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Z TEKI NACZELNEGO

Andrzej Alweil

Niestety lato mija, urlopy siê koñcz¹ i wracamy (z rado�ci¹) do codzienno�ci, w tym tak¿e do
codzienno�ci weterynaryjnej. Burze i zawirowania na scenie politycznej, w tym tak¿e zwi¹zane
z naszym resortem, jednych przyprawiaj¹ o gêsi¹ skórkê, innych obchodz¹ tyle, co w³a�nie pozostawiony
piasek na pla¿y gdzie� w Cha³upach. Czy weterynaria bêdzie powa¿nie i po naszej my�li traktowana przez
w³adze pañstwowe? Czy zas³u¿ymy na uznanie, szacunek i co za tym idzie, godziwe pieni¹dze na dzia³al-
no�æ Inspekcji? W przedostatnim dniu sierpnia trudno o optymizm, ale kto wie, przecie¿: Panta rei.

Oddaj¹c Wam w rêce kolejne wydanie Biuletynu zapraszam szczególnie do zapoznania siê z nowo�cia-
mi o paszportach, ciekaw¹ inicjatyw¹ kolegi prezesa, bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie kole¿anek
i kolegów, którzy s¹ pracodawcami. Tak¿e nasz Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej przekaza³ kilka
ciekawych spostrze¿eñ, koniecznych do wykorzystania w praktykach weterynaryjnych. Przekazujemy
tak¿e ciekawostki z ¿ycia oko³oweterynaryjnego, ukazuj¹cego lekarzy w swoich pasjach pozazawodo-
wych. Kilka ciekawych spotkañ, po¿egnania odchodz¹cych na emeryturê i powitania na nowych stanowi-
skach � o tym wszystkim w bie¿¹cym numerze. Zapraszam do lektury.
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PROTOKÓ£
z wyjazdowego posiedzenia Rady �l.IL-W.

Z PRAC RADY

W dniu 11.05.2007 r. odby³o siê kolejne posiedzenie Rady �l.IL-
W. Tym razem Rada obradowa³a w o�rodku szkoleniowym w Wi-
�le. Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes M. Konopa. Przywita³
przyby³ych cz³onków Rady oraz zaproszonych go�ci. Nastêpnie
prezes przedstawi³ informacjê na temat  spotkania, które odbêdzie
siê w dniu 14.05.2007 r. Bêdzie to spotkanie mec. Preissa z Funda-
cj¹ Lekarzy Weterynarii �Senior�, na którym zostanie omówiony
sposób przejêcia o�rodka w Wi�le przez ww. fundacjê.

Prezes przedstawi³ zmiany w porz¹dku obrad, które zosta³y
przyjête jednog³o�nie. Kol. A. Szlichta z³o¿y³ wniosek, aby roz-
patrzyæ oraz podj¹æ stosowne uchwa³y dotycz¹ce kandydatur
do odznaczenia �Meritus�- wniosek zosta³ przyjêty. Przyjêcie
protoko³u  z poprzedniego posiedzenia Rady równie¿ odby³o
siê bez zak³óceñ.

W czê�ci uchwa³odawczej przyjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii - 3 absolwentek; w
sprawie umorzenia zaleg³ych sk³adek � w obu przypadkach stosun-
kiem g³osów 11 za: 2 wstrzymuj¹ce siê, rozpatrzono pro�by o umo-
rzenie pozytywnie; w sprawie wykre�lenia z rejestru lekarzy wete-
rynarii cz³onków �l.IL-W w zwi¹zku z przeniesieniem na teren
Izby Lubelskiej � 1 wniosek oraz w zwi¹zku ze zrzeczeniem siê
prawa wykonywania zawodu � 2 wnioski, w zwi¹zku z przeniesie-
niem na teren W³och � 1 wniosek; w sprawie wpisu do rejestru lek.
wet. upowa¿nionych do wystawiania paszportów dla zwierz¹t to-
warzysz¹cych � w pierwszej czê�ci posiedzenia rozpatrzono pozy-
tywnie 5 wniosków, 2 wnioski od³o¿ono na g³osowanie po przyjê-
ciu zmian w regulaminach ZLZ oraz wpisie lekarza weterynarii
w zwi¹zku z przeniesieniem dzia³alno�ci na teren naszej Izby. Ko-
lejne uchwa³y to: 3 wpisy do ewidencji zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t � po przeprowadzonej kontroli, bez zastrze¿eñ, 1 wpis
warunkowy � bez mo¿liwo�ci dzia³alno�ci weterynaryjnej do ukoñ-
czenia modernizacji pomieszczeñ.

Nastêpnie kol. B. Fuliñska omówi³a kontrole przeprowadzone
w trzech ZLZ, które to zak³ady otrzyma³y uchwa³y o rejestracji bez
mo¿liwo�ci dzia³alno�ci � w ocenie kontroluj¹cych wszystkie za-
k³ady spe³niaj¹ wymagania, kontrole nie wykaza³y nieprawid³owo-
�ci. Uchwa³y w sprawie zmian w regulaminie czterech zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t przyjêto jednog³o�nie.

Uchwa³ê w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii �l.IL-
W w zwi¹zku z podjêciem pracy na terenie Izby �l¹skiej -  przenie-
sienie z Izby Ma³opolskiej - Rada podjê³a g³osowaniem 16 za,
0 przeciwnych i 0 wstrzymuj¹cych, po czym powróci³a do g³oso-
wania w sprawie wpisu do rejestru lek. wet. upowa¿nionych do
wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych i rozpatrzy³a
pozytywnie dwa od³o¿one wnioski. Uchwa³¹ w sprawie wykre�le-
nia z ewidencji ZLZ zosta³ gabinet weterynaryjny - zak³ad nie podj¹³
dzia³alno�ci w terminie podanym w uchwale rejestruj¹cej.

Na wniosek w³a�ciciela zak³adu leczniczego dla zwierz¹t podjêta
zosta³a uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie zmiany
w regulaminie ZLZ � zmiana dotyczy terminu wej�cia w ¿ycie ww.
uchwa³y. Po czym podjêto uchwa³ê w sprawie wyga�niêcia uchwa-
³y w sprawie wpisu do rejestru lek. wet. upowa¿nionych do wysta-
wiania paszportów w zwi¹zku z rezygnacj¹ pracy w ZLZ, w którym
upowa¿nienie by³o wa¿ne.

Podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie zmian osobowych w sk³adzie
komisji sta³ej: Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki -

w zwi¹zku z bardzo du¿¹ ilo�ci¹ zadañ na³o¿onych na komisjê,
szczególnie wyjazdowych wiceprezes zaproponowa³, aby rozsze-
rzyæ sk³ad komisji o nastêpuj¹ce osoby: kol. M. Lañski, kol.
W. Jon, kol. T. Wysoki, kol. Z. Dobija. Wszyscy wy¿ej wymienieni
zgodzili siê braæ czynny udzia³ w pracach komisji (patrz niniejszy
Biuletyn).

Kol. B. Fuliñska omówi³a wyniki pozosta³ych przeprowadzo-
nych kontroli ZLZ. Przeprowadzono ich 4 i w przypadku tylko
jednego zak³adu podjêto uchwa³ê naprawcz¹ z narzuceniem terminu
do usuniêcia uchybieñ. Nastêpnie prezes omówi³ realizacjê spraw
podjêtych na poprzednim posiedzeniu Rady. Kol. A. Szlachta
przedstawi³ listê kandydatów do odznaczenia �Meritus�. Na li�cie
znalaz³y siê nastêpuj¹ce osoby: kol. Zbigniew Blimke, kol. Bogu-
s³aw Kubica, kol. Ewa Wtorek, kol. Jordan Zawadzki, kol. Karol
Piwowarek, kol. Jan Skrzypiec. Prezes przedstawi³ sylwetki wyty-
powanych kandydatów, a Rada w sposób jawny przyjê³a przedsta-
wione kandydatury i podjê³a stosown¹ uchwa³ê drukowan¹ w tym
Biuletynie.

Po krótkiej przerwie prezes z³o¿y³ relacjê z przebiegu prote-
stu lekarzy weterynarii w Warszawie (wspomagaj¹c siê zdjêcia-
mi prezentowanymi na laptopie). Z Izby �l¹skiej w prote�cie
uczestniczy³o 53 lek. wet. Z Zak³adu Higieny Weterynaryjnej
nie by³o protestuj¹cych, z WIW Katowice 1 osoba, resztê osób
stanowili pracownicy PIW oraz lekarze wyznaczeni. Protestu-
j¹cy wyjechali dwoma autokarami. Wed³ug policji w prote�cie
uczestniczy³o oko³o 1500 lek. wet. Prezes przedstawi³ trasê
przemarszu. Prezes stwierdzi³, ¿e na skutki protestu nale¿y cze-
kaæ po kolejnych posiedzeniach Rady Krajowej. Wyja�niono,
¿e obecno�æ policji przed wyjazdem, to zwyk³e procedury, któ-
re obowi¹zuj¹ przy tego typu przedsiêwziêciach. W trakcie dys-
kusji stwierdzono, ¿e by³ s³aby odd�wiêk tego protestu w me-
diach.

Sprawy ró¿ne:
- informacja prezesa w sprawie konieczno�ci zap³acenia za-

s¹dzonej kary za wprowadzenie cennika wska�nikowego -
14.000 z³ � Izba nie bêdzie odwo³ywa³a siê od wyroku, bo ge-
neruje to dodatkowe koszty;

- kol. D. Wierzbinka - pro�ba o dofinansowanie spotkania Klu-
bu Seniora w kwocie 500 z³ � postanowiono przychyliæ siê do
pro�by;

- obserwacje psów podejrzanych o w�ciekliznê - prezes odczyta³
pismo wystosowane do �l¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Wete-
rynarii oraz odpowied� na pismo;

- postanowiono wystosowaæ pismo do lekarza weterynarii
w sprawie przynale¿no�ci do Izby oraz doprowadziæ do spotkania z
jednym z lekarzy weterynarii w sprawie jego zad³u¿enia w stosun-
ku do Izby;

- odczytano pismo jednego z lekarzy weterynarii z pro�b¹
o przeliczenie sk³adek jak dla cz³onka Izby niepracuj¹cego - Rada
rozpatrzy³a wniosek pozytywnie;

- odczytano pro�bê o przesuniêcie terminu naprawy uchy-
bieñ jednego z gabinetów weterynaryjnych - przychylaj¹c siê do
pro�by wnioskodawcy podjêto stosown¹ uchwa³ê.

Na tym obrady zakoñczono.
 Streszczenie na podstawie protoko³u dokona³a, kontuzjowana,

Magdalena Górska w dniu 23.08.2007 r.



3
WRZESIEÑ  2007 BIULETYN      �L¥SKIEJ     IZBY     LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Z PRAC RADY

Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes M. Konopa, przywita³
cz³onków Rady oraz zaproszonych go�ci. Porz¹dek obrad po-
szerzono o nastêpuj¹ce poprawki: informacjê na temat Funda-
cji Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Emerytów, informacjê
na temat absolutorium w UP Wroc³aw, informacjê o spotkaniu
lek. wet. emerytów w Wi�le, sprawy organizacji �wiêta Weteryna-
rii, podjêcie dodatkowych uchwa³: w sprawie prawa wykonywania
zawodu oraz rejestracji ZLZ oraz  w sprawie regulacji p³ac pracow-
ników biura. Poprawki i ca³y porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jedno-
g³o�nie, jak równie¿ protokó³ z poprzedniego posiedzenia Rady.

Czê�æ uchwa³odawcza:
- uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru lek. wet. �l.IL-W -

20 absolwentów;
- uchwa³y w sprawie wykre�lenia z rejestru lek. wet.

�l.IL-W � w zwi¹zku ze zrzeczeniem siê prawa wykonywania
zawodu � 1 lekarz weterynarii, w zwi¹zku ze zgonem � 1 le-
karz weterynarii;

- uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru lek. wet. upowa¿-
nionych do wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹-
cych  - 4 wnioski;

- uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³ o wpisie do rejestru
lek. wet. upowa¿nionych do wystawiania paszportów dla zwie-
rz¹t towarzysz¹cych w zwi¹zku ze zmian¹ miejsca wykonywa-
nia dzia³alno�ci � 2 lekarzy weterynarii;

- uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru ZLZ � 1 gabinet
weterynarii; wstrzymano siê z rejestracj¹ 1 lecznicy weteryna-
ryjnej do czasu uzupe³nienia wszystkich koniecznych doku-
mentów;

- uchwa³y w sprawie zmiany w regulaminów ZLZ � roz-
patrzono pozytywnie 6 wniosków;

- rozpatrzenie odwo³ania od uchwa³y o skre�laniu z reje-
stru lek. wet. �l.IL-W i utracie prawa wykonywania zawodu
w zwi¹zku z czê�ciow¹ sp³at¹ sk³adek, a tym samym brakiem pod-
staw do wykre�lenia w zwi¹zku z zad³u¿eniem ponaddwunasto-
miesiêcznym;

- postanowienie o ponownym wszczêciu postêpowania
i na tej podstawie uchylenie uchwa³¹ decyzji o wykre�leniu ZLZ
z rejestru;

- uchwa³a w sprawie wykre�lenia z rejestru ZLZ � na wnio-
sek w³a�cicieli;

- uchwa³a w sprawie umorzenia zaleg³ych sk³adek �
wniosek o umorzenie rozpatrzono negatywnie;

- uchwa³a w sprawie wykre�lenia z rejestru lek. wet. upo-
wa¿nionych do wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzy-
sz¹cych � rozpatrzono pozytywnie wniosek lekarza weteryna-
rii;

- uchwa³y w sprawie wszczêcia postêpowania w sprawie
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
i skre�lenia z rejestru cz³onków �l.IL-W � czterech lekarzy we-
terynarii.

Postanowiono nie rozpatrywaæ sprawy lekarza weterynarii
w sprawie wpisu do rejestru cz³onków �l.IL-W ze wzglêdu na
niedostarczenie dokumentów.

Przed przyst¹pieniem do rozpatrywania wniosków w spra-
wie przeliczania sk³adek cz³onkowskich prezes zaproponowa³,
aby Rada przyjê³a zasadê, zgodnie z któr¹ wnioski o umorze-
nie lub przeliczenie sk³adek by³y rozpatrywane tylko za rok,
w którym wp³yn¹³ wniosek. Rada przyjê³a wniosek. Skarbnik
przedstawi³ wniosek, a Rada g³osowaniem 10 za, 1 g³os przeciwny

PROTOKÓ£
z posiedzenia Rady �l.IL-W w Katowicach w dniu 05.06.2007 r.

i 1 wstrzymuj¹cy postanowi³a przeliczyæ sk³adki od 01.01.2007 r.
Nastêpnie zosta³y omówione kontrole ZLZ, w tym przeprowa-

dzone w zwi¹zku ze z³o¿on¹ skarg¹. Kontrole przeprowadzono
jednocze�nie w dwóch zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, bêd¹-
cych w³asno�ci¹ jednej osoby. Kontrola ta potwierdzi³a fakt, i¿
w jednym z zak³adów pracuje samodzielnie technik weterynarii bez
nadzoru lekarza weterynarii, w zwi¹zku z czym postanowiono skar-
gê wraz z protoko³ami kontroli przekazaæ Okrêgowemu Rzeczniko-
wi Odpowiedzialno�ci Zawodowej.

Jednocze�nie prezes z³o¿y³ wniosek do Komisji ds. Lek. Wet.
Wolnej Praktyki o zintensyfikowanie kontroli, szczególnie w zak³a-
dach, które nie by³y jeszcze kontrolowane, po czym przedstawi³
uchwa³y i postanowienia z poprzedniego posiedzenia Rady. Na-
stêpnie z³o¿y³ relacjê z konferencji i imprez, w których uczestniczyli
przedstawiciele �l.IL-W:

- prezes M. Konopa uczestniczy³ w uroczystym absoluto-
rium na UP  Wroc³aw. W imieniu �l.IL-W wrêczy³ nagrodê
w wysoko�ci 1 tys. z³ najlepszemu absolwentowi z terenu �l.IL-W
- kol. Agacie Kabut;

- relacja ze spotkania emerytów w Wi�le � spotkanie organi-
zowa³ kol. D. Wierzbina. W spotkaniu uczestniczyli emeryci
z woj. �l¹skiego oraz dawnego woj. bielskiego;

- relacja z Kongresu Weterynaryjnej Federacji Europejskiej,
Miejsce kongresu - Kraków; delegaci kol. M. Tomaszewski
i kol. J. Smogorzewski. W czasie kongresu wybrano nowe w³adze
federacji, w sk³ad których, pomimo usilnych zabiegów, nie wszed³
nikt z Polski. Federacjê tworz¹ 34 kraje plus dwa na prawach obser-
watora. Relacjê przedstawili: prezes M. Konopa i wiceprezes RK
M. Tomaszewski;

- relacja ze spotkania organizacyjnego ogólnopolskiego sto-
warzyszenia emerytów i rencistów lek. wet. w dniu 4.06.2007
r. W spotkaniu uczestniczy³ prezes M. Konopa i wiceprezes RK
M. Tomaszewski. Wed³ug relacji prezesa i kol. A. Szlichty sto-
warzyszenie nie ma prawa bytu, dzia³a nielegalnie.

