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Z SZUFLADY NACZELNEGO

I tak minê³o lato. W wiêkszo�ci jeste�my po urlopach, mniej lub bardziej zadowoleni, wypoczêci i ju¿
têskni¹cy za przysz³orocznymi urlopami. Dla wielbicieli zimowych sportów i rozrywek mam dobr¹ wiado-
mo�æ � zima nieuchronnie siê zbli¿a.

Tymczasem ¿ycie w weterynarii, o dziwo, wcale siê nie zatrzyma³o, ani specjalnie, podczas naszej
nieobecno�ci w pracy, nie zmieni³o. Rada Izby obradowa³a trochê mniej intensywnie, ale problemy
pozosta³y niezmienne � rejestracja i kontrole zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, rozpatrywanie indy-
widualnych przypadków d³u¿ników sk³adkowych, stwierdzanie prawa wykonywania zawodu i (signum
temporis) wydawanie dosyæ znacznej ilo�ci za�wiadczeñ potrzebnych do podjêcia pracy za granic¹.
Dotyczy to pracy szczególnie w UK i wystêpuj¹ o takie za�wiadczenia przede wszystkim m³odzi leka-

rze wet., ale nie jest to regu³a. W bie¿¹cym numerze znajdziecie tak¿e informacje o czekaj¹cych nas w najbli¿szym czasie spotka-
niach, imprezach, a tak¿e ciekawostki z paszportów i spor¹ dawkê wiadomo�ci spod paragrafu. Publikujemy tak¿e teksty naszych
kole¿anek i kolegów, którzy chc¹ siê podzieliæ spostrze¿eniami i informacjami ze swojego najbli¿szego �rodowiska. Jak zwykle
trochê po historii pooprowadza nas kolega Andrzej Szlichta. ¯yczê mi³ej lektury, a �biuletynowi malkontenci� mo¿e dowiedz¹ siê
czego� ciekawego od innych, bo przecie¿ sami tego nie wyczytaj¹.

Andrzej Alweil
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Z PRAC IZBY

W miesi¹cach czerwiec i lipiec br. Rada �l.IL-W zebra³a siê
dwukrotnie na XIII i XIV posiedzeniu. G³ównymi punktami po-
rz¹dku obrad by³y sprawy zwi¹zane z podjêciem szeregu uchwa³.
Pierwsz¹ grupê stanowi³y uchwa³y zwi¹zane z wpisem do rejestru
lekarzy weterynarii �l.IL-W tegorocznych  absolwentów oraz
lekarzy weterynarii, którzy rozpoczynaj¹ pracê na terenie dzia-
³alno�ci naszej Izby. Rada podjê³a uchwa³y o wpisie do reje-
stru, ale równocze�nie do biura Izby wp³ynê³y dokumenty
z pro�bami o wykre�lenie z tego¿ rejestru lekarzy weterynarii,
którzy z ró¿nych przyczyn rozpoczêli pracê na terenie innych
izb. W zwi¹zku z tym Rada stosownymi uchwa³ami wykre�li³a
tych lekarzy z rejestru.

Kolejnym wa¿nym punktem obrad by³o podjêcie uchwa³
w sprawie wpisu do ewidencji ZLZ nowo zg³oszonych zak³a-
dów. W tym przypadku podjêli�my kilkana�cie kolejnych
uchwa³. Ze spraw¹ wpisu do ewidencji ZLZ �ci�le zwi¹zane jest
opracowanie i przed³o¿enie do zatwierdzenia regulaminu za-
k³adu. Codzienne ¿ycie powoduje, ¿e regulaminy te ulegaj¹
zmianom i Rada jest zmuszona do przyjmowania korekt.

Kolejn¹ grup¹ uchwalonych uchwa³ by³y te zwi¹zane z wpi-
sem lekarzy weterynarii do rejestru lekarzy uprawnionych do
wystawiania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych. Ka¿de
posiedzenie Rady wyd³u¿a listê o kilka pozycji. Nastêpnym,

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEÑ
RADY �l.IL-W  W KATOWICACH

W OKRESIE CZERWIEC-LIPIEC 2006 r.

niestety smutnym punktem posiedzenia by³a konieczno�æ pod-
jêcia uchwa³ o wykre�laniu jednego kolegi lekarza weterynarii
z rejestru lek. wet. oraz o umorzeniu sk³adek cz³onkowskich
w zwi¹zku ze �mierci¹. Cz³onkowie Rady podjêli te uchwa³y
z nieskrywanym ¿alem, ¿e oto odszed³ z naszej korporacji ko-
lejny lekarz.

Innym nieprzyjemnym punktem obrad by³o podjêcie
uchwa³ w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania za-
wodu w zwi¹zku z niep³aceniem sk³adek cz³onkowskich przez
okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy. Z przykro�ci¹ stwierdzam, ¿e s¹
w�ród nas koledzy, którzy pomimo upomnieñ i pró�b zalegaj¹
z p³aceniem sk³adek ponad rok.

Rada zapozna³a siê i omówi³a wyniki kontroli ZLZ przeprowa-
dzonych przez naszych kolegów z Komisji ds. Lekarzy Wete-
rynarii Wolnej Praktyki. Rada na posiedzeniach rozpatrzy³a
równie¿ odwo³ania od uchwa³ naszych kolegów, którzy otrzy-
mali niekorzystne dla siebie uchwa³y.

W sprawach ró¿nych i bie¿¹cych wys³uchano miêdzy inny-
mi informacji z nadzwyczajnego posiedzenia KRL-W, dysku-
towano na temat stanowisk Komisji ds. Lekarzy Wolnej Prakty-
ki i Komisji ds. Inspekcji Weterynaryjnej. Omówiono równie¿
wiele innych spraw, które nurtuj¹ nasze �rodowisko.

Opracowa³ sekretarz Rady, lek. wet. Adam Paszek

Dzia³aj¹c zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r., nr 187, poz. 1567 z pó�-
niejszymi zmianami) Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w pe³ni popiera dzia³ania i stanowisko Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie projektu ustawy o Inspek-
cji Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci podjête na nadzwyczajnym po-
siedzeniu KRL-W w Warszawie w czerwcu 2006 r.

Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej po zapoznaniu siê
z projektem ww. ustawy stwierdza, ¿e jego zapisy nie pozwala-
j¹ na organizacjê nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywno�ci we
w³a�ciwy sposób. Wy³¹czenie z planowanego jednolitego nad-
zoru dzisiejszej Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i jednoczesne

STANOWISKO
RADY �L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Z DNIA 12 MAJA 2006 r.

w sprawie poparcia dzia³añ Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
odno�nie projektu ustawy o Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci.

os³abienie roli obecnej Inspekcji Weterynaryjnej mo¿e przy-
nie�æ negatywne skutki w przysz³o�ci. Nie mo¿na przyj¹æ
i uzasadniæ podstawowego argumentu autorów projektu usta-
wy, a dotycz¹cego osi¹gniêcia dziêki nowym uregulowaniom
prawnym mniejszych kosztów pe³nienia nadzoru przez przy-
sz³¹ zintegrowana inspekcjê. Projekt ustawy posiada szereg
wad, a jedn¹ z nich jest brak pe³nego rozwi¹zania sposobu nad-
zoru od pocz¹tku produkcji ¿ywno�ci, a¿ do sto³u konsumenta.
Ponadto projekt ustawy ogranicza rolê Inspekcji Weterynaryj-
nej, sprawnie dotychczas dzia³aj¹cej w interesie pañstwa.

Wszystkie te i inne w¹tpliwo�ci podnios³a Krajowa Rada Le-
karsko-Weterynaryjna i st¹d te¿ Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej w pe³ni popiera jej dzia³ania.

Wpisy do rejestru �l.IL-W nowych lekarzy, wykre�lenia, uchwa³y o pozbawieniu
prawa wykonywania zawodu oraz sprawy nurtuj¹ce �rodowisko lekarzy

weterynarii to g³ówne tematy posiedzeñ Rady �l.IL-W.



3
WRZESIEÑ  2006 BIULETYN      �L¥SKIEJ     IZBY     LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

NASZE SPRAWY

W Biuletynie Informacyjnym  �l¹skiej Izby Lekarsko-Wete-
rynaryjnej prezentujemy stanowisko Rady �l¹skiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie poparcia
dzia³añ Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej odno�nie pro-
jektu ustawy o Inspekcji Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci.

Projekt ten wywo³a³ bardzo ¿yw¹ dyskusjê w �rodowisku wete-
rynaryjnym. W licznych rozmowach przytaczano jego wiele
wad i zdaniem ogó³u przyjêcie niew³a�ciwych za³o¿eñ do pro-
wadzenia nadzoru nad ¿ywno�ci¹. Wa¿no�æ zagadnienia by³a
powodem zwo³ania w czerwcu br. w Warszawie nadzwyczaj-
nego posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,
a po ukazaniu siê drugiej wersji projektu ustawy, kolejnego
nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady w lipcu br. Stano-
wiska KRL-W znajdziemy na stronie internetowej Krajowej
Izby oraz w �¯yciu Weterynaryjnym�.

W pierwszym czerwcowym posiedzeniu wziêli udzia³ licz-
nie zaproszeni go�cie, a w�ród nich 6 pos³ów Sejmu RP z ró¿-
nych ugrupowañ politycznych, a tak¿e G³ówny Lekarz Wete-
rynarii � Krzysztof Ja¿d¿ewski. Prawie wszyscy dyskutanci w
kwestiach odnosz¹cych siê do zapisów merytorycznych pro-
jektu ustawy wypowiadali siê krytycznie, podkre�laj¹c podsta-
wowe b³êdne za³o¿enia projektu, to jest wykluczenie ze wspól-
nego nadzoru nad ¿ywno�ci¹, a w³a�ciwie oddzielenie Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyliczono na podstawie analizy
dotychczas wykonywanych zadañ w zakresie nadzoru na bez-
pieczeñstwem ¿ywno�ci przez poszczególne inspekcje, ¿e to
Inspekcja Weterynaryjna wspólnie z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sa-
nitarn¹ wykonuj¹ ponad 2/3 ogó³u zadañ.

Zwrócono uwagê, ¿e projekt nie obejmuje w pe³ni czynno-
�ci nadzorczych w ca³ym procesie od pocz¹tku produkcji ¿yw-
no�ci do jej dystrybucji i sprzeda¿y. Po³¹czenie trzech inspekcji
(Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jako�ci Artyku³ów Rol-
no-Spo¿ywczych oraz  Pañstwowa Inspekcja Ochrony Ro�lin
i Nasiennictwa) nie zmienia w projekcie ustawy ich kompeten-
cji. Natomiast obecnie  wy³¹cznie Inspekcja Weterynaryjna po-
siada struktury na szczeblu powiatowym w przeciwieñstwie do
dwóch pozosta³ych, wymienionych wcze�niej. Tak wiêc pod-

DO STANOWISKA �l.IL-W
W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY

O INSPEKCJI BEZPIECZEÑSTWA ¯YWNO�CI

stawowy argument dotycz¹cy projektu ustawy, a wskazuj¹cy
na mo¿liwo�æ obni¿enia kosztów pe³nienia nadzoru (w ramach
rz¹dowego programu �tanie pañstwo�) nie jest uzasadniony.
Pomijaj¹c przy tym inne, nowo generuj¹ce siê koszty, jak na
przyk³ad, wbrew pozorom, te dotycz¹ce przysz³ej bazy labora-
toryjnej. Projekt ustawy, nad którym dyskutowano posiada³
bardzo krótkie i lakoniczne uzasadnienie, które nie dawa³o
podstaw do jakiejkolwiek g³êbszej analizy, zw³aszcza odno�nie
kosztów przysz³ej inspekcji i spodziewanych oszczêdno�ci.

Kolejny projekt ustawy, którym zajê³a siê w lipcu Krajowa
Rada Lekarsko-Weterynaryjna odbiega³ nieco tre�ci¹ od po-
przedniej wersji i posiada³ ju¿ 14-stronicowe uzasadnienie.

