniczych dla zwierz¹t (patrz Biuletyn). Komisja musi w
imieniu Rady zajmowaæ stanowisko w sprawie b³êdów w doku-
mentach, odpowiedzieæ na pi�mie dlaczego nie dokonano wpisu,
wyznaczyæ dwuosobow¹ komisjê kontroluj¹c¹, która pojedzie i
sprawdzi stan faktyczny zg³aszanego zak³adu leczniczego dla zwie-
rz¹t, zg³osiæ na Radzie do wpisu do ewidencji skontrolowany
ZLZ.W dniu dzisiejszym zg³oszone i zarejestrowane zosta³y:
uchwa³¹ 346/III/2004 przychodnia weterynaryjna w Jastrzêbiu
Zdroju, uchwa³¹ 347/III/2004 gabinet weterynaryjny w Czêstocho-
wie, uchwa³¹ 348/III/2004 gabinet weterynaryjny w Bielsku-Bia-
³ej, uchwa³¹ 349/III/2004 gabinet weterynaryjny w Jejkowicach.
Rejestracji nie dokonano w jednym przypadku � dokonana zostanie
po wprowadzeniu poprawki, tj. oddzieleniu poczekalni od pokoju
przyjêæ co jest wymogiem. Przy okazji zebrañ wyborczych ko-
nieczne jest u�wiadomienie lekarzom, ¿e niedopuszczaln¹ form¹
jest �je¿d¿enie tylko na zg³oszenia� nie maj¹c zarejestrowanego za-
k³adu leczniczego dla zwierz¹t. Podjêto te¿ uchwa³ê 350/III/2004 w
sprawie zmiany uchwa³y w sprawie przesuniêæ w bud¿ecie.

Nastêpnie zosta³a rozdana osobom wyznaczonym do obs³ugi
zebrañ wyborczych dokumentacja zebrañ, która sk³ada siê z proto-
ko³u zebrania, protoko³u komisji mandatowej, skrutacyjnej,  listy
obecno�ci wyborców, listy kandydatów zg³oszonych na delegatów,
karty do g³osowania (zawsze +2) oraz wykaz wybranych delega-
tów. Po czym M. Tomaszewski omówi³ aktualne problemy � prace
nad �ustaw¹ czyszcz¹c¹� (ustaw¹ o zmianie ustawy o ochronie zdro-
wia zwierz¹t oraz zwalczania chorób zaka�nych zwierz¹t, ustawy o
¿ywieniu zwierz¹t, Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw), postêpowanie prowadzone przez Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowied� z Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, które to biuro nie dopatrzy³o siê w spra-
wie umów dotycz¹cych wyznaczeñ naruszenia praw obywatel-
skich.
W sprawach ró¿nych przyznano - zapomogê ze wzglêdu na bardzo
z³y stan zdrowia lekarzowi weterynarii, co pozytywnie zaopiniowa-
³a Komisja Gospodarczo-Finansowa oraz podjêto jeszcze jedn¹
uchwa³ê 351/III/2004 w sprawie zmiany terminów wyborów
(w Katowicach i w Zawierciu).
M. Tomaszewski podziêkowa³ pani Ewie Wtorek za zorganizowa-
nie szkolenia w sprawie badania zwierz¹t rze�nych i miêsa prowa-
dzonego przez prof. dr. hab. Eryka Adamczyka, na którym by³a
bardzo du¿a frekwencja. Z tego wniosek, ¿e temat by³ trafiony
i by³o du¿e zapotrzebowanie na tego typu szkolenie. A jakie jeszcze
bêd¹ potrzebne szkolenia przekonamy siê, gdy wróc¹ do nas zapro-
ponowane ankiety, rozes³ane wraz z Biuletynem (nr 42 - przyp.
redakcji). Przekaza³ te¿ zebranym opiniê lekarzy weterynarii w spra-
wie spotkania w Wi�le z pani¹ dyrektor Mari¹ Boratyn-Laudañsk¹.
Omówiona zosta³a tak¿e sprawa jednego z lekarzy weterynarii do-
chodz¹cego swoich racji z tytu³u niezap³aconych �nale¿no�ci� za
szczepienia psów za po�rednictwem Izby. Prezes równie¿ odpo-
wiedzia³ na pytanie w sprawie oskar¿eñ w stosunku do G³ównego
Lekarza Weterynarii i dr. Leonkiewicza � oddane s¹ do Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej. Obaj gromadz¹ dowo-
dy na swoj¹ obronê.
Na koniec lek. wet. Andrzej Szlichta w imieniu swoim i Klubu
Seniora zaprosi³ pana prezesa na tradycyjne spotkanie op³atkowe,
pan prezes natomiast wszystkich zgromadzonych na spotkanie wi-
gilijne w Biurze Izby.

Napisa³a M. Górska
Katowice 18.12.2004 r.

Posiedzenie Rady tym razem mia³o bardzo uroczysty przebieg.
Przyby³ych na spotkanie, nie tylko cz³onków Rady, ale i cz³onków
wszystkich organów �l.IL-W, czyli Sêdziów S¹du Lekarsko-Wete-
rynaryjnego, Rzeczników Odpowiedzialno�ci Zawodowej, cz³on-
ków  Komisji Rewizyjnej, jak równie¿ pani¹ ksiêgow¹,  �wi¹tecz-
nymi ¿yczeniami przywita³ wiceprezes lek. wet. Andrzej Alweil.
¯yczy³ wszystkim tradycyjnie zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci
oraz powodzenia w nadchodz¹cych wyborach. Z³o¿y³ równie¿ ¿y-
czenia urodzinowe cz³onkini Rady, lek. wet. Beacie Fuliñskiej oraz
imieninowe ¿yczenia naszym Ewom: lek. wet. Ewie Fidler-Kwia-
tek i lek. wet. Ewie Wtorek. W imieniu nieobecnego cia³em, ale
zawsze z nami duchem, prezesa dr. Miros³awa Tomaszewskiego

PROTOKÓ£ Nr 26
z posiedzenia XXV  SESJI  Rady

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w dniu 19 listopada 2004 r.

PROTOKÓ£ Z XXVI SESJI z dnia 21 grudnia 2004 r.
¿yczenia z³o¿y³ przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej lek. wet. Zbi-
gniew Krysztofiak. Nastêpnie wszyscy podzielili siê przygotowa-
nym op³atkiem ¿ycz¹c sobie nawzajem wszystkiego co najlepsze i
poczêstowali siê wigilijnymi potrawami, które na to spotkanie przy-
gotowa³o Biuro Izby. Atmosfera by³a bardzo serdeczna i wprowa-
dzi³a wszystkich w �wi¹teczny nastrój.
Po uprz¹tniêciu sto³ów cz³onkowie Rady przyst¹pili do pracy �
odby³o siê posiedzenie Rady. Otwarcia dokona³ wiceprezes lek.
wet. A. Alweil. Jednog³o�nie zosta³y przyjête protokó³ z poprzed-
niej Rady oraz program tego posiedzenia. W czê�ci uchwa³odaw-
czej przyjêto nastêpuj¹ce uchwa³y: 352/III/2004 � w sprawie
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i nadania numeru tego-

Z ¿ycia Rady
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rocznej absolwentce, 353/III/2004 � przyjêcie do �l.IL-W. lekarza
weterynarii posiadaj¹cego numer prawa wykonywania zawodu �
przeniesienie z Lubelskiej Izby, 354-357/III/2004 � skre�lenie czte-
rech osób w zwi¹zku z przeniesieniem na tereny innych izb, 358/III/
2004 � skre�lenie - z powodu zgonu - lekarza weterynarii £ucjana
Zajsta, 359/III/2004 � skre�lenie w zwi¹zku ze zrzeczeniem siê
prawa wykonywania zawodu. Nastêpnie rozpatrywano pro�bê o
umorzenie zaleg³ych sk³adek � g³osowaniem 6 za zobowi¹zano
wiceprezesa do wyst¹pieniem z pismem do zainteresowanego w
celu uszczegó³owienia pro�by. Podjêto równie¿ uchwa³y drukowa-
ne w tym numerze 360/III/2004 w sprawie dofinansowania Mi-
strzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim,
361/III/2004 w sprawie organizacji 18 marca 2005 r. Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego, 362-364/III/2004 w sprawie organizacji
dodatkowych zebrañ wyborczych. Uchwa³¹ numer 365/III/2004
wpisano do rejestru gabinet weterynaryjny.
W celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb, nie
powoduj¹c dodatkowych skutków finansowych, Rada przeg³oso-
wa³a przesuniêcia w bud¿ecie, które przedstawi³y siê nastêpuj¹co:
zmniejszono o 6o z³ wynagrodzenia z tyt. umowy - zlecenia
w pozycji: wynagrodzenia dla bieg³ych i o 12.104 z³ delegacje osób
wykonuj¹cych kontrole lecznic. Czyli razem o kwotê 12.164 z³.
Natomiast o 11.178 z³ zwiêkszono koszty utrzymania biura, w tym
�zakup materia³ów biurowych, �rodków czysto�ci, druków, tuszu
do kopiarek, kawy, herbaty, wody itp.� o 878 z³, �op³aty pocztowe,
telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje, pozosta³e us³ugi� o
10.300 z³. O 26 z³ zwiêkszono równie¿ �sk³adki ZUS�, o 500 z³
�koszty wydawania Biuletynu�, o 400 z³ �delegacje S¹du Okrêgo-

wego�,  a o 60 z³ �wynagrodzenia ze stosunku pracy� = razem
12.164 z³
W sprawach bie¿¹cych pod ogóln¹ dyskusjê poddana zosta³a spra-
wa skargi jednego z lekarzy weterynarii na stosunki panuj¹ce w
powiecie k³obuckim. Rada wydelegowa³a wiceprezesa do odbycia
rozmów w tej sprawie ze �l¹skiem Wojewódzkim Lekarzem Wete-
rynarii Tadeuszem Sarn¹ i z³o¿enia relacji ze spotkania na kolejnym
posiedzeniu. Lek. wet. Andrzej Alweil zreferowa³ zebranym prze-
bieg procedowania ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Na dzieñ posiedzenia projekt ustawy po II
czytaniu w Sejmie trafi³ do Senatu.
W sprawach ró¿nych poinformowano zebranych o skardze, która
wp³ynê³a do naszej Izby, a dotycz¹cej lekarza weterynarii, który
posiada filiê zak³adu leczniczego dla zwierz¹t na naszym terenie, ale
macierzysta siedziba mie�ci siê w Wa³brzychu i sam lekarz jest
cz³onkiem Dolno�l¹skiej Izby. W zwi¹zku z powy¿szym skarga
zosta³a przekazana Rzecznikowi Odpowiedzialno�ci Zawodowej
DIL-W, o czym zosta³ powiadomiony skar¿¹cy. Biuro Izby przypo-
mnia³o zebranym o konieczno�ci z³o¿enia ankiet osobowych i in-
nych koniecznych dokumentów oraz poprosi³o zgromadzonych
Powiatowych Lekarzy Weterynarii o pomoc w zebraniu powy¿-
szych dokumentów w swoich powiatach. ¯yczeniami �Weso³ych
�wi¹t!� posiedzenie zamkn¹³ wiceprezes.

Napisa³a M. Górska,
Katowice, 21.02.2005 r.

W dniu 28 styczna 2005 r. cz³onkowie Rady spotkali siê na
wyjazdowej sesji w ¯arnowcu ko³o Zawiercia. Obrady otworzy³
prezes dr Miros³aw Tomaszewski. W zwi¹zku z brakiem kworum
czê�æ uchwa³odawcza zosta³a prze³o¿ona na drugi termin, natomiast
zosta³y omówione pokrótce rzeczy bie¿¹ce i informacyjne. wicepre-
zes lek. wet. Andrzej Alweil dokona³ wstêpnej oceny przebiegu
zebrañ wyborczych w poszczególnych rejonach wyborczych. Do
tej pory odby³y siê zebrania we wszystkich rejonach, niestety nie
we wszystkich zostali wybrani delegaci w zwi¹zku z brakiem kwo-
rum lub w ogóle w zwi¹zku z brakiem jakiegokolwiek zaintereso-
wania. I tak: w rejonach wyborczych Miko³ów - ziemski, Czêsto-
chowa - grodzki, Tychy - grodzki, Katowice - grodzki wybory
odbêd¹ siê w drugim terminie, gdy¿ delegaci z tych rejonów z³o¿yli
do biura Izby wnioski o ponowne rozpisanie wyborów, podpisane
przez 1/4 liczby cz³onków tych rejonów. Natomiast nie odbêd¹ siê
po raz drugi zebrania wyborcze w nastæpuj¹cych rejonach: Bieruñ-
sko-Lêdziñski - ziemskim, Chorzów - grodzkim, D¹browa Górni-
cza - grodzkim, Gliwice - grodzkim, Jaworzno - grodzkim, Mys³o-
wice - grodzkim, Ruda �l¹ska - grodzkim, Siemianowice �l¹skie -
grodzkim, Sosnowiec - grodzkim, �wiêtoch³owice - grodzkim. Re-
jony te nie bêd¹ mia³y swoich delegatów na Zjazd oraz nie bêd¹
mieli szansy braæ udzia³u w wyborach w³adz Izby na kolejn¹ kaden-
cjê. Do dnia posiedzenia zosta³o wybranych 72 delegatów.
Obecni na tym nietypowym posiedzeniu cz³onkowie Rady zapro-
ponowali, by kolejna Rada liczy³a 12 cz³onków, oprócz ustawo-
wych organów wy³onione zostan¹ Komisje sta³e: Lekarzy Wolnej
Praktyki, ds. Inspekcji Weterynaryjnej oraz Etyki, Deontologii i
Historii Zawodu. Zaproponowano by, wysoko�æ sk³adki nie uleg³a
zmianie i pozosta³y na poziomie 35 z³. Prezes dr Miros³aw Toma-
szewski poinformowa³ zebranych o dzia³aniach Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w sprawie �cenników minimal-

SESJA XXVII RADY z dnia
28 stycznia 2005 r. i  09 lutego 2005 r.

nych�(!), na³o¿onej karze, naszym odwo³aniu od decyzji do s¹du
oraz z³o¿onym za¿aleniu na naliczone koszty postêpowania. Od-
czyta³ równie¿ krótki artyku³ na ten temat, który ukaza³ siê w �Ga-
zecie Wyborczej� i nasz¹ odpowied� przes³an¹ do redaktora wyda-
nia. Na tym ta czê�æ posiedzenia Rady siê zakoñczy³a.

W dniu 09 lutego 2005 r. odby³a siê czê�æ druga XXVII Sesji Rady.
Przyby³ych tym razem w uchwa³odawczym sk³adzie cz³onków
Rady powita³ serdecznie prezes dr Miros³aw Tomaszewski. Przyjê-
cie porz¹dku obrad i protoko³u XXVI Sesji przeg³osowane zosta³o
jednog³o�nie. I tak, przyjêto nastêpuj¹ce uchwa³y: w sprawie prze-
prowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych na delegatów na Sprawoz-
dawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii w okrêgach, z któ-
rych delegaci nie zostali wybrani � 366/III/2005, w sprawie wyst¹-
pienia o przyznanie Odznaki Honorowej �MERITUS� � Zas³u¿ony
dla Samorz¹du Lekarsko-Weterynaryjnego dla nastêpuj¹cych osób:
dr. Miros³awa Ku�nickiego, lek. wet. Zbigniewa Krysztofiaka, lek.
wet. Anny Spyry, dr. Miros³awa Tomaszewskiego, lek. wet. Danie-
la Wierzbinki i dla lek. wet. Marka Wieniawy-Narkiewicza (wybra-
nych przez cz³onków obecnych na posiedzeniu w tajnym g³osowa-
niu) � uchwa³a nr 367/III/2005, w sprawie wpisu do rejestru leka-
rzy weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej osób posia-
daj¹cych prawo wykonywania zawodu � 368-369/III/2005 (prze-
niesienia z Izby Dolno�l¹skiej i Lubelskiej), w sprawie skre�lenia
lekarzy weterynarii z powodu przeniesienia na tereny innych izb �
370-374/III/2005, w sprawie skre�lenia z rejestru w zwi¹zku ze
zrzeczeniem siê prawa wykonywania zawodu � 375/III/2005, w
sprawie umorzenia sk³adek do 30.06.2005 r. w zwi¹zku z trudn¹
sytuacj¹ materialn¹ i zdrowotn¹ � 376/III/2005. Do jednej osoby
postanowiono wyst¹piæ z pismem o sprecyzowanie pro�by, gdy¿ w
ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach nie istnieje forma
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UCHWA£A Nr 345/III/2004
Rady  �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie powo³ania Nadzwyczajnej Komisji ds. Weryfikacji Wniosków i Rejestracji Zak³adów Leczniczych dla Zwierz¹t.