Sprawy ró¿ne:
- pismo dotycz¹ce umorzenia zap³aty kosztów postêpowa-

nia s¹dowego � prezes zapozna³ cz³onków Prezydium z odwo-
³aniem i innymi pismami dotycz¹cymi sprawy. Wniosek o umo-
rzenie zosta³ jednog³o�nie odrzucony;

- poszerzenie sk³adu osobowego Komisji Lekarzy Wetery-
narii ds. Inspekcji Weterynaryjnej. Prezes zaproponowa³, aby
do sk³adu komisji dokooptowaæ kol. J. Smogorzewskiego i kol.
M. Tomaszewskiego. W zwi¹zku z nieobecno�ci¹ kol. Smogo-
rzewskiego Rada przyjê³a deklaracjê kol. Tomaszewskiego
wyra¿aj¹c¹ chêæ pracy w ww. komisji. Rada w g³osowaniu
(12 g³osów za, 0 g³osów przeciwnych i wstrzymuj¹cych) przyjê³a
wniosek o poszerzeniu sk³adu osobowego Komisji Lekarzy Wete-
rynarii ds. Inspekcji Weterynaryjnej;

- regulacja p³ac - Prezydium zaproponowa³o Radzie podjê-
cie uchwa³y o wzro�cie wynagrodzenia dla pracownic biura
oraz pani ksiêgowej � wniosek zosta³ przyjêty pozytywnie, jed-
nog³o�nie;

- �wiêto Weterynarii - nale¿y siê zastanowiæ nad miejscem
jego organizacji, terminem oraz opraw¹. Podczas �wiêta zosta-
n¹ bowiem wrêczone dokumenty potwierdzaj¹ce przyznanie
prawa wykonywania zawodu oraz Meritusy;

- nastêpne posiedzenie Rady zaplanowano na 13 lub 14 sierpnia;
W dalszej czê�ci obrad prezes odczyta³ pismo Towarzystwa

Mi³o�ników Lwowa z pro�b¹ o wsparcie kolonii dla dzieci
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z Ukrainy. Wniosek o dofinansowanie odrzucono jako niemo¿liwy
do zrealizowania zgodnie z prawem, ale postanowiono otrzymane
pismo zamie�ciæ na stronie internetowej Izby.

Nastêpnie g³os zabra³ kol. M. Tomaszewski. Przedstawi³
sprawy zwi¹zane z zawodem lekarza weterynarii, którymi zaj-
muje siê aktualnie Izba Krajowa i rz¹d, a mianowicie: ustawa
o emeryturach pomostowych nie obejmuje lekarzy weterynarii; pla-
nowana jest likwidacja konta dochodów w³asnych; planowana jest
zmiana ustawy o kasach fiskalnych, która obejmie równie¿ lekarzy
weterynarii.

Kol. M. Lewicka (OROZ) stwierdzi³a, ¿e Izba �l¹ska jest jedn¹
z najtañszych w kraju, je�li chodzi  o koszty postêpowania. Do

OROZ nap³ywa du¿o spraw zwi¹zanych z obrotem cytostatykami
(prezes prosi³ o umieszczenie informacji na stronie internetowej).
OROZ chce powo³aæ mediatora, który by³by pomocny w rozwi¹zy-
waniu pewnych spraw bez konieczno�ci wszczynania postêpowa-
nia.

Rozpatrzono pozytywnie równie¿ wniosek o zakup sprzêtu
multimedialnego na potrzeby wyk³adów i szkoleñ organizowa-
nych przez Izbê. Na tym obrady zakoñczono.

Streszczenia protoko³u dostêpnego w biurze Izby dokona³a,
kontuzjowana, Magdalena Górska, 23.08.2007 r.

Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes M. Konopa. Przywita³
cz³onków Rady oraz zaproszonych go�ci, zaproponowa³ zmia-
ny w porz¹dku obrad, które zosta³y przyjête jednog³o�nie.
Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia Rady te¿ przy-
jêto jednog³o�nie.

Czê�æ uchwa³odawcza:
- uchwa³y w sprawie wpisu do rejestry lek. wet. -  12 ab-

solwentów;
- uchwa³y w sprawie wpisu do rejestry lek. wet. - prze-

niesienie z terenu innych izb: �wiêtokrzyskiej, Wielkopolskiej,
Warszawskiej i Dolno�l¹skiej � razem 5 lekarzy weterynarii
posiadaj¹cych prawo wykonywania zawodu;

- uchwa³y w sprawie wykre�lenia z rejestru lek. wet.
�l.IL-W � dwóch do izb krajowych, dwóch w zwi¹zku z podjê-
ciem pracy za granic¹, jedna osoba w zwi¹zku ze zrzeczeniem
siê prawa wykonywania zawodu;

- uchwa³y w sprawie wpisu lek. wet. do rejestru lekarzy
weterynarii upowa¿nionych do wystawiania paszportów dla
zwierz¹t towarzysz¹cych � rozpatrzono w sumie 6 wniosków;

- uchwa³a w sprawie zmiany wpisu lek. wet. do rejestru
lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wystawiania paszpor-
tów dla zwierz¹t towarzysz¹cych � w zwi¹zku ze zmian¹ miej-
sca wykonywania zawodu. W trakcie dyskusji wiceprezes zwróci³
uwagê na pojawiaj¹ce siê przypadki zwrotu kwestionariuszy pod-
pisanych przez lekarza weterynarii, który nie jest upowa¿niony do
wystawiania paszportów. Rada postanowi³a sprawê wyja�niæ, tj.
wezwaæ osobê, która posiada³a upowa¿nienie do wystawiania
paszportów w ZLZ oraz  osobê, która wypisa³a paszporty i nastêp-
nie, w zale¿no�ci od stwierdzonych faktów, skierowaæ sprawê do
OROZ;

- uchwa³y w sprawie wpisu do rejestru ZLZ � w sumie
3 gabinety weterynaryjne;

- uchwa³y w sprawie zmiany regulaminów ZLZ � pozytyw-
nie rozpatrzono 7 wniosków. W zwi¹zku ze stwierdzeniem licznych
rozbie¿no�ci miêdzy pierwotnymi regulaminami a z³o¿onymi wnio-
skami o zmiany, w przypadku 8 wniosków przyjêcie zmian od³o¿o-
no do korespondencyjnego wyja�nienia;

- uchwa³y w sprawie umorzenia postêpowania w sprawie
wszczêcia postêpowania o wykre�lenie z rejestru lek. wet. �l.IL-
W z powodu zad³u¿enia � dwoje lekarzy weterynarii uregulo-
wa³o zad³u¿enie, a jeden z³o¿y³ odwo³anie, które zosta³o rozpa-
trzone pozytywnie.

Prezes zapozna³ cz³onków Rady z pismem jednego z leka-
rzy weterynarii i zgodnie z propozycj¹ Prezydium Rada posta-
nowi³a wys³aæ do nadawcy pismo z informacj¹ na temat sytu-
acji prawnej zwi¹zanej z rejestracj¹ i wyrejestrowaniem ZLZ.

PROTOKÓ£
 z posiedzenia Rady �l.IL-W w dniu 14.08.2007 r.

W zwi¹zku z niestawieniem siê wezwanego na posiedzenie
lekarza weterynarii, w celu wyja�nienia zaistnia³ej sytuacji �
zad³u¿enie ponad 12-miesiêczne - na nastêpnym posiedzeniu Rady
zostanie poddana pod g³osowanie uchwa³a o wykre�leniu z rejestru
lek. wet. �l.I.L-W i utracie prawa wykonywania zawodu.

Nastêpnie kol. B. Fuliñska omówi³a wyniki kontroli ZLZ �
1 kontrola ZLZ zarejestrowanego bez prawa dzia³alno�ci weteryna-
ryjnej � modernizacja zosta³a ukoñczona, kontrola wypad³a bez za-
strze¿eñ; 5 rekontroli � zespo³y kontroluj¹ce stwierdzi³y wykonanie
wszystkich zaleceñ pokontrolnych; 2 kontrole zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t ju¿ zarejestrowanych � omawianie jednej kon-
troli prze³o¿ono na kolejn¹ radê, w zwi¹zku z brakiem potwierdze-
nia odbioru butli tlenowej z serwisu; druga kontrola nie stwierdzi³a
uchybieñ. Zaplanowana 3 kontrola nie dosz³a do skutku ze wzglêdu
na nieobecno�æ kierownika. Analizuj¹c to wydarzenie Rada musi
znale�æ mo¿liwo�æ prawn¹ obci¹¿enia podmiotu kontrolowanego
kosztami postêpowania. Postanowiono, ¿e zostanie opracowane
oficjalne stanowisko Izby �l¹skiej do Izby Krajowej w tej kwestii.

Kolejnym punktem porz¹dku obrad by³o omówienie realizacji
uchwa³ i postanowieñ z ostatniego posiedzenia Rady. Relacjê z XIII
posiedzenia Rady Krajowej z³o¿y³ prezes M. Konopa: m.in. z³o¿y³
on dwie interpelacje o braku uchwa³y o odp³atno�ci za szkolenia
oraz o  kosztach uzyskania przychodów w zwi¹zku ze szkoleniami
w³asnymi. Rada przyjê³a stanowisko w sprawie siedziby WIW we
Wroc³awiu, wys³uchano sprawozdanie z przebiegu Zgromadzenia
Ogólnego Europejskiego Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii w Kra-
kowie, dr Tomaszewski z³o¿y³ relacjê z prac nad z³o¿eniem projektu
zadaniowego dla Inspekcji Weterynaryjnej, zosta³o przedstawione
stanowisko RK w sprawie emerytur pomostowych i likwidacji kon-
ta dochodów w³asnych.

Krajowa Rada rozpatrywa³a odwo³ania od uchwa³ - miêdzy in-
nymi rozpatrzono odwo³anie cz³onka �l.IL-W - Rada podjê³a decy-
zjê o nierozpatrywaniu odwo³ania ze wzglêdu na przekroczenie ter-
minu. Rozpatrywano skargê lekarza weterynarii na bezczynno�æ
Izby Podkarpackiej, uzupe³niono komisjê jêzykow¹, podjêto
uchwa³ê  w sprawie podejmowania uchwa³ przez izby okrêgowe -
do RK przesy³aæ nale¿y tylko wykaz podjêtych uchwa³, podjêto
uchwa³ê  w sprawie przyznania oznaki Meritus - zaakceptowano
kandydatury przedstawione przez Radê �l.IL-W, przedstawiono
sprawozdanie z zarz¹du Fundacji Lekarzy Weterynarii Emerytów,
rozpatrzono pismo Zwi¹zku Powiatów Polskich odno�nie dy¿u-
rów w ZLZ, zmieniono zasady wydawania za�wiadczeñ dla potrzeb
wpisania siê do izb w krajach UE.

Wiceprezes Krajowej Rady M. Tomaszewski zda³ relacjê z po-
siedzenia Sejmowej  Komisji Rolnictwa na temat ustawy w zakresie
ochrony konsumenta i bezpieczeñstwa ¿ywno�ci - RK negatywnie
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zaopiniowa³a projekt ustaw. Nastêpnie zosta³a poruszona kwestia
instrukcji dla lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wystawiania
paszportów w zwi¹zku z otrzymaniem jej nowelizacji. Rada posta-
nowi³a dok³adnie przeanalizowaæ zapisy znowelizowanej instrukcji
i ewentualne stanowisko podj¹æ na kolejnym posiedzeniu. Instruk-
cja zostanie umieszczona na stronie internetowej.

Poproszony przez prezesa kol. T. Wysocki odczyta³ stanowisko
³ódzkich w³adz samorz¹dów zawodowych zaufania spo³ecznego.
Rada postanowi³a opracowaæ w³asne stanowisko w tej sprawie,
powo³uj¹c do jego opracowania zespó³ w sk³adzie: kol. E. Wtorek,
kol. T. Wysocki i kol. A. Alweil.

Sprawy ró¿ne:
· obowi¹zek zamieszczenia na stronie internetowej infor-

macji na temat zak³adów leczniczych dla zwierz¹t czynnych
ca³¹ dobê;

· publikacja stanowiska Izby Wielkopolskiej na temat ob-
rotu lekami, które to stanowisko zosta³o opracowane na podstawie
publikacji �l¹skiej Izby;

· po raz kolejny zostan¹ opracowane propozycje zmian

w instrukcji paszportowej;
· informacja na temat sprzeda¿y leków psychotropowych bez

zezwolenia przez hurtowniê z Czêstochowy - w sprawê zamiesza-
nych jest oko³o 23 lek. wet.;

· informacje wiceprezesa KR M. Tomaszewskiego -
w sprawie kas rejestruj¹cych - lek. wet. zwolnieni do koñca roku,
ale mo¿e siê zmieniæ klasyfikacja us³ug i w zwi¹zku z tym mo¿e i na
d³u¿ej; likwidacja dochodów w³asnych w Inspektoratach Wetery-
narii;

· w zwi¹zku z tym, i¿ dotychczasowy ubezpieczyciel In-
ter Polska z³o¿y³ korzystn¹ ofertê kontynuacji ubezpieczenia,
Rada postanowi³a, i¿ je�li nie znajdzie siê lepsza oferta, to zo-
stanie przed³u¿ona umowa z tym ubezpieczycielem;

· kol. A Szlichta zaproponowa³ zorganizowanie spotka-
nia lek. wet. emerytów i rencistów w budynku WIW K-ce
i pro�ba o wsparcie finansowe tego spotkania.

Na tym protokó³ zakoñczono.
Streszczenie na podstawie protoko³u dostêpnego w biurze sporz¹-

dzi³a, nadal kontuzjowana, M. Górska, 28.08.2007 r.

UCHWA£A NR 1231/IV/2007
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach

z dnia 11 maja 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa³y 261/IV/2005 Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sk³adów osobowych komisji sta³ych �l¹skiej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej powo³anych uchwa³¹ 2/IV/2005 z 30 marca 2005 r., zmienianej uchwa³ami 342/IV/2005
z 30 sierpnia 2005 r., 735/IV/2006 z 24 stycznia 2006 r. oraz 831/IV/2006 z 4 kwietnia 2006 r..

Na postawie art. 10 ust. 1, 3, 4 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) oraz § 18, ust. 2 i § 20
Regulaminu zasad i trybu dzia³ania organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjêtego w uchwale nr 9/2005
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia 18
marca 2005 r. uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Dokonuje siê zmiany sk³adu  Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki:
1. Dopisuje siê do sk³adu osobowego Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki nastêpuj¹ce osoby:
a) Zenon Dobija
b) Wojciech John
c) Miros³aw Lañski
d) Tomasz Wysocki

§ 2
Pozosta³y dotychczasowy sk³ad komisji nie ulega zmianie.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UZASADNIENIE:
W zwi¹zku z ogromem prac, jakie ma za zadanie wykonaæ Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki, m.in.

przeprowadzanie kontroli i rekontroli wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Radê �l¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej, zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, sprawy dotycz¹ce wystawiania paszportów dla zwierz¹t domowych towarzy-
sz¹cych przez lekarzy weterynarii upowa¿nionych przez Radê �l.IL-W, sprawy zwi¹zane ze zmianami w ustawach
o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t i zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, komisja wyst¹pi³a
z wnioskiem o rozszerzenie sk³adu osobowego. Prace na rzecz samorz¹du prowadzone s¹ spo³ecznie w ramach wolnego czasu
cz³onków organów i komisji. Wielo�æ prac wymaga zaanga¿owania w nie wiêkszej liczby osób, a konieczno�æ omawiania ka¿dej
z tych spraw na posiedzeniach Rady przes¹dzi³a o potrzebie z³o¿enia wniosku o powiêkszenie sk³adu osobowego, a w szczególno-
�ci o cz³onków Rady. Poniewa¿ osoby zaproponowane wyrazi³y chêæ pracy w ww. komisji,  Rada w g³osowaniu postanowi³a, jak
w niniejszej uchwale.

Podpisy cz³onków Rady.
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UCHWA£A NR 1233/IV/2007
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach

z dnia 11 maja 2007 r.

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

Na postawie 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 g³osowaniu wybra³a do przyznania Odznaki Honorowej

i dyplomu �Meritus � Zas³u¿ony dla Samorz¹du Lekarsko-Weterynaryjnego� nastêpuj¹cych lekarzy weterynarii:
1. dr Zbigniew Blimke
2. lek. wet. Bogus³aw Kubica
3. lek. wet. Karol Piwowarek
4. lek. wet. Jan Skrzypiec
5. lek. wet. Ewa Wtorek
6. lek. wet. Jordan Zawadzki

§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 3
Uzasadnienie stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

Podpisy cz³onków Rady

UCHWA£A NR 1279/IV/2007
Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach

z dnia 5 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa³y 261/IV/2005 Rady �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach z dnia
13 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sk³adów osobowych komisji sta³ych �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
powo³anych uchwa³¹ 2/IV/2005 z 30 marca 2005 r., zmienianej uchwa³¹ 736/IV/2005 z 24 stycznia 2006 r.

Na postawie art. 10 ust. 1, 3, 4 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) oraz § 18,
ust. 2 i § 20 Regulaminu zasad i trybu dzia³ania organów �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjêtego w uchwale nr
9/2005 Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach
z dnia 18 marca 2005 r. uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Dokonuje siê zmiany sk³adu  Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej:
1. Dopisuje siê do sk³adu osobowego Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej nastêpuj¹c¹ osobê:
a) Miros³aw Tomaszewski

§ 2

Pozosta³y dotychczasowy sk³ad komisji nie ulega zmianie.
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§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UZASADNIENIE:
W zwi¹zku z du¿¹ ilo�ci¹ prac, jakie ma za zadanie wykonaæ Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryj-

nej, m.in. analiza projektów ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych Inspekcji Weterynaryjnej, komisja wyst¹pi³a z wnioskiem
o rozszerzenie sk³adu osobowego. Prace na rzecz samorz¹du prowadzone s¹ spo³ecznie w ramach wolnego czasu cz³on-
ków organów i komisji. Wielo�æ prac wymaga zaanga¿owania w nie wiêkszej liczby osób, a ich waga wymaga ogromnej
wiedzy ogólnej i znajomo�ci prawa szczegó³owego. Przes¹dzi³o to o potrzebie z³o¿enia wniosku o powiêkszenie sk³adu
osobowego, a w szczególno�ci o cz³onka jednocze�nie Krajowej Rady. Poniewa¿ dr Miros³aw Tomaszewski wyrazi³ chêæ
pracy w ww. komisji,  Rada w g³osowaniu postanowi³a, jak w niniejszej uchwale.

Podpisy cz³onków Rady.

KOMUNIKAT

Obowi¹zkiem pracodawcy w zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t jest posiadanie opracowania zawie-
raj¹cego analizê i ocenê ryzyka zawodowego w zakresie szkodliwych czynników biologicznych, fizycz-
nych i chemicznych. �l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zorganizowa³a w tym zakresie w 2006 r. szko-
lenie, a temat poruszono równie¿ w naszym Biuletynie Informacyjnym nr 51.