W  lipcowym posiedzeniu KRL-W wzi¹³ udzia³ ponownie
G³ówny Lekarz Weterynarii � Krzysztof Ja¿d¿ewski, a tak¿e
J. Wojtyra � dyrektor Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywno�ci
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab
Z. Gajêcki (do niedawna ekspert rz¹dowy w pracach nad zmia-
nami w nadzorze nad ¿ywno�ci¹). Krajowa Rada Lekarsko-We-
terynaryjna ponownie odrzuci³a projekt ustawy uznaj¹c, ¿e da-
lej nie spe³nia on naszych oczekiwañ. Szczegó³y dyskusji, po-
gl¹dy wyra¿ane w czasie posiedzenia przytacza ¯ycie Wetery-
naryjne, a wiêc nie wymaga to w tej chwili powtarzania. Jest
jednak jedna wa¿na uwaga, przewijaj¹ca siê przez ca³y czas
w trakcie dyskusji nad projektami ustawy. Nadzór nad ¿ywno-
�ci¹, a wiêc nad zdrowiem konsumentów musi byæ na odpo-
wiednim poziomie, tak jak to ma miejsce w rozwiniêtych kra-
jach europejskich. Do tego celu s¹ za� niezbêdne odpowiednie,
zagwarantowane w bud¿ecie pañstwa �rodki finansowe. Nie
ma w Europie taniego nadzoru i jednocze�nie bezpiecznej ¿yw-
no�ci. Ta uwaga jest bardzo wa¿na w dalszych pracach nad
skonsolidowan¹ inspekcj¹ bezpieczeñstwa ¿ywno�ci, której
powstanie jest bardzo realne. Zmiany w tym zakresie wydaj¹
siê nieuniknione. Inspekcja Weterynaryjna musi jednak wywal-
czyæ sobie w przysz³o�ci nale¿ne jej miejsce, wynikaj¹ce z za-
kresu zadañ, odpowiedzialno�ci, kompetencji, wiedzy i do-
tychczasowej sprawnej organizacji.

Micha³ Konopa

Nadzór nad jako�ci¹ ¿ywno�ci to nadzór nad ludzkim zdrowiem, dlatego musi byæ
na odpowiednim poziomie, a do tego potrzebne s¹ �rodki finansowe.

Wybrany podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Leka-
rzy Weterynarii �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowi-
cach Okrêgowy S¹d Lekarsko-Weterynaryjny w sk³adzie: prze-
wodnicz¹cy lek. wet. Daniel Wierzbinka, zastêpca przewodni-
cz¹cego lek. wet. Zbigniew Blimke, cz³onkowie: lek. wet. Hali-
na Ko³acz, lek. wet. Violetta Olender, lek. wet. Jan Skrzypiec,
lek. wet. Jordan Zawadzki, lek. wet. Tadeusz Ha³aczkiewicz,
lek. wet. Grzegorz Tokarczyk, lek. wet. Arkadiusz W¹troba nie
mog¹ �narzekaæ� na brak pracy. Niestety, za po�rednictwem

POD PARAGRAFEM (KU PRZESTRODZE)

Rzeczników Odpowiedzialno�ci Zawodowej, a bezpo�rednio
z powodów b³êdów i niew³a�ciwego wykonywania zawodu le-
karza weterynarii musieli zwo³ywaæ w ostatnim okresie a¿ dwa
podwójne posiedzenia. Odby³y siê one w Bielsku-Bia³ej
i w Katowicach. Orzeka³y dwa trzyosobowe zespo³y sêdziow-
skie (plus sêdzia pomocniczy, który przys³uchuje siê rozpra-
wie, mo¿e zadawaæ pytania, nie bierze udzia³u w g³osowaniu
wyroku, jednak gdy nast¹pi potrzeba ponownego rozpatrywa-
nia tej samej sprawy, zastêpuje sêdziego podstawowego w ra-

Niestety, Okrêgowy S¹d Lekarsko-Weterynaryjny ma pe³ne rêce roboty.
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zie jego nieobecno�ci).
Poni¿ej efekty (czytaj: orzeczenia) ich pracy:
§ S¹d po rozpoznaniu sprawy lekarza weterynarii obwi-

nionego o to, ¿e dopu�ci³ siê nieprawid³owo�ci podczas pe³nie-
nia funkcji kierownika zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, uzna³
lekarza weterynarii winnym i za brak nadzoru nad prac¹ tech-
nika weterynarii, orzek³ karê upomnienia. S¹d wzi¹³ pod uwa-
gê trudn¹ sytuacjê maj¹tkow¹ obwinionego i odst¹pi³ od obci¹-
¿enia go kosztami postêpowania. W zwi¹zku z niewniesieniem
odwo³ania przez ¿adn¹ ze stron, wyrok jest prawomocny.

§ S¹d po rozpoznaniu sprawy lekarza weterynarii obwinio-
nego o to, ¿e: dopu�ci³ siê przewinienia okre�lonego w art. 45 usta-
wy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko�wetery-
naryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 z pó�n. zmiana-
mi) w zwi¹zku z naruszeniem  art. 4 i art. 19 ww. ustawy oraz
art. 3 i art. 4 Kodeksu Etyki i Deontologii, uzna³ lekarza wete-
rynarii winnym w czê�ci dotycz¹cej:

1) przekazywania do wystawiania paszportów osobom trze-
cim niebêd¹cym lekarzami weterynarii; 2) nieprawid³owo�ci
w wype³nianiu dokumentów zwrotnych paszportów (m.in. jed-
nakowe numery mikroczipów); 3) stosowaniu niezgodnej z
obowi¹zuj¹cym wzorem piecz¹tki i orzek³ karê upomnienia
oraz dodatkowo obci¹¿y³ go kosztami postêpowania w wyso-
ko�ci 400,- (czterysta z³otych). Wyrok jest prawomocny.

§ S¹d po rozpoznaniu sprawy lekarza weterynarii obwi-
nionego o to, ¿e: dopu�ci³ siê przewinienia polegaj¹cego na nie-
prawid³owym u¿yciu szczepionki Salmovir, tj. bezpo�redniej
sprzeda¿y szczepionki w³a�cicielom (hodowcom) go³êbi, uzna³
lekarza weterynarii winnym zarzuconego mu czynu i orzek³
karê nagany (bior¹c pod uwagê wcze�niejsze przewinienia i
kary) oraz dodatkowo obci¹¿y³ kosztami postêpowania w wy-

soko�ci 300,- (trzysta z³otych). Na dzieñ 31.08. wyrok nie jest
prawomocny.