Na podstawie art.10 ust.1 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. �O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj-
nych� (Dz. U. z 2002 Nr 187, poz. 1567 tekst jednolity, z pó�niejszymi zmianami) oraz na podstawie § 18 pkt 2, § 19, § 20 i § 21
Regulaminu organizacji organów Izby (uchwa³a 1/2001/III), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Powo³uje siê Nadzwyczajn¹ Komisjê ds. weryfikacji wniosków i rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t w sk³adzie:

1. Beata Fuliñska;
2. Anna Spyra;
3. Andrzej Alweil;
4. Andrzej Rawicz-Grotowski;
5. Micha³ Konopa;
6. Bogus³aw Kubica;
7. Krzysztof Marsza³ek;
8. Andrzej Szlichta;
9. Marek Wieniawa-Narkiewicz;
10. Jerzy Zieliñski;

  § 2
Zadaniem Komisji bêdzie: wybór przewodnicz¹cego, zespo³ów kontroluj¹cych, badanie zgodno�ci z ustaw¹ o zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t i rozporz¹dzeniami wydanymi do tej ustawy, z³o¿onych wniosków w sprawie rejestracji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t,
kwalifikacja ww. wniosków, kontrola zg³oszonych zak³adów leczniczych dla zwierz¹t.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Andrzej Rawicz-Grotowski dr Miros³aw Tomaszewski

UZASADNIENIE:
Okrêgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna artyku³em nr 23 ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. z 2004r. Nr 11, poz. 95)

zosta³a zobowi¹zana do prowadzenia nadzoru nad dzia³alno�ci¹ zak³adów leczniczych dla zwierz¹t. Kontrola musi byæ przeprowadzon a na
podstawie ww. ustawy i rozporz¹dzeñ Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagañ dla gabinetów weterynaryjnych, przychodni
weterynaryjnych, lecznic weterynaryjnych, klinik weterynaryjnych i laboratoriów weterynaryjnych ( Dz. U. z 2004 r. nr 194, poz. 1990-
1994). Skontrolowany zak³ad leczniczy dla zwierz¹t na podstawie rozporz¹dzenia Min. Rol. i Roz. Wsi w sprawie szczegó³owego sposobu
prowadzenia ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t oraz otrzymywania z niej wypisu ( Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1995) zostaje
wpisany do ewidencji po dokonaniu op³aty za wpis, na podstawie rozporz¹dzenia Min. Rol. i Roz. Wsi w sprawie wysoko�ci op³aty za wpis
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1996). W zwi¹zku z powy¿szym Rada �l.IL-W. postanowi³a
jak w niniejszej uchwale.

zawieszenia p³acenia sk³adek i przynale¿no�ci do Izby. Do osób,
które zosta³y skre�lone, a zalegaj¹ ze sk³adkami równie¿ zostan¹
wys³ane stosowne upomnienia. Nastêpnie przeg³osowano uchwa³y
w sprawie wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t �
przyjêto 7 gabinetów (uchwa³y nr 378, 380-385/III/2005), jedn¹
przychodniê � 377/III/2005 oraz jedno weterynaryjne laboratorium
diagnostyczne � 386/III/2005. Niestety odmówiono wpisu do ewi-
dencji jednego gabinetu, w którym, w wyniku kontroli, stwierdzo-
no niespe³nienie wymogów okre�lonych w ustawie o zak³adach
leczniczych dla zwierz¹t oraz rozporz¹dzeniach do tej ustawy � 379/
III/2005.
W krótkich �sprawach ró¿nych� dyskutowano o pismach skiero-
wanych do wiadomo�ci Izby przez Powiatowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego Wydzia³u Architektury Urzêdu Miejskiego o na-
ruszeniu przepisów budowlanych przez jednego lekarza weteryna-
rii podczas zmiany sposobu u¿ytkowania pomieszczeñ mieszkal-
nych z przeznaczeniem na gabinet weterynaryjny, bez dope³nienia
formalno�ci ustawowych, o ewentualnych przymiarkach i sonda-
¿ach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wpisania zak³adów leczniczych dla zwierz¹t do ustawy o
swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej. Redaktor naczelny Biuletynu
okre�li³ zakres prac i terminy sk³adania materia³ów do niniejszego
numeru Biuletynu � dotyczy to g³ównie sprawozdawców poszcze-

gólnych organów. Zosta³ równie¿ przedstawiony zebranym cz³on-
kom Rady, w imieniu Komisji Rewizyjnej, przez skarbnika i pani¹
ksiêgow¹, protokó³ przeprowadzonej kontroli wydatków w roku
2004 (sprawozdanie to mo¿na przeczytaæ w niniejszym numerze
Biuletynu  - przyp. redakcji). Przedstawiony zosta³ równie¿ projekt
bud¿etu na rok 2005, który bêdzie g³osowany podczas Zjazdu. Pre-
zes zobowi¹za³ przewodnicz¹cego Komisji Finansowo-Gospodar-
czej i Samopomocy Kole¿eñskiej lek. wet. Jerzego Zieliñskiego do
przygotowania projektu zmian uchwa³y w sprawie przyznawania
zapomóg � równie¿ zostanie ten projekt zg³oszony do przeg³oso-
wania podczas Zjazdu. Obecny na posiedzeniu Okrêgowy Rzecz-
nik Odpowiedzialno�ci Zawodowej przekaza³ Radzie sprawozda-
nie z ostatnich przes³uchañ � jedna sprawa zosta³a przekazana do
ukarania przez S¹d Lekarsko-Weterynaryjny, druga sprawa zosta³a
zawieszona w zwi¹zku z przebywaniem oskar¿onego poza granica-
mi Polski i niemo¿no�ci¹ wezwania go na przes³uchanie. Skargê
dwóch lekarzy weterynarii na postêpowanie Powiatowego Lekarza
Weterynarii Rzecznik przekaza³ Radzie, która to przekaza³a j¹ do
rozpatrzenia przez Komisjê Etyki, Deontologii i Historii Zawodu.
Na tym posiedzenie zosta³o zakoñczone.

Napisa³a M. Górska,
Katowice, 21.02.2005 r.
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UCHWA£A Nr  350/III/2004
Rady  �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 19 listopada  2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y nr 331/III/2004 w sprawie przesuniêcia �rodków finansowych
w poszczególnych dzia³ach bud¿etu �l.IL-W w 2004 r..

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach  lekarsko-weterynaryjnych (tekst
jednolity Dz. U. z 12.11.2002r. Nr 187 poz. 1567, z pó�niejszymi zmianami) i rozdzia³u 7 uchwa³y nr 24/92/I Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej  z dnia 25 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad podejmowania uchwa³ przez organy samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego,
uchwala siê co nastêpuje:

Art. 1
W uchwale nr 331/III/2004 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W § 1. skre�la punkt 1. � Wp³ywy� zwiêkszyæ o kwotê 8000,- (sprzeda¿ paszportów) do kwoty 253.356,61

Art. 2
Pozosta³e punkty uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

Art. 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

                Sekretarz Prezes
Lek. wet. Andrzej Rawicz-Grotowski dr Miros³aw Tomaszewski

UZASADNIENIE:
Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zobowi¹zana jest do zaopatrywania lekarzy weterynarii w

druki paszportów i pobierania z tego tytu³u ustalonych op³at. Do zadañ �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach nale¿y
jedynie po�redniczenie w przekazywaniu druków paszportów bez mo¿liwo�ci roszczenia do jakichkolwiek kosztów lub pobierania z tego
tytu³u op³at.

UCHWA£A Nr 360/III/2004
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie dofinansowania III Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
( Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz.1567 , z pó�niejszymi zmianami ), w my�l § 3 uchwa³y Nr 8/2004,  Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii �l.I.L-W z dnia 18 marca 2004 r. w Katowicach dot. bud¿etu Izby, uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Przyznaje siê kwotê 500 z³ (s³ownie: piêæset z³otych) jako dofinansowanie III Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie
Alpejskim, które to mistrzostwa organizuje w dniach 04-06.03.2005 r. Dolno�l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, w Kamienicy k.
Boles³awia, woj. dolno�l¹skie.

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Andrzej Rawicz-Grotowski dr Miros³aw Tomaszewski

UZASADNIENIE
W zwi¹zku z pro�b¹ Dolno�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o dofinansowanie imprezy, w której czynny udzia³ bior¹ równie¿
cz³onkowie �l¹skiej Izby, Rada postanowi³a jak w niniejszej uchwale.
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UCHWA£A Nr 367/III/2005
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 09 lutego 2005 r.

w sprawie wyst¹pienia o przyznaniu Odznaki Honorowej �MERITUS - Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarsko-Weterynaryjnego�

Na podstawie uchwa³y Nr 96/2001/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz § 2 regulaminu z dnia 20 kwietnia 2001 r. w
sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej �Meritus � Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarsko-Weterynaryjnego�, uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Rada Okrêgowej �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w tajnym g³osowaniu wybra³a do przyznania Odznaki Honorowej i dyplomu
�Meritus � Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarsko- Weterynaryjnego � nastêpuj¹cych lekarzy weterynarii:
1. dr Miros³aw Ku�nicki
2. lek. wet. Zbigniew Krysztofiak
3. lek. wet.  Anna Spyra
4. dr Miros³aw Tomaszewski
5. lek. wet. Daniel Wierzbinka
6. lek. wet. Marek Wieniawa-Narkiewicz

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 3
Uzasadnienie stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Andrzej Rawicz-Grotowski dr Miros³aw Tomaszewski

UCHWA£A Nr 361/III/2004
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie zwo³ania Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu
18.03.2005 r. .

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst
jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 187, poz. 1567  z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Zwo³uje siê dnia 18 marca 2005 r. Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2
Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upowa¿nia jej Prezydium do wydatkowania niezbêdnych �rodków finansowych w celu
organizacji zjazdu.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Andrzej Rawicz-Grotowski dr Miros³aw Tomaszewski
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WSKA�NIKI I STAWKI W 2005R.

WA¯NE W DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ

Zwolnienie podmiotowe VAT w 2005 r.

Zwolnienie od podatku od towarów i us³ug przys³uguje podatnikom, u których warto�æ sprzeda¿y opodatkowanej nie przekroczy³a
³¹cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyra¿onej w z³otych odpowiadaj¹cej równowarto�ci 10 000 euro. Do warto�ci sprzeda¿y
nie wlicza siê kwoty podatku. W roku 2005 kwota wyra¿ona w z³otych bêdzie wynosiæ 43 800 z³. W przypadku przekroczenia tej kwoty
przez podatnika, w ci¹gu danego roku, zwolnienie to traci moc z chwil¹ tego przekroczenia.

Zwolnienie podmiotowe przys³uguje równie¿ podatnikom rozpoczynaj¹cym wykonywanie czynno�ci podlegaj¹cych opodatkowaniu
w trakcie roku podatkowego, je¿eli przewidywana przez podatnika warto�æ sprzeda¿y nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej
sprzeda¿y, kwoty wyra¿onej w z³otych, odpowiadaj¹cej równowarto�ci 10 000 euro.

Stawka podstawowa CIT w 2005 r.

Od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. - 19% podstawy opodatkowania,

Podatnicy, u których rok podatkowy jest inny ni¿ kalendarzowy i rozpocz¹³ siê przed dniem 1 stycznia 2005 r., stosuj¹ do koñca
przyjêtego przez siebie roku podatkowego przepisy powo³anej ustawy w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 31 grudnia 2004 r.

 Skala podatkowa w 2005 r.
Podstawa obliczenia podatku (w z³) Wysoko�æ podatku

ponad do

37.024 19% podstawy obliczenia minus kwota 530 z³ 08 gr

37.024 74.048 6.504 z³ 48 gr + 30% nadwy¿ki ponad 37.024 z³

74.048 600 000 17.611 z³ 68 gr + 40% nadwy¿ki ponad 74.048 z³

600 000 227 992 z³ 48 gr + 50% nadwy¿ki ponad 600 000 z³

Kwota wolna od podatku  - 2.790 z³

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy
Wyszczególnienie 2005 r.

Miesiêcznie (w z³) Rocznie (w z³)

Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy
w tej samej miejscowo�ci 102,25 1227,00
Dla zatrudnionych u wielu pracodawców
jednocze�nie w tej samej miejscowo�ci 1840,77
Dla doje¿d¿aj¹cych z innej miejscowo�ci
zatrudnionych u jednego pracodawcy 127,82 1533,84
Dla doje¿d¿aj¹cych z innej miejscowo�ci
zatrudnionych u wielu pracodawców 2300,94

Wynagrodzenia - minimalne wynagrodzenie za pracê
Okres obowi¹zywania Wysoko�æ w z³otych Podstawa prawna
Od 1 stycznia 2005 r. 849 - (kwota brutto 100%)

679,20 - (w pierwszym roku pracy 80%)
764,10 - (w drugim roku pracy 90%) Dz.U. 2004 r. Nr 201, poz.2062

Od 1 stycznia 2004 r. 824 - (kwota brutto 100%)
659,20 - (w pierwszym roku pracy 80%)
741,60 - (w drugim roku pracy 90%) Dz.U. z 2003 r. Nr 167, poz.1623
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Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne przedsiêbiorców
Okres obowi¹zywania � styczeñ, luty 2005 r.

Rodzaj ubezpieczenia Sk³adka % Kwota (w z³)
Dochód zadeklarowany od emerytalne 19,52 265,85
podstawy wymiaru sk³adek rentowe 13 177,05
nie mo¿e byæ ni¿szy od 1361,96 z³. chorobowe 2,45  33,37

wypadkowe 0,97 - 3,86*
zdrowotne 8,5 154,88**
Fundusz Pracy 2,45  33,37

Podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu i lutym 2005 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie ni¿sza ni¿
1822,13 z³ (75% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw w trzecim kwartale 2004 r., w³¹cznie z wyp³atami
z zysku).

Podstawa wymiaru sk³adek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w styczniu i lutym 2005 r. nie mo¿e przekraczaæ miesiêcznie
kwoty 5674,83 z³ (tj. 250% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2004 r.).

W 2005 r. sk³adka na Fundusz Gwarantowanych �wiadczeñ Pracowniczych wynosi 0,15% podstawy wymiaru sk³adek oraz sk³adka na
Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru sk³adek - zgodnie z art. 39 i 40 ustawy bud¿etowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004
r. (Dz.U. Nr 278, poz. 2755).