W drugiej po³owie pa�dziernika br. za po�rednictwem biura �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
bêdzie mo¿na zaopatrzyæ siê w ww. opracowanie, zindywidualizowane dla potrzeb danego zak³adu lecz-
niczego dla zwierz¹t. Wszelkie dalsze szczegó³y planuje siê przedstawiæ Kole¿ankom i Kolegom w mie-
si¹cu wrze�niu na stronie internetowej Izby � www.izbawetkatowice.pl.

Micha³ Konopa
                                                                                          Prezes Rady �l.IL-W

Okrêgowa Rada �l¹skiej Izby Lekarsko�Weterynaryjnej w Katowicach na czele z pre-
zesem dr. Micha³em Konop¹ sk³ada t¹ drog¹ gratulacje Kolegom lekarzom weterynarii
Szczepanowi B³achutowi, Ireneuszowi  Gewaldowi i Jackowi Ostrowskiemu w zwi¹zku
z objêciem przez nich stanowisk Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Gliwicach, Zawier-
ciu i Lubliñcu.

W tym nie³atwym czasie dla Inspekcji Weterynaryjnej wyra¿amy swój podziw i ¿yczy-
my sukcesów oraz powodzenia w podjêtym wyzwaniu.
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Tak bowiem od niedawna nazywa siê Akademia Rolnicza
we Wroc³awiu. Uroczysto�æ absolutoryjna jest czym� zupe³nie
wyj¹tkowych nie tylko w skali wroc³awskiego �rodowiska, ale
i ca³ej spo³eczno�ci akademickiej. To nie jest powierzchowny
blichtr i bezmy�lne kopiowanie niektórych zagranicznych zwy-
czajów, ale tradycja siêgaj¹ca jeszcze lwowskich czasów, z któ-
rych wywodzi siê dzisiejszy wydzia³ i uniwersytet. Oczywi�cie
niepowtarzaln¹ atmosferê tworzy przepiêkna Aula Leopoldyna
u¿yczana na tê okazjê przez w³adze Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Czym¿e jednak by³by choæby naj³adniejszy budynek
i jego wnêtrze bez wnosz¹cej tam ducha  ¿ywio³owo�ci m³odzie¿y
akademickiej i absolwentów oraz dostojnych W³adz Dziekañskich i
cz³onków Rady Wydzia³u. Te atmosferê pog³êbiaj¹ liczni oficjalni
go�cie oraz rodziny i bliscy absolwentów.

Zgodnie z tendencj¹ ostatnich lat wiêkszo�æ absolwentów to
kobiety, jak s¹dzê stanowi³y one ok. 3/4 w�ród tych, którzy tej,
nieco deszczowej, majowej soboty otrzymali z r¹k dziekana
dyplomy lekarza weterynarii.

Najlepsi absolwenci otrzymali liczne nagrody, które by³y
wyrazem uznania za ciê¿k¹, trwaj¹c¹ 11 semestrów pracê. Na-

ABSOLUTORIUM WE WROC£AWIU 26 MAJA 2007r.
Po raz pierwszy tegoroczni absolwenci Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej

wroc³awskiej uczelni otrzymali dyplomy Uniwersytetu Przyrodniczego.

grody ufundowa³ tak¿e samorz¹d zawodowy. Fundatorem by³a
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, a z izb okrêgowych:
Dolno�l¹ska i �l¹ska.

Ju¿ zdecydowanie wcze�niej Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, corocznym zwyczajem postanowi³a przyznaæ
nagrodê w wysoko�ci 1 tys. z³otych najlepszemu absolwentowi
� z najwy¿sz¹ �redni¹ ocen z przebiegu ca³ych studiów, a po-
chodz¹cemu z terenu dzia³ania naszej Izby.

Nagroda trafi³a do r¹k Kole¿anki Agaty Kabat z Wodzis³a-
wia, która  z wysok¹ �redni¹ ocen - 4,2 pozostawi³a konkuren-
tów daleko w tyle. Równie¿ na ³amach Biuletynu pragnê jesz-
cze raz w imieniu wszystkich cz³onków naszej Izby gor¹co
Kole¿ance pogratulowaæ.

W czasie uroczysto�ci we Wroc³awiu mo¿na by³o odczuæ
dumê z przynale¿no�ci do spo³eczno�ci akademickiej. I choæ
ka¿dego z tych m³odych adeptów zawodu, którzy odbierali
tego dnia swoje dyplomy, spotka w ¿yciu jeszcze wiele trudno-
�ci, to byæ mo¿e pó�niej i oni bêd¹ ¿ywili podobne, g³êbokie
uczucia.

                                                                          Micha³ Konopa

Wis³a by³a miejscem wyj¹tkowego spotkania lekarzy wete-
rynarii województwa �l¹skiego. Dwaj nasi koledzy: Miros³aw
Tomaszewski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu oraz
Wies³aw Walisko, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubliñcu
przeszli na emeryturê. W dniu 15 czerwca 2007 r. do O�rodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowym KRLW w Wi�le na ich zapro-
szenie przyby³a liczna grupa kole¿anek i kolegów, którzy do-
t¹d razem z nimi pracowali zawodowo oraz dzia³ali w samorz¹-
dzie zawodowym.

Spotkanie mia³o charakter towarzyski, ale jednocze�nie by³o
wyrazem podziêkowania za trud i wysi³ek, jaki nasi koledzy
w³o¿yli w czasie niezwykle aktywnej drogi zawodowej w bu-
dowanie pozytywnego wizerunku lekarza weterynarii, podkre-
�lenie znaczenia  Inspekcji Weterynaryjnej oraz samorz¹du za-
wodowego. Do Wis³y przyby³o wielu go�ci, w tym Wojewódz-
ki Lekarz Weterynarii z pracownikami Wojewódzkiego Inspek-
toratu Weterynarii w Katowicach, bardzo wielu powiatowych

KOLE¯EÑSKIE SPOTKANIE W WI�LE
lekarzy weterynarii z terenu województwa �l¹skiego oraz
przedstawiciele �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w tym
jej prezes i wiceprezes. Nie wolno zapomnieæ i o innych kole-
¿ankach i kolegach, których obecno�æ by³a wyrazem uznania
za osi¹gniêcia w pracy kol. Miros³awa Tomaszewskiego i kol.
Wies³awa Walisko.

Sk³adaj¹c okoliczno�ciowe ¿yczenia ¿ywili�my nadziejê, ¿e
dzieñ przej�cia na emeryturê jest zamkniêciem tylko jednego
z rozdzia³ów aktywno�ci zawodowej, po którym dalej bêdziemy
wspólnie pracowaæ dla dobra naszego zawodu i ca³ej korporacji
weterynaryjnej.

Jeszcze raz w imieniu samorz¹du zawodowego sk³adam na-
szym Kolegom ¿yczenia zdrowia, takiej m³odzieñczej pogody
ducha, jak w czasie spotkania w Wi�le i wszelkiej dalszej po-
my�lno�ci w  ¿yciu osobistym oraz mam nadziejê równie¿ zawodo-
wym.

Micha³ Konopa
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Ewa Wtorek: Krysiu, opowiedz w skrócie o swojej karierze
zawodowej. Studia koñczy³a� we Wroc³awiu w Wy¿szej Szkole Rol-
niczej, nazywanej wówczas przez studentów �Wysrolem�...

Krystyna Gomó³a: W maju bie¿¹cego roku minê³o czter-
dzie�ci  lat, ...tak, ponad czterdzie�ci lat temu ukoñczy³am stu-
dia na Wydziale Weterynaryjnym we Wroc³awiu. Pó�niej by³
sta¿, nazywany wówczas lecznicowym, w województwie wro-
c³awskim w powiecie Z¹bkowice �l¹skie. Od roku 1969 praco-
wa³am w WZWet. Katowice.  Kolejno: o�rodek drobiarski, potem
rze�nia Mys³owice, nastêpnie przetwórnia eksportowa w Mys³o-
wicach. Dla niewtajemniczonych m³odszych kolegów powiem, ¿e
by³a to w naszym województwie jedna z dwóch przetwórni ekspor-
towych, produkuj¹cych szynki na rynek amerykañski. Na emerytu-
rê przesz³am w 1995 r. W 1992 r., kiedy  zapali³o siê zielone �wiat³o
prywatyzacji dla lekarzy weterynarii, uruchomi³am  prywatn¹ lecz-
nicê dla zwierz¹t w Mys³owicach, pocz¹tkowo na kilka godzin
w tygodniu, nastêpnie jako spó³ka cywilna z m³odszym koleg¹,
obecnie doktorem nauk weterynaryjnych Markiem Kostrzewskim.
Trudno opisaæ, czy nawet opowiedzieæ w szczegó³ach przebieg ca-

NASI WSPANIALI,
UTALENTOWANI KOLEDZY I KOLE¯ANKI

W poprzednich dwóch artyku³ach z cyklu �Nasi wspaniali...� przybli¿ylam Pañstwu postaæ lek. wet. Maria-
na Rosika � malarstwo oraz nie¿yjacego ju¿ dr. wet. Andrzeja Gronowskiego � rze�ba.

Tym razem odwiedzilam nasz¹ kole¿ankê lek. wet. Krystynê Gomó³ê, z któr¹ porozmawia³am na tematy
nie tylko weterynaryjne.

³ej pracy zawodowej, ale krótko mówi¹c: czujê siê zawodowo zre-
alizowana i usatysfakcjonowana.

E.W.: Kiedy rozpoczê³o siê Twoje zainteresowanie muzyk¹,
a konkretnie gr¹ na skrzypcach?

K.G.: Moje muzykowanie zaczê³o siê w szkole podstawo-
wej. Gra³am na skrzypcach (nie pamiêtam dok³adnie - piêæ czy
sze�æ lat, przecie¿ by³o to tak dawno), ale lubi³am ten instru-
ment. Jednak potem uwiód³ mnie sport,  a zw³aszcza biegi na
�rednich dystansach, skoki w dal i wzwy¿. W 1956 roku zdo-
by³am mistrzostwo �l¹ska juniorów w biegu na 400 metrów.
Ale przecie¿ nie o to pytasz. Otó¿ moje skrzypce odkurzy³am
na rodzinnym kolêdowaniu  kilka lat temu, potem zaczê³am
æwiczyæ z koleg¹ szkolnym, który mi przygrywa³ na fortepia-
nie, nastêpnie do³¹czy³ do nas wspólny znajomy, graj¹cy na klarne-
cie.

E.W.: Podobno jako trio wystêpowali�cie przed tzw. szerok¹
publiczno�ci¹?
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K.G.: Po dwóch latach prób � a by³a to bardziej zabawa
w muzykowanie � mieli�my kilka wystêpów publicznych.  Przyj-
mowano nas... ¿yczliwie. S¹dz¹c po reakcjach naszych s³uchaczy,
podobali�my siê. Ta muzyka dawa³a ludziom chwile rado�ci. Nieco
inaczej, przynajmniej na etapie prób, ocenia³y nasze popisy mu-
zyczne moje doros³e dzieci. Kiedy wyjmowa³am skrzypce, demon-
stracyjnie zatyka³y uszy lub wychodzi³y z domu.

E.W.: Krysiu, w tym czasie dzia³a³ ju¿ w Kosztowach zespó³
folklorystyczny, którego jeste� obecnie prawdopodobnie �naj-
wa¿niejszym� cz³onkiem, no bo przecie¿ grasz pierwsze skrzyp-
ce?

K.G.: Istniej¹cy wówczas od dziesiêciu lat zespó³ folklory-
styczny z Kosztów (dzielnica Mys³owic) poszukiwa³ do zespo-
³u kolejnych muzyków, no i wypatrzyli mnie. Pocz¹tkowo siê
czu³am tam do�æ dziwnie, ale przysz³y pierwsze sukcesy. Po
kilku miesi¹cach na Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Folk-
lorystycznych �Wici� w Chorzowie jako kapela w sk³adzie,
akordeon, klarnet, kontrabas i skrzypce zdobyli�my wyró¿nie-
nie i zaproszenie na wystêp fina³owy. Dla mnie to wyró¿nienie
wiele znaczy³o � pomy�la³am, ¿e mimo wszystko moje umie-
jêtno�ci s¹ wystarczaj¹ce. Folklor to folklor � spontaniczny,
swobodny, niewyre¿yserowany. No i tak rozpoczê³a siê trwaj¹-
ca do dzi� muzyczna przyja�ñ z moimi trzema muszkieterami.

Zespó³ liczy oko³o piêtnastu osób ³¹cznie z kapel¹. Wystê-
pujemy w �l¹skich strojach ludowych, typowych dla okolic
Kosztów. No i musia³am siê zaopatrzyæ w strój. W moim domu
rodzinnym babki nosi³y siê (tak siê to mówi³o) po pañsku.  Po-
dobam siê sobie w tym stroju, jest w tym co� innego, dostojne-
go, a nawet paradnego. Te wykrochmalone bluzki, ko³nierze,
kolorowe wst¹¿ki, korale..., to takie kobiece.

E.W.: Wasz zespó³ nagrywa równie¿ p³yty...

K.G.: W repertuarze mamy ponad sto �l¹skich pie�ni i pio-
senek ludowych. Niektóre maj¹ sto, inne nawet dwie�cie lat.
Zas³yszane i zapisane wed³ug przekazu ustnego w tradycji,
z pokolenia na pokolenie. Nagrali�my dwie p³yty CD (ostatni¹ w
roku 2006),  razem czterdzie�ci utworów. Odzwierciedlaj¹ one daw-
ne zwyczaje. �piewamy  pie�ni powszechne, zawodowe, mi³osne,
¿artobliwe.

E.W.: Opowiedz o Waszych wystêpach na festiwalach.

K.G.: Co roku wystêpujemy na znacz¹cych festiwalach wo-
jewódzkich i regionalnych oraz uczestniczymy w przegl¹dach
zespo³ów folklorystycznych. Zdobywamy punktowane miej-
sca i wyró¿nienia. W ubieg³ym roku mieli�my oko³o czterdzie-
stu wystêpów. S³ychaæ nas i widaæ na przyk³ad na  wernisa¿ach
malarskich i fotograficznych, festynach oraz na spotkaniach
z m³odzie¿¹, miêdzy innymi na konkursach  wiedzy o �l¹sku, gdzie
prezentujemy muzykê, �piew i stroje (powszednie i �wi¹teczne,
które odró¿nia³y stan i wiek kobiety).

E.W.: Krysiu, oprócz muzykowania masz jeszcze inne pasje?

K.G.: Moj¹ pasj¹ s¹ starocie, zbieram stare maszyny rolni-
cze, ¿arna wiêksze i mniejsze, sprzêty gospodarstwa domowe-
go, kamienie, zw³aszcza granit.  Interesuje mnie  architektura
i budownictwo, podziwiam wspó³czesne rozwi¹zania oraz techno-
logie i wykorzystywanie dorobku minionych epok, ale te¿ zaskaku-
j¹ce adaptacje, pomys³y. Ile w tym artyzmu i fantazji! No i muzyka.
W moim domu du¿o gramy i �piewamy, organizujemy spotkania
muzyczne, ostatnio w czerwcu tego roku z zespo³em z Kamienicy
Polskiej. Potem  w rewan¿u byli�my u nich na festynie.

E.W.: Twoje dalsze plany ¿yciowe to...?

K.G.: Dalsze plany ¿yciowe: graæ i �piewaæ (bardzo dobrze
æwiczy pamiêæ nauka tekstów) i wykorzystywaæ dni, które mi
pozosta³y.

E.W.: Krysiu, czy chcia³aby� na ³amach Biuletynu przeka-
zaæ co� naszym kole¿ankom i kolegom?

K.G.: Pozdrawiam wspólnotê weterynaryjn¹,  weteranów i de-
biutantów w zawodzie, ¿ycz¹c równocze�nie, aby nie zako-
pywali posiadanych talentów. Nasza profesja nie jest ³atwa,
wymaga du¿ej odpowiedzialno�ci i poch³ania wiele czasu,
a jednak... mimo przypisanych mam trudów znajd�my czas na ra-
do�æ ¿ycia. Kto chcia³by pograæ, po�piewaæ lub pos³uchaæ - zapra-
szamy: tel. 606-303-304, email: kgomola@o2.pl.

E.W.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszych sukcesów.

Rozmawiala: lek. wet. Ewa Gra¿yna Wtorek

NOWO�CI W SPRAWACH PASZPORTÓW
Paszport dla zwierz¹t towarzysz¹cych

to �tylko� rozszerzony rodzaj za�wiadczenia o szczepieniu przeciw w�ciekli�nie.

Poni¿ej cytujê fragment ustawy, który dotyczy wydawania
paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych.

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t oraz ustawy

o weterynaryjnej kontroli granicznej
6) w art. 24d ust. 7 otrzymuje brzmienie:
�7. Okrêgowa rada lekarsko-weterynaryjna skre�la, w dro-

dze uchwa³y, lekarza weterynarii z rejestru, o którym mowa
w ust. 1, w przypadku:

1) skre�lenia lekarza weterynarii z rejestru cz³onków okrêgowej

izby lekarsko-weterynaryjnej, lub
2) skre�lenia zak³adu leczniczego dla zwierz¹t z ewidencji

takich zak³adów prowadzonej przez tê radê, lub
3) stwierdzenia ra¿¹cego naruszenia przepisów dotycz¹-

cych:
a) wydawania paszportów, lub
b) pobrania próbek w celu okre�lenia miana przeciwcia³

w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia 998/2003.�
Dotychczas Okrêgowa Rada, która upowa¿nia³a lekarza wetery-

narii do wystawiania paszportów, by³a organem odpowiedzialnym
za prawid³owo�æ tej procedury, jednak nie posiada³a prawnych

SYLWETKI
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mo¿liwo�ci cofniêcia tego upowa¿nienia, poza przypadkami skre-
�lenia lekarza z rejestru cz³onków okrêgowej izby lub wykre�lenia
z rejestru zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, w którym taki lekarz
prowadzi³ swoje us³ugi. Dochodzi³o, wiêc do sytuacji, (na szczê-
�cie nielicznych) gdzie odpowiedzialno�æ spada³a na organ upo-
wa¿niaj¹cy, a niesolidny wykonawca pozostawa³ bezkarny.