§ S¹d po rozpoznaniu sprawy lekarza weterynarii obwi-
nionego o to, ¿e: dopu�ci³ siê przewinienia zawodowego,
tj. nieprawid³owo�ci w �wiadczeniu us³ug znakowania psa, po-
legaj¹cym na niesprawdzeniu poprawno�ci wykonanego za-
biegu czipowania z powodu braku czytnika, uzna³ lekarza we-
terynarii winnym zarzuconego mu przewinienia, orzek³ karê
upomnienia, jak równie¿ dodatkowo obci¹¿y³ obwinionego
kosztami postêpowania w wysoko�ci 400,- (czterysta z³otych).
Na dzieñ 31.08. wyrok nie jest prawomocny.

Na koniec konsekwencje kar (dla przypomnienia):
Art. 51, ust. 1 (ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach

lekarsko-weterynaryjnych - Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567
z pó�n. zmianami). Kary nagany i zawieszenia prawa wykony-
wania zawodu poci¹gaj¹ za sob¹ utratê prawa wybieralno�ci
do organów izb lekarsko-weterynaryjnych do czasu usuniêcia
z rejestru ukaranych wzmianki o ukaraniu.

Art. 60, ust. 1 (tej¿e ustawy). Krajowa Rada Lekarsko-Wete-
rynaryjna prowadzi rejestr ukaranych.

Art. 60, ust. 2. Usuniêcie z rejestru wzmianki o ukaraniu na-
stêpuje z urzêdu po up³ywie: 1) trzech lat od daty uprawomoc-
nienia siê orzeczenia o ukaraniu kar¹ upomnienia lub nagany.

Art. 65 ustawy. Nieop³acone w terminie sk³adki cz³onkow-
skie i koszty postêpowania w sprawach odpowiedzialno�ci za-
wodowej podlegaj¹ �ci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpo-
waniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie orzeczeñ S¹du Lekarsko-Weterynaryjnego, ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, pod

bacznym okiem przewodnicz¹cego s¹du opracowa³a
Magdalena Górska. Katowice, 31.08.2006 r.

CZY SPRAWIEDLIWO�Æ JEST SPRAWIEDLIWA?

NASZE SPRAWY

Dzi� rozmowa z nasz¹ kole¿ank¹ - Okrêgowym Rzeczni-
kiem Odpowiedzialno�ci Zawodowej, Miros³aw¹ Lewick¹, na
co dzieñ prywatnie praktykuj¹c¹ w Miko³owie.

 Czy mo¿esz przybli¿yæ nam swój zespó³ i sprawy, który-
mi siê aktualnie zajmujecie?

 - M.L. Praca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci
Zawodowej by³aby niemo¿liwa bez wydatnej pomocy moich
zastêpców, którzy wykonuj¹ ogrom czynno�ci. W tej chwili
lek. wet. J. Dziwisiñski prowadzi osiem spraw, lek. wet. P. �ci-
ga³a jedena�cie spraw, lek. wet. A. Tabacki siedem spraw, lek.
wet. D. Kostka � w rezerwie. Ja prowadzê aktualnie siedem
spraw. S¹ one na ró¿nym etapie, czê�æ jest w trakcie postêpo-
wania wyja�niaj¹cego, czê�æ w trakcie umarzania, czê�æ wróci-
³a od Rzecznika Krajowego do powtórnego rozpatrzenia, a
czê�æ w trakcie skierowania do s¹du z wnioskiem o ukaranie.

Pytasz, czego najczê�ciej dotycz¹ nasze postêpowania. Nie-
stety nie ma tutaj jakiej� prawid³owo�ci. Kiedy� wiêcej skarg
dotyczy³o b³êdów w sztuce lekarskiej, w tej chwili zosta³y one
zepchniête na dalszy plan. Mo¿e pokrótce omówiê sprawy, któ-
re obecnie prowadzimy.

Moje postêpowania dotycz¹ nastêpuj¹cych spraw:
§ Jedna to skarga na Lekarza Powiatowego w zwi¹zku z nie-

nale¿ytym nadzorem nad zak³adem przetwórstwa miêsnego.
§ Dwie skargi dotycz¹ nieprawid³owo�ci w wystawianiu

paszportów.
§ Jedna skarga na lekarza za brak nadzoru nad prac¹

technika weterynarii.

§ Jedna skarga na lekarza, który prowadzi³ zak³ad leczni-
czy i przeprowadzi³ akcjê szczepienia psów przeciw w�ciekli�-
nie bez zarejestrowania zak³adu leczniczego.

§ Jedna sprawa dotyczy nieprawid³owo�ci w leczeniu
kota.

§ Jedna skarga dotyczy niemo¿liwo�ci skontaktowania
siê z lekarzem i udzielenia pomocy w godzinach nocnych cho-
remu zwierzêciu, mimo deklaracji dostêpno�ci ca³¹ dobê.

Doktor P. �ciga³a prowadzi piêæ spraw dotycz¹cych b³êdów
w sztuce lekarskiej, jedn¹ dotycz¹c¹ nieprawid³owo�ci w prze-
prowadzeniu akcji p/w�ciekli�nie, trzy sprawy o brak nadzoru
lekarza nad prac¹ technika wet., jedn¹ sprawê o potwierdzenie
przez lekarza nieprawdy w dokumentach i jedn¹ sprawê o nie-
etyczne potraktowanie lekarzy Pañstwowej Inspekcji Wetery-
naryjnej w czasie wykonywania czynno�ci s³u¿bowych.

Doktor A. Tabacki prowadzi jedn¹ sprawê dotycz¹c¹ skargi
na nieprawid³owo�ci w zakresie znakowania zwierz¹t, jedn¹
dotycz¹c¹ nieprawid³owej formy reklamy, jedn¹ dotycz¹c¹ nie-
prawid³owo�ci w wystawianiu paszportów, dwie dotycz¹ce b³ê-
du w sztuce lekarskiej, jedn¹ dotycz¹c¹ nieprawid³owego ob-
rotu lekami i jedn¹ dotycz¹c¹ braku nadzoru lekarza nad prac¹
technika wet.

Doktor J. Dziwisiñski prowadzi sze�æ spraw dotycz¹cych braku
nadzoru lekarza nad prac¹ techników weterynarii i dwie doty-
cz¹ce nieprawid³owo�ci w prowadzeniu akcji szczepieñ
p/w�ciekli�nie.