Dopuszczalne przychody emerytów i rencistów
Kwoty przychodu (w z³) odpowiadaj¹ce
70% przeciêtnego 130% przeciêtnego

Okres obowi¹zywania miesiêcznego miesiêcznego Podstawa prawna
wynagrodzenia wynagrodzenia  M.P. z 2004 r. Nr 48, poz.833

1 01. 2005 r. � 28.02 2005 r. 1589,00 2951,00

Podró¿e s³u¿bowe w kraju
 z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju - diety i rycza³ty

Okres obowi¹zywania Dieta (w z³) Rycza³t za nocleg Rycza³t za dojazd
Od 1 stycznia 2005 r. 21 31,50 4,20

Zwrot kosztów przejazdu
Rodzaj pojazdu Stawka za 1 km (w z³) aktualna

od 1 stycznia 2005 r.
Samochód osobowy. o poj. skokowej do 900 cm 3 0,4894
Samochód osobowy o poj. skokowej pow. 900 cm 3 0,7846
Motocykl 0,2161
Motorower 0,1297

Dzia³alno�æ gospodarcza - zasady p³atno�ci od 21.08.2004 r.
Dokonywanie lub przyjmowanie p³atno�ci zwi¹zanych z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ nastêpuje za po�rednictwem rachunku
bankowego przedsiêbiorcy w ka¿dym przypadku, gdy:
- stron¹ transakcji, z której wynika p³atno�æ, jest inny przedsiêbiorca oraz
- jednorazowa warto�æ transakcji, bez wzglêdu na liczbê wynikaj¹cych z niej p³atno�ci, przekracza równowarto�æ 15 000 euro przeliczo-
nych na z³ote wed³ug �redniego kursu walut obcych og³aszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹ce-
go miesi¹c, w którym dokonano transakcji.

Miesi¹c Kurs �redni euro wg NBP Równowarto�æ 15 000 euro Podstawa prawna tabela NPB nr

Luty 2005 r.  4.0503 60 755, 00 z³ 21/A/ NBP/2005

(red)
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Chcemy czy nie chcemy, to prawo narzuca samorz¹dowi dzia³a-
nia o charakterze sprawdzaj¹co�nadzoruj¹cych. Tak dzieje siê na
przyk³ad z  dwoma du¿ymi zagadnieniami, którymi na szczê�cie
jako zawód mo¿emy zaj¹æ siê sami. Nasza samorz¹dno�æ miêdzy
innymi przejawia siê w tym, ¿e sami w swoim �rodowisku przepro-
wadzamy, przewidziane ustawami, czynno�ci polegaj¹ce na weryfi-
kacji wniosków o wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t. Kontrolujemy prawid³owo�æ wystawiania paszportów dla
zwierz¹t towarzysz¹cych, a w przysz³o�ci bêdziemy prowadziæ dro-
g¹ elektroniczn¹ ich ewidencjê.
Pierwsze zagadnienie realizujemy poprzez powo³an¹ do tego celu
komisjê, która na wstêpie  dokonuje oceny prawid³owo�ci z³o¿enia
wniosku, a nastêpnie dokonuje jego weryfikacji na miejscu tzn. w
siedzibie zg³oszonego zak³adu.
Ju¿ po tych kilkudziesiêciu pierwszych wnioskach nasuwaj¹ siê
pewne refleksje. Po pierwsze wszystkie ju¿ istniej¹ce zak³ady lecz-
nicze dla zwierz¹t do koñca 2005 roku musz¹ zostaæ wpisane do
ewidencji, co wi¹¿e siê niestety tak¿e z wniesieniem op³aty, która
dla gabinetów i przychodni wynosi 300 z³, a dla lecznic, klinik i
laboratoriów 600 z³otych. Wpis do ewidencji jest równoznaczny z
rejestracj¹ dzia³alno�ci gospodarczej prowadzonej w zakresie us³ug
weterynaryjnych, a to oznacza, ¿e brak takiego wpisu �wiadczy o
prowadzeniu dzia³alno�ci bez zezwolenia ze wszystkimi skutkami
tego stanu.  Dzia³alno�æ w zakresie us³ug weterynaryjnych  jest
regulowana ustaw¹ o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t i nie pod-
lega przepisom ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej. Czy
nam siê to podoba czy nie, taki jest stan faktyczny, a piszê w ten
sposób dlatego, ¿e nie wszystkim odpowiada ten stan
i s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do w³¹czenia naszej dzia³alno�ci pod nie-
które paragrafy ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej
(dzia³alno�æ regulowana). W tym wypadku uwa¿am, ¿e dobrze jest,
gdy zmiana ustawy lub jej nowelizacja jest czynno�ci¹ co najmniej
skomplikowan¹.
Apelujê o dwie istotne sprawy le¿¹ce w interesie lekarzy prowadz¹-
cych zak³ady lecznicze dla zwierz¹t. Po pierwsze, proszê dok³adnie
zapoznaæ siê z rozporz¹dzeniami okre�laj¹cymi warunki, jakie mu-
sz¹ spe³niaæ poszczególne kategorie zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t. Unikniemy wtedy najczê�ciej powtarzaj¹cych siê b³êdów we
wnioskach. Wymagania stawiane przez ustawê i rozporz¹dzenia
wykonawcze s¹ naprawdê dosyæ skromne i sukcesem samorz¹du
jest obrona naszego zawodowego interesu przed warunkami jakie
chcieliby nam narzuciæ nazwijmy ich �uniofile�. Po drugie, czeka-
nie do ostatnich dni roku na z³o¿enie wniosku musi spowodowaæ
wyd³u¿ony czas oczekiwania na wizytacjê zak³adu, gdy¿ dokonuj¹
tego nasze kole¿anki i koledzy wykonuj¹cy swoj¹ pracê spo³ecznie
i ich mo¿liwo�ci czasowe te¿ nie s¹ nieograniczone. Nowo tworzo-
ne zak³ady bez weryfikacji wniosku w ogóle nie mog¹ rozpocz¹æ
pracy, a ju¿ istniej¹ce mog¹ do ró¿nych celów potrzebowaæ za-

�wiadczenia o wpisie do ewidencji, a brak rejestracji uniemo¿liwi
wydawanie najprostszych chocia¿by za�wiadczeñ!
Druga sprawa prowadzona przez Izbê to wydawanie paszportów
dla zwierz¹t towarzysz¹cych. Nowa ustawa wprowadzaj¹ca szereg
poprawek do ustaw weterynaryjnych (w tym do ustawy o inspekcji
wet.) okre�la, kto i na jakich warunkach mo¿e paszporty wydawaæ.
Brak jest do niej przepisów wykonawczych, ale zasady dotychczas
obowi¹zuj¹ce reguluj¹ niektóre zagadnienia. Najczê�ciej  powtarza-
j¹ce siê nieprawid³owo�ci  polegaj¹ na nieprawid³owym nazewnic-
twie pañstwa, z którego pochodzi w³a�ciciel. Przypominam wiêc,
¿e w paszportach obowi¹zuj¹ nazwy pañstw zawarte w traktacie
akcesyjnym do UE, czyli nie Polska, a Rzeczpospolita Polska, nie
Niemcy, a Republika Federalna Niemiec, itd. Dopuszcza siê nazew-
nictwo w jêzyku, w którym wydawany jest paszport lub w jêzyku
angielskim (ale konsekwentnie wszystkie rubryki) Tego rodzaju
b³êdy mog¹, ale wcale nie musz¹ poci¹gaæ za sob¹ niewpuszczenie
zwierzêcia do kraju docelowego lub tranzytowego, a win¹
i konsekwencja bêdzie obarczany lekarz wystawiaj¹cy paszport.
Je¿eli istnieje rubryka okre�laj¹ca kolor i rodzaj sier�ci, to nale¿y j¹
wype³niæ dok³adnie, a nie okre�laæ tylko jeden z wymienionych
elementów. Czytelno�æ wype³niania zarówno samego paszportu,
jak i tzw. zwrotek umo¿liwi prowadzenie ewidencji w sposób nie
budz¹cy w¹tpliwo�ci, natomiast brak dba³o�ci o bezb³êdne pisanie
nazwisk, miejscowo�ci lub imienia zwierzêcia po prostu nie da
mo¿liwo�ci zidentyfikowania danych w systemie. A docelowo sys-
tem ma obowi¹zywaæ  we wszystkich pañstwach UE.
Paszport wystawia lekarz, a nie zak³ad leczniczy dla zwierz¹t. Dla-
tego osoby wystawiaj¹ce paszporty bez imiennego zezwolenia,
traktowane s¹ jak osoby dzia³aj¹ce niezgodnie z zasadami etyki
zawodowej i s¹ kierowane do Rzecznika Odpowiedzialno�ci Za-
wodowej. Jedna ze spraw zakoñczy³a siê ju¿ skierowaniem wnio-
sku do s¹du lekarsko-weterynaryjnego.
Na koniec refleksja dotycz¹ca dzia³ania Krajowej Rady. Niestety do
dzi� nie mamy elektronicznych systemów rejestracji lekarzy, prak-
tyk i paszportów. �¯ycie Weterynaryjne� dumnie og³asza, ¿e �w
pozycji § 402 <us³ugi obce> wydatki zwiêkszone zosta³y o kwotê
140 tys. z³ w zwi¹zku z zakupem sprzêtu komputerowego  oraz
programu <ewidencja i rejestracja lekarzy weterynarii>�. Sprzêt
komputerowy rzeczywi�cie nasza Izba dosta³a, ale ca³y system nie
dzia³a pomimo szkolenia i sta³ej wymiany pogl¹dów na ten temat z
programist¹ zatrudnionym przez Krajow¹ Radê!
Nastêpna kadencja samorz¹du zawodowego lekarzy weterynarii
bêdzie wiêc sta³a pod znakiem prac biurokratycznych i od m¹dro�ci
przysz³ej rady bêdzie w du¿ej mierze zale¿a³o czy zdo³a siê i nas
obroniæ od zalewu biurokracji i bêdzie kreatywnie dzia³aæ dla nasze-
go dobra nie uszczê�liwiaj¹c na si³ê przy pomocy nowych paragra-
fów, instrukcji, uchwa³.

Andrzej Alweil

W miesi¹cu grudniu 2004 r. oraz styczniu i lutym roku 2005
odbywa³y siê rejonowe zebrania wyborcze, maj¹ce wy³oniæ delega-
tów na Zjazd Okrêgowy �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
(18 marca 2005r.), który ma wybraæ w³adze naszej Izby na kadencjê
2005-2008. I co? Ano nie wszêdzie odby³y siê, bo ... nie by³o
odpowiedniej frekwencji. Szczególnie dotyczy to powiatów grodz-
kich szeroko pojêtej aglomeracji katowickiej � od D¹browy Górni-
czej po Gliwice. W niektórych rejonach wyborczych (ka¿dy powiat
grodzki czy ziemski stanowi³ odrêbny rejon wyborczy � tak chcia³
ustawodawca), na zebraniu nie pojawi³ siê ani jeden cz³onek nasze-
go samorz¹du (poza przedstawicielami Okrêgowej Rady), w in-
nych frekwencja wynosi³a poni¿ej 50% i zebrania nie by³y prawo-
mocne. Nie wybrano delegatów. Nie mogê tego zrozumieæ, dlacze-
go kole¿anki i koledzy tak post¹pili. Wyobra¿a³em sobie, ¿e na tych
zebraniach odbywaj¹cych siê raz na cztery lata zmobilizuj¹ siê,

Z prac Izby

Dlaczego ?
wyra¿¹ swoje zdanie o dzia³alno�ci naszego samorz¹du, zwróc¹
uwagê na dotycz¹ce ich problemy, zechc¹ us³yszeæ, co maj¹ do
powiedzenia inni koledzy i przedstawiciele Rady. Nic z tego. Po
prostu nie przyszli. Szczególnie dziwi nieobecno�æ m³odych. Nie
okazali ¿adnego zainteresowania sprawami, które bêd¹ ich dotyczy-
³y jeszcze przez d³ugie lata pracy zawodowej, dzia³alno�ci naszej
korporacji. Czy¿by liczy³ siê tylko pieni¹dz? Jest bezwzglêdnie po-
trzebny do egzystencji, ale równie¿ trzeba go godnie zdobywaæ. Nie
mo¿na byæ tylko �groszorobem� � tak chcieliby przeciwnicy nasze-
go zawodu. Trzeba równie¿ pamiêtaæ o prawach i zasadach, jakimi
winien kierowaæ siê nasz zawód, nasz samorz¹d. O wielu sprawach
wewn¹trz zawodowych musimy stanowiæ sami. Nie wolno nam o
tym zapominaæ. Nieobecni nie maj¹ racji. To stara prawda. Nie
pozwólmy innym we wszystkim za nas decydowaæ.
Chcia³bym zapytaæ zarówno m³odych, jak i starszych naszych kole-

Z ¿ycia Izby
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gów. Kolegów, którzy nie przybyli na zebrania, czy jest to w po-
rz¹dku wobec innych kolegów, którzy przybyli i czekali maj¹c na-
dziejê, ¿e inni dojad¹. Czy nie powinna obowi¹zywaæ zasada wza-
jemnego szacunku, szanowania nie tylko w³asnego, ale i cudzego
czasu? Chyba poniesionych kosztów równie¿. A jak te nieuspra-
wiedliwione nieobecno�ci maj¹ siê do przepisów Ustawy o zawo-
dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz
naszego kodeksu etyki i deontologii? Zastanówcie siê szanowne
kole¿anki i koledzy.
Na zebrania przyby³a znaczna czê�æ lekarzy weterynarii z wielolet-
nim do�wiadczeniem, którzy zdaj¹ sobie sprawê z obowi¹zków
cz³onka naszej korporacji,  z sytuacji, jaka istnieje w naszym �rodo-
wisku, a tak¿e z atmosfery wokó³ naszego zawodu rozpêtanej przez
media, a spowodowanej niefortunnymi wypowiedziami przedsta-
wicieli naszego zawodu m.in. G³ównego Lekarza Weterynarii. O
tym dyskutuje siê, wyci¹ga nie zawsze s³uszne wnioski, ale �wiad-
czy to o pewnej trosce o nasze warunki pracy, warunki ¿ycia, o
nasze dobre imiê. Szkoda jednak, ¿e s³yszy siê na ten temat w
lu�nych rozmowach, a nie na oficjalnych spotkaniach organizowa-
nych przez Izbê. Czy¿by brakowa³o nam odwagi? A mo¿e jest to
zwykle wygodnictwo? Niech siê inni martwi¹, co� z tym �fantem�
robi¹, ja poczekam!

Spotkania i zjazdy s¹ po to, aby wytkn¹æ b³êdy np.: Okrêgowej
czy Krajowej Radzie, mówiæ o tym, co nam siê nie podoba, co nas
boli i co chcieliby�my zmieniæ. Ale tych g³osów albo nie ma, albo
pojedyncze i nie bardzo wiadomo o co chodzi. Jedynie sprawa
wysoko�ci sk³adek jest ¿ywo dyskutowana. To chyba za ma³o, aby
poprawiæ nasz wizerunek i sposób dzia³ania.

Ogólna niechêæ do aktywnego dzia³ania daje siê zauwa¿yæ nie
tylko w naszym zawodzie. Takie czasy. Ale czy musimy tak postê-
powaæ? Mam nadziejê, ¿e nowo wybrani delegaci � na dzieñ dzi-
siejszy 06.02.2005 r. � 74, a byæ mo¿e dojd¹ jeszcze do skutku
zebrania wyborcze w Czêstochowie, Katowicach, Miko³owie i Ty-
chach � wezm¹ aktywny udzia³ w dyskusji zjazdowej. Dyskusji,
która nie tylko wytknie b³êdy w dotychczasowym dzia³aniu Izby,
ale zaproponuje kierunki dzia³ania nowych w³adz, zgodne z oczeki-
waniem naszej spo³eczno�ci. Równie¿ mam nadziejê, ¿e do w³adz
naszej Izby zostan¹ wybrani ci delegaci, którzy naprawdê bêd¹
chcieli dzia³aæ w samorz¹dzie z po�wiêceniem i odpowiedzialno-
�ci¹, nie na zasadzie �do³o¿enia� innym. Wyci¹gnijmy w³a�ciwe
wnioski z tych kilkunastu lat istnienia Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej.