Stale powtarzam, ¿e paszport dla zwierz¹t towarzysz¹cych to
�tylko� rozszerzony rodzaj za�wiadczenia o szczepieniu przeciw
w�ciekli�nie, ale jednak miêdzynarodowe reperkusje niesolidnego
dzia³ania niektórych lekarzy weterynarii doprowadzi³y do koniecz-
no�ci wprowadzenia mo¿liwo�ci cofniêcia upowa¿nienia w przy-
padku ra¿¹cego naruszania przepisów. Niby taka prosta sprawa,
a jednak przypadki niestosowania siê do instrukcji wydanej przez
Krajow¹ Radê w celu wyja�nienia, po co paszporty siê wydaje i jak
prawid³owo to robiæ, nie s¹ rzadkie, co �wiadczy, mam nadziejê, nie
o braku wiedzy jak taki paszport wype³niæ, ale raczej o niezapozna-
niu siê z instrukcj¹. Jest to o tyle przykre, ¿e ka¿dy upowa¿niony
lekarz w³asnorêcznie podpisuje o�wiadczenie o znajomo�ci zapi-
sów instrukcji. I w³a�nie zmiana niektórych zapisów instrukcji jest
drug¹ nowo�ci¹ w tym temacie.

W pierwszych dniach wrze�nia odbêdzie siê posiedzenie
Krajowej Rady, na którym miêdzy innymi sprawa instrukcji
zostanie ponownie omawiana. Jest to konieczne, gdy¿ w opu-
blikowanej ostatnio, zmienionej instrukcji nie uwzglêdniono
szeregu postulatów i uwag lekarzy wydaj¹cych paszporty. Na-
sze zdanie na ten temat przekazali�my w formie stanowiska
Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki zarówno naszej �l¹skiej Ra-

dzie, jak i Radzie Krajowej jeszcze wiosn¹ tego roku. W opubliko-
wanej �nowej� instrukcji zwrócono szczególn¹ uwagê na kolejno�æ
czynno�ci oraz warunki, w których mo¿na wpisaæ do paszportu
dane odno�nie szczepienia przeciw w�ciekli�nie
w przypadku wykonania tego szczepienia przez lekarza nieupowa¿-
nionego do wystawiania paszportów. Jest to moim zdaniem zapis
kompletnie niesprawdzalny, a wiêc umieszczanie go w takiej formie
jest raczej ¿yczeniem, a nie wymogiem.

Zdjêto tak¿e z powiatowych inspektorów �obowi¹zek� wy-
pe³niania rozdzia³u IX (badanie kliniczne), gdy¿ powiatowi in-
spektorzy twierdzili w wielu przypadkach, ¿e nie maj¹ warun-
ków do przeprowadzania takiego badania. Nadal jednak nie
wyja�niono, kiedy przed wyjazdem badanie kliniczne ma byæ
przeprowadzone i jak d³ugo jest wa¿ne. Pozostawiono w gestii
powiatowych lekarzy wype³nianie rozdzia³u X (legalizacja)
nadal nie t³umacz¹c, co to okre�lenie oznacza. Mam tak¿e na-
dziejê, ¿e Krajowa Rada uwzglêdni w instrukcji nazwy pañstw,
które zosta³y cz³onkami Unii od czasu opublikowania poprzed-
niej instrukcji.

Bior¹c rzecz optymistycznie, nale¿y liczyæ na rozwój biuro-
kracji, która zapewni zarówno zarobkow¹, jak i spo³eczn¹ ak-
tywno�æ lekarzy weterynarii. Tym sarkastycznym stwierdze-
niem koñczê zawiadamianie o nowo�ciach, jednocze�nie obie-
cujê, ¿e o nowo�ciach bêdzie redakcja Biuletynu informowaæ
w nastêpnych wydaniach. Zapraszam równie¿ na stronê inter-
netow¹ �l¹skiej Izby, gdzie na bie¿¹co informujemy o wszyst-
kich nowo�ciach.

Andrzej Alweil

SZLAKIEM  RADZIWI££ÓW
Rok 2007. Pora na kolejny wyjazd na Kresy Wschodnie II

RP. Przecie¿ w moim przypadku nie mo¿e byæ inaczej, wszak
to moja mi³o�æ. Namawiam na wyjazd moich przyjació³ i grupa
dziewiêciu osób decyduje siê na wspólny wyjazd. Tym razem
wycieczka nosi nazwê �Szlakiem Radziwi³³ów�. W programie
miejscowo�ci zwi¹zane z litewskim magnackim rodem, a tak¿e
z miejscami uwiecznionymi przez H. Sienkiewicza w �Poto-
pie�. Trzeba zobaczyæ gdzie przebywali Oleñka, Kmicic, Wo-
³odyjowski, Zag³oba, Skrzetuski i inni bohaterowie trylogii. Ja-
kie wra¿enie na nas wywr¹ Taurogi, Kiejdany, Upita, Bir¿e itp.,
a tak¿e zamki i pa³ace m.in. Janusza, Bogu-
s³awa i innych Radziwi³³ów.

�Potop� wiêkszo�æ z nas czyta³a, ale co
wiemy o Radziwi³³ach? Raczej niewiele.
A zatem kilka zdañ na temat tego rodu. Otó¿
przedstawiciele Radziwi³³ów g³osili, i¿ wywo-
dz¹ siê z czasów staro¿ytnego Rzymu, ale
faktycznie protoplast¹ rodu w XV wieku by³
kasztelan wileñski O�cik Krystyn z Kiersno-
wa. Jego synem by³ Radziwi³ O�cikowicz
(kasztelan wileñski, marsza³ek ziemski, itd.),
a wnukiem Miko³aj Radziwi³owicz � wojewo-
da wileñski i wielki kanclerz litewski (zm. w
1510 r.), którego synowie stali siê za³o¿ycie-
lami trzech linii rodu: na  Goni¹dzu i Mede-
lach (wygas³a
w nastêpnym pokoleniu); na Bir¿ach i Dubin-
kach (Janusz i Bogus³aw z �Potopu� � zakoñ-
czy³a siê na córce Bogus³awa); na Nie�wie¿u,
Klecku i O³yce - przedstawiciele tej linii do-
trwali do dzi� (czwarty syn to biskup wileñski
Wojciech - Albrycht).

Prawdziwym twórc¹ potêgi rodu by³ Miko³aj Czarny (z linii
nie�wieskiej), stryjeczny brat królowej Barbary, ¿ony Zygmun-
ta  Augusta. Uzyska³ od cesarza Karola V dziedziczny tytu³
ksi¹¿êcy dla siebie, brata Jana i brata Barbary � Miko³aja �Ru-
dego�  (linia bir¿añska). Synowie Miko³aja �Czarnego� zawarli
porozumienie o utworzeniu ordynacji nie�wieskiej (Miko³aj
Krzysztof �Sierotka�), kleckiej (Albrycht), o³yckiej (Stanis³aw).
Ordynacje przetrwa³y a¿ do wrze�nia 1939 r. Przedstawiciele
tego magnackiego rodu zajmowali eksponowane stanowiska
na Litwie i w Koronie (kasztelanów, wojewodów, kanclerzy,

Zamek Bir¿e
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hetmanów, senatorów, biskupów itp.). By³o wielu zas³u¿onych
dla kraju, choæ zdarza³y siê równie¿ negatywne postacie.
W obecnych czasach mamy równie¿ na scenie politycznej
przedstawicieli tego rodu, jak np. pani Anna Radziwi³³ (wybra-
na senatorem, pe³ni³a funkcjê wiceministra o�wiaty). My�lê, ¿e
nale¿a³o wspomnieæ o tym rodzie w �wietle tytu³u wycieczki.
A gdzie byli�my i co widzieli�my to poni¿ej.

29.04.2007 (niedziela) � cel to dojazd do Kowna (Litwa) na
nocleg. Z Warszawy kierujemy siê na Podlasie. Przeje¿d¿amy
przez piêkne tereny Puszczy Bia³ej i o godz. 12.30 jeste�my
w Tykocinie. Zatrzymujemy siê na  zwiedzenie. Ta ma³a miejsco-
wo�æ na Podlasiu ma swoje miejsce w �Potopie�. Wszak Sien-
kiewcz ulokowa³ tu �mieræ Janusza Radziwi³³a podczas oblê¿e-
nia zamku przez  konfederatów. To ma³e miasteczko (lokowa³
je  ksi¹¿ê Janusz Mazowiecki w 1425 r.) by³o w³asno�ci¹ wielu
rodów magnackich (Goszto³dowie, Braniccy, Potoccy, Rozwa-
dowscy, Stefan Czarniecki), a tak¿e miastem królewskim. Tu w
potê¿nym zamku (obecnie z ruin odbudowuje go prywatny
w³a�ciciel)  przebywali królowie. By³ ulubion¹ siedzib¹ Zyg-
munta Augusta, a August II Mocny ustanowi³ tu w roku 1705
Order Or³a Bia³ego � ten fakt upamiêtnia pomnik Or³a Bia³ego.

Ale do�æ historii, choæ jest ciekawa. Miasteczko posiada b.
ciekawy rynek z parterow¹ zabudow¹ domów o nietypowej ar-
chitekturze; po�rodku prostok¹tnego rynku pomnik Stefana
Czarnieckiego, ko�ció³ zbudowany przez Jana Klemensa Bra-
nickiego w latach 1740-1750. Obok ko�cio³a �Alumnat�
wzniesiony w l. 1631-36 jako przytu³ek dla samotnych ofice-
rów (obecnie obiekt turystyczny), dawny szpital, obiekty by³e-
go zakonu bernardynów. Za rzeczk¹ Mo³taw¹ w tzw. dzielnicy
¿ydowskiej budynek Wielkiej Synagogi (z 1642 r.) i Dom Talmu-
dyczny � w tych budynkach obecnie muzeum.

Opuszczamy Tykocin, przeje¿d¿amy Narew w pobli¿u od-
budowywanego zamku. Mijamy Knyszyn (zmar³ tu Zygmunt
August), w zaje�dzie w Korycinie ostatni �polski� posi³ek
i kontynuujemy dalsz¹ podró¿. Suchowola (niektórzy twierdz¹, ¿e
to �rodek Europy), Augustów (bez przeszkód), Suwa³ki i o

17.00 jeste�my na granicy polsko-litewskiej w Budzisku. Po 15
min. jedziemy dalej. Jeste�my na Litwie, mijamy Kalvaryje �
miasteczko za³o¿one przez Tyszkiewiczów, Mariampol i o
19.30 (czasu miejscowego - 1 godz. do przodu) jeste�my
w Kownie � hotel Metropol. Po posi³ku i krótkim odpoczynku
chêtni, mimo zimna, id¹ na wieczorny spacer po Starym Mie-
�cie �  tradycyjnie katedra, ko�ció³ Witolda, Dom Perkuna,
�Bia³y ³abêd��, czyli Ratusz, g³ówna aleja spacerowa Kowna
i do hotelu na odpoczynek.

30.04.2007 (poniedzia³ek). Dzi� w planie trasa Kowno �
Taurogi � Kiejdany � Kowno. Dwie miejscowo�ci wi¹¿¹ siê
z �Potopem�, a jak to wygl¹da poza literatur¹  Sienkiewicza
zobaczymy na w³asne oczy. Z Kowna  jedziemy malownicz¹
dolin¹ rzeki Niemen. Wzd³u¿ drogi  znajduj¹ siê liczne pagór-
ki, na których w �redniowieczu  by³y obronne grodziska (stani-
ce, ma³e warownie) broni¹ce Krzy¿akom dostêpu do tych
ziem. Mijamy maleñk¹ miejscowo�æ Raudondvarus (Czerwo-
ny Dwór, Zamek),  gdzie na Wzgórzu Palemona by³a warow-
nia. Podobne by³y w Velpuona (Welona) oraz Raudone - gdzie
na jednym pagórku znajdowa³o siê grodzisko Junigena,  a na
drugim wg legendy pochowany zosta³ Gedymin. Upamiêtnia
to obelisk. Tu na  pocz¹tku  XIV w. rozegra³a siê na rzece bitwa
z Krzy¿akami, w której zwyciê¿y³a flota litewska.

Mijamy kolejne ma³e miejscowo�ci, które niegdy� pe³ni³y funk-
cje obronne (Laudania, miasteczko  Jurbarks - w  XVI w. nadawane
królowym) i jeste�my w Taurogach (tura rogi). Miasto ponad 30
tys. mieszkañców, le¿y nad rzek¹ Jur¹, w pobli¿u obwodu kalinin-
gradzkiego. W 1499 r. by³ tu dwór. Pierwszym w³a�cicielem Tauro-
gów by³ Bartosz. Radziwi³³owie  (z linii bir¿añskiej) stali siê w³a�ci-
cielami dopiero w XVII w. Tu mia³ sw¹ siedzibê ks. Bogus³aw
(zmar³ w 1669 r.) - Jego jedyna córka -  Ludwika Karolina wysz³a
za ksiêcia Hohenzollerna i po jej �mierci w 1695 r. linia bir¿añska
Radziwi³³ów wygas³a, a Taurogi na wiele lat przesz³y w rêce pru-
skie. W Taurogach przed pokojem w Tyl¿y (1807) podpisano za-
wieszenie broni. W grudniu 1912 r. dowódca korpusu pruskiego
(dotychczasowy stronnik Napoleona) podpisa³ uk³ad z gen. Dybi-
czem (Rosja) o neutralno�ci. W r. 1843 na zamku przebywa³
H. Balzak.

Pó�niejsza historia miasta jest bogata � by³o pod okupacj¹
prusk¹, carsk¹, sowieck¹, hitlerowsk¹. W okresie miêdzywo-
jennym i od 1991 r. w niepodleg³ej Litwie. Zabytków niewiele
(w czasie II wojny �wiatowej zniszczone zosta³o 80% zabudo-
wy). Istnieje tzw. zespó³ dworski nad Jur¹, ko�ció³ katolicki �w.
Trójcy, katedra protestancka. Oczywi�cie zespó³ zamkowy �
niestety z pierwotnym zamkiem Bogus³awa niewiele maj¹cy
wspólnego, gdy¿ w XIX w. zosta³ gruntownie przebudowany �
obecnie Muzeum Historyczne. W by³ej siedzibie NKWD jest
Muzeum Zes³añ.

Po spacerze wypijamy kawê, piwko i jedziemy do Kiejdan.
Przeje¿d¿amy przez tereny ¯mudzi � Kiejdany le¿¹ na granicy
¯mudzi i �rodkowej Litwy nad rzek¹ Niewia¿¹. Licz¹ ok. 30
tys. mieszkañców (ok. 700 Polaków). Pierwsze wzmianki o Kiej-
danach pochodz¹ z 1372 r., prawa miejskie otrzyma³y w 1590 r. od
króla Zygmunta III Wazy. W XV w. by³y siedzib¹  rodu Kiszków
i jako posag Anny Kiszczanki przesz³y w rêce Radziwi³³ów � sie-
dziba znanego z �Potopu� ks. Janusza � wojewody wileñskiego
i hetmana wielkiego litewskiego. W latach 1811 � 1864 Kiejdany
znajdowa³y siê w rêkach rodu Huntten-Czapskich, po powstaniu
styczniowym skonfiskowane przez cara. W okresie �radziwi³³ow-
skim�, szczególnie w dobie reformacji, znaczny rozwój � to miasto
kultury i tolerancji. Powsta³o wtedy Gimnazjum Kalwiñskie, istnie-
j¹ce do dzi� ko�cio³y � katolicki - Fara �w. Jerzego (bra³ w nim
w r. 1862 �lub Zygmunta Sierakowski � pó�niejszy jeden z do-
wódców powstania na ¯mudzi i Litwie), zbór luterañski (obec-

Wilno - Ostra Brama
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nie Muzeum Krajoznawcze), ko�ció³ kalwiñski (obecnie sala
koncertowa), cerkiew starowierców, synagoga, a nawet me-
czet.

Zwiedzamy to ³adne i starannie utrzymane miasteczko, a szcze-
gólnie Stare Miasto. Na Rynku Wielkim pomnik Janusza Radziwi³-
³a (przez Litwinów uwa¿any jest za bohatera � chcia³ uwolniæ Litwê
spod wp³ywów polskich). Niestety, po zamku nic nie zosta³o - uleg³
zniszczeniu bardzo szybko, podobnie jak pó�niejszy pa³ac. Tu na
zamku ks. Janusza 20.10.1655 r. zawarta  zosta³a przez Janusza
i Bogus³awa  tzw. ugoda kiejdañska, poddaj¹ca ca³¹ Litwê królowi
szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi. Ten fakt i pó�niejsze wyda-
rzenia i losy bohaterów opisa³ H. Sienkiewicz w �Potopie�. Nieste-
ty, my nie mogli�my zobaczyæ tego miejsca. Po zwiedzaniu powrót
do Kowna (ok. 60 km). Po obiadokolacji nasza gromadka spotyka-
³a siê na wspólnym biesiadowaniu i degustacji litewskich trunków.
Ca³kiem sympatyczne spotkanie.