Wielu w³a�cicieli pacjentów postrzega lekarzy weterynarii jako tych, kórzy szukaj¹
okazji ¿eby �zedrzeæ z nich skórê�.
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Czy to znaczy, ¿e spraw dotycz¹cych etyki zawodowej
w ogóle nie ma?

Zdziwi³o mnie to trochê, ale rzeczywi�cie skarg w zakresie
przestrzegania zasad Kodeksu Etyki i Deontologii jest ma³o,
gdzie mog³oby siê zdawaæ, ¿e tyle wokó³ nieprawid³owo�ci. Za
to niepokoj¹ce jest dla mnie, ¿e prawie we wszystkich spra-
wach przewija³ siê brak prawid³owo prowadzonej dokumenta-
cji.

Czy uwa¿asz, ¿e funkcja OROZ spe³nia oczekiwania �rodo-
wiska lekarsko�weterynaryjnego?

Funkcja OROZ nie spe³nia oczekiwañ �rodowiska lekarsko-
-weterynaryjnego, budzi natomiast wiele negatywnych emocji,
co czêsto odczuwamy na w³asnej skórze. Od czasu pe³nienia
tej funkcji mnie i moim zastêpcom przyby³o wrogów i osób,
które patrz¹ na nas z niechêci¹ lub wrêcz atakuj¹. W trakcie
przes³uchañ czêsto zarzucaj¹ nam, ¿e �Izba siê ich czepia, a oni
przecie¿ p³ac¹ sk³adki� i powinni�my siê od nich odczepiæ.

Czy zakres kar w orzecznictwie zawodowym nie powinien
zawieraæ mo¿liwo�æ publicznego og³aszania wyroku?

My�lê, ¿e powinna istnieæ mo¿liwo�æ publicznego og³aszania
wyroku, oczywi�cie z zachowaniem ochrony danych osobowych.
Takie wyroki by³yby przestrog¹ dla innych lekarzy i nauczk¹ na
przysz³o�æ z mo¿liwo�ci¹ uczenia siê na cudzych b³êdach.

Czy zdarzaj¹ siê w Waszym postêpowaniu �recydywi�ci�?
Poza jednym przypadkiem lekarza, którego sprawa po raz trzeci

zosta³a skierowana do s¹du za ten sam czyn, a mianowicie
sprzeda¿ szczepionki dla go³êbi i nieprawid³owo prowadzonej
dokumentacji, nie zdarza siê, aby lekarz by³ oskar¿ony o to
samo powtórnie.

Czy wp³ywaj¹ tak¿e skargi na dzia³alno�æ inspektorów?
Tak. Jest to dla nas najtrudniejsza kategoria spraw, jako ¿e jeste-

�my wszyscy lekarzami wolnej praktyki, nigdy nie pracowali-
�my i nie mieli�my do czynienia z prac¹ w Inspekcji Weteryna-
ryjnej. Takie sprawy wymagaj¹ szczególnego przygotowania i
zaznajomienia siê z przepisami, z którymi, na co dzieñ nie
mamy do czynienia.

Jakie sprawy s¹ dla Was najbardziej niewdziêczne i z czego
to wynika?

Trudno prowadzi siê sprawy przeciwko lekarzom w moim wie-
ku i starszym. M³odzi lekarze przyjmuj¹ z pokor¹ stawiane im za-
rzuty, zmieniaj¹ siê na lepsze, ucz¹ siê na b³êdach, przyznaj¹ siê do
winy. Samo postêpowanie równie¿ prowadzi siê ³atwiej, nie stwa-
rzaj¹ nam problemów, nie uwa¿aj¹ OROZ za wrogów, stawiaj¹ siê
na przes³uchania, przyjmuj¹ do wiadomo�ci fakty, potrafi¹ logicz-
nie siê broniæ, podtrzymuj¹ swoje stanowisko w trakcie ca³ego po-
stêpowania, deklaruj¹ poprawê na przysz³o�æ.

Lekarze starsi sta¿em id¹ w zaparte, s¹ niereformowalni, nie
trafiaj¹ do nich ¿adne argumenty, czêsto zmieniaj¹ zeznania, uwa-
¿aj¹, ¿e wszyscy s¹ przeciwko nim, budzimy ich szczer¹ niechêæ,
nie stawiaj¹ siê na przes³uchania, t³umacz¹, ¿e ca³e ¿ycie co� robi¹ i
teraz przed emerytur¹ lub �mierci¹ nie bêd¹ siê zmieniaæ. Nie przy-
toczê tu nawet t³umaczenia lekarza, na którego wp³ynê³a skarga, ¿e
w trakcie akcji szczepienia psów p/w�ciekli�nie zaszczepi³ wszyst-
kie psy na wsi jedn¹ ig³¹.

Jaka jest znajomo�æ mo¿liwo�ci Rzecznika Odpowiedzial-
no�ci Zawodowej, przez osoby, które chc¹ z³o¿yæ skargê czy
za¿alenie?

W czasie dy¿urów i nie tylko, wiele czasu trzeba po�wiêciæ
na rozmowy z osobami chc¹cymi z³o¿yæ skargê. Czêsto zanim
j¹ z³o¿¹ pytaj¹ czy s¹ podstawy, aby j¹ z³o¿yæ. Poruszaj¹ wiele
tematów, które pokazuj¹ jak nasze �rodowisko postrzegaj¹ nasi

klienci i mimo ¿e spraw o b³êdy w sztuce lekarskiej jest niewie-
le i ludzie wysoko oceniaj¹ nasze umiejêtno�ci lekarsko-wete-
rynaryjne, to gorzej jest ju¿ z ocen¹ naszej moralno�ci. Wielu
przychodz¹c do nas, postrzega nas nie tylko jako tych, do któ-
rych przychodz¹ leczyæ nasze zwierzêta i nale¿y nam siê za to
godziwa zap³ata, ale postrzega nas jako tych, którzy szukaj¹
okazji ¿eby zedrzeæ z klienta skórê.

Oto kilka przyk³adów ³atwych do wyt³umaczenia wzglêda-
mi medycznymi, ale niebudz¹cych spo³ecznej akceptacji. Wio-
sn¹ by³o kilka telefonów od roz¿alonych klientów, którzy, jak
co roku udali siê do lecznicy z psem na odrobaczenie i tylko na
odrobaczenie, a zosta³o w ich przekonaniu �oskubanych�. Przy
jednej z takich rozmów, jak Pan prezes sobie zapewne przypo-
mina, równie¿ Pan by³.