Andrzej Szlichta
Luty 2005 r. Czêstochowa

They are not always as cute as the family dog or other
standard house pets, but certain reptiles or amphibians
will surely catch your attention.
REPTILES:

1. Lizards
· the leopard gecko � gekon lamparci
· iguana - iguana
· chameleon � kameleon
2. Turtles:
· turtle � ¿ó³w wodny
· tortoise � ¿ó³w l¹dowy
3. Snakes:
· python - pyton
· boa - boa
· rattlesnake - grzechotnik
· viper - ¿mija
· grass snake - zaskroniec

AMPHIBIANS:
· toad - ropucha
· frog � ¿aba
· newt � traszka
· salamander � salamandra

If a reptile loses appetite, this can be a very serious pro-
blem. The first step is to try to trick the animal into
eating.
Any change in behaviour in reptiles e.g. anorexia, lethar-
gy, poor skin shedding should be treated as a sign of
disease.

 JÊZYKOWA PIERWSZA POMOC
DLA LEKARZY WETERYNARII

ENGLISH FOR VETS

EXOTIC PETS

S³owniczek:
cute � �liczny, milutki
a reptile - gad
an amphibian - p³az
to catch your attention � zwracaæ twoj¹
uwagê
skin shedding � zrzucanie skóry
to treat � traktowaæ
to trick into � podstêpem zmusiæ
a sign - znak

For more information go to -  The Reptile Pa-
tient:  www.redrobe.com/sharon/vetrep1.html
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Po raz kolejny rodzinny piknik z dr. Seidlem odby³ siê z du¿ym
sukcesem. Tym razem Laboratorium �Derma Pharm� przy wspó³-
udziale hurtowni �Wetfarm� i �Solwet� pod patronatem �l¹skiej
Izby Lekarsko�Weterynaryjnej zorganizowa³o piknik na �niegu w
Przylêkowie ko³o ̄ ywca.
Kilkadziesi¹t osób, lekarzy weterynarii wraz z rodzinami i przyja-
ció³mi bawi³o siê w o�rodku sportów zimowych.
Pogoda dopisa³a, chocia¿ mróz móg³ byæ nieco ³askawszy, ale grza-
ne wino, bigos, kie³baski i miêso z grila nie pozwoli³y nikomu
zamarzn¹æ.
By³y zjazdy, zarówno dla dzieci na �jab³uszkach�, jak i �profesjo-

I znowu udane spotkanie

�Na stoku...�

�...i przy stole�

�Od �l.IL-W za naj-
orginalnieszy zjazd�

�Zdobywczyni pucharu ufundo-
wanego przez Izbê�

nalne� giganty dla odwa¿nych i zaawansowanych.
Uwa¿am, ¿e impreza mia³a przede wszystkim charakter spo-
tkania rodzinnego i przyjacielskiego, dlatego nie podajê wyni-
ków i klasyfikacji konkurencji zjazdowych, chocia¿ czê�æ
uczestników traktowa³a te zawody z ogromnym zaanga¿owa-
niem i sportow¹ ambicj¹.
Dla zobrazowania atmosfery i oddania uroku tego spotkania
za³¹czamy kilka,  jak¿e profesjonalnych fotografii ze spotka-
nia, wykonanych na stoku.

Obserwowa³ z bliska, o zgrozo na nartach, Andrzej Alweil
Foto: Janusz Moczulski
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9 SYMPOZJUM DERMATOLOGICZNE
�DERMATOLOGIA W PRAKTYCE�

7-8 MAJA LUBLIN 2005
CENTRUM KONGRESOWE AR

UL. AKADEMICKA 15

PROGRAM
SOBOTA  7 MAJA

 8.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Ceremonia otwarcia
10.15-11.15 Alergia pokarmowa � rozpoznawanie i leczenie. - Pascal Prelaud
11.15-12.00 Leczenie nawracaj¹cego otitis externa � Emmanuel Bensignor
12.00-12.30 Przerwa na kawê. Zwiedzanie ekspozycji.
12.30-13.15 Cyklosporyna A w leczeniu atopowego zapalenia skóry u psów- Pascal Prelaud
13.15-14.15 Cytologia zmian skórnych - Emmanuel Bensignor
14.15-15.15 Przerwa na kawê. Zwiedzanie ekspozycji.
15.15-16.20 Dermatologia ras (1) - Emmanuel Bensignor, Pascal Prelaud
16.20-17.20 Dermatologia ras (2) - Emmanuel Bensignor, Eric Guaguere, Pascal Prelaud
17.20-17.40 Przerwa na kawê. Zwiedzanie ekspozycji.

20.30 Spotkanie towarzyskie.

NIEDZIELA  8 MAJA

9.15-10.00 Nadczynno�æ kory nadnerczy - najnowsze doniesienia z diagnostyki i terapii - Pascal Prelaud
10.00-10.45 Zmiany skórne w przebiegu chorób wewnêtrznych - Emmanuel Bensignor
10.45-11.15 Przerwa na kawê. Zwiedzanie ekspozycji.
11.15-15.15 Przypadki kliniczne � wy³ysienia - Emmanuel Bensignor, Eric Guaguere
12.15-13.15 Tajemnicze przypadki kliniczne - Emmanuel Bensignor, Eric Guaguere
13.15-13.45 Przerwa
13.45-14.45 Choroby skóry drobnych ssaków - Eric Guaguere

15.00 Ceremonia zamkniêcia

Cennik:
Lekarze weterynarii* 250,00 PLN
Studenci** 105,00 PLN
Osoby towarzysz¹ce*** 125,00 PLN
* udzia³ w wyk³adach sympozjum, materia³y, t³umaczenie symultaniczne, wstêp na ekspozycjê, spotkanie towarzyskie
** j.w. Cena nie zawiera uczestnictwa w spotkaniu towarzyskim
*** wstêp na ekspozycje i udzia³ w sympozjum dermatologicznym

UWAGA: Op³aty nie obejmuj¹ kosztów zakwaterowania i wy¿ywienia

Hotele:
PBP �Orbis� Sp. z o.o.,  ul. Narutowicza 31-33, 20-950 Lublin
Rezerwacja Noclegów: Aleksandra Zdanowicz
Telefon: 0.81.53 27778, 53 22256; fax 0.53 21530; e-mail: turystyka.lublin@pbp.com.pl

Biuro Sympozjum:
Zak³ad Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, ul. G³êboka 30, 20-612 Lublin,
Telefon/fax: 0.81.44 56194 (w godzinach 9.00-14.00)
Telefony dla uczestników: 0.608.386655, dla sponsorów: 0.607.359414
e-mail: derma2005@poczta.fm
 Internet: www.vetcontact.com.pl; http://www.vetagenda.com/pdf/lublin2005_sympozjum.pdf

Organizator:
Zak³ad Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie, Royal Canin, Veto-
quinol
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ZG£OSZENIE UCZESTNICTWA:
Prosimy przes³aæ pod adresem:
Biuro 9 Sympozjum Dermatologicznego
Zak³ad Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
Ul. G³êboka 30
20-612 Lublin

Nazwisko i imiê:��������������������.
���������������������������
Adres:������������������������.
���������������������������
Telefon:�����������������������...
Mail:�����������������������........

Lekarze weterynarii* 250,00 PLN
Studenci** 105,00 PLN
Osoby towarzysz¹ce*** 125,00 PLN

Zg³aszam swój udzia³ w 9 Sympozjum Dermatologicznym i zobowi¹zuje siê ui�ciæ stosowne op³aty do 1 kwietnia 2005.

Podpis�����������������������.

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu wspólnie z Dolno�l¹sk¹ Izb¹ Lekarsko-Weterynaryjn¹ ju¿ po raz trzeci zorganizo-
wa³ gie³dê pracy kierowan¹ dla studentów VI roku. W dniu 15 stycznia br. na sali wyk³adowej zgromadzi³a siê liczna rzesza studentów oraz
wielu oferentów pracy. W³adze dziekañskie reprezentowa³ dziekan - prof. dr hab. Bo¿ena Obmiñska-Mrukowicz oraz prodziekan ds.
studenckich - prof. dr hab. Jan Twardoñ. W imieniu G³ównego Inspektoratu Weterynarii wyst¹pi³ dr Andrzej Rudy, za� z ramienia Krajowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr Micha³ Konopa.
W�ród oferentów miejsc pracy dla przysz³ych absolwentów byli przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej, przemys³u farmaceutycznego,
hurtowni leków weterynaryjnych, zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, przemys³u paszowego, a tak¿e Wojska Polskiego.
Ogó³em oferowano prawie 50 miejsc pracy, co jak na dzisiejsze warunki by³o znacz¹c¹ ofert¹ dla studentów. Ponadto, jak szacuj¹
pracownicy wroc³awskiego wydzia³u � prawie 30 procent przysz³ych lekarzy weterynarii jest zwi¹zanych rodzinnie z tym zawodem, a wiêc
sugeruje to mniejsze k³opoty z zatrudnieniem po uzyskaniu dyplomu.
Ta ciekawa inicjatywa wzbudzi³a we Wroc³awiu du¿e zainteresowanie mediów. Dzisiaj, gdy tak du¿o mówi siê o bezrobociu, zw³aszcza
ludzi m³odych i wykszta³conych, to ka¿da pomoc im udzielona jest bardzo wa¿na i zas³uguje na poparcie.

(MK)

Weterynaryjna Gie³da Pracy we Wroc³awiu

XI Kongres Pro Animali et Homine mia³ miejsce we Wroc³awiu w dniach 10 i 11 grudnia 2004 r. W czasie jego otwarcia mia³o
miejsce oficjalne wyst¹pienie dr. J. Prandoty � sta³ego przedstawiciela Polski przy UE w Brukseli na temat programów UE zwalczania
chorób zaka�nych zwierz¹t. Pierwszego dnia Kongresu tematami wyk³adów by³o zwalczanie i zapobieganie zaka¿eniu BHV-1, wymia-
na do�wiadczeñ w zakresie zwalczania BVD/MD, zasady zwalczania i nadzór nad zaka¿eniami BLV, bruceloz¹ i gru�lica byd³a,
g¹bczasta encefalopatia u byd³a, paratuberkuloza byd³a oraz gor¹czka Q. W kolejnym dniu zajmowano siê aktualn¹ sytuacj¹ w zakresie
sytuacji epizootycznej u ma³ych prze¿uwaczy, prawodawstwem weterynaryjnym i weterynaryjn¹ ochron¹ zdrowia publicznego. W
przeciwieñstwie do poprzednich wroc³awskich kongresów, ostatni mia³ wyra�nie okre�lony temat przewodni. To nowa idea realizowana
przez Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu.
Jednocze�nie w czasie trwania Kongresu odby³a siê uroczysto�æ ods³oniêcia w Klinice Chorób Zaka�nych tablicy pami¹tkowej prof. dr.
hab. Stanis³awa Klimentowskiego. Fundatorem tablicy by³ jeden z roczników specjalizacji zawodowej organizowanej na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej  AR we Wroc³awiu, a której kierownikiem by³ prof. Klimentowski (epizootiologia i administracja weteryna-
ryjna). By³a to wzruszaj¹ca chwila zarówno dla przyjació³ Profesora, jak i licznego grona Jego wychowanków.

(MK)

XI Kongres PRO ANIMALI ET HOMINE
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By³em filarem jednym z wielu,
Kiedy �Borówka� siedzia³ na fotelu,
Pielêgnowa³em obozow¹ modê
I nosi³em brodê.
Trudno mi siê zgodziæ z losem,
Talent mój zlekcewa¿yli �
Moim g³osem i patosem,
Rud¹ brod¹ pogardzili.
Có¿ mi zosta³o z onych  piêknych czasów?
Broda zgolona, w rêce para asów,
Dzionek przy bryd¿u, nocka przy pokerze �
W karty tylko wierzê!
Có¿ za nieludzkie mêki:
Los mi zsy³a nieszczê�æ kupê!
Kiedy mam trzy asy z rêki, zaraz ful mi dajê... radê!

Tak to mnie scharakteryzowa³ kapitan Jan Mickunas w kuja-
wiaczku �piewanym na jednej z rewii � sk³adanek wystawianych
przez �Nasz¹ Budê� � nasz miejscowy teatrzyk. To, ¿e zgoli³em sw¹
�liczn¹ (choæ rzeczywi�cie ry¿aw¹ i trochê rzadk¹) brodê i ¿e nie
bra³em udzia³u w tym w³a�nie przedstawieniu, mia³o co prawda
inne przyczyny, ale to nie ma nic do rzeczy. Druga zwrotka jest za to
ca³kowicie trafiona, a ¿e mam zamiar napisaæ o kartograjstwie w
obozie, to jest ona doskona³ym mottem do mych wspomnieñ.
Trudno po tak d³ugim czasie mówiæ o chronologii, o faktach, o
konkretach, przywo³uje siê jedynie obrazki osnute ponad sze�æ-
dziesiêcioletni¹ mg³¹ niepamiêci.
Obrazek nr 1 � pocz¹tki.
To jeszcze Riazañ górny. Karty prawdziwe, fabryczne. Jakim cu-
dem przemycone, nie wiem. Bo przed wsadzeniem, a raczej wci-
�niêciem do przepe³nionych ponad miarê, zakratowanych wago-
nów, obrabowali nas dokumentnie, zabieraj¹c wszystkie papierki. Z
tym wi¹¿e siê zreszt¹ niezapomniany fakt palenia przydzielanej ma-
chorki, skrêcanej w przesycone t³uszczem kawa³ki opakowania ja-
kiej� kaszy...Wyobra¿acie sobie ten smako-aromat? Tfu!!! A paliæ
siê chcia³o...

A wiêc karty by³y oryginalne, ale z up³ywem czasu tak sfatygo-
wane, ¿e czêsto, gdy graj¹cy nie móg³ siê doczytaæ warto�ci danej
karty, rozpoznawa³ j¹ od strony �koszulki�.... To oczywi�cie nie
mia³o wiêkszego wp³ywu na jako�æ gry � wszak toczy³a siê ona w
gronie d¿entelmenów. Do nich nale¿eli miêdzy innymi major Gre-
kowicz, �Borek� (naprawdê Tomasz Zan, potomek tamtego znane-
go), Bolek Nondy (ówcze�nie Marian Winiarski ), cc Tadzik No-
wobilski (vel Adam Kmieæ), Maniu� Barski, ni¿ej podpisany oraz z
doskoku, dorywczo wielu innych, rzec mo¿na, s³abszych graczy.
Gra³o siê w bryd¿a ze stosowaniem starego kulbertsonowego zapi-
su lub polsk¹ jego modyfikacjê � zapisem plebiscytowym. Pieniê-
dzy nie mieli�my, nie byli�my jeszcze tak wyg³odzeni, ¿eby staraæ
siê o ogranie kolegi, wiêc grali�my honorowo, tylko na punkty, o
satysfakcjê. Z czasem � aby gra by³a powa¿niejsza, stawk¹ sta³y siê
przydzia³owe papierosy lub machorka, jeszcze pó�niej porcje (i tak
sk¹pe) cukru, chleba, drugie danie, jakie� tam walory przywiezione
jeszcze z Polski.
Obrazek nr 2 � Dziunek.
Przeniesiono nas do obozu Riazañ-Diagilewo. Obóz rozrasta³ siê.
Przybywali koledzy z grupy wileñskiej, lwowskiej, z Charkowa,
Ostaszkowa, Ka³ugi. Grono bryd¿ystów równie¿ siê powiêksza³o.
Doskona³ym graczem by³ np. kpt. Mickunas, ppor. Kazik Kacper-
ski, namiêtnie grywali Dziunek Bohr, Czesio Budrewicz i wielu
innych. Czasem przywozili ze sob¹ karty, a gdy te do cna ju¿ siê
zu¿y³y, produkowano sposobem cha³upniczym te �riazañskie�. Po-
cz¹tkowo materia³em by³y jakiekolwiek kartony �organizowane� z
kuchni z opakowañ ró¿nych wiktua³ów. By³y bardzo nietrwa³e.

Nie graj, Wojtek...