01.05.2007 (wtorek). Dzi� ¿egnamy Kowno i udajemy siê
do Dyneburga (£otwa) na nocleg. Mijamy po³o¿ony u uj�cia
Wilii do Niemna odbudowany zamek. Oczywi�cie po drodze
mamy w planie postój (zwiedzanie) w kilku miejscowo�ciach.
Pierwszy krótki postój ponownie w Kiejdanach. Dalsza droga
wiedzie wzd³u¿ malowniczej doliny rzeki Niewia¿y, która wije
siê i tworzy urocze zakola (te tereny to �dolina Issy� Czes³awa
Mi³osza, który tu przebywa³). Przeje¿d¿amy przez krainê zwa-
ne Laud¹ i zatrzymujemy siê w Upicie. Ongi� miasteczko le¿¹-
ce nad rz. Upita, ok. 12 km od Poniewie¿a. Pierwsze wzmianki
pochodz¹ z 1254 r. By³ tu gród obronny (granica z Krzy¿aka-
mi), drewniany zamek. W³adys³aw Jagie³³o w r. 1413 ustanowi³
tu starostwo, a starostami byli przez kilka wieków magnaci li-
tewscy. Starostwo upickie by³o te¿ tzw. opraw¹ królowych �
Anny Austriaczki, ¿ony Zygmunta III i Eleonory, ¿ony Micha³a
Korybuta. Od po³owy XVII w. zaznacza siê upadek miastecz-
ka. Z Upity pochodzi³  pose³ tej ziemi W³adys³aw Siciñski, któ-
ry na polecenie Janusza Radziwi³³a w r. 1652 zerwa³ obrady
Sejmu � �liberum veto� (po raz pierwszy w dziejach RP - które
w nastêpnych latach powodowa³o anarchiê pañstwa). Siciñski
pochowany zosta³ w istniej¹cym do dzi� drewnianym ko�ció³-
ku. Wg �Potopu� do parafii w Upicie nale¿a³y Wodokty Oleñki
Bilewiczówny i Lubicz Andrzeja Kmicica. Tu pan Kmicic
�ukara³ ³yczków� i tu w ko�ciele odczytano list króla Jana Ka-
zimierza.

Po krótkim pobycie jedziemy dalej, obwodnic¹ mijamy Ponie-
wie¿, le¿¹cy nad Niewia¿¹, licz¹cy ponad 130 tys. mieszkañców.
Pierwsze wzmianki pochodz¹ z 1503 r. Mia-
³o status miasta królewskiego. O godz. 13.00
jeste�my w Bir¿ach. Jest to ma³e, rejonowe
miasteczko (ok. 16 tys. mieszkañców) nad
rzeczk¹ Apa�cia, w pobli¿u granicy z £otw¹
(ongi� z ziemiami Zakonu Kawalerów Mie-
czowych � pó�niej Kurlandia). Pierwsze
wzmianki w XV w. W drewnianym zamku
w 1415 r. przebywa³ król W³adys³aw Jagie³-
³o. Od 1492 r. w posiadaniu Radziwi³³ów (li-
nia bir¿añska do �mierci  ks. Boguslawa
w 1669 r. po czym przejmuje je linia nie-
�wieska Radziwi³³ów). Od 1811 r. w³a�cicie-
lami  Bir¿ zostaj¹ Tyszkiewicze. Stary zamek
wielokrotnie niszczony, szczególnie w okre-
sie wojen ze Szwedami, by³ odbudowywa-
ny. W pocz. XVI w. now¹ siedzibê wybudo-
wa³ Miko³aj �Rudy�. Zamek-pa³ac w obec-
nym kszta³cie zbudowa³ w 1586 r. Krzysztof
Miko³aj �Piorun�, a jego syn, równie¿
Krzysztof, ufortyfikowa³ potê¿ne wa³y, ba-
stiony, fosê, itp. Poni¿ej zamku zbudowano

sztuczne jezioro �Szyrwany� Na przeciwnym brzegu jeziora
Tyszkiewiczowie wybudowali pa³acyk istniej¹cy do dzi�.

Sam zamek po zawieruchach wojennych do naszych cza-
sów przetrwa³ jako ruina i dopiero w latach 70. XX w. zosta³
zrekonstruowany. W zamku przebywa³ równie¿ król szwedzki
Gustaw Adolf � w 1625 r. za³o¿y³ tu swoj¹ kwaterê. 9 marca
1701 r. spotkali siê tu August II Mocny i car Piotr I Wielki,
zawarli przymierze przeciw królowi Szwecji - Karolowi XII.
Ks. Janusz Radziwi³³ przed ugod¹ kiejdañsk¹ przekaza³ Bir¿e
Szwedom. W dniach 7-9 maja 1863 r. zosta³a tu stoczona bitwa
(niestety przegrana) z wojskami carskimi. W okresie rozbiorów
i w latach pó�niejszych los Bir¿ by³ podobny jak innych miast.
Obecnie w odrestaurowanym zamku jest biblioteka miejska
i muzeum krajoznawcze. W pobli¿u zamku znajduje siê ko-
�ció³ unicki fundacji Tyszkiewiczów. Wewn¹trz lo¿e z herbami
Tyszkiewiczów, a w podziemiach trumny fundatorów.  Ogl¹da-
my jeszcze pa³ac Tyszkiewiczów � obecnie dyrekcja fabryki
p³ótna lnianego.

O godz. 14.30 jedziemy dalej. Na trasie miêdzy Bir¿ami a
Rakiszkami nieco odbijamy z g³ównej trasy i zatrzymujemy siê
w Oniemuniu � tu znajduje siê zdewastowany pa³ac rodziny
Komarów � zbudowa³ go dziad naszego �p mistrza olimpijskie-
go W³adys³awa Komara. Ogl¹damy z ¿alem ten niegdy� ³adny
obiekt i jedziemy dalej. Mijamy Rakiszki, Obelai, Zarataj � tu
przekraczamy granicê litewsko-³otewsk¹ w ci¹gu 15 min. i po
ok. 30 km jeste�my w Dyneburgu. Na przedmie�ciach spotka-
nie z patrolem policji (przekroczenie szybko�ci � tylko poucze-
nie) i zatrzymujemy siê w Hotelu Dineburg � nowy, bardzo
przyzwoity, smaczna obiadokolacja. Spacer w pobli¿u hotelu.
Wieczorne pogaduszki i zas³u¿ony wypoczynek.

 02.05.2007 � (�roda). Kolejny dzieñ naszej eskapady. Dzi�
b. krótki pobyt w Dyneburgu i powrót na Litwê do Wilna. Dyne-
burg (Daugavpils, D�wiñsk) le¿y w Latgali (region £otwy) nad
rzek¹ D�win¹, liczy ok. 120 tys. mieszkañców, w tym ok. 19 tys.
Polaków (ko�ció³ polski pw Niepokalanego Poczêcia NMP z 1902
r., polska parafia, polska szko³a). Rozkwit miasta na prze³omie XIX
i XX w. Z tego okresu pochodz¹ istniej¹ce       (ró¿nych  wyznañ)
budowle sakralne. Przed wyjazdem odwiedzamy (za dworcem ko-
lejowym) wybudowany w r. 1992 pomnik ku czci polskich ¿o³nie-
rzy poleg³ych w walkach o miasto w 1920 r. - olbrzymi krzy¿
i tablice z nazwiskami poleg³ych. Na obrze¿u  miasta nad D�win¹
carowie Aleksander I i Miko³aj I wybudowali olbrzymi¹ twier-
dzê, której fragmenty � cytadela z fortyfikacjami i bastionami

Nowogródek - Dworek Mickiewicza
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zachowa³a siê do obecnych czasów.
Granica ³otewsko-litewska, kontrola to machniêcie rêk¹ � jechaæ

dalej. I znów jeste�my na Litwie. Jedziemy do Towian, ale po dro-
dze zatrzymujemy siê   w Wizunach, gdzie w ma³ym ko�ció³ku
pochowany zosta³ Krzysztof Miko³aj  �Piorun� Radziwi³³. Ko³o
ko�cio³a mocno uszkodzona tablica upamiêtniaj¹ca polskich ¿o³nie-
rzy poleg³ych w wojnie bolszewickiej. Jedziemy dalej i po krótkim
czasie jeste�my w Towianach. Zatrzymujemy siê przy po³o¿onym
na wzgórzu ko�ciele, a nastêpnie udajemy siê do po³o¿onego
w parku pa³acu. Ogromny, klasycystyczny pa³ac (z r. 1795) zacho-
wa³ siê w dobrym stanie do naszych czasów. By³ w³asno�ci¹ ró¿-
nych rodów, ale od roku 1910 sta³ siê w³asno�ci¹ Konstantego
Radziwi³³a (posag) i w rêkach Radziwi³³ów pozostawa³  do 1940 r.
Obecnie - w remoncie - jest prywatn¹ w³asno�ci¹.

I znowu jedziemy, ale tym razem ju¿ do Wilna. O godz. 14.30
jeste�my na miejscu. Spotkanie z przewodniczk¹, przemi³¹ pani¹
Jadwig¹ i zaczyna siê krótkie, bo zaledwie kilkugodzinne zwiedza-
nie. Wielu uczestników jest z tego niezadowolonych (ja jestem
w Wilnie po raz czwarty, wiêc jestem w komfortowej sytuacji).
Zwiedzamy ko�ció³ �w. Piotra i Paw³a na Antokolu,  cmentarz
na Rosie, katedrê z kryptami królewskimi i oczywi�cie Ostr¹
Bramê. To trochê ma³o, nawet dla mnie. Na nieszczê�cie zacz¹³
padaæ deszcz (zimno, wiatr i deszcz to nadmiar �szczê�cia�).
Na dodatek w knajpkach zabrak³o ju¿ ko³dunów i cepelinów,
a wiêc nici z litewskich potraw. Zadawalamy siê obiadokolacj¹
w hotelu �Panorama� (uprzednia nazwa �Bursztyn�) w pobli¿u
dworca kolejowego. Po odpoczynku atak na sklepy, trzeba
up³ynniæ lity, bo jutro jedziemy na Bia³oru�. Niestety, nadmiar
wycieczek nadwerê¿y³ sklepowe zapasy i by³y problemy z w³a-
�ciwym up³ynnieniem litów.

03.05.2007 (czwartek). Opuszczamy Wilno. Szkoda, ¿e byli-
�my tak krótko, bo to piêkne miasto, szczególnie urocze i pe³ne
polskich pami¹tek. W przysz³o�ci z polskimi �ladami mo¿e byæ
ró¿nie, gdy¿ firmy zagraniczne nabywaj¹ ró¿ne obiekty i znikaj¹
w nich (czy z nich) polskie �lady (dla nich to ma³o wa¿ne). Zwie-
dzamy i ogl¹damy to, co jeszcze jest. Jedziemy do przej�cia granicz-
nego  (po drodze mijamy Jaszuny zwi¹zane ze �niadeckimi),  So-
leczniki Wielkie (du¿e skupisko Polaków) po stronie litewskiej
i Bieniakonie po stronie bia³oruskiej. O godz. 9.30 jeste�my na
granicy, Litwini  puszczaj¹ nas po 5 minutach, za to Bia³orusini
trzymaj¹ 1 godz. i 45 min. Zatrzymujemy siê we wsi Bieniako-
nie, gdzie ko³o ko�cio³a jest grób Maryli Wereszczakówny�
Putkamerowej � wielkiej mi³o�ci Adama Mickiewicza. W bar-
dzo skromnym ko�ciele odbywa siê nabo¿eñstwo w jêzyku
polskim. Rozmawiamy z uczestniczk¹ nabo¿eñstwa o ich ¿y-
ciu, które na pewno nie jest ³atwe. Ta miejscowo�æ wi¹¿e siê
z moim dzieciñstwem; moi rodzice, jako nauczyciele pracowali
w szkole w pobliskich  Bilach i Konwaliszkach (gmina Dzie-
wieniszki, pow. Oszmiana, woj. wileñskie) do wrze�nia 1939 r.
Ze stacji PKP w Bieniakoniach je�dzili�my poci¹giem do Wil-
na, jak i do dziadków w Kieleckiem. Koniec ze wspomnienia-
mi.

Jedziemy dalej, zatrzymujemy siê na krótko na rynku rejo-
nowego miasteczka Woronowo. Nad podziw czysto i ³adnie.
Dla nas ciekawostka � pomnik Lenina. Przeje¿d¿amy przez
Lidê (miasto rejonowe) obok zamku zbudowanego przez ksiê-
cia litewskiego Gedymina na pocz. XIV w. Zamek obecnie jest
remontowany po uprzednich zniszczeniach (w Lidzie na prze-
³omie r. 1944/45 NKWD wiêzi³o mojego ojca za przynale¿no�æ
do AK). Kierujemy siê do Nowogródka, ale po drodze zaha-
czamy o Zdziêcio³, miasteczko rejonowe. Tu, nad rzeczk¹
Zdziêcio³ le¿y pa³ac Radziwi³³ów. Dobra te nale¿a³y kolejno do
Ostrogskich, Sapiehów i Poniatowskich, a od 1672 r. do koñca
XVIII w. do Radziwi³³ów. Pa³ac w po³. XVIII w. zosta³ wznie-

siony na miejscu dawnego zamku Ostrogskich. Wielokrotnie
przebudowywany, w czasie rozbiorów s³u¿y³ jako koszary,
w okresie miêdzywojennym mie�ci³a siê tu szko³a, a po II woj-
nie �wiatowej by³ szpital miejski. Obecnie mieszcz¹ siê w nim
ró¿ne instytucje medyczne. Po licznych przebudowach niewie-
le ma wspólnego z pa³acem. Po obiekcie oprowadza nas sym-
patyczny m³ody stomatolog. W miasteczku jest ko�ció³ kat.
fundacji podstolego litewskiego  Kazimierza Lwa Sapiehy z lat
1624 � 46, przebudowany w po³. XVIII w. kosztem Miko³aja
Faustyna Radziwi³³a i jego ¿ony Barbary z Zawiszów.

Pora na dalsz¹ drogê. Przeje¿d¿amy przez Nowogródek, ale
tu wrócimy. Zatrzymujemy siê we wsi Lubsza (dawna nazwa
Lubsza nad Niemnem). W³a�nie na wzgórzu nad Niemnem  Ra-
dziwi³³owie zbudowali zamek. Obecnie w budynku g³ównym
mie�ci siê szko³a, w oficynie w okresie miêdzywojennym
mieszka³y siostry zakonne. W remoncie jest jedyna pozosta³a
baszta i brama wjazdowa. Ze wzgórza zamkowego piêkny wi-
dok na dolinê Niemna. Po krótkim pobycie wracamy do Nowo-
gródka. Tu d³u¿szy postój. Nowogródek � miasto o bogatej
ponad 1000-letniej historii. Tu w X w. by³ pierwszy gród obron-
ny ksi¹¿¹t ruskich. Po zniszczeniach tatarskich odbudowa³ go
ks. Erdziwi³³, a w r. 1231 na zamku przyj¹³ chrzest ksi¹¿ê Men-
dog, który tu w r. 1252 koronowa³ siê na króla Litwy (jedyny
król w dziejach tego kraju). Zamek wielokrotnie oblegany,
niszczony przez kniaziów ruskich, Tatarów, Krzy¿aków na
prze³. XIV i XV w. odbudowany (murowany) i rozbudowany
przez Wielkiego Ksiêcia Witolda. W 1706 r. zamek zdobyty
i wysadzony w powietrze przez Szwedów. Do naszych czasów
zachowa³y siê ruiny dwóch wie¿, mury  obronne, wa³y ziemne
i g³êboka fosa. Ze wzgórza zamkowego roztacza siê rozleg³y
widok na okolicê (opisywan¹ przez Mickiewicza w �Pan Tade-
uszu�). U podnó¿a zamku le¿y ko�ció³ farny pw. Przemienie-
nia Pañskiego z XVIII w. zbudowany na miejscu ko�cio³a z k.
XIV w. Tu bra³ �lub W³adys³aw Jagie³³o z Zofi¹ Holszañsk¹
w 1422 r. Tu w lutym 1799 r. zosta³ ochrzczony  Adam Mickie-
wicz. W bocznej kaplicy znajduje siê cudowny obraz MB  No-
wogródzkiej, uwieczniony w inwokacji �Pana Tadeusza�.

Znajduje siê tu równie¿ sarkofag ze szcz¹tkami 11 zamordo-
wanych przez hitlerowców zakonnic (1 sierpnia 1943 r.), og³o-
szonych przez papie¿a Jana Paw³a II b³ogos³awionymi. Wa¿-
nym dla nas miejscem jest dworek Mickiewiczów, zbudowany
w 2. po³. XIX w. przez ojca poety � sêdziego Miko³aja Mickie-
wicza w miejsce zniszczonego przez po¿ar dworku z XVIII w.
Obecnie jest to Muzeum A. Mickiewicza (tu spêdzi³ dzieciñ-
stwo  i lata m³odzieñcze po przeprowadzce z Zaosia).

Z Mickiewiczem zwi¹zany jest równie¿ usypany na jego

Zamek - Mir
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cze�æ kopiec w pobli¿u wzgórza zamkowego. Z innych zabyt-
ków nale¿y wspomnieæ cerkiew z XV w., synagogê z XVII w.,
ko�ció³ i klasztor franciszkanów z XVIII w. � które na przestrzeni
lat przechodzi³y ró¿ne koleje. W okresie miêdzywojennym � od
1922 r. by³ siedzib¹ województwa (najmniejsze miasto wojewódz-
kie w II RP). Ma bogat¹ przesz³o�æ dzia³añ niepodleg³o�ciowych
w czasie II wojny �wiatowej (77 pu³k piechoty AK). Obecnie jest
miastem rejonowym, liczy ok. 30 tys. mieszkañców.

Koñczymy pobyt w Nowogródku i udajemy siê do odle-
g³ych o 50 km Baranowicz. Po drodze przeje¿d¿amy obok je-
ziora �wite� (podobno wysycha i zarasta), szkoda, ¿e nie za-
trzymali�my siê tam. Z boku pozosta³o Zaosie, gdzie urodzi³ siê
A. Mickiewicz (jest zrekonstruowany dworek � muzeum wiesz-
cza) i Tuhanowicze � rodzinna miejscowo�æ Maryli Wereszcza-
kówny, gdzie czêstym go�ciem by³ zakochany Adam. O godz.
19.15 jeste�my w Baranowiczach. Zakwaterowanie w Domu
Pielgrzyma oo. werbistów. £adne dwuosobowe pokoje, smacz-
na obiadokolacja i zas³u¿ony odpoczynek � tym razem bez
�nocnych rozmów rodaków�.