Jedna z klientek oczekiwa³a, ¿e, jak co roku po udaniu siê
z dziesiêciokilogramowym psem do lecznicy, dostanie tabletkê
na odrobaczenie, ale w tym roku pan doktor zachowa³ siê bar-
dzo profesjonalnie i przed odrobaczeniem dokona³ badania kli-
nicznego (50 z³), wyczy�ci³ uszy (20 z³), obci¹³ pazurki (20 z³),
sprzeda³ lek do stosowania do ucha w domu (30 z³), poda³ pre-
parat przeciwko kleszczom i w koñcu poda³ preparat przeciw-
ko robakom i wystawi³ rachunek na 150 z³. Klientka by³a ciê¿-
ko oburzona, ¿e musia³a tyle zap³aciæ za odrobaczenie psa.

Kolejny klient wyrazi³ chêæ wysterylizowania suki. Przed
zabiegiem uzyska³ informacjê, ¿e zabieg bêdzie kosztowa³ 250
z³, lecz przy odbiorze zdziwi³ siê, gdy musia³ zap³aciæ 870 z³,
lekarz wykonuj¹cy zabieg t³umaczy³ to tym, ¿e u suki stwier-
dzono ropomacicze, by³a ogólnie w ciê¿kim stanie, trzeba by³o
wykonaæ transfuzjê krwi, podaæ wiele leków.

Mamy prawo do godziwego wynagrodzenia, ale w oczach na-
szych klientów nie mo¿emy wychodziæ na zdzierców i powinni�my
nauczyæ siê lepiej porozumiewaæ z klientem. Nie mamy rów-
nie¿ prawa do zmuszania w³a�cicieli do leczenia zwierz¹t,
szczególnie beznadziejnie chorych, a ka¿d¹ czynno�ci powin-
ni�my konsultowaæ z w³a�cicielem, a na niektóre z nich wrêcz
otrzymywaæ pisemn¹ zgodê w³a�ciciela. Wielu ludzi w fazie
terminalnej swoich zwierz¹t nie chce, aby�my zmuszali ich do
leczenia, intensywnej terapii, skomplikowanych zabiegów chi-
rurgicznych i to nie tylko ze wzglêdów ekonomicznych ¿¹daj¹
wrêcz eutanazji. Z rozmów telefonicznych wynika, ¿e ludzie
zmuszani s¹ do leczenia beznadziejnie chorych psów i kotów
i p³acenia za to bardzo wysokiej ceny.

 Jeste� tak¿e cz³onkiem Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki,
która zajmuje siê kontrolowaniem ZLZ-tów. Jakie s¹ Twoje
spostrze¿enia w tej dziedzinie?

Jako cz³onek Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki bra³am
udzia³ w kontroli ZLZ-tów i moje spostrze¿enia s¹ skrajnie ró¿-
ne (od cudownych po traumatyczne prze¿ycia). Bardzo mi³o
wspominam wizytê w Pstr¹¿nej, gdzie kontrolê przeprowadza-
li�my z lek. wet. W. Jadanowskim w pó�nych godzinach wie-
czornych, w czasie zamieci �nie¿nej, przy mrozie minus dwa-
dzie�cia stopni, w miejscowo�ci odciêtej od pr¹du, po ciemku,
przy �wiecach, ale w mi³ej atmosferze przy barszczyku i pasz-
tecikach, gdy tego samego dnia musieli�my wyj�æ z innej lecz-
nicy, trzasn¹wszy drzwiami bez przeprowadzenia kontroli.
Mi³o wry³a mi siê tak¿e w pamiêæ kontrola w Jaworznie u lek.
wet. M. Nieu¿y³y i to, jak wspaniale nas przyj¹³ w swoim gabi-
necie, mimo pó�nej pory, kiedy to dotarli�my do niego na koñ-
cu, po skontrolowaniu tego dni wielu innych lecznic.

O kontroli ZLZ-tów wiele osób wyra¿a³o ju¿ swoj¹ opiniê
na ³amach tego Biuletynu. Chcia³abym poruszyæ problemy,
o których do tej pory nikt nie pisa³. Wielu m³odych lekarzy,
z krótkim sta¿em pracy, narzeka³o na bardzo z³e traktowanie
i wyzysk przez pracodawców, szczególnie niebêd¹cych leka-

NASZE SPRAWY
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rzami weterynarii. Pierwszy raz sama mia³am okazjê o tym siê
przekonaæ w ubieg³ym roku przed �wiêtem weterynarii w pa�-
dzierniku, kiedy to na uroczysto�æ wrêczenia prawa wykony-
wania zawodu zapraszamy absolwentów. Aby wiedzieæ, w ce-
lach organizacyjnych, ilu z nich przyjedzie, zadzwoni³am do
prawie dziesiêciu osób i otrzyma³am wstrz¹saj¹ce odpowiedzi
odmowy przyjazdu, poniewa¿ szef czy szefowa nie zgadzaj¹
siê. Lekarze t³umaczyli, ¿e s¹ na sta¿u, wolontariacie, musz¹
pilnowaæ swojego miejsca, a szef nie ¿yczy sobie, ¿eby jechali
na takie spotkanie. Jak siê pó�niej okaza³o tylko co czwarta
osoba przyjecha³a odebraæ osobi�cie prawo wykonywania za-
wodu i wzi¹æ udzia³ w �wiêcie weterynarii, co z reszt¹ mo¿na
by³o zobaczyæ na zdjêciu, które zosta³o zamieszczone w Biule-
tynie z ubieg³ego roku, na którym widniej¹ absolwenci, którym
szefowie pozwolili wzi¹æ udzia³. Ludzi garstka, wstyd.

A jak oceniasz dzia³alno�æ ZLZ-tów, których w³a�ciciele
nie s¹ lekarzami weterynarii?