Potem (trudno mi powiedzieæ, kiedy) gdy na s¹siaduj¹ce z obozem
bocznice wstawiono du¿o wagonów z precyzyjnymi maszynami,
szabrowanymi przez sowietów gdzie� na Zachodzie, grupy robocze
wychodz¹ce do pracy podbiera³y wzglêdnie trwa³e kartony, bêd¹ce
opakowaniem tych¿e maszyn, a s³u¿¹ce nam do wyrobu gatunko-
wo du¿o lepszych kart. Produkowa³y jednostki oraz spó³ki, jak np.
Dziunek et consortes. Takie karty, choæ talie by³y chyba co najmniej
trzykrotnie grubsze od fabrycznych, poza trwa³o�ci¹ odznacza³y siê
artystycznym wykonaniem wizerunków figur. A biedny Dziune-
czek, co zarobi³ produkcj¹ kart � tych szatañskich obrazków!, to
natychmiast przetuptywa³ w pokera, ³¹cznie ze swoim przydzia³em
( p³acono oczywi�cie w naturze), bo karta cholernie mu nie sz³a, w
efekcie czego szczupla³a chudzina coraz bardziej, tak, ¿e jedynie
wydatny nos nie zmniejsza³ siê ani o centymetr.
Obrazek nr 3 � kpt. Mickunas.
Ten znany przedwojenny kawalerzysta, cz³onek ekipy je�dzieckiej
na olimpiadê w Rzymie, w pewien zimowy wieczór �prysn¹³� z
obozu w towarzystwie swoich antagonistów � kapitana �Szczerb-
ca�, z którym publicznie pok³óci³ siê na jakim� apelu i z którym od
tego czasu ostentacyjnie nie rozmawia³ oraz podporucznika �Sêka�,
który... no w³a�nie. Mickunas gra³ w bryd¿a bardzo dobrze, ale jak
mówi stare przys³owie: ��winia w Pary¿u z burmistrzem wygra³a,
jak kartê mia³a�, czasem wiêc zdarza³o siê, ¿e przegrywa³ sromot-
nie. Wtedy w ciemno, nie odwracaj¹c g³owy, stwierdza³, ¿e na
pewno stoi za nim jego �porte � malheur�, przynosz¹cy mu pecha,
to jest podporucznik �Sêk�. I rzeczywi�cie � zawsze tak by³o.
W³a�nie taka trójka, niby sk³ócona z sob¹ i niby wzajemnie sobie
ludzi szkodz¹cych, zanotowa³a pierwsz¹ chyba udan¹ ucieczkê do
Polski. Nawiasem mówi¹c Mickunas mia³ wprawê � ju¿ raz uciek³
z niewoli niemieckiej.
Obrazek nr 4 � cc Tadek Nowobilski (�Adam Kmieæ�).
W naszym towarzystwie by³ to jeden z m³odszych kolegów, a na
pewno najm³odszy z siedz¹cych w obozie �cichociemnych�. Do
grupy oficerskiej dosta³ siê �sposobem�. Mianowicie � jeszcze w
obozie w Brze�ciu n.Bugiem nosi³ nazwisko (te¿ fa³szywe) Ta-
deusz Mróz, bo chc¹c unikn¹æ spodziewanych represji poda³ siê za
podoficera i by³ tak zarejestrowany (chocia¿ z chwil¹ zrzucenia do
Polski automatycznie otrzyma³ stopieñ podporucznika). Sowieci
g³osili wszêdzie równo�æ, ale jednak oficerów traktowali lepiej, co
szczególnie uwidacznia³o siê zw³aszcza w jako�ci wy¿ywienia.
Dlatego te¿, gdy dojrza³a my�l by cc ppor. �Szczur� � Adam
Krasiñski uciek³ z obozu  (jeszcze w Brze�ciu) z list¹ uwiêzionych
oficerów i gdy to zosta³o zrealizowane za pomoc¹ przekupienia
stoj¹cego na bramie bojca, on¿e Tadeusz Mróz, dla poprawienia
swego chudego obozowego bytu, odziedziczy³ po nim nazwisko
Adam Kmieæ, stopieñ oficerski, a przy okazji wygnieciony siennik
w oficerskiej czê�ci obozu. Tu nale¿y dodaæ, ¿e po odkryciu ucie-
czki Krasiñskiego m¹dry, szkolony wilczur obw¹cha³ dok³adnie
wyrko � wtedy nale¿¹ce ju¿ do Tadzika � i bezb³êdnie po �ladzie
zaprowadzi³ swego pana do... latryny!
Dziêki takim machinacjom (mimo ¿e niestety �Szczur� nie dotar³ do
zamierzonego celu) my zyskali�my doskona³ego bryd¿-partnera.
Razem z nim najczê�ciej tworzy³em partiê fixe. A jak wysoko
szacowa³em jego karciane umiejêtno�ci, niech �wiadczy fakt, ¿e na
które� jego imieniny ja, w swej skromno�ci dobry gracz,
ofiarowa³em mu wykonane w obozie metalowe etui na dwie talie
kart z dedykacj¹ �asowi atutowemu...�. Na pewno by³ ode mnie
du¿o lepszy, a nasz team by³ prawie niepokonany. Mówiê �prawei�,
bo pewnego razu dostali�my tak w skórê, do dzisiaj pamiêtam
wynik � 666 punktów! A liczba by³a tak niebotyczna, gdy¿ w przy-
padku przegranej �suchego� robra, tj. bez zapisu pod kresk¹,
grywa³o siê podwójnego i znów podwójnego, a¿ osi¹gnêli�my taki

Wspomnienia obozowe
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w³a�nie niespotykany wynik. A przecie¿, jak mówi przys³owie, nie
za to bi³ ojciec syna pasem, ¿e gra³, ale za to, ¿e siê odgrywa³, wiêc
zamiast lania przez cztery tygodnie by³o niejedzenie drugiego dania
i cukru, co przy i tak g³odowym wikcie naprawdê nie by³o zbytni¹
przyjemno�ci¹. Ale przegrana w karty, to przecie¿ sprawa hono-
rowa!
Tadzik raz jeszcze zapisa³ siê na trwa³e w kronikach bryd¿a. By³o to
w okresie dobrze ju¿ rozwiniêtej jego choroby � owrzodzenia
¿o³¹dka. W pewnym momencie w trakcie gry, nie zdradzaj¹c
¿adnych widocznych zewnêtrznych objawów, po prostu dosta³
�ptoka� � blotkami bi³ asy i figury atutowe, nie dodawa³
prawid³owo do koloru, zabiera³ lewy nale¿¹ce do przeciwnika...
Przerwali�my grê, a Tadzia odtransportowali�my na obozow¹ izbê
chorych, gdzie pozosta³ na d³u¿sze leczenie. Automatycznie
rozlecia³ siê nasz najsilniejszy zespó³.
Nie przypominam sobie, ¿eby w ci¹gu trzech z hakiem lat odsiadki
by³y rozgrywane jakie� turnieje.
Oprócz bryd¿a do�æ czêst¹ zabaw¹, równie¿ nie pozbawion¹
emocji, by³y kierki, doskona³a zreszt¹ zaprawa do bryd¿owych
rozgrywek. Myli³by siê jednak kto�, kto by przupuszcza³, ¿e tylko
takie niewinne zabawy absorbowa³y nasz czas, odrywa³y my�li od
cholernej, przera¿aj¹cej monotonii obozowego dnia powszedniego.
Kwit³ i powa¿ny hazard!
Obrazek nr 5 � �Nasze, wasze�, ruletka.
W³a�cicielami �kasyna� byli Janusz Specylak i Micha³ Klimczuk �
dwaj typowi lwowiacy, których prowieniencjê mo¿na by³o poznaæ
ju¿ po pierwszych wypowiedzianych s³owach. �Nasze, wasze� by³a
to plansza z numerkami na dwóch przeciwstawnych bokach. Te
bli¿ej �krupiera� by³y �nasze�, czyli bankiera, dalsze �wasze� �
graj¹cych. Obstawia³o siê co podsuwa³ instynkt, poczem rzucane
kostki wskazywa³y szczê�liw¹ liczbê. Gra³o siê ju¿ na pieni¹dze, w
które zaopatrywa³y nas wychodz¹ce na roboty grupy podoficer-
skie. W przypadku wygranej dostawa³o siê podwójn¹ warto�æ zade-
klarowanej kwoty. Reszta sz³a do kieszeni w³a�cicieli gry. Nie trze-
ba chyba dodawaæ, ¿e jakby szczê�cie nie dopisywa³o graj¹cym, tak
bank nigdy nie zosta³ rozbity, a Janusz i Micha³ nigdy nie byli
zmuszeni do interesu dop³acaæ. Stop! �Dop³acili� chyba raz czy
dwa, kiedy dzia³aj¹cprzez zaskoczenie na salê wkroczyli sowieci i
po³o¿yli brudne ³apy na forsie. Czy w tych przypadkach by³y
represje w postaci bunkra, nie pamiêtam.

Inne kasyno stworzy³ w swoim czasie kolega Dziatlik,
uruchamiaj¹c �nastojaszcz¹�, przemy�lnie przez siebie
skonstruowan¹ ruletkê. Zasady gry by³y typowe. Wyniki gier � jak
wy¿ej. Dziatlik jednak d³ugo nie egzystowa³ � nakryty przez ruskich
poniós³ straty finansowe i moralne, tj. odsiedzia³ swoje w bunkrze.
Obrazek nr 6 � �Oczko�
Jako urodzony hazardzista, uczestniczy³em we wszystkich tego
rodzaju imprezach. Czêsto, niestety, dok³adaj¹c do interesu. Nie
mia³em nigdy szczê�cia do gier, wiêc czêsto trzeba by³o p³aciæ. Och!
Ca³ymi dniami nie ogl¹da³em drugiego dania, które takie by³o nie
by³o, chude i skromne, stanowi³o jednak podstawê wy¿ywienia.
Chleba od nijakiego czasu nie przegrywa³em, co by³o zas³ug¹
mojego szanownego starszego przyjaciela majora Grekowicza.
Otó¿ widz¹c, ¿e nie mogê opanowaæ swego chronicznego
m³odzieñczego g³odu i od razu po fasunku wcina³em ca³¹ swoj¹
porcjê, radzi³ mi, ¿ebym dzieli³ j¹ na trzy czê�ci, przeznaczaj¹c jedn¹
na �niadanie, drug¹ na obiad,  trzeci¹ na kolacjê. Zastosowa³em siê
do jego rady i... zjad³em wszystkie trzy kawa³ki naraz. Wiêc wzi¹³
siê (i mnie) na sposób � rano gdy by³em najbardziej g³odny,
po¿ycza³ mi jedn¹ trzeci¹ swej porcji, któr¹ by³em obowi¹zany
oddaæ mu po otrzymaniu swego przydzia³u. Na drugi dzieñ tak
samo � jad³em wiêc swój chleb na dwie raty. No, nie zawsze. Kiedy�
w �oko� wygra³em tyle, ¿e po poczêstowaniu najbli¿szych pozosta³
mi prawie dwukilogramowy bochenek. Sam teraz nie mogê w to
uwierzyæ, ale wr¹ba³em ca³o�æ na poczekaniu! Pe³ne dwa kilo obo-
zowej gliny!!!
Kiedy indziej jednak przegrane decydowa³y o po¿egnaniu siê z
jakimi� konkretnymi cennymi rzeczami. Na przyk³ad � mia³em
srebrn¹ papiero�nicê z monogramem M.K. i faksymile imienia
mojego kolegi z cywila �Zbyszek�. Celem uregulowania grubszej
przegranej sprzeda³em j¹ koledze Kacprowi M., któremu inicja³y
pasowa³y jak ula³, a i jakiego� Zbyszka chyba mia³ w�ród swoich
znajomych.
Ano, bywa³o siê tak¿e i �pod wozem�.
�Có¿  to za nieludzkie mêki, los mi zsy³a nieszczê�æ kupê...�

Czêstochwa 13.07.2004

Miros³aw Ku�nicki
Ul. T. Zana 3/20

42-200 Czêstochowa

To mój (i nie tylko mój) czwarty wyjazd na Kresy Wschodnie II
RP. Czy¿by to by³a jaka� obsesja? Wprawdzie urodzi³em siê w
Sandomierzu, ale przed wojn¹ do 1939 r., moi rodzice jako nauczy-
ciele pracowali na Wileñszczy�nie, a w czasie okupacji hitlerow-
skiej ojciec dzia³a³ na tych terenach w AK, za co w 1944 r. NKWD
�nagrodzi³o� go zsy³k¹ do obozu � przesiedzia³ 12 lat. Ale to nie
jedyny powód wyjazdów. Lubiê historiê i w dalszym ci¹gu jestem
pod urokiem ksi¹¿ek pisanych �ku pokrzepieniu serc�, m.in. Trylo-
gii H. Sienkiewicza. To powody, które gnaj¹ mnie na Kresy. Ponad-
to jest tam masa zabytków �wiadcz¹cych o polskiej przesz³o�ci tych
ziem. To powinien zobaczyæ ka¿dy nasz Rodak, póki jeszcze istnie-
j¹.

To ju¿ drugi wyjazd na Ukrainê �grupy czêstochowskiej� � tak
okre�laj¹ nas w Agencji Turystycznej �Wilejka� z £odzi. Uprzed-
nio by³a inna trasa � Podole. Obecnie � Wo³yñ, Ziemia Lwowska i
Tarnopolszczyzna. W polskiej �wiadomo�ci Wo³yñ to tereny le¿¹ce
miêdzy górnym Bugiem, Prypeci¹ i S³ucz¹. Obecnie administracyj-
nie obejmuje obwód wo³yñski (£ucki), rówieñski, a tak¿e pó³nocn¹
czê�æ Tarnopolszczyzny. Czy to ostatni wyjazd na Kresy? Chyba
nie, gdy¿ w planie mamy Pokucie i Huculszczyznê. Ale dosyæ tych
rozwa¿añ, pora na opis przebiegu wycieczki.

� WO£YÑSKIM   SZLAKIEM �
10.07.2004 r. (sobota) � wyjazd z Czêstochowy do £odzi, a

nastêpnie kierujemy siê na nocleg do £ucka. Na granicy polsko�
ukraiñskiej w Dorohusku jeste�my oko³o godziny 15.30 i po oko³o
dwóch godzinach oczekiwania jedziemy dalej. Mijamy Kowel (bar-
dzo du¿y wêze³ kolejowy) i ko³o godziny dziewiêtnastej meldujemy
siê w hotelu w £ucku. Po kolacji spacer po okolicznych ulicach
miasta.