04.05.2007 (pi¹tek). W programie jest dotarcie do Piñska, ale
dopiero wieczorem. Przed opuszczeniem  Domu Pielgrzyma zagl¹-
damy do ko�cio³a, gdzie odbywa siê nabo¿eñstwo w jêzyku pol-
skim � mi³o to s³yszeæ. Jedziemy do Domu Polskiego. Pani El¿-
bieta Do³êga-Wrzosek, by³a dyrektor (jest na emeryturze, a jej
miejsce zajê³a córka � pani Teresa Sieliwoñczyk). S³uchamy
o �prywatnej wojnie o polsko�æ�. Pani El¿bieta opowiada
o Spo³ecznej Szkole Polskiej im. T. Reytana w Baranowiczach,
obchodz¹cej w tym roku 20-lecie dzia³alno�ci. Jedynej polskiej
szkole na Bia³orusi, która jeszcze jest niezale¿na od pañstwa.
Podziwiamy hart ducha grona pedagogicznego i tych rodziców
polskich dzieci, którzy nie ugiêli siê przed szykanami bia³oru-
skich w³adz (z ponad 600 dzieci w ci¹gu 2 lat zosta³o 341 � jak
bêdzie dalej?).  Odwiedzamy jedn¹ z klas podczas zajêæ � piêk-
nie nam �piewaj¹ (w szkole jest matura ze �piewu � chodzi
o tre�ci patriotyczne i polskie s³owa). Jeste�my pod wra¿eniem
tego spotkania. Otrzymujemy egzemplarze wydawanej gazety
szkolnej i ksi¹¿kê wydan¹ z okazji jubileuszu szko³y.

I jeszcze kilka zdañ o samych Baranowiczach, które rozwinê³y
siê dziêki budowie linii kolejowych. Otó¿ w 1870 r. na terenie
maj¹tku Rozwadowskich zbudowano ma³¹ stacyjkê kolejow¹,
wokó³ której powstawa³o osiedle i w³asnie w r. 1883 powsta³o tu
miasto. Z czasem powsta³ tu du¿y i wa¿ny wêze³ kolejowy.
W okresie miêdzywojennym Baranowicze by³y najwiêkszym mia-
stem (ok. 30 tys. mieszkañców) w woj. nowogródzkim. Stacjono-
wa³a tu Nowogródzka Brygada Kawalerii, której dowódc¹ by³ gen.
W³adys³aw Anders. I moja osobista refleksja � w tym mie�cie uro-
dzi³a siê moja ¿ona, tu pracowali jej rodzice, matka nauczycielka,
ojciec profesor gimnazjum. Ojciec zmobilizowany w sierpniu 1939
r. nie wróci³ z wojny, zosta³ wziêty do niewoli przez sowietów,
osadzony w obozie w Starobielsku, a w 1940 r. w Charkowie
zamordowany przez NKWD. Obecne Baranowicze to du¿e
miasto � ponad 180 tys. mieszkañców. Zabytków sprzed wie-
ków niestety nie ma.

Jedziemy dalej, do odleg³ego o 50 km Miru. Zatrzymujemy
siê u podnó¿a wzniesienia, na którym wznosi siê wspania³y za-
mek. Jest to zabytek klasy zerowej, wpisany na listê UNESCO.
Pierwszy zamek zbudowa³ w l. 1506-1510 marsza³ek litewski
Ilnicz. Od 1568 r. przeszed³ w rêce Radziwi³³ów i  dobra zosta³y
w³¹czone do ordynacji nie�wieskiej (od tego czasu ta linia u¿y-
wa tytu³u hrabiów na Mirze). Po �mierci Dominika Radziwi³³a
w r. 1813 Mir jako posag córki przechodzi w rêce ksi¹¿¹t nie-
mieckich. Od r. 1895 do 1940 pozostaje w rêkach ksiêcia �wia-
tope³k-Mirskiego. Zamek zosta³ wspaniale odbudowany ze
zniszczeñ i doprowadzony do obecnego kszta³tu. Otacza go
g³êboka fosa, stawy i kompleks parkowy. Na zamku przebywa-

li dostojni go�cie, m.in. Stanis³aw August Poniatowski, Hiero-
nim Bonaparte (1812 � walki francusko-rosyjskie). Po II woj-
nie �wiatowej popad³ w ruinê i dopiero w r. 1969 rozpoczêto
konserwacjê - prace remontowe trwaj¹ w dalszym ci¹gu. Obok
zamku znajduje siê kaplica grobowa �wiatope³k-Mirskich
z 1904 r. ze wspania³ym obrazem (ikon¹) Chrystusa � na ze-
wn¹trz nad wej�ciem.

Po pobycie na zamku jedziemy do miasteczka, które znane by³o
z tolerancji religijnej � wokó³ rynku sta³y: ko�ció³ katolicki,
cerkiew prawos³awna, meczet i synagoga. Odwiedzamy istnie-
j¹cy ko�ció³ katolicki fundacji Miko³aja Krzysztofa Radziwi³³a
�Sierotki� z l. 1599-1605, pod ko�cio³em krypta grobowa. Ko-
�ció³, jak prawie wszystkie na tych terenach, przechodzi³ ró¿ne
koleje (katolicki, unicki, zamkniêcia i  rabunek). Ko³o ko�cio³a
dwa groby ¿o³nierzy polskich poleg³ych w l. 1919 �1920.
W pobli¿u cerkiew prawos³awna z ok. 1700 r. fund. kanclerza
litewskiego ks. Karola Stanis³awa Radziwi³³a (te¿ ró¿ne okresy
� unicka, prawos³awna).

Koñczymy pobyt w Mirze, jedziemy do Nie�wie¿a oddalo-
nego o 45 km od Baranowicz. Nie�wie¿ to miasto rejonowe,
po³o¿one nad rzek¹ Usz¹. W XIII w. by³o w³asno�ci¹ rodu
Kiszków. W XVI w jako posag przechodzi w rêce Radziwi³³ów
i od r. 1533 staje siê ordynacj¹ nie�wiesk¹. W mie�cie trochê
zabytkowych obiektów,  np. Brama S³ucka z XVI w., przebu-
dowana w 1760 r. po rozebraniu murów miejskich, Ratusz
z 1569 r. oraz hale targowe - obiekty te by³y wielokrotnie prze-
budowywane (obecnie w ratuszu jest Dom Pioniera i Ucznia,
a w halach sklepy), barokowy Dom Gdañski z 1721 r.  W pobli-
¿u zamku znajduje siê pojezuicki ko�ció³ kat. pw. Bo¿ego Cia³a
(1584-1593) fundacji Miko³aja Krzysztofa Radziwi³³a �Sierot-
ki�. Wielokrotnie odbudowywany i przebudowywany, obecny
wystrój pochodzi z XVIII w. z czasów Micha³a Kazimierza Ra-
dziwi³³a �Rybeñki.� W l. 1622-1624 kaznodziej¹ i spowiedni-
kiem by³ tu jezuita, pó�niejszy  �wiêty Andrzej Bobola.

W ko�ciele s¹ nagrobki Radziwi³³ów � Miko³aja Krzysztofa
�Sierotki�, jego ¿ony Eufemii z Wi�niowieckich, synów � Miko³aja
i Krzysztofa Miko³aja i ksiê¿niczki Konstancji. Ponadto w o³tarzu
g³ównym jest ciekawy obraz Ostatniej Wieczerzy (przy okr¹g³ym
stole!), tablica po�wiêcona pamiêci poety Ludwika Kondratowicza
(W³adys³awa Syrokomli). W kryptach pod ko�cio³em pochowa-
nych jest 102 cz³onków rodu Radziwi³³ów � wszyscy w jednako-
wych drewnianych (brzozowych) trumnach, oplombowanych
plomb¹ z herbem Radziwi³³ów. Wszystkie jednakowe stoj¹ w kilku
rzêdach � robi to wra¿enie. W r. 1999 umieszczono tu przywiezion¹
z Londynu urnê z prochami ostatniego � 16. ordynata na Nie�wie¿u
� ks. Antoniego Radziwi³³a. Obok ko�cio³a stoi dzwonnica z 2. po³.
XVI w., pozosta³o�ci kolegium jezuickiego i plebania równie¿
z tego okresu (w mie�cie znajduje siê równie¿ ko�ció³ i klasztor
benedyktynek z koñca XVI w. fund. Radziwi³³a �Sierotki� � obiek-
ty przechodzi³y ró¿ne koleje � cerkiew, koszary, szko³a).

Kierujemy siê w kierunku zamku. Przechodzimy przez bra-
mê na teren parku (wstêp za biletami), alej¹ wysadzon¹ drze-
wami, po³o¿on¹ miêdzy dwoma stawami: Zamkowym i Dzi-
kim. Po kilkuset metrach podchodzimy pod zamek. Olbrzym,
wysoki obiekt, z wie¿ami, bram¹ wjazdow¹, mostem na fosie.
Có¿, na teren zamku nie mo¿emy wej�æ � remont (mie�ci siê tu
sanatorium), na zewn¹trz te¿ remont murów i wa³ów ziemnych.
Kontynuujemy spacer nad stawem Zamkowym i alejkami par-
ku � kompleks parkowy liczy ponad 100 ha powierzchni.

Nieco informacji o zamku. Otó¿ ponoæ w XII w. istnia³ tu
gród kniaziów miñskich, a od pocz. XV w. ksi¹¿¹t litewskich �
nie�wieskich. Pó�niej przez królów - Kazimierza Jagielloñczy-
ka i Aleksandra nadawany by³ ró¿nym rodom, by w r. 1513
wraz z posagiem Kiszczanki dostaæ siê w rêce Radziwi³³ów
i praktycznie pozostawa³æ w ich rêkach do 1939 r. Pierwszy na
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sta³e zamieszka³ tu Miko³aj �Czarny�, ale budowê ogromnego,
bastionowego zamku, na miejscu drewnianego zamku ojca
rozpocz¹³ w r. 1583 Miko³aj Krzysztof �Sierotka�. Zamek go-
�ci³ tu ró¿ne znakomito�ci m.in. królewicza W³adys³awa Wazê,
czy te¿ Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Podczas wojen ³u-
piony przez Szwedów i wojska carskie. Kolejni jego w³a�cicie-
le: Micha³ Kazimierz �Rybeñko� i Karol Stanis³aw �Panie Ko-
chanku� ponownie doprowadzali go do �wietno�ci. W roku
1926 odby³ siê tu �zjazd nie�wieski� ziemian z tego rejonu
z marsza³kiem Pi³sudzkim.

W 1939 r. Nie�wie¿ zajê³a Armia Czerwona, komendantem
sowieckim zosta³ W³odzimierz Sierotka (!!!), zastrzelony pó�-
niej przez hitlerowców. I jeszcze jedna informacja � otó¿ Ra-
dziwi³³ �Panie Kochanku� znany  by³ z ekstrawagancji. Znaj-
duj¹c¹ siê na przedmie�ciach Nie�wie¿a letni¹ rezydencjê
w Albie rozbudowa³ w formie altany, wykopano kana³y, po któ-
rych p³ywa³y ³odzie, zbudowa³  180 �chat wiejskich�, zwierzy-
niec, stawy rybne, itd. Tu odbywa³y siê ró¿ne festyny. Po �mier-
ci ksiêcia nast¹pi³ upadek Alby i do naszych czasów piêkny
park zamieni³ siê w las (80 ha), a z budowli niewiele zosta³o.

Koñczymy pobyt w Nie�wie¿u. Jedziemy do Klecka. Mia-
steczko niezbyt oddalone od Nie�wie¿a. Po Radziwi³³owskim
zamku pozosta³o nieco murowanych fundamentów. Jest jesz-
cze by³y ko�ció³ kat. � od dawna cerkiew prawos³awna, wybu-
dowany wraz z klasztorem dominikanów fundacji ks. Stanis³a-
wa Kazimierza Radziwi³³a z 1631 r. W czasach sowieckich mie-
�ci³ siê tu warsztat samochodowy. W Klecku mie�ci³a siê  �Or-
dynacja Klecka� Radziwi³³ów. Krótki spacer po tym zadbanym
miasteczku, wymiana walut na drobne zakupy (1 euro = 2850
rb, a 1 dolar = 2145 rubli). W r. 1506 wojsko polskie stoczy³o
pod Kleckiem zwyciêsk¹ bitwê z Tatarami.

O godz. 15.15 wyje¿d¿amy z Klecka. Przeje¿d¿amy przez
miasteczko rejonowe Lachowicze i skrêcamy na boczn¹ drogê
do Hruszówki (25 km od Baranowicz) i po ok. 12 km jeste�my
w tej miejscowo�ci. Tu urodzi³ siê, mieszka³ i zmar³ tragicznie
(pope³ni³ samobójstwo) Tadeusz Reytan (1742-1780), pose³
ziemi nowogródzkiej na Sejm Warszawski w 1773 r., który
sprzeciwia³ siê zatwierdzeniu przez Sejm I rozbioru Polski (ob-
raz Jana Matejki). W Hruszówce stoi zdewastowany dworek
rodziny Reytanów, wybudowany przez Józefa Reytana pod
koniec XIX w. w miejsce rozebranego,  a pochodz¹cego
z XVIII w. (w 1939 r. wdowa po Józefie zosta³a wywieziona na
Sybir - zm. w 1943 r. - a wnuk Tadeusza, Henryk Grabowski
zosta³ zamordowany przez ch³opów we wrze�niu 1939 r.
W dworku za czasów sowieckich mie�ci³ siê ko³choz. Obok
dworu stoi równie¿ zdewastowana oficyna, w której w l. 1775-
1780 mieszka³ chory psychicznie T. Reytan i tu pope³ni³ samo-
bójstwo 18.08.1780 r. Jego zw³oki, jako samobójcy, zosta³y po-
chowane w parku obok, w pobli¿u  dworu i dopiero w r. 1930
zosta³y przeniesione do kaplicy grobowej Reymontów, wybu-
dowanej przez H. Grabowskiego przed I wojn¹ �wiatow¹.

Obecnie  kaplica po³o¿ona w lesie, poza dworem, jest zde-
wastowana, trumna ze szcz¹tkami T. Reytana zaginê³a. Obok
kaplicy jest  tablica po�wiêcona pamiêci naszego bohatera na-
rodowego (mi³o�æ do Ojczyzny doprowadzi³a go do ob³êdu).
Przykro jest ogl¹daæ tak zdewastowane miejsca naszych  s³aw-
nych przodków i znakomitych polskich i litewskich rodów.
Jeszcze trochê i nic nie zostanie (ogl¹dajmy je, zwiedzajmy,
póki jeszcze s¹ �lady naszej polsko�ci na Kresach II RP).

I znowu jedziemy dalej, ponownie przez Lachowicze, Jan-
cewicze kierujemy siê do Piñska. Przeje¿d¿amy przez tereny
bagienne (po obu stronach szosy, mo¿e kierowca nie zjedzie na
bagna). Ciekawy widok. W ksi¹¿kach p. Auderskiej �Babie
lato� i �Ptasi go�ciniec� piêknie jest opisane ¿ycie ludzi na tere-
nach Polesia. Polecam. Przeje¿d¿amy przez Polesie Piñskie. Za-

trzymujemy siê (nieco w bok od g³ównego traktu) w miejsco-
wo�ci Chotymce � jest tu bardzo oryginalny cmentarz: groby
poszczególnych rodzin s¹ ogrodzone p³otkiem, wewn¹trz s¹
ma³e stoliki, na których mo¿na zobaczyæ ró¿ne przedmioty, np.
talerz, jab³ko, cukierki, zabawki dzieciêce, itp. Krzy¿e na gro-
bach mê¿czyzn s¹ przepasane haftowanymi rêczniczkami,
a kobiet równie¿ haftowanymi fartuszkami. Ciekawy obyczaj.
Wracamy na trasê. Przeje¿d¿amy przez ró¿ne miejscowo�ci,
coraz wiêksze i ³adniejsze  wioski, przez dop³ywy Prypeci
i wreszcie jeste�my w Piñsku (godz. 20.00) w hotelu �Prypeæ�.
Tradycyjnie po obiadokolacji i krótkim odpoczynku spacer na
nadbrze¿e rzeki Piny, piweczko w kawiarence na statku space-
rowym. I zas³u¿ony odpoczynek.

O5.05.2007 (sobota). Piñsk. Hotel �Prypeæ� i posi³ki przy-
zwoite. Miasto le¿¹ce nad rzek¹ Pin¹, ponad 130 tys. miesz-
kañców. Pierwsze wzmianki o Piñsku pochodz¹ z 1097 r., od
1316 r. w³¹czony do Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. W r.
1523 staje siê w³asno�ci¹ królowej Bony. W 1581 r. król Stefan
Batory nadaje prawa miejskie. W 1648 Kozacy, w 1655 Mo-
skale i Kozacy, w 1657 Kozacy niszcz¹ miasto. W 1793 � II
rozbiór Polski - Piñsk w³¹czony do Rosji. W latach 1919 � 1921
walki polsko�sowieckie o Piñsk. W r. 1921 Piñsk zostaje stoli-
c¹ województwa w II RP. 9.09.1939 r.  nalot samolotów hitle-
rowskich, 18.09. zatopienie flotylli rzecznej (piñskiej) Mary-
narki Wojennej, 20.09 - Piñsk zajmuje Armia Czerwona. Lata
1939 � 1944 - okupacja sowiecka i hitlerowska. W styczniu
1943 r. brawurowy atak partyzanckiego oddzia³u AK por. �Po-
nurego� na hitlerowskie wiêzienie. Od 1944 r. wcielony do
ZSRR, obecnie Bia³oru�.