Tam, gdzie pracodawcami s¹ technicy weterynarii, sytuacja
jest naprawdê katastrofalna i to nie ze wzglêdu na ³amanie praw
pracowniczych. Wystarczy spojrzeæ na ilo�æ prowadzonych
w tym zakresie postêpowañ. W takich zak³adach lekarze w
wiêkszo�ci s¹ jedynie figurantami, a technicy wykonuj¹ sami

wszystkie czynno�ci lekarsko-weterynaryjne. Lekarze u nich
pracuj¹cy zdaj¹ sobie sprawê z powagi sytuacji dopiero, jak
wp³ywa skarga na brak ich nadzoru nad prac¹ technika.
W wiêkszo�ci prowadzonych przez nas spraw m³odzi lekarze
natychmiast zmieniaj¹ pracê, a technik znajduje kolejnego nie-
�wiadomego (a mo¿e �wiadomego) figuranta. Najgorzej jest
z lekarzami emerytami, bo oni wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e maj¹
ju¿ niewiele do stracenia i nawet, je¿eli wp³ywa skarga to nadal
�kryj¹� swojego technika.

Inny problem podnosz¹, tak¿e maj¹c po czê�ci pretensje do
Izby za rejestracjê takich ZLZ-tów, lekarze zatrudnieni w lecz-
nicach ca³odobowych z obsad¹ dwóch, trzech lekarzy. Im trud-
no siê przeciwstawiæ pracodawcy, ale mówi¹, ¿e taka praca ska-
zuje ich na harówkê ca³¹ dobê non-stop, od poniedzia³ku do
pi¹tku plus soboty, niedziele i �wiêta, nigdy nie byli na urlopie.
Co ciekawe, przy tym wszystkim nie narzekaj¹ na wynagro-
dzenie.

Bardzo dziêkujê Ci za rozmowê, której drug¹ czê�æ wydrukuje-
my w nastêpnym numerze Biuletynu,  a ju¿ w tym wydaniu
postaram siê wprowadziæ rubrykê na tematy �wymiaru spra-
wiedliwo�ci� w �l¹skim samorz¹dzie lekarzy weterynarii.

Rozmowê przeprowadzi³: Andrzej Alweil

NASZE SPRAWY

Rzecz bêdzie o paszportach dla zwierz¹t domowych (w ro-
zumieniu rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
998/2003/WE kilkakrotnie ju¿ zmienianego) psów, kotów i fre-
tek (pierwszy punkt instrukcji dla lekarza weterynarii w spra-
wie wystawiania paszportów autorstwa zespo³u powo³anego
przez Krajow¹ Radê do opracowania niniejszego aktu).

Na pocz¹tek trochê statystyki: paszporty rozprowadzane s¹ od
07 pa�dziernika 2004 r. (to ju¿ niebawem dwa lata); od tamtej pory
otrzymali�my z Izby Krajowej 14500 sztuk paszportów; do dnia
25.08.2006 rozprowadzone zosta³o 13950 sztuk druków; do
biura Izby powróci³o 12118 sztuk kwestionariuszy zwrotnych
(w tym 69 paszportów anulowanych), które przechowywane s¹
w 31 mniejszych i 13 du¿ych segregatorach, zajmuj¹c 4 i 1/2
pó³ki w szafie. Do wystawiania paszportów upowa¿nionych
jest 256 lekarzy weterynarii w 169 zak³adach leczniczych dla
zwierz¹t (w ponad co drugim zak³adzie leczniczym dla zwie-
rz¹t jest lekarz upowa¿niony). Zbiór danych osobowych w³a-
�cicieli jest, zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych,
zg³oszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych (jeste�my jedyn¹ Izb¹, która dope³ni³a tego obowi¹z-
ku) oraz chroniony, zgodnie z instrukcj¹ dotycz¹ca tej¿e ochro-
ny.

Od niedawna dzia³a program komputerowy �Baza P� prze-
znaczony do rejestracji wydanych paszportów. I w zwi¹zku
z wprowadzaniem danych do tego¿ programu nast¹pi teraz wy-
liczanka pope³nianych b³êdów przez lekarzy weterynarii upo-
wa¿nionych do wystawiania paszportów. B³êdy te bêd¹ doty-
czy³y tylko i wy³¹cznie przestrzegania obowi¹zuj¹cej instruk-
cji. I o ile uzasadnionym wydaje siê byæ pogl¹d wielu lekarzy,
¿e instrukcja ma wiele niedoci¹gniêæ, to póki, co jest ona obo-
wi¹zuj¹cym sposobem postêpowania. Bo czy nie otrzymamy

BUMERANG LUB JAK KTO WOLI

POWRACAJ¥CY TEMAT O PASZPORTACH

mandatu za przekroczenie ograniczenia prêdko�ci w miejscu,
gdzie dawno temu zakoñczy³y siê roboty drogowe, ale drogo-
wcy zapomnieli usun¹æ znaków? Nawet na drodze prostej jak
stó³ do gry w ping-ponga i d³ugiej jak równik, Pan W³adza ma
racjê i skoro ograniczenie jest, a radar pokaza³ inn¹, wy¿sz¹
liczbê ni¿ ta na znaku, to nie ma zmi³uj! Ale do rzeczy.

1 � dla psów, kotów i fretek � proste i zrozumia³e, pomy�li
kto� i bardzo siê myli, bo by³y próby wystawiania paszportów
(na szczê�cie niedoprowadzone do koñca) dla papugi, która na-
wet szczekaæ i podawaæ ³apê umia³a, ¿ó³wia, ale s¹ w Izbie
�zwrotki� paszportów wystawionych takim zwierzêtom, jak
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�WINKA MORSKA, KRÓLIK MINIATURKA czy SZCZUR
LABORATORYJNY.

2 � wpisy do paszportu i kwestionariusza  musz¹ byæ doko-
nywane starannie, czytelnie, pismem drukowanym � czasami
my�lê sobie czy nie pój�æ na dodatkowy fakultet - Farmacjê,
mo¿e tam mnie naucz¹ odszyfrowywaæ �doktorskie� pismo
niektórych lekarzy. Pó³ biedy je¿eli chodzi o gatunek czy rasê
psa, ale konia z rzêdem temu, kto w³a�ciwie odczyta nazwisko
na podstawie tego, co widzi, nazwê miasta i ulicy, zw³aszcza
obcojêzyczn¹ lub poprawnie odczyta numer mikroczipu, bo
jest akurat przepisany, a nie naklejona naklejka. To by³o a pro-
pos �czytelnie i pismem drukowanym�. Teraz w sprawie sta-
ranno�ci, a co za tym idzie poprawno�ci wypisanego kwestio-
nariusza: tam gdzie ma byæ imiê jest nazwisko i odwrotnie � nie
ma sprawy, gdy jest to przys³owiowy Jan Kowalski, ale Zyg-
munt Ewa, Marek Jurek czy inne, na przyk³ad szwedzkie dzi-