11.07.2004 r. (niedziela) � dzieñ bogaty w zwiedzanie i kilome-
try, gdy¿ zaliczamy kilka miejscowo�ci nim dobijemy na nocleg w
Tarnopolu. £uck � stolica Wo³ynia, ponad 210 tys, mieszkañców
po³o¿ony na wzgórzach nad rzek¹ Styr. Pierwsze wzmianki pocho-
dz¹ z pocz¹tku XI w. W ró¿nych okresach nale¿a³ do pañstwa ki-
jowskiego a nastêpnie w³odzimiersko�wo³yñskiego, halicko�wo-
³yñskiego, w XIII w. samodzielne. W 1320 r. zostaje podbity przez
Litwê, a w 1349 przez Kazimierza Wielkiego, wielkie zas³ugi dla
rozwoju £ucka po³o¿yli ksi¹¿ê Lubart, syn Gedymina i Ksi¹¿e Wi-
told. W 1429 r. odby³ siê tu zjazd monarchów z udzia³em W³adys³a-
wa Jagie³³y, Witolda, cesarza niemieckiego Zygmunta Luksembur-
ga, króla Danii Eryka, hospodara wo³oskiego i wielu ksi¹¿¹t pia-
stowskich ze �l¹ska, Pomorza i Mazowsza. Lata pó�niejsze to
wzloty i upadki zwi¹zane z dziejami Polski. Po rozbiorach od 1919
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r. w granicach Polski do II wojny �wiatowej. W II RP stolica woje-
wództwa wo³yñskiego. Zwiedzamy Stary £uck (�ródmie�cie) � w
czasie ostatniej wojny £uck by³ mocno zniszczony, ogl¹damy Za-
mek Górny � Zamek Lubarta z po³owy XIV w. W pobli¿u zamku
znajduje siê katedra rzymskokatolicka pw. �w. Piotra i Paw³a, zbu-
dowana w pocz¹tkach XVII w. wraz z kompleksem klasztornym
jezuitów. Pod katedr¹ i ulicami Starego £ucka ci¹gn¹ siê kilku piê-
trowe podziemne korytarze. Katedra oddana zosta³a wiernym do-
piero w 1991 r. Naprzeciw katedry stoi XV � wieczna dzwonnica,
jedyny �lad po wcze�niejszej katedrze, która spali³a siê w 1781 r.
obok zabudowania dawnego klasztoru sióstr szarytek. Id¹c ulicami
miasta mijamy dom, w którym mieszka³a wielce zas³u¿ona dla lite-
ratury ukraiñskiej Lesia Ukrainka. Ogl¹damy budynek by³ej syna-
gogi z 1621 r. (pe³ni³a funkcje obronne, by³a uwa¿ana za najpiêk-
niejsz¹ synagogê w dawnej Polsce) Przed 1939 r.  w £ucku miesz-
ka³o 70% ̄ ydów i tylko 20% Polaków, obecnie mieszka tu nielicz-
na grupa tych narodowo�ci � wojna, wywózki i pogromy bande-
rowców w 1943 r. zrobi³y swoje. Id¹c dalej napotykamy ko�ció³
ewangelicki (zbudowany przez koloniê niemieck¹ w XIX w.), Cer-
kiew Opieki Matki Boskiej ( XVII w.), cerkiew Podniesienia Krzy-
¿a �wiêtego zbudowan¹ na prezbiterium ko�cio³a bazylianów w
XIX w. Budynki klasztoru brygidek z oko³o 1624 r. � teraz prawo-
s³awny mêski monastyr. Budynek klasztoru bazylianów z 1647 r. �
obecnie mieszkania, XVII�wieczny klasztor dominikanów � obec-
nie katolickie seminarium duchowne, dwuskrzyd³owy gmach
klasztoru trynidarzy z 1729 r. S¹ te¿ stare kamieniczki XVI�XIX �
wieczne. W nowym centrum £ucka znajduje siê cerkiew �wiêtej
Trójcy, dawny ko�ció³ i klasztor bernardynów. Nale¿y wspomnieæ,
i¿ na Starym Mie�cie znajduje siê polski konsulat, a tak¿e przedwo-
jenne koszary WP � stacjonowa³ tu 24 pu³k piechoty a obok by³
ko�ció³ garnizonowy. Stary £uck jest obecnie niewielk¹ dzielnic¹
miasta.

Jedziemy dalej do O³yki. Miejscowo�æ ( 3,5 tys. mieszkañców)
po³o¿ona na wschód od £ucka, nad rzeka Puty³ówk¹ (dop³yw Ho-
rynia). Pierwsza wzmianka z 1149 r., by³a stolica ksiêstwa. Nale¿a-
³a do Kiszków, a od 1569 r. do 1939 by³a w³asno�ci¹ Radziwi³³ów
i by³a centrum ordynacji. Wa¿nym zabytkiem jest zamek Radziwi³-
³ów, zbudowany w XVI w. przez kanclerza litewskiego Miko³aja
Radziwi³³a �Czarnego�. Potê¿na warownia otoczona fos¹ i wa³ami,
broni³y jej cztery baszty i 202 armaty. Wielokrotnie niszczona, od-
budowana i przebudowywana. Za czasów ZSRR i obecnie szpital
psychiatryczny. Innym zabytkiem jest zdewastowana przez w³adze
sowieckie piêkna kolegiata �wiêtej Trójcy z II po³owy XVI w.
ufundowana przez ksiêcia Alberta Radziwi³³a. Dewastacji uleg³a
szczególnie po 1945 r. (w odbudowie). Jest tu równie¿  najstarszy
na Wo³yniu rzymskokatolicki ko�ció³ �wiêtego Piotra i Paw³a z
1450 r., choæ obecny wygl¹d pochodzi z 1612 r. W miasteczku
zachowa³a siê Brama Miejska z XVII w.

W drodze do Równego przeje¿d¿amy przez Klewañ � od XV
wieku w³asno�æ Czartoryskich. By³ tu warowny zamek, pó�niej
pa³ac. Pod koniec XIX w. popad³ w ruinê, dzi� widoczne fragmenty
wie¿ i murów. W Klewaniu jest czynny ko�ció³ katolicki.
I doje¿d¿amy do Równego. Dzi� stolica obwodu � 250 tys. miesz-
kañców (przed wojn¹ 1939 r. ponad 70% mieszkañców to ̄ ydzi, a
Polacy tylko 10%). Podczas okupacji hitlerowskiej Równe by³o
stolic¹ okupowanej Ukrainy. Pierwsze wzmianki pochodz¹ z 1282
r. Równe by³o w³asno�ci¹ Ostrogskich, a od 1723 r. do 1939 r.
Lubomirskich. Warto wspomnieæ, ¿e tu mieszka³a pierwsza mi³o�æ
Tadeusza Ko�ciuszki � Ludwika Sosnowska, pó�niejsza ¿ona Jó-
zefa Lubomirskiego. Ko�ciuszko by³ go�ciem Lubomirskich po
powrocie z Ameryki. Równie¿ po upadku insurekcji rodzina Lubo-
mirskich otacza³a go opiek¹ w trakcie przewozu na zes³anie. W
okresie II RP stacjonowa³o tu Wojsko Polskie (44 i 45 pu³k piecho-
ty, 21 pu³k u³anów, 13 pu³k art. lekkiej). W latach 1939 � 1941
Rosjanie deportowali w g³¹b Rosji wszystkich Polaków, a w latach
1941 � 1944 hitlerowcy wymordowali oko³o 100 ty�. ¯ydów i
jeñców radzieckich. Z istniej¹cych obecnie starych budowli nale¿y
wspomnieæ: Sobór Zmartwychwstania z 1895 r. ufundowany przez

cara Aleksandra III, w czasach radzieckich m.in. Muzeum Ateizmu
(jak wiêkszo�æ tego typu obiektów), oddany autokefalii ukraiñskiej
w 1991 r. ko�ció³ Narodzenia NMP i �w. Antoniego z 1897 � 1899
r. ufundowany przez ksiêcia Romana Sanguszkê � za czasów ra-
dzieckich i obecnie Dom Muzyki Kameralnej i Organowej.
W dawnej dzielnicy ¿ydowskiej zachowa³o siê nieco starych bu-
dynków i dwie synagogi � Synagoga Wielka z pocz¹tku XIX w,
(obecnie magazyny, sklepy, itp.) i Synagoga Ma³a z oko³o 1850 r. �
wyremontowana dla celów kultowych. Warta uwagi jest drewniana
cerkiew grekokatolicka (Za�niêcia Matki Boskiej  z 1786 r.) Po
wypiciu kawy, piwa w kawiarni udajemy siê w dalsz¹ drogê. Tym
razem na celowniku Dubno (zamiast Ostroga � droga w remoncie).

Dubno � po³o¿one nad rzeka Ikw¹ � dop³yw Prypeci � czêsto
wymienian¹ przez S³owackiego. Miasteczko liczy oko³o 40 tys,
mieszkañców. Pierwsze wzmianki pochodz¹ z 1099 r. W XIII w.
nale¿a³o do ksiêstwa Halicko�Wo³yñskiego, od 1340 r. do Litwy, a
od po³owy XIV w. Dubno by³o w³asno�ci¹ Ostrogskich i kolejno
Zas³awskich, Sanguszków i a¿ do wrze�nia 1939 r. Lubomirskich.
Mieszka³ tu Wojciech Bogus³awski (jego teatr dawa³ tu przedsta-
wienia). W 1813 r. zmar³ tu Tadeusz Czacki � za³o¿yciel Liceum
Krzemienieckiego, a w 1847 by³ tu Honoriusz Balzak. W okresie II
RP w istniej¹cych do dzi� koszarach stacjonowa³ 2 pu³k artylerii
konnej i 43 pu³k piechoty. Druga wojna �wiatowa spowodowa³a
olbrzymie straty ludno�ci polskiej i ¿ydowskiej. G³ówn¹ atrakcj¹
miasta jest zbudowany w po³owie XV w. przez ksiêcia Wasyla
�Piêknego� Ostrogskiego zamek, który w 1492 r. hetman Konstan-
ty Ostrogski przebudowa³ na potê¿n¹ warowniê, która nigdy nie
zosta³a zdobyta przez naje¿ców.

Lubomirscy na terenie warowni wybudowali pa³ac � jest, wiêc
zamek Ostrogskich i zamek Lubomirskich. Inne zabytki to w pobli-
¿u zamku XVI - wieczna Brama £ucka, a obok ko�ció³ i klasztor
bernardynów ufundowany w 1620 r. przez ksiêcia Janusza Ostrog-
skiego. W 1931 r. za³o¿ono tu misjê papiesk¹ z unickim seminarium
duchownym. Obecnie jest tu prawos³awny sobór �w. Miko³aja.
Funkcjê ko�cio³a katolickiego od pocz. lat dziewiêædziesi¹tych pe³-
ni fara pw. �w. Jana Nepomucena z 1832 r. Ciekawa jest synagoga
z lat 1782 � 1784 � obecnie warsztaty. Cerkiew Zbawiciela z 1643
r. S¹ jeszcze budynki klasztoru karmelitanek, ufundowane w 1630
r. przez Anastazjê Czarneck¹ - obecnie szpital. Na drugim brzegu
Ikwy stoi drewniana cerkiew �w. Jerzego na Surmyczach z 1707 r.
W okresie II RP stacjonowa³ tu WP � 43 pp. 2 dak ¯egnamy to
³adne i ³adnie po³o¿one miasto. Jedziemy do Krzemieñca.

Krzemieniec. Miasto w obwodzie tarnopolskim, ok. 25 tys.
mieszkañców. Po³o¿one w dolinie malowniczych wzgórz � Góry
Krzemienieckie. Kiedy� okre�lano ten region jako �Szwajcariê Wo-
³yñsk¹�. O tym mie�cie opowiada i oprowadza nas (jedzie z nami
ju¿ od £ucka) przewodniczka pani Miros³awa Biutyñska, Polka,
emerytowana nauczycielka (emerytura 132 hrywny = 100 z³) zako-
chana w Krzemieñcu i Juliuszu S³owackim. Jest tak¿e aktywnym
dzia³aczem �rodowiska polskiego � dzia³aj¹ w organizacjach polo-
nijnych � wydaj¹ miesiêcznik polski spo³.-kult, o�wiatowy i religij-
ny �Wspólne Dziedzictwo�. Pocz¹tki Krzemieñca siêgaj¹ X w. �
by³ tu gród ruski. Pó�niej nale¿y do Ksiêstwa Halicko�Wo³yñskie-
go. Od r. 1321 nale¿y do Litwy, a od 1569 do Korony. W 1539 r.
starostwo krzemienieckie otrzyma³a królowa Bona. Na jej cze�æ
górê (407 m n.p.m.) nazwano Gór¹ Bony. Podczas powstania
Chmielnickiego oddzia³y kozaków Maksyma Krzywonosa znisz-
czy³y zamek i miasto. W r. 1805 Tadeusz Czacki za³o¿y³ s³ynne
liceum krzemienieckie (Krzemieniec zwano Atenami Wo³yñskimi)
� W r. 1809 tu urodzi³ siê nasz s³awny wieszcz Juliusz S³owacki. W
okresie II RP stacjonowa³ tu 12 pu³k u³anów. W mie�cie mieszka³o
po 45% ¯ydów i Ukraiñców i 10% Polaków. Po 1939 r. Sowieci
deportowali Polaków, a Niemcy wymordowali ¯ydów. Obecnie
mieszka tu, podobnie jak i w innych miejscowo�ciach, niewielka
liczba naszych rodaków. Zwiedzanie zaczynamy od Muzeum J.
S³owackiego, mieszcz¹cym siê w dworku dziadków Juliusza � Ja-
nuszewskich. Dworek rodziców nie istnieje. W pobli¿u znajduj¹ siê
ko�ció³ i budynki klasztoru jezuitów, ko�ció³ � fundacja Wi�nio-
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wieckich z 17331 � 1743 r., obecnie cerkiew Przemienienia Pañ-
skiego. Kompleks klasztorny z 1740 r. by³ siedzib¹ liceum krzemie-
nieckiego � liceum wo³yñskiego do 1832 r. (likwidacja po powsta-
niu listopadowym). Mie�ci³ ró¿ne instytucje. Od 1991 r. siedziba
uczelni � pedagogiczny college. W latach 1920 � 1939 ponownie
by³o tu liceum krzemienieckie. W mie�cie zachowa³o siê du¿o sta-
rych (nawet 300- letnich) kamieniczek i dworków stoi klasztor fran-
ciszkanów z 1606 r. � fundacja Wi�niowieckich, w 1832 r. przeka-
zany na sobór �w. Miko³aja, czynny do dzi� rzymskokatolicki ko-
�ció³ �w. Stanis³awa wzniesiony w latach 1853 � 1857 uznawany
jest za ostojê wspólnoty polskiej. Znajduje siê tu pomnik J. S³owac-
kiego z 1909 r. W klasztorze reformatów (fundacja Stanis³awa Po-
tockiego z 1750 r.) znajduje siê obecnie prawos³awny ¿eñski klasz-
tor. Obok jest drewniana cerkiew Podniesienia Krzy¿a z XVIII w.

W Krzemieñcu s¹ trzy stare cmentarze. Na cmentarzu polskim
(cmentarz tunicki) znajduje siê grób Salomei Becu -  matki S³owac-
kiego. Na cmentarzu monasterskim i cmentarzu ¿ydowskim pocho-
wanych jest wielu s³awnych profesorów liceum krzemienieckiego.
Przed po¿egnaniem Krzemieñca udajemy siê na Górê Bony. S¹ tu
ruiny wzniesionego w XIV w. przez ksiêcia Witolda zamku. Znisz-
czyli go w 1648 r. Kozacy. Nigdy nie zosta³ odbudowany.

Nastêpny postój to Wi�niowiec. Miasteczko (ok. 4 tys. miesz-
kañców), po³o¿one nad Horyniem. Pierwsze wzmianki z 1395 r. W
1494 r. Micha³ Wi�niowiecki buduje tu warowny zamek. Od tej
pory jest to siedziba rodu. W 1640 r. ksi¹¿ê Jeremi Wi�niowiecki
umacnia fortyfikacje zniszczone przez Turków. Na pocz¹tku XVIII
w. ostatni z rodu ksi¹¿ê  Micha³ Serwacy przebudowuje zamek na
piêkny pa³ac. Jego spadkobiercy � Mniszkowie. Pocz¹wszy od r.
1862 budynek coraz bardziej podupada. Podczas I i II wojny �wia-
towej ulega zniszczeniom. Odbudowany w 1960 r., s³u¿y ró¿nym
instytucjom. Wokó³ pa³acu mo¿na zobaczyæ resztki wa³ów i baszt,
pa³acow¹ cerkiew Podniesienia Krzy¿a z 1550 r. Obok budynek
klasztoru karmelitów bosych (fundacja ksiêcia Jeremiego Wi�nio-
wieckiego z 1640 r.) � obecnie internat. W miasteczku, nad Hory-
niem w r. 1944 w ko�ciele Ukraiñcy z UPA dokonali masowego
mordu Polaków.