Oto gar�æ informacji z bardzo bogatej historii miasta. Pora
powiedzieæ nieco o zabytkach. Zamek starosty królewskiego
zosta³ zburzony (w tym miejscu stoi pomnik Lenina), podobnie
jak zamek hetmana litewskiego ks. Micha³a Wi�niowieckiego.
Katedra unicka i klasztor franciszkanów  (obecnie kuria diece-
zjalna). W ko�ciele z 1706 r. (w miejsce drewnianego ko�cio³a
z 1396 r.,  ufundowanego przez ks. Zygmunta Kiejstutowicza)
s¹ trzy tablice w jêzyku polskim upamiêtniaj¹ce zamordowanie
przez hitlerowców w Janowie 22.01.1943 r. 30 zak³adników
w odwecie za atak AK na wiêzienie, tablica po�wiêcona pamiê-
ci bohaterskich marynarzy Flotylli Piñskiej oraz pomiêci za-
mordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej ksiê¿y. W by-
³ym kolegium  jezuitów fund. ks. Stanis³awa Albrychta Radzi-
wi³³a z lat 1651-75 instytucje kulturalne (w kolegium tym prze-
bywa³ misjonarz �w. Andrzej Bobola). Ko�ció³ jezuitów zosta³
wysadzony w powietrze.  W ko�ciele pw. Karola Boromeusza
(z 1770) mie�ci siê obecnie sala koncertowa. W pa³acu Butry-
mowiczów z 1784 r. mie�ci siê pa³ac m³odzie¿y. Podczas spa-
ceru na jednej z kamienic pozosta³, o dziwo, polski napis
�Goldberg. Sprzeda¿ komisowa. 1928�. I na koniec warto
wspomnieæ, ¿e z Piñska pochodzili, b¹d� tu przebywali m.in.
Adam Naruszewicz, Ryszard Kapu�ciñski, Chaim Weizmann �
prezydent Izraela, Golda Meir � premier Izraela, Andrzej Kon-
dratiuk i wielu innych znanych osób.

Po spacerze, o godz. 9.30 ¿egnamy Piñsk i kierujemy siê do
£ucka na Ukrainie. Przeje¿d¿amy most na Pinie, jedziemy dro-
g¹ w�ród bagien, przeje¿d¿amy kolejny most, tym razem na
Prypeci  - brzegi bagniste. Przeje¿d¿amy przez du¿¹ miejsco-
wo�æ £opatin (po pa³acu nic nie zosta³o), doje¿d¿amy do mia-
sta rejonowego Stolin. Tu zatrzymujemy siê i udajemy siê na
zwiedzanie parku krajobrazowego po³o¿onego na skarpie nad
rzek¹ Horyñ, a za³o¿onego w r. 1885 przez ksiê¿nê Mariê de
Castelani, ¿onê ks. Antoniego Fryderyka Radziwi³³a, ordynata
nie�wieskiego i kleckiego. Tu w Mañkiewiczach, obecnej dziel-
nicy Stolina by³ równie¿ piêkny pa³ac zbudowany przez ks.
Antoniego Fryderyka  w 1905 r. Niestety sp³on¹³ w czasie II
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W dniu 4 czerwca 2007 r. w lokalu  Krajowej Izby na propo-
zycjê czterech lekarzy wet. emerytów z  Warszawy odby³o siê
spotkanie wydelegowanych przez okrêgowe izby przedstawi-
cieli lek. wet. emerytów i rencistów. �l¹sk¹ Izbê reprezentowa-
li: przewodnicz¹cy Komisji Nadzwyczajnej ds. Emerytów
i Rencistów dr Zdzis³aw Sikora i cz³onkowie tej komisji, leka-
rze wet. Karol Piwowarek i Andrzej Szlichta.

Celem spotkania wg propozycji kolegów z Warszawy mia³o
byæ powo³anie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wet.
Emerytów i Rencistów. Niestety spotkanie by³o �le przygoto-
wane pod wzglêdem formalnoprawnym. Przedstawiciel grupy
warszawskiej, dr Stanis³aw Kowalski, bardzo mocno eksponu-
j¹cy swoj¹ osobê, stara³ siê narzuciæ zebranym swoje pomys³y,

nie uwzglêdniaj¹c uwag i propozycji innych osób. D¹¿y³ i trze-
ba przyznaæ, ¿e mu siê to uda³o, do powo³ania  stowarzyszenia
i wybrania jego w³adz, choæ z punktu widzenia prawa nie by³o
to zgodne z przepisami.

Uczestnicy wydelegowani przez okrêgowe izby nie byli
w wiêkszo�ci zorientowani co do zapisów (b. wadliwych) pro-
ponowanego statutu. G³osowania przeprowadzono w sposób
wadliwy i moim, i nie tylko moim zdaniem, przeprowadzone
wybory s¹ nieprawomocne,  zatem wybrane w³adze s¹ niefor-
malne i nie maj¹ mandatu do dzia³ania. Zg³aszane uwagi i kry-
tyczne wypowiedzi nie trafia³y do g³ównego organizatora i orê-
downika nowego pomys³u. Ataki dr. Kowalskiego na Fundacjê
�Senior�, jak i Krajow¹ Radê, niedopuszczanie do g³osu przed-

wojny �wiatowej, ruiny rozebrano  i nie ma �ladu po tym obiek-
cie. W parku znajduje siê pami¹tkowy g³az z tablic¹ po�wiêco-
ny ks. Marii, a ufundowany przez  syna � ks. Stanis³awa (zgin¹³
w czasie wojny w 1920 r, by³ adiutantem Marsza³ka Pi³sudzkie-
go. Podobny obelisk jest w parku zamkowym w Nie�wie¿u.
Jeszcze spojrzenie z wysokiego brzegu Horynia na rozleg³e
bagna po drugiej stronie i jedziemy dalej � do oddalonej o 13
km granicy bia³orusko�ukraiñskiej (Horodyszcze). Godz.
11.45 jeste�my na granicy. Bia³orusini puszczaj¹ nas po 50
min., a Ukraiñcy po ponad 1 godz. Jeszcze wymiana pieniêdzy
na hrywny i wyruszamy w dalsz¹ drogê. Jedziemy przez tzw.
Polesie Ukraiñskie. Zauwa¿alne s¹ ró¿nice w jako�ci dróg � na
Bia³orusi, o dziwo, znacznie lepsze. Drogi na du¿ych odcin-
kach obsadzone drzewami � pozosta³o�ci socjalizmu. Pola ob-
siane, wioski w miarê kilometrów wiêksze i ³adniejsze. Prze-
je¿d¿amy przez rz. Horyñ. Mijamy Sarny (domy stare, nieco
mniej nowego budownictwa), rzeka S³ucz. W r. 1936 miêdzy
rz. Horyñ i  rz. S³ucz wybudowano fortyfikacje obronne,
w dniach 17 � 20.09.1939 r. toczy³y siê tu ciê¿kie walki z So-
wietami.

Dalsza trasa to Kostopole, Równe i o 18.00 zatrzymujemy
siê na nieco d³u¿ej w O³yce. Ma³a miejscowo�æ (ok. 3,5 tys.
mieszkañców) nad rzek¹ Putyrkówk¹, dop³ywem Horynia.
Pierwsze wzmianki z 1149 r. W 1533 r. przesz³a od Kiszków
w rêce Radziwi³³ów a¿ do II wojny �wiatowej. W 1648 znisz-
czona przez Kozaków, odbudowana i w r. 1654 uzyska³a prawa
miejskie. Siedziba  Ordynacji O³yckiej. Wa¿nym zabytkiem jest
zamek zbudowany w 1554 r. przez ks. Miko³aja �Czarnego�
Radziwi³³a. Potê¿na twierdza (200 armat) czêsto oblegana przez
Tatarów, Turków, Kozaków. Poddawany remontom i zmianom
przetrwa³ jako rezydencja Radziwi³³ów do upadku II RP. Po II
wojnie �w. i obecnie - szpital psychiatryczny. Zamek otaczaj¹
wa³y ziemne. W pobli¿u zamku kolegiata �w. Trójcy wzniesio-
na w l. 1635-1640 przez ks. Albrechta Radziwi³³a. Bogato wy-
posa¿ona �wi¹tynia zniszczona przez Rosjan, ograbiona pod-
czas I wojny, po r. 1945 kompletnie zdewastowana przez So-
wietów. Od kilku lat trwa remont. To  najwa¿niejsze zabytki,
które zobaczyli�my w O³yce. Po wypiciu autentycznie dobrej
kawy jedziemy do pobliskiego £ucka i o godz. 19.30 jeste�my
w hotelu. Po obiadokolacji wypad na miasto, w pobli¿u hotelu.
Drobne zakupy produktów firmy �Niemirow� � wszak jutro
wracamy do kraju. Nasza grupa urz¹dza sobie po¿egnalne spo-
tkanie � trochê przeci¹gnê³o siê.

06.05.2007 (sobota). Dzieñ przeznaczony na powrót, ale po
�niadaniu krótki spacer po £ucku, a w zasadzie do katedry i na

zamek. £uck to du¿e (ponad 220 tys. mieszkañców) miasto
obwodowe na Wo³yniu (w II RP miasto wojewódzkie). Jest jed-
nym z najstarszych miast na Wo³yniu. Jego pocz¹tki siêgaj¹ XI
w. i ma bogat¹ historiê. Przechodzi³ ró¿ne koleje. Nie wdaj¹c
siê w szczegó³y wspomnê, ¿e w 1320 r. zosta³ w³¹czony do
Litwy, a w 1349 r. Kazimierz Wielki w³¹czy³ £uck do Korony.
Pó�niej wiadomo - rozbiory, wojny �wiatowe, II RP, ZSRR
i wolna Ukraina. Historia skomplikowana, tak  jak wiêkszo�ci
miast na tych terenach. A oto gar�æ informacji o zamku i kate-
drze. Zamek Górny (Zamek Lubarta) wznosi siê na wzgórzu
w zakolu rzeki Styr. Zamek murowany wzniós³ po r. 1340 ks.
Lubart,  syn Gedymina. Przechodzi³ ró¿ne okresy, ale od XVIII
w. ma obecny wygl¹d. Od kilku lat w konserwacji. W pobli¿u
zamku stoi katedra kat. pw. �w. Aposto³ów Piotra i Paw³a, zbu-
dowana wraz z kompleksem klasztoru jezuitów  w l. 1616-
1640, w XVIII w. nieco przebudowana. W 1948 r. w³adze ra-
dzieckie zamknê³y ko�ció³, a w r. 1970 zrobiono tu magazyn,
 a nast. Muzeum Ateizmu. W r. 1991 ko�ció³ zwrócono wier-
nym. Odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa w jêzyku polskim.

I tak po telegraficznej informacji o £ucku (bo te¿ tyle trwa³o
jego zwiedzanie - szkoda), jedziemy do granicy ukraiñsko-pol-
skiej. Po nieca³ej godzinie postoju jeste�my w Polsce. Znan¹
tras¹ przez Che³m, Lublin (za  Lublinem karczma �Bida� i so-
lidny, nareszcie �nasz� posi³ek), Warszawa. £ód� i ok. 1.00
w nocy jeste�my w Czêstochowie. Po ponad 3 tys. km. wresz-
cie w domu.

Teraz pora na kilka uwag i refleksji. Pogoda (zimno, a nawet
b. zimno, wiatr) trochê popsu³a nastroje wycieczkowe. Tak¿e
organizacja i informacja kula³a. Nie wszyscy uczestnicy mog¹
byæ zadowoleni. Ja by³em w lepszej sytuacji, gdy¿ by³ to mój
szósty wyjazd na ulubione Kresy. Zobaczy³em wa¿niejsze re-
jony i miejscowo�ci zwi¹zane z histori¹ Polski i literatur¹. I z
tego jestem zadowolony. Mo¿e w przysz³o�ci nie bêdzie mo¿-
na wielu obiektów zobaczyæ, bo ulegn¹ dalszej dewastacji. Ja
ju¿ je widzia³em i mam pojêcie jak wygl¹da³y.

W opisie tej wycieczki mo¿e poda³em zbyt du¿o szczególi-
ków historycznych, có¿ - zawsze bardzo ciekawi³a mnie histo-
ria. Wybaczcie, je¿eli by³o to nudne. Mog³y siê równie¿ wkra�æ
jakie� b³êdy czy nie�cis³o�ci, nie jestem zawodowcem, ale
amatorem. Korzysta³em z ró¿nych �róde³ informacji: przewod-
niki, encyklopedie, Internet, przekazy pilota. Mog³em �le us³y-
szeæ, czy te¿ �le zobaczyæ. Ale mimo wszystko, mo¿e to
wszystko kogo� zaciekawi.

Czêstochowa, czerwiec 2007
Andrzej  Szlichta

O CO  TU  CHODZI ?
Jak powo³ano Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Emerytów i Rencistów.
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stawiciela KR, wiceprezesa dr. M. Tomaszewskiego i prezesa
Fundacji �Senior� dr. M. Konopy dawa³o do my�lenia. Wygl¹-
da na to, ¿e tworzenie nowej struktury ma charakter ambicjo-
nalny, bo jako� trudno doszukaæ siê innego uzasadnienia. Dzia-
³aj¹c w sposób nieprzemy�lany mo¿na wiêcej straciæ ni¿ zy-
skaæ, tym bardziej, ¿e proponowane rozwi¹zania  finansowe
nowego stowarzyszenia to mrzonki (sk³adki emerytów, dotacje
ze strony izb, darowizny i sponsorzy). Lepiej, aby tego typu
fundusze zosta³y skierowane na Fundacjê �Senior�, która ma
podstawy prawne  dzia³ania (zarejestrowana w s¹dzie). Tak
wiêc, w naszym przekonaniu, ambicje �warszawiaków� prze-
wa¿y³y nad merytorycznymi zasadami.

Warto równie¿ po�wiêciæ kilka s³ów  �g³osowaniom� i �wy-
borom�. Tylu  pope³nionych b³êdów formalnych na zebraniach
tego typu nie widzia³em od wielu, wielu lat, np. powo³anie sto-
warzyszenia bez znajomo�ci statutu, g³osowanie kto jest za, bez
pytania kto przeciw, kto wstrzyma³ siê. Wybór �Rady� i �Za-
rz¹du� na podobnych zasadach. Przecie¿ to farsa. A gdzie ko-
mitet za³o¿ycielski�? Gdzie projekt statutu i jego rejestracja
w s¹dzie? Mo¿na by jeszcze d³ugo zadawaæ tego typu pytania
� có¿, to wszystko nie trafia³o do organizatorów. Sta³o siê po
ich my�li, zaspokoili swoje ambicje. Ale czy na pewno? Komu
w³a�ciwie ma to s³u¿yæ? Emerytom? W¹tpiê.

A co na to nasi przedstawiciele? Zg³aszali swoje uwagi,
z wy¿ej wym. wzglêdów - bez efektu. Postanowili�my �daæ siê

wybraæ do w³adz�, aby skierowaæ dzia³ania na w³a�ciwe �cie¿-
ki. Kol. Zdzis³aw Sikor zosta³ cz³onkiem �Rady�, a Andrzej
Szlichta cz³onkiem �Zarz¹du�. Pierwsze �posiedzenia tych
w³adz� nie przekona³y organizatorów, ¿e nie ma sensu zak³a-
daæ nowej organizacji i ¿e wszystkie czynno�ci (g³osowania
i wybory) s¹ niezgodne z przepisami prawa. Postanowili�my
zrezygnowaæ z udzia³u i dzia³ania w tej organizacji. Ciekaw
jestem jak - po zastanowieniu - postanowi¹ przedstawiciele in-
nych Izb.

Czy trzeba by³o jechaæ na to spotkanie? My�lê ¿e tak. Pos³u-
chali�my, co maj¹ inni emeryci do powiedzenia. Szkoda, ¿e or-
ganizatorzy nie chcieli tego s³uchaæ. Wynika z tego, ¿e mieli
tylko jeden cel � powo³aæ i zasi¹�æ we w³adzach stowarzysze-
nia (to by³o widoczne). Wiêkszo�æ obecnych na sali emerytów
by³a zdezorientowana i chyba nie bardzo wiedzia³a o co tu cho-
dzi. Z przedstawionymi za³o¿eniami daleko siê �nie zajedzie�
Takie jest moje przekonanie. Po co trwoniæ i tak skromne fun-
dusze na nierealne pomys³y.

Mam nadziejê, ¿e nasza Izba bêdzie w dalszym ci¹gu wspie-
ra³a dzia³ania �rodzimych� emerytów. By³oby piêknie, gdyby
wiêksze grono kole¿anek i kolegów emerytów chcia³o w³¹czyæ
siê we wspólne dzia³ania

Czêstochowa, czerwiec 2007
Andrzej  Szlichta

- Koniec sezonu urlopowego. Czy w tym �ogórkowym�
sezonie tak¿e u OROZ by³o spokojniej?

M.L. Tegoroczne lato w odró¿nieniu od poprzedniego up³y-
nê³o rzecznikom bardzo spokojnie. Dokañczali�my sprawy
sprzed wakacji, a nowych skarg wp³ynê³o zaledwie kilka. Do
s¹du skierowali�my sze�æ wniosków o ukaranie, w jednym
przypadku wydano odmowê wszczêcia postêpowania wyja-
�niaj¹cego. Sprawy, które ostatnio prowadzimy dotycz¹ przede
wszystkim braku nadzoru lekarza weterynarii nad prac¹ techni-
ków oraz wykonywania us³ug weterynaryjnych w niezareje-
strowanych zak³adach leczniczych. Tak¿e po raz kolejny poja-
wiaj¹ siê nieprawid³owo�ci w niew³a�ciwym reklamowaniu siê
w Internecie, ksi¹¿kach telefonicznych, ulotkach reklamowych
i plakatach.

- Czy wiele jest spraw, w których obwiniony nie stosuje siê
do przepisów, pomimo uznania go winnym?

M.L. Jedn¹ sprawê kolejny ju¿ raz skierowali�my do policji
z zawiadomieniem o pope³nieniu wykroczenia. Sprawa ta do-
tyczy jednego z zak³adów leczniczych, który dzia³a bez reje-
stracji, prowadzony jest przez osobê niebêd¹c¹ lekarzem wete-
rynarii i w zak³adzie tym brak jest zatrudnionego lekarza wete-
rynarii.

- Czy tylko lekarze lub nasi klienci sk³adaj¹ skargi do
OROZ?