Jedziemy dalej, do po³o¿onego 30 km na po³udnie, os³awione-
go w �Ogniem i mieczem� Zbara¿a. Miasteczko po³o¿one nad rz.
Gniezn¹, ok. 15 tys. mieszkañców. Pierwsza wzmianka o grodzie
pochodzi z 1211 r. (Stary Zbara¿). By³ siedzib¹ rodu Zbaraskich. W
latach 1627 � 1631 ksi¹¿êta Krzysztof i Jerzy Zbarascy wybudowa-
li nowy warowny zamek (obecny pa³ac) na wzgórzu zamkowym w
tzw. Nowym Zbara¿u na przeciwnym brzegu rzeki. Po �mierci ksiê-
cia Jerzego Zbara¿ przechodzi w rêce Wi�niowieckich. Warownia ta
sta³a siê s³awna z obrony przed wojskami Chmielnickiego 10.07 �
22.08.1649 r. Opis tych wydarzeñ w �Ogniem i mieczem�   H.
Sienkiewicza (bohaterskie czyny ksiêcia Jeremiego Wi�niowiec-
kiego i jego rycerzy). W r. 1707 przebywa³ tu car Piotr I i hetman
kozacki Jan Mazepa. Obecnie jest tu muzeum i kolekcja portretów
dowódców kozackich z okresu oblê¿enia Zbara¿a w 1649 r. (a po-
mnik Chmielnickiego stoi na centralnym placu miasta, na miejscu
pomnika A. Mickiewicza � przeniesionego do parku ko³o zamku).
Z innych zabytków nale¿y wymieniæ bernardyñski ko�ció³ �w.
Antoniego, z 1627 r. � fundacja Zbaraskich. Po latach oddany ber-
nardynom. Synagoga Wielka z 1537 r. � obecnie zak³ad przetwór-
stwa spo¿ywczego. cerkiew Za�niêcia NMP � dawny klasztor feli-
cjanek z XVIII w. cerkiew Zmartwychwstania Pañskiego z XVIII
w. Stary kirkut z macew¹ z 1510 r. Poza miastem na wzgórzu jest
cerkiew obronna Przemienienia Pañskiego ufundowana 1600 r.
przez Janusza Zbaraskiego. W Zbara¿u ¿egnamy przewodniczkê �
p. Miros³awê, która towarzyszy³a nam przez ca³y dzieñ (od £ucka)
i teraz wraca do Krzemieñca. A my mamy jeszcze 29 km. do Tarno-
pola.

No i jest Tarnopol (godz. 20.00 ). Zakwaterowanie w hotelu
nad zalewem (rz. Seret). Obiadokolacja w restauracji � przy muzyce
� dancing. W ramach relaksu degustacja ukraiñskiej miodówki z
papryk¹ ( reklamowaæ nie wolno mi). Tarnopola nie zwiedzamy, a
wiêc kilka informacji. Pierwsze wzmianki o osadzie ruskiej podle-

g³ej Ksiêstwu Halicko-Wo³yñskiemu. W drugiej po³. XIV w. nale-
¿y do Polski. W 1540 r. miasto zak³ada kanclerz wielki koronny Jan
Tarnowski. Przechodzi ró¿ne koleje, tak jak Polska. W okresie II
RP stolica województwa. Stacjonowa³o tu wojsko Polskie ( 54
pp.). 40% ludno�ci stanowili ̄ ydzi, pozostali to Polacy i Ukraiñcy.
Okres ostatniej wojny to deportacje sowieckie Polaków i mordy na
¯ydach dokonywane przez Niemców. Dzia³ania wojenne bardzo
zniszczy³y Tarnopol. Z zabytków godne wspomnienia jest to, co
zosta³o po przebudowach z zamku wybudowanego przez Jana Tar-
nowskiego w 1540 r. obecnie szko³a sportowa i inne instytucje.
Obok jest kompleks ko�ció³ (dzi� grekokatolicki) i klasztor domini-
kanów (odbudowany po wojnie, obecnie archiwum) -  fundacja
Józefa Potockiego z II po³. XVIII w. Cerkiew grekokat. Podniesie-
nia Krzy¿a z 1570 r. I jeszcze cerkiew Narodzenia Pañskiego z lat
1602-1608 (wewn¹trz mie�ci siê druga cerkiew � �w. Trójcy). Jest
tu cudowna ikona Matki Boskiej Tarnopolskiej. I w³a�ciwie tyle o
zabytkach. A oto moja osobista refleksja. Otó¿ w Tarnopolu miesz-
ka³a w latach 1939 � 1945 moja ¿ona Ania i pochowana tu jest jej
mama. Odwiedzili�my dom i grób.

12.07.2004 r. (poniedzia³ek). Rozstajemy siê z Tarnopolem  -
kierunek Lwów, ale po drodze trzy miejsca do zwiedzania. Pierw-
szy to Z³oczów. Obecnie ok. 25 tys. mieszkañców. Prawa miejskie
uzyska³ dopiero w 1523 r. Od 1598 r. w³asno�æ Sobieskich. Woje-
woda Ruski Jakub Sobieski w latach 1634 �1636 zbudowa³ wa-
rowny zamek � twierdza otoczona murami, wa³ami i fos¹. We-
wn¹trz murów znajduje siê pa³ac (obecnie muzeum) i tzw. Pa³ac
Chiñski. W 1672 r. zniszczony przez Turków. Odbudowany: W
zamku czêsto przebywa³ król Jan III z Marysieñk¹. Po �mierci króla
dziedziczy syn Jakub, a nast. przechodzi w rêce Radziwi³³ów. Pod
koniec XIX w. bardzo podupad³a. By³y tu koszary wojsk austriac-
kich a nast. wiêzienie. W latach II wojny �wiatowej katownia
NKWD i Gestapo. W mie�cie znajduje siê ko�ció³ parafialny fund.
Jakuba Sobieskiego z 1624 r. dzi� grekokat. cerkiew Zmartwych-
wstania. Parafia kat. ma popijarski ko�ció³ Wniebowst¹pienia z
1730 r. (przez d³ugi okres by³ magazynem). W mie�cie XIX�wiecz-
ne kamieniczki i wille. Stacjonowa³ tu 52 pp i 12 pal.

Kolejny postój to Podhorce wie�. Na miejscu starych umoc-
nieñ, wzmiankowanych ju¿ w 1530 r., hetman koronny Stanis³aw
Koniecpolski w latach 1635 � 1640 wzniós³ wspania³y renesanso-
wy zamek � pa³ac otoczony murami i wa³ami. Do 1939 r. by³ za-
mieszkiwany kolejno przez Koniecpolskich, Sobieskich, Rzewu-
skich, Lubomirskich, Sanguszków. Ci ostatni wywie�li przed 1939
r. zbiory pa³acowe do Brazylii (obecnie fundacja Sanguszków). W
latach II wojny �wiatowej i pó�niej do po¿aru w 1956 r. szpital p.
gru�liczy. Od 1997 r. w remoncie. W sk³ad kompleksu pa³acowego
wchodzi zamek wraz z fortyfikacjami, XVIII�wieczna karczma,
Park Francuski i Park W³oski. Naprzeciw zamku znajduje siê cieka-
wy ko�ció³ zamkowy �w. Józefa i Podniesienia Krzy¿a, ufundowa-
ny przez Wac³awa Rzewuskiego w latach 1751 �1766. We wsi jest
drewniana cerkiew �w. Micha³a z 1720 r., a w miejscu pierwszego
grodu ( IX do XII w.) wznosi siê cerkiew �w. Onufrego wraz z
klasztorem bazylianów z po³. XVIII w. W 1989 r. przekazane kato-
likom.

Jedziemy do oddalonego o 10 km. Oleska. Ma³e miasteczko �
ok. 2 tys. mieszkañców. Pierwszy zamek warowny wybudowa³ w
1327 r. syn kniazia halicko-wo³yñskiego Jura Lwowicza. W 1432 r.
zamek zdobywaj¹ Polacy. Kupuje go Jan, pó�niej zwany Oleskim.
Na pocz¹tku XVI w. zamek staje siê w³asno�ci¹ kasztelana iwow-
skiego, wojewody ruskiego Jana Dani³owicza. Zostaje rozbudowa-
ny (w wyniku nieszczê�liwej mi³o�ci do Marii Dani³owiczówny tu
samobójstwo pope³ni³ Adam ̄ ó³kiewski). W r. 1629 urodzi³ siê tu
przysz³y król � Jan III Sobieski.  Królowa Maria Kazimiera bardzo
rozbudowa³a zamek. Obecnie muzeum. U podnó¿a zamku nad rze-
k¹ Liberci¹ piêkny park. Obok zamku klasztor kapucynów (z
1739r.), obecnie magazyn Lwowskiej Galerii Obrazów. W mia-
steczku ko�ció³ �w. Trójcy z pocz.  XVII w. Po krótkim odpoczyn-
ku w zamkowym parku jedziemy do Lwowa. Po przyje�dzie mamy
trochê czasu do obiadokolacji � jedziemy na Wysoki Zamek - wzgó-
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rze wys. 412 m n.p.m. Pierwszy gród za³o¿y³ Daniel Halicki, a
zniszczy³ go w 1350 r. Lubart. Murowany zamek postawi³ Kazi-
mierz Wielki. Zniszczyli go kozacy Krzywonosa w 1648 r. Kolejny
raz zosta³ zniszczony przez Szwedów w 1704 r. W r. 1772 rozebrali
go Austriacy (obecnie jest tylko kawa³ek �ciany).
 Na wzgórzu z inicjatywy Franciszka Smolki (prezydent parlamen-
tu austriackiego) w latach 1869 - 1889 usypano Kopiec Unii Lubel-
skiej. Obecnie na jego szczycie mie�ci siê platforma widokowa na
panoramê miasta. Idziemy do hotelu �W³asta�.
Po posi³ku d³ugi spacer na miasto.

13.07 i 14.07.2004 r. (wtorek, �roda). Zwiedzamy Lwów. W
pierwszym dniu oprowadza nas przewodniczka � p. Ludmi³a, Ro-
sjanka polskiego pochodzenia. Piêknie opowiada o Lwowie i nie
tylko. To obecnie  ponad 800 -tysiêczne miasto, za³o¿y³  w po³. XIII
w. ksi¹¿ê halicko-wo³yñski Daniel dla swojego syna Lwa. Przez
wieki przechodzi³o ró¿ne koleje losu, ale by³o zawsze bardzo silnie
zwi¹zane z histori¹ i kultur¹ polsk¹. Opisanie tego wymaga³oby
odrêbnego opracowania. Podobnie jest ze zwiedzaniem, trzeba kil-
ku dni, a my mamy zaledwie pó³tora. Ograniczamy siê do objazdu
miasta autokarem i pieszego zwiedzania niektórych miejsc. Podczas
jazdy przewodniczka pokazuje nam wiele obiektów zwi¹zanych
uprzednio z polskimi instytucjami administracyjnymi, naukowymi
(nasz¹ grupê interesuje siedziba dawnej Akademii Medycyny We-
terynaryjnej), kulturalnymi, a tak¿e domy, w których mieszkali czy
pracowali nasi s³awni rodacy � a by³o ich wielu. Zatrzymujemy siê
m.in. przed pomnikiem w miejscu rozstrzelania w dn. 04.07.1941
r., lwowskich naukowców i ludzi kultury przez hitlerowców. Je-
dziemy do le¿¹cego naprzeciw uniwersytetu (ongi� Jana Kazimie-
rza, dzi� im. Iwana Franki) za³o¿onego pod koniec XIX w. Parku
Styryjskiego. Piêkny. Tu w rotundzie przechowywana by³a Pano-
rama Rac³awicka (obecnie we Wroc³awiu). Jako przerywnik zwie-
dzamy dworzec kolejowy, wzniesiony w latach 1894 � 1904. Cie-
kawy. Jedziemy na Cmentarz £yczakowski i Cmentarz Orl¹t Lwow-
skich. Cmentarz £yczakowski jest najlepiej zachowan¹ nekropoli¹
polsk¹ na Ukrainie. Powsta³ w 1787 r. Na 42 ha w ok. 300 tys
grobów spoczywa ok. 500 tys. osób. Jest tu pochowanych ok. 20
tys. osób zas³u¿onych dla kultury polskiej, m.in.   S. Banach, B.
Dybowski, S. Goszczyñski, A. Grodger, M. Konopnicka, F. Smol-
ka, K. Szajnocha, K. Twardowski, G. Zapolska. S¹ tu cztery groby
¿o³nierzy Ko�ciuszki, kilkana�cie ¿o³nierzy napoleoñskich. Jest te¿
oddzielna kwatera powstañców listopadowych i styczniowych.
Cmentarz Orl¹t Lwowskich � cmentarz Obroñców Lwowa urz¹-
dzony by³ w latach 1921 � 1938. Spoczywa tu 2859 poleg³ych w
walkach polsko�ukraiñskich o Lwów, harcerek i harcerzy, ¿o³nie-
rzy polskich i francuskich, a tak¿e lotników amerykañskich. W
1925 r. trumna z prochami nieznanego ¿o³nierza zosta³a przeniesio-
na do Grobu Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie. W czasach ra-
dzieckich cmentarz zosta³ zniszczony. Du¿o starañ i wysi³ku kosz-
towa³o przywrócenie go do obecnego stanu. Kolejny etap to zwie-
dzanie Teatru Wielkiego i Opery (Pañstwowa Akademia Teatru i
Opery i Baletu). Wspania³e dzie³o Zygmunta Gorgolewskiego, wy-
budowane w latach 1891 � 1900. Po krótkiej przerwie dalsze zwie-
dzanie. Tym razem d³ugi spacer po starym mie�cie. Jest tu tak du¿o
ciekawych obiektów, ¿e nie sposób w krótkim czasie zobaczyæ,
wymieniê te moim zdaniem najwa¿niejsze.