M.L. Postêpowanie przed Rzecznikiem Odpowiedzialno�ci
Cywilnej jest tajne. W ostatnim czasie trafi³a do rzecznika spra-
wa, w której trudno by³o zachowaæ tê tajno�æ, poniewa¿ w³a-
�ciciel z³o¿y³ skargê prawie dwa lata od zdarzenia, a w tym
czasie sprawa by³a opisywana na forach internetowych. W³a-
�ciciel nie z³o¿y³ tej skargi bezpo�rednio do rzecznika, ale przez
Rzecznika Praw Konsumentów w DH Skarbek w Katowicach.
Jedna ze skarg trafi³a do nas równie¿ z Pañstwowej Inspekcji
Handlowej.

Z PIERWSZEJ RÊKI
Informacji udziela lek. wet. Miros³awa Lewicka OROZ.

- A jak widz¹ nas lekarze medycyny ludzkiej?
M.L. W ostatnim czasie wiele skarg jest kierowanych do

rzecznika przez lekarzy medycyny. Nie dotycz¹ one mo¿e do-
k³adnie b³êdów w sztuce lekarskiej, ale ró¿nic w procedurach
stosowanych w leczeniu ludzi i zwierz¹t. Oto dwa przyk³ady.
W pierwszej sprawie lekarz medycyny z³o¿y³ skargê dotycz¹c¹
niemo¿no�ci uzyskania preparatu histopatologicznego po ba-
daniu w jednym z zak³adów leczniczych. Preparat ten zosta³
zniszczony po zakoñczeniu leczenia psa i jego pó�niejszej eu-
tanazji. Poniewa¿ nie obowi¹zuje u nas procedura przechowy-
wania preparatów histopatologicznych do dziesiêciu lat, jak ma
to miejsce w medycynie ludzkiej, nie by³o podstaw do wszczê-
cia postêpowania. W drugiej sprawie lekarz medycyny, po za-
siêgniêciu informacji, nie z³o¿y³ skargi do rzecznika, ale z³o¿y³
zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa, a dotyczy³a ta spra-
wa nieprawid³owo�ci w przygotowaniu, podawaniu i przecho-
wywaniu leków cytostatycznych. W zak³adach leczniczych,
równie¿ weterynaryjnych, je¿eli chodzi o stosowanie leków cy-
tostatycznych u zwierz¹t obowi¹zuj¹ nas dwa akty prawne: roz-
porz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. (Dz.
U. z dnia 22 wrze�nia 2000 r.) oraz rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. (Dz. U.
z dnia 12 lipca 1996 r.). Mo¿e przytoczê kilka wa¿nych wska-
zówek z tych rozporz¹dzeñ:

· Przygotowywanie leków cytostatycznych powinno byæ
dokonywane w wydzielonym pomieszczeniu, wyposa¿onym
w lo¿ê laminarn¹ do pracy z tymi lekami.

· Pomieszczenia, w których przechowuje siê leki, powin-
ny posiadaæ wentylacjê mechaniczn¹, zapewniaj¹c¹ dziesiêcio-
krotn¹ wymianê powietrza w ci¹gu godziny. Ich lokalizacja
musi byæ z dala od zaplecza socjalnego i nie mo¿e byæ w ci¹gu
komunikacyjnym s³u¿¹cym do ruchu pacjentów.

· Leki nale¿y rozpuszczaæ i podawaæ z u¿yciem rêkawi-

NASZE SPRAWY
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czek, fartuchów, okularów, czepków i masek, a sprzêt medycz-
ny i sposób podawania powinny zapobiegaæ wydostawaniu siê
leku na zewn¹trz.

· Niedozwolona jest praca z lekami cytostatycznymi ko-
biet w ci¹¿y, karmi¹cych, a tak¿e osób nara¿onych pó�niej na
promieniowanie jonizuj¹ce.

· W zak³adzie leczniczym, w pomieszczeniach, gdzie
stosuje siê leki cytostatyczne powinny zostaæ umieszczone do-
k³adne instrukcje z zasadami ich stosowania.

To tylko kilka z najwa¿niejszych wskazówek, a wracaj¹c do
naszej sprawy: lekarz medycyny zwróci³ uwagê na stosowanie
leku cytostatycznego w obecno�ci innych pacjentów i ich w³a-
�cicieli, w pomieszczeniu ogólnodostêpnym zak³adu lecznicze-

go, gdzie w czasie podawania leku byli przyjmowani inni pa-
cjenci.

- Czy¿by nie by³o ¿adnych nieporozumieñ w czasie szcze-
pieñ przeciw w�ciekli�nie?

M.L. Jak zwykle po sezonie wiosennym szczepieñ przeciw-
ko w�ciekli�nie mieli�my falê skarg dotycz¹cych nieprawid³o-
wo�ci w organizacji akcji szczepieñ, wchodzenia sobie w teren,
nieprawid³owego oplakatowania, przejmowania punktów
szczepieñ.

- Dziêkujê, za kolejn¹ gar�æ informacji, które - mam na-
dziejê - dzia³aj¹ tak¿e jako przestroga i nauka dla nas
wszystkich.

Rozmawia³: Andrzej Alweil

ZOBACZCIE  I  ZASTANÓWCIE  SIÊ
Napisa³em to, poniewa¿ spotykam siê z zatrwa¿aj¹c¹ niewiedz¹ dotycz¹c¹ historii

Powstania Warszawskiego, zarówno w�ród najm³odszego pokolenia,
ale tak¿e wsród wielu naszych m³odych kole¿anek i kolegów.

Od pewnego czasu (nie podejmujê siê powiedzieæ od jak
dawna) toczy siê dyskusja, z ró¿nym nasileniem, na temat pa-
triotyzmu, a w³a�ciwie braku patriotyzmu. Szczególnie �obry-
wa� siê m³odemu pokoleniu i m³odzie¿y szkolnej. Czy s³usz-
nie? Czy naprawdê s¹ tacy �li i nieczuli? A mo¿e zarówno ro-
dzice, jak i nauczyciele zbyt ma³o tego typu warto�ci im prze-
kazali? A jaki przyk³ad daj¹ im obecnie rodzice, nauczyciele,
w³adze (choæby rz¹d), Sejm? Autorytety typu min. Giertycha
i jego rozporz¹dzenia nie wyrobi¹ cech patriotyzmu. Do tego
trzeba czego� wiêcej � serca i prawdy  w nauczaniu naszych
dziejów, nie fa³szowania ich i potêpiania, przez co trochê inn¹

opcjê polityczn¹. Wielka w tym rola pedagogów, by chcieli nie
tylko �odrabiaæ� lekcje historii, ale serdecznie i z pasj¹ podej�æ
do naszej skomplikowanej historii. Wtedy bêdzie mo¿na mó-
wiæ o przekazywaniu m³odemu pokoleniu warto�ci patriotycz-
nych. Suche  fakty i cyfry w obecnych czasach nie trafiaj¹ do
wyobra�ni m³odych. Trzeba mówiæ i pokazywaæ. ¯yjemy
w dobie telewizji, komputerów i Internetu, trzeba to wykorzy-
stywaæ.

Kiedy�, po latach niewoli, prócz rodziców i nauczycieli
wielk¹ rolê odgrywa³y organizacje m³odzie¿owe, jak np. ZHP,
Sokó³. M³odzie¿y wpajano piêkne idea³y wraz ze s³owami pio-
senki ...��wiêta mi³o�ci kochanej Ojczyzny...�.  Dzia³ania tego
typu przynios³y wymierne efekty w tragicznych latach ostatniej
wojny �wiatowej, a szczególnie w dniach Powstania Warszaw-
skiego w 1944 r. Dzi� w Warszawie pe³no jest pomników i ta-
blic upamiêtniaj¹cych te tragiczne, a zarazem bohaterskie dni
walki o wolno�æ, walki o Polskê. Warszawiacy mog¹  codzien-
nie zwróciæ swoj¹ uwagê na te upamiêtnione miejsca i przynaj-
mniej czasem  pomy�leæ o przesz³o�ci. My, mieszkaj¹cy poza
stolic¹, nie mamy takich namacalnych dowodów przypomina-
j¹cych tragiczne chwile z naszej przesz³o�ci. Pozostaje nam li-
teratura i ewentualny wyjazd do stolicy, aby zobaczyæ te miej-
sca, a przede wszystkim powinni�my odwiedziæ Muzeum Po-
wstania Warszawskiego 1944.

W³a�nie to muzeum otwarte zosta³o w przeddzieñ 60. rocz-

Gmach Muzeum Powstania Warszawskiego
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REFLEKSJE

nicy wybuchu powstania, tzn. 31 lipca 2004 r. Jego zwiedzanie
to prawdziwa lekcja historii naszych okupacyjnych lat i pierw-
szych miesiêcy powojennych. Ale to nie tylko lekcja historii,
ale równie¿ lekcja patriotyzmu i jednocze�nie ho³d z³o¿ony ty-
si¹com bohaterskiej powstañczej m³odzie¿y, a tak¿e setkom
tysiêcy cywilnej ludno�ci Warszawy. Zobaczmy to muzeum,
poka¿my je naszym dzieciom, namówmy na jego zwiedzenie
naszych krewnych i znajomych, niech to, co zobacz¹ spowo-
duje  chwilê zadumy i refleksji.

Muzeum mie�ci siê przy ul. Grzybowskiej, w przystosowa-
nym do tego celu budynku dawnej zajezdni tramwajowej. Na
kilku kondygnacjach mieszcz¹ siê ekspozycje dotycz¹ce nie
tylko powstania, ale tak¿e ¿ycia w okupowanej przez hitlerow-
ców Warszawie. Poszczególne dzia³y prezentuj¹ zdjêcia z wy-
darzeñ na ulicach Warszawy, oryginalne  obwieszczenia oku-
panta (z listami rozstrzelanych) itp. materia³y dotycz¹ce ekster-
minacji ¯ydów - getto i powstanie w getcie. Dni  Powstania
Warszawskiego � walka z okupantem hitlerowskim, ¿ycie po-

wstañców i ludno�ci cywilnej w walcz¹cej stolicy. Powstañcze
kroniki filmowe, broñ, zdjêcia - roze�miane twarze  m³odych
dziewcz¹t i ch³opców, ³¹czniczek, sanitariuszek i kilkunastolet-
nich harcerzy. Ich osobiste pami¹tki, które zachowa³y siê z tych
tragicznych dni, czy te¿ wspomnienia tych, którzy prze¿yli. Jest
te¿ dzia³ po�wiêcony dowódcom powstania, a tak¿e czo³owym
politykom - przedstawicielom rz¹du londyñskiego: ich ¿ycio-
rysy i losy powojenne, jak¿e czêsto tragiczne. Ekspozycja do-
tyczy równie¿ pierwszych lat powojennych � okresu stalinow-
skiego terroru i prze�ladowañ AK-owców. W dziale omawiaj¹-
cym pomoc aliantów jest pokazany samolot Liberator, który
zrzuca³ pojemniki nad Warszaw¹ oraz dzia³ania I Armii WP na
Czerniakowie.

Oczywi�cie nie mog³o siê obej�æ bez pokazanie hitlerow-
skich dowódców � katów ludno�ci okupowanego miasta. Aby
zrozumieæ ca³¹ tragediê powstañców trzeba równie¿ przej�æ
kilkadziesi¹t metrów odtworzonymi kana³ami. Atmosferê po-
g³êbiaj¹ odg³osy huku strza³ów, bomb, wyj¹cych niemieckich
samolotów, krzyki ludno�ci i �piewane powstañcze piosenki.
Teren muzeum otoczony jest �murem pamiêci�. Na umocowa-
nych na nim granitowych p³ytach wyryte s¹ nazwiska 6 tys.
powstañców, którzy zginêli i nie maj¹ swoich mogi³, a tych na-
zwisk ma byæ 10 tysiêcy. We wnêce muru umieszczony jest
dzwon �Monter�, po�wiêcony dowódcy powstania pu³kowni-
kowi., pó�niej gen. Antoniemu Chru�cielowi ps. �Monter�.

Nie da siê w kilku zdaniach przekazaæ wszystkich informa-
cji przedstawionych w ekspozycjach muzeum. To trzeba same-
mu zobaczyæ, aby wiele zrozumieæ. Zobaczyæ powinni wszy-
scy, niezale¿nie od w³asnej oceny potrzeby powstania i opcji
politycznej. M³odzi powstañcy nie szczêdzili krwi dla Ojczy-
zny i nie zastanawiali siê nad politycznymi rozgrywkami. Po
prostu walczyli i choæ, niestety, ginêli, to z podniesionym czo-
³em.

Napisa³em ten tekst poniewa¿ spotykam siê z zatrwa¿aj¹c¹
niewiedz¹ dotycz¹c¹ tych zagadnieñ, zarówno w�ród najm³od-
szego pokolenia, ale tak¿e w�ród wielu naszych m³odych kole-
¿anek i kolegów.

I ju¿ ca³kiem na zakoñczenie - muzeum odwiedzi³o ju¿ po-
nad 1,5 miliona
osób, szczególnie
du¿o jest zwiedza-
j¹cych w dni �wi¹-
teczne i wolne od
pracy. Jest sporo
wycieczek m³o-
dzie¿y szkolnej, co
cieszy, ale s¹ te¿
wycieczki przed-
szkolaków!? � co
widzia³em na w³a-
sne oczy. Mo¿e ta
informacja zmobi-
lizuje cz³onków
naszej korporacji,
(a mo¿e  Izba zor-
ganizuje wyjazd do
muzeum!? Mo¿e
nie by³by to taki
z³y pomys³.

Andrzej  Szlichta
Czêstochowa, lipiec

2007

Dzwon �Monter� - Muzeum Powstania Warszawskiego

�Mur pamiêci� -
Muzeum Powstania

Warszawskiego
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OFERTY PRACY

vPrzyjmê do pracy lekarza weterynarii, Lecznica Weterynaryjna, Siemianowice �l¹skie
tel. 032 228 72 24, 501 329 192
Aktualizacja: 12.09.2007

v Przyjmê do pracy technika weterynarii w Klinice Weterynaryjnej �Brynów�.
Katowice Tel.  032 251-75-30
Aktualizacja: 12.09.2007

v PILNE! Przyjmê do pracy lekarzy weterynarii i sta¿ystów.
Przychodnia Weterynaryjna
Sosnowiec ul. Zamkowa 8a
Tel. 032 266 12 88
Aktualizacja: 12.09.2007

v Przychodnia Weterynaryjna �Labrador�, Katowice, ul. Za³êska Ha³da 19
poszukuje lekarza weterynarii na stanowisko kierownika przychodni.
Godziny pracy 10.00-16.00, w soboty 10.00-14.00, warunki finansowe do uzgodnienia.
Telefon kontaktowy: 032 254 49 96, 502 526 677
Aktualizacja: 12.09.2007

v Przyjmê lekarza weterynarii oraz technika weterynarii do pracy w przychodniach w
Chorzowie oraz Rudzie �l. Przychodnie te s¹ ju¿ d³ugo na rynku us³ug weterynaryjnych.
Maj¹ ju¿ swoj¹ ugruntowan¹ pozycjê. Mile widziana osoba, która oprócz merytorycz-
nych umiejêtno�ci ma te¿ zdolno�ci menad¿erskie oraz �wie¿e pomys³y na dalszy rozwój
tych zak³adów.
Tel. 602 230 922
Aktualizacja: 12.09.2007

v Przyjmê lekarza weterynarii na sta¿, do pracy
Przychodnia Weterynaryjna �Bafir� w Czeladzi,
Tel. 0607 132 535
Aktualizacja: 12.09.2007

v Gabinet Weterynaryjny Mys³owice, ul. E. Plater 6
zatrudni lekarza weterynarii.
Tel. 032 - 222 58 67, 0501 955 017
Aktualizacja: 12.09.2007

v Przyjmê do pracy lub na sta¿ lekarza weterynarii.
Przychodnia dla Zwierz¹t �Alaskan�, Bêdzin.
Tel. 032 761 40 91
Aktualizacja: 12.09.2007

ODST¥PIE PRAKTYKÊ
v Odst¹piê praktykê weterynaryjn¹ w Che³mie �l¹skim, tel. 509 378 286.

NASZE SPRAWY
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NAJBLI¯SZE SPOTKANIA I SZKOLENIA

Szkolenie z onkologii

W dniu 16.09.2007 r. w Sali Konferencyjnej WIW w Katowicach, ul. Brynowska 25a, w godz.
10.00-18.00 odbêdzie siê szkolenie na temat: �Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych
skóry i ch³oniaków u ma³ych zwierz¹t.�

Szkolenie prowadziæ bêd¹: dr Jaros³aw Popiel, dr Wojciech Hildebrand, dr Stanis³aw Dzimira
z Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UP Wroc³aw.

Wstêp wolny. Serdecznie zapraszamy!

�wiêto Lekarzy Weterynarii

W dniu 6 pa�dziernika br. (sobota) o godz. 12.00 w Hotelu �Kmicic� w Z³otym Potoku k. Czê-
stochowy odbêd¹ siê tradycyjne uroczysto�ci �wiêta Lekarzy Weterynarii, organizowane przez
Radê �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Wszystkich lekarzy weterynarii i ich Rodziny serdecznie zapraszamy.

W imieniu Rady prezes dr Micha³ Konopa

Konferencja Kardiologiczna

 VIII Konferencja Kardiologiczna odbêdzie siê we Wroc³awiu w Klinice Chorób Wewnêtrz-
nych UP Wroc³aw, w dniu 6.10.2007 r.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem 0664-393-187 i 071 32-05-367, 0501-647-
651 lub poczt¹ elektroniczn¹ ula@ozi.ar.wroc.pl  lub agnieszkann@poczta.onet.pl.

Sympozjum „Farmacja Weterynaryjna w Polsce”

Pañstwowy Instytut Weterynaryjny � Pañstwowy Instytut Badawczy w Pu³awach organizuje
Sympozjum pt.: �Farmacja Weterynaryjna w Polsce�, które odbêdzie siê 11-12.10.2007 w We-
terynaryjnym Centrum Kszta³cenia Podyplomowego.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce sympozjum s¹ dostêpne na stronie internetowej instytu-
tu: www.piwet.pulawy.pl (w zak³adce �konferencje, sympozja�) oraz na stronie internetowej
sympozjum: www.piwet.faramacja-sympozjum.pl.

NASZE SPRAWY