Rynek � wytyczony w 1381r.; ratusz z 1835 r.,  44 XVI i XVII-
wieczne kamieniczki � m.in. kamienica Czarna (obecnie Muzeum
Historyczne), kamienica królewska � Pa³ac Korniaków � przeby-
wali tu królowie W³adys³aw IV i wielokrotnie z rodzin¹ Jan III
Sobieski; Pa³ac Arcybiskupów � przebywali tu Zygmunt III Waza,
W³adys³aw IV, a w 1673 zmar³ tu król Micha³ Korybut Wi�nio-
wiecki; Pa³ac Lubomirskich (obecnie ekspozycja mebli, porcelany i
fajansu); Kamienica Wenecka; Kamienica Weninga � siedziba To-
warzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej; Kamienica Szolc�
Wolwowiczowska (w³a�ciciel mia³ 12 córek i 12 synów) itd. Obok
rynku stoi rzymskokat. katedra pw. Wniebowziêcia NMP, ufundo-
wana przez Kazimierza Wielkiego w latach 1360-1493. Jan Kazi-
mierz 01.04.1656 r. z³o¿y³ tu s³ynne �luby Lwowskie. Katedra

zawsze by³a czynna, stanowi³a i stanowi ostoje polsko�ci i katolicy-
zmu. Obok znajduje siê wybudowana w latach 1611-1615 kaplica
Boimów � obecnie oddzia³ Lwowskiej Galerii Obrazów. Wêdruj¹c
napotykamy: aptekê - muzeum z XVIII w; Ko�ció³ Dominikañski z
XVIII w. (w czasach ZSRR Muzeum Religii i Ateizmu, obecnie
ko�ció³ grekokatolicki) w czê�ci budynku klasztoru � Muzeum
Religii; Arsena³ Królewski z XVI w (archiwum ); Arsena³ Miejski
� (Muzeum Orê¿a) z XVI w. cerkiew Za�niêcia Matki Boskiej �
XVI/XVII w. Baszta Prochowa z XVI w. (Dom Architekta); kate-
dra ormiañska Wniebowziêcia NMP z XVI w; dzwonnica z XV w.;
cmentarz ormiañski z XIV w. � pod p³ytami dziedziñca. Na Kra-
kowskiej kamieniczki ormiañskie, cerkiew Przemienienia Pañskie-
go; ko�ció³ jezuitów �w. Piotra i Paw³a; kolegium jezuitów (obecnie
szko³a); ko�ció³ Matki Bo¿ej �nie¿nej  z XIV w. pierwszy ko�ció³
parafialny, obecnie grekokatolicki. Na podzamczu (najstarsza czê�æ
Lwowa) w budynku klasztoru benedyktynek obecnie klasztor gre-
kokatolicki, ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela z XIV w, podobno pocho-
wano tu Konstancjê � matkê za³o¿yciela Lwowa ksiêcia Lwa Halic-
kiego. W �ródmie�ciu zabudowa XX -wieczna mie�ci³y siê i miesz-
cz¹ ró¿ne instytucje. Na Placu Mickiewicza stoi pomnik wieszcza.
G³ówna aleja spacerow¹ stanowi Prospekt Wolno�ci, czyli dawne
Wa³y Hetmañskie. Przed wyjazdem ze Lwowa zwiedzamy katedrê
grekokatolick¹ �w. Jura, wzniesion¹ w XVIII w. Czas wolny (posi-
³ek, sklepy, itp.) mija szybko.  Ale pamiêtajmy, ¿e Lwów to stolica
województwa w II RP (i nie tylko), ¿e wniós³ znacz¹cy wk³ad do
historii, kultury i nauki polskiej, ¿e w czasach II RP stacjonowa³
du¿y garnizon WP (m.in. 19 pp, 40pp, 14 pp. 5 pal, 6 pac, 6 pap/
³ot.), ¿e bohatersko walczy³ o Polskê (np. �Orlêta�).
  Jedziemy do ¯ó³kwi. ¯ó³kiew � miasteczko oko³o 15 tysiêcy
mieszkañców. Od 1556 r. w³asno�æ hetmana wielkiego koronnego
Stanis³awa ̄ ó³kiewskiego (dziadek Jana III). W rynku znajduj¹ siê
kamieniczki z XVII w,  ratusz (obecny kszta³t pochodzi z pocz¹t-
ków XX w.), zamek wzniesiony w latach 1594 � 1604 przez Stani-
s³awa ¯ó³kiewskiego, pó�niejsza rezydencja króla Jana III Sobie-
skiego. Przechodzi³ ró¿ne koleje losu, odbudowany, obecnie re-
montowany. Kolegiata �w. Wawrzyñca Mêczennika z lat 1606 �
1618 wzniesiona przez hetmana ¯ó³kiewskiego. Pochowani s¹ tu
Stanis³aw i Jan ¯ó³kiewscy i Jakub Sobieski � ojciec króla. Po
okresie dewastacji przywrócona parafii rzymskokatolickiej. Z za-
bytkowych obiektów s¹ tu jeszcze; cerkiew �wiêtej Trójcy z 1612 r.
(obecnie monastyr grekokatolicki); synagoga z koñca XVII w. (czê-
�ciowo fund. Króla Jan III) po okresie zniszczeñ odremontowana,
ale zamkniêta. Ko�ció³ i klasztor dominikanów z po³owy XVII w. �
obecnie remontowany. Bardzo ³adna drewniana cerkiew �w. Trójcy
z 1720 r. Drewniana cerkiew narodzin Bogurodzicy z 1705 r. z
bardzo ciekawym ikonostasem. W ¯ó³kwi stacjonowa³ 6 pu³k
strzelców konnych. Koñczymy zwiedzanie. Pora wydaæ pozosta³e
hrywny i w dalsz¹ drogê. Do granicy w Hrebennem. Po oko³o
dwóch godzinach postoju jedziemy dalej. Nad ranem 15 lipca 2004
r. jeste�my w £odzi, a po dalszych dwóch godzinach jeste�my w
Czêstochowie i mo¿emy odpoczywaæ.

Mo¿e zbyt wiele szczegó³ów poda³em, ale te obiekty i miejsco-
wo�ci s¹ ma³o znane, oczywi�cie z wyj¹tkiem Lwowa. Byæ mo¿e
pope³ni³em b³êdy i nie�cis³o�ci, proszê je wybaczyæ, nie jestem za-
wodowym historykiem i przewodnikiem.

Jak uprzednio wspomnia³em, ciekawi¹ mnie Kresy. Rozumiem
tych, którzy tu mieszkali. Pozwolê sobie przytoczyæ s³owa prze-
wodniczki p. Miros³awy: ...�Pamiêtajcie kochani, tu ka¿da piêd�
ziemi przesi¹kniêta jest polsk¹ krwi¹. Nie zapominajcie o tym. Wiêc
czyja to jest ziemia?.
 W obecnej rzeczywisto�ci mo¿na tylko zacytowaæ fragment z pio-
senki �Czerwone maki�:�....Ta ziemia do Polski nale¿y, choæ Pol-
ska�...

Wrzesieñ 2004 r.
Andrzej Szlichta

Czêstochowa
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WETERYNARYJNE LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE DIAGNOVET

Chorzów, ul. Szczeciñska 10, tel. (32) 241-08-38
Godziny przyjêæ: pn-pt  9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Oferuje Pañstwu pomoc w diagnostyce chorób zwierz¹t towarzysz¹cych.
Nasze zalety to:. aparatura dostosowana do badania krwi zwierz¹t z rozró¿nieniem na gatunki;. kadra przeszkolona w zakresie analityki weterynaryjnej;. wyniki tego samego dnia;. szeroka oferta us³ug:

· hematologia + rozmaz;
· biochemia (tak¿e profile);
· elektrolity;
· bakteriologia, mykologia;
· badania histopatologiczne, biopsja cienkoig³owa;
· badania dermatologiczne (zeskrobiny, wymazy, testy �ródskórne);
· diagnostyka chorób zaka�nych;
· badanie mazi stawowej, p³ynu mózgowo-rdzeniowego, p³ynu otrzewnowego;
· ustalenie optymalnego dnia do krycia;
· badanie nasienia;
· wkrótce oznaczanie hormonów.

Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy.

OG£OSZENIA!
Jest praca dla lekarzy weterynarii

Przyjmê na sta¿ i do pracy
Przyjmê lek. wet. na sta¿ z mo¿liwo�ci¹ dalszego zatrud-
nienia:
Lecznica dla Zwierz¹t
Ul. Piastowska 137/139
42-200 Czêstochowa
tel. (034) 365 81 79
tel. kom. 0 605 559 885

Przyjmê do pracy lekarza weterynarii:
Przychodnia weterynaryjna
Ul. Ga³eczki 45
41-500 Chorzów
tel. 241 95 92
od 8.00 do 19.00

Lecznica Weterynaryjna
41-200 Sosnowiec
ul. Zamkowa 8a
tel. 266 12 88

Lecznica weterynaryjna
40-871 Katowice
ul. Chrobrego 9
tel. 0 602 592 644

Lecznica Weterynaryjna s.c.
40-163 Katowice
ul. Ordona 7
tel. 258 15 99

Lecznica dla Zwierz¹t s.c
41-800 Zabrze
ul. Szczê�æ Bo¿e 23
Przyjmê praktykanta lub praktykantkê (studenta wetery-
narii)
Tel. 271 19 95
Tel. kom. 0 506 324 288 po 17.00

Przyjmê do pracy lek. wet. z co najmniej rocznym sta¿em
(mo¿e byæ emeryt), miejsce pracy � Tychy,
od kwietnia 2005, tel. 0 604 49 37 87

Lecznica dla zwierz¹t
Katowice
Ul. Paderewskiego 30
Tel. 255 57 36

Lecznica dla zwierz¹t �BAFIR�
41-250 Czelad�
ul. Szpitalna 11
tel. 0 607 132 535

Praca dla lek. wet.:
Lecznica dla zwierz¹t
Sosnowiec
Tel. 289 49 18

Przychodnia dla zwierz¹t
41-940 Piekary �l¹skie
ul. Sk³odowskiej 105
tel. 288 38 57
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�p. Krystian Fleischer

W dniu 19 lutego br. na cmentarzu w Zabrzu �Koñczycach najbli¿sza rodzina: matka, ¿ona, córka,siostra z rodzin¹ oraz bardzo liczne
grono znajomych, przyjació³ i kolegów po¿egna³o Kolegê Krystiana Fleischera.
Choroba nowotworowa pokona³a cz³owieka, który przez ca³e swe ¿ycie dla kolegów i znajomych by³ okazem zdrowia, nie ima³y siê
Go ¿adne choroby � w gronie znajomych uchodzi³ za odpornego na wszystko i na wszystkich. Niestety, po d³ugiej, ponad 3-letniej
walce z chorob¹ �mieræ przysz³a nieub³aganie, zabieraj¹c Go rodzinie i kolegom dnia 15 lutego 2005 roku.

Krystian Fleischer urodzi³ siê 16 maja 1951 roku w Zabrzu. Tam te¿ ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i liceum ogólnokszta³c¹ce. W roku
1969 po zdaniu matury i pomy�lnym zdaniu egzaminów wstêpnych na Wydzia³ Weterynaryjny Wy¿szej Szko³y Rolniczej we
Wroc³awiu podejmuje studia, które koñczy otrzymuj¹c dnia 24 marca 1975 roku dyplom lekarza weterynarii.
Po studiach powraca do rodzinnego Zabrza i podejmuje sta¿ w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii w Katowicach. Po odbytym
sta¿u pracuje jako ordynator w PZLZ Rudziniec sk¹d w roku 1977 przechodzi do pracy w WZWet. Szczecin, gdzie pracuje jako
Inspektor WIS w przedsiêbiorstwie po³owowym �Odra� w �winouj�ciu. Spe³nia siê jedno z marzeñ Jego ¿ycia, p³ywa po morzach
i oceanach �wiata jako inspektor WIS pe³ni¹cy nadzór nad po³owem i przetwórstwem ryb na polskich statkach rybackich u wybrze¿y
Ameryki Po³udniowej oraz Afryki.
W czerwcu 1980 roku powraca na �l¹sk, gdzie zostaje kierownikiem PZLZ £any Wielkie - lecznicy utworzonej do obs³ugi zwierz¹t
tak licznych PGR-ów w powiecie gliwickim. Ukoñczone kursy specjalistyczne z zakresu zwalczania chorób wymion i higieny mleka
oraz z zakresu chorób byd³a pozwalaj¹ mu na podjêcie walki z ja³owo�ci¹ byd³a oraz prac¹ o zwiêkszenie wydajno�ci mlecznej byd³a.
By³a to praca wyj¹tkowo trudna, bo nie do�æ, ¿e trzeba by³o walczyæ z szerz¹cymi siê schorzeniami wymion i ja³owo�ci¹, to jeszcze
do swoich poczynañ lekarsko-weterynaryjnych i zootechnicznych trzeba by³o przekonywaæ liczne grono przeciwników takich
dzia³añ (najlepiej znaj¹ tak¹ pracê koledzy, którzy obs³ugiwali PGR-y). Z tej ciê¿kiej pracy po pewnym czasie by³o widaæ wymierne
efekty, jedne z najwy¿szych wydajno�ci mlecznych obór w województwie katowickim, najni¿sze poziomy niep³odno�ci i znikome
upadki w�ród zwierz¹t.
Po transformacji ustrojowej, jako jeden z niewielu, pozostaje w lecznicy któr¹ tworzy³, a¿ do czasu gdy likwidatorzy gospodarstw
popegierowskich wyprzedaj¹ ostatnie zwierzêta.
Po likwidacji KPGR Gliwice trudno Krystianowi odnale�æ siê w �wiecie gospodarki wolnorynkowej, cz³owiek o go³êbim sercu, tak
pomocny innym, delikatny w swych poczynaniach, zwa¿aj¹cy na ka¿de wypowiedziane s³owo czy gest, nie chcia³ byæ �k³opotem�
dla innych, podejmuje ka¿d¹ oferowan¹ mu pracê, a¿ wreszcie w okresie od 1997 roku do przej�cia na rentê inwalidzk¹ w 2002 roku
pracuje w lecznicy dla Zwierz¹t w Zabrzu przy ul. Szczê�æ Bo¿e.
Krystian ca³e swe ¿ycie po cichu, bez rozg³osu realizowa³ siê w swoich pasjach: modelarskiej (wykona³ dziesi¹tki modeli statków,
okrêtów, samolotów), akwarystycznej (zajmowa³ siê hodowl¹ rybek akwariowych i ¿ó³wi), a ka¿d¹ woln¹ chwilê po ciê¿kiej pracy
po�wiêca³ budowie swojego jachtu, któr¹ to budowê z sobie tylko znanym zaciêciem ukoñczy³ i jacht zwodowa³.
Po �lubie i narodzinach córki bez reszty po�wiêci³ siê rodzinie.
Niezauwa¿any w pracy przez prze³o¿onych (po prostu tylko sumiennie wykonywa³ swoj¹ pracê), tak bardzo ceniony przez ludzi, z
którymi lub dla których pracowa³, s¹siadów i mieszkañców rodzinnych Koñczyc, bardzo cierpi¹cy w ostatnich latach swojego ¿ycia,
odszed³ tak, jak to tylko On potrafi³, po cichu, z godno�ci¹, zasmucaj¹c najbli¿sz¹ rodzinê, kolegów i znajomych. ̄ y³ godnie i umar³
godnie.

Kolego, ¿egnamy Ciê. Szczepan.

Wspomnienie Po�miertne

W dniu 28 stycznia 2005 r. zmar³ nasz Kolega Józef Pacholewicz.
Urodzi³ siê 29 lipca 1933 r. w miejscowo�ci  Rozdó³, w powiecie ̄ ydaczów, na terenie ówczesnego ZSRR, gdzie  wraz z rodzicami
mieszka³ do 1945 r. Po wojnie zamieszka³ w Strzelcach Opolskich, a nastêpnie w Gliwicach, gdzie ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i w
1953 r. liceum ogólnokszta³c¹ce. Nastêpnie,  w latach 1953 - 1959 studiowa³  w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Lublinie na Wydziale
Weterynaryjnym. Dyplom uzyska³ 15 kwietnia 1959 r.
Obowi¹zkowy sta¿ zawodowy odby³ w okresie od 1 czerwca 1959 r. do 31 maja 1960 r. w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii w
Gliwicach.
Bezpo�rednio po ukoñczeniu sta¿u podj¹³ pracê w Miejskim Zak³adzie Weterynarii w Zabrzu, a nastêpnie przez okres 3 lat, do 28
lutego 1963 r. w Wojewódzkim Zak³adzie Weterynarii w Katowicach, gdzie zajmowa³ siê zwalczaniem niep³odno�ci u byd³a oraz
chorobami ciel¹t. Pó�niej, od 1 marca 1963 r. przez okres kolejnych prawie 39 lat praktykowa³ w Pañstwowym Zak³adzie Leczniczym
dla Zwierz¹t w Gliwicach, a od chwili prywatyzacji us³ug weterynaryjnych - w Lecznicy dla Zwierz¹t w Gliwicach pod starym
adresem �Ku Do³om 6�.
W czasie swojej pracy nieustannie podnosi³ swoje kwalifikacje zawodowe, miêdzy innymi ukoñczy³ kursy i szkolenia w Pu³awach �
choroby psów i kotów, we Wroc³awiu � zwalczanie chorób m³odego byd³a, nastêpnie � zwalczanie niep³odno�ci byd³a oraz w
Krakowie  z zakresu zoohigieny.
By³ odznaczony Odznak¹ Ministra Rolnictwa � �Za wzorow¹ S³u¿bê Weterynaryjn¹� oraz otrzyma³ Dyplom Uznania z okazji XX-
lecia S³u¿by Weterynaryjnej.
Odszed³ od nas Kolega z baga¿em licznych do�wiadczeñ ¿yciowych i zawodowych. Oderwa³a siê kolejna cz¹stka historii naszego
zawodu.

Cze�æ Jego pamiêci!