waczne imiona i nazwiska? Gdy lekarz zawsze pisze starannie
zak³adam, ¿e i w takim przypadku napisa³ tak, jak siê nale¿y,
ale gdy jest to nagminne, stajê przed trudn¹ decyzj¹ i wpisujê
tak, jak napisa³ lekarz. Ale zdarzaj¹ siê te¿ takie ciekawostki
jak np.: gatunek - suka, rasa � pies, p³eæ - jamnik lub miasto -
Knurów Gliwice. Oczywi�cie s¹ te¿ kwestionariusze, gdzie brak
jest podstawowych danych w³a�ciciela, czy te¿ opisu zwierzê-
cia, identyfikacji zwierzêcia i najczê�ciej zdarzaj¹ce siê przy-

padki - brak potwierdzenia wydania paszportu poprzez podpis
i pieczêæ lekarza wystawiaj¹cego paszport. I w tym miejscu
muszê zaznaczyæ:

4 � paszport wystawia lekarz weterynarii upowa¿niony do
tego przez Radê i tylko ten, ale niestety i w tym miejscu zdarza-
j¹ siê kwiatki w postaci podpisu i imiennej piecz¹tki lekarza
nieupowa¿nionego b¹d� przybity jest datownik lub w ogóle nie
ma nic.

5 � mo¿e nie ma on bezpo�redniego prze³o¿enia na instruk-
cjê, ale jest wa¿na i na dodatek w tym miejscu. Chodzi o datê.
W paszporcie, a w zwi¹zku z tym w kwestionariuszu zwrotnym
trzeba wpisaæ kilka dat. Jedna dotyczy implantacji mikroczipu
� niestety zdarzaj¹ siê daty wcze�niejsze od dnia narodzin
zwierzêcia, choæ i s¹ typu: 2007 rok, czyli po zastosowaniu
wehiku³u czasu, czy w wyniku jakiego� ferworu - rok 20035
(to ju¿ by³a powa¿na kapsu³a czasu i d³uga podró¿). Data wy-
konania tatua¿u � w 80% jest niewpisywana i komputer �to
przyjmuje�, chocia¿ druk paszportu jej wymaga. Data wysta-
wienia paszportu � z t¹ dat¹ jest najmniej problemów. Na ko-

niec zostawi³am datê urodzenia zwierzêcia. Samo s³owo data
wg s³ownika jêzyka polskiego oznacza kalendarzowy termin
jakiego� wydarzenia opisany dniem, miesi¹cem i rokiem. Ja-
sne, ale� no w³a�nie jest jednak �ale�. Tak, jak przy imieniu
zwierzêcia, widnieje przy niej gwiazdka oznaczaj¹ca: �podaje
w³a�ciciel�. Niestety w³a�ciciel najczê�ciej podaje: rok, 2 lata,
ma 4 i pó³ roku i lekarze tak wpisuj¹, a przecie¿ to jest wiek
zwierzêcia, a nie data! Program komputerowy tego nie przyj-
muje! A przecie¿ mo¿na by by³o porozmawiaæ z w³a�cicielem,
niech powspomina tê Gwiazdkê, kiedy w domu pojawi³ siê
nowy, ukochany cz³onek rodziny lub Dzieñ Dziecka, dzieñ
chwilowego zamroczenia i spe³nienia nieprzemy�lanego ka-
prysu latoro�li. Od s³owa do s³owa i data gotowa. Pod warun-
kiem, ¿e nie jest to 31 czerwca lub 30 lutego, bo to w wieku
XVIII, w którym ¿y³ baron Karl Friedrich Hieronymous von
Munchhausen zdarzy³ siê dzieñ 32 maja (dzieñ jego urodzin -
jak podaje, w wydanej w 1786 roku G. Burger, który spisa³

NASZE SPRAWY
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opowie�ci autorstwa tego¿ barona). Komputer to wspó³czesna
maszyna, takich dat nie zna!

6 � �zniszczony� (zniszczony dos³ownie, np. przez psa lub
�le wystawiony przez lekarza ) druk paszportu nale¿y odes³aæ

do w³a�ciwej izby okrêgowej - prosto i jasno napisane, lecz nie-
stety, przy pobieraniu nastêpnych paszportów, te nierozliczone
mog¹ staæ siê przyczyn¹ nieotrzymania nowych druków pasz-
portów. Ot, po prostu! Druk �cis³ego zarachowania!

7 - oznakowanie zwierzêcia poprzez tatua¿ lub implantacjê
mikroczipu (czipy zgodnie z konwencj¹ implantowane s¹ po le-
wej stronie szyi, w po³owie jej d³ugo�ci (�) - cyt. z instrukcji) �
banalne, ale czêsto wpisywane jest: �kark�, �miêdzy ³opatka-
mi�, �1/3 lewa strona szyji�, �podskórnie za uchem�, lub wrêcz
�lewa szyja�. Oczywi�cie, ju¿ chyba ka¿dy s³ysza³ o kocie, któ-
ry mikroczip ma� w Cieszynie.

8 � nazwy pañstw!!! Skoro w instrukcji jest napisane � na-
zewnictwo zgodne z traktatem akcesyjnym, to zgodnie. Ale
oprócz niezgodno�ci w nazewnictwie (nadal Polska, Niemcy),

s¹ kolejne kwiatki w postaci: NRD, Unia Stanów Zjednoczo-
nych (wolne t³umaczenie skrótu USA?).

9 � b³êdy ortograficzne!!! Tak, tak, niestety, mimo drukowa-
nego ju¿ artyku³u autorstwa Redaktora Naczelnego w tej spra-
wie, nadal jest SZYJI, znalaz³a siê sier�æ KRUTKA i paszport
dla TCHURZOFRETKI, czy FREDKI, lub �syberian haski�
(dysortografów przepraszam!).

10, ostatni � termin oddawania �zwrotek� okre�lony w in-
strukcji �w ci¹gu 7 dni od daty wystawienia�. Tego, to ja sama
nie wiem sk¹d taki termin, nie ma on bowiem wp³ywu na nic.
Jednak wypada³oby siê rozliczyæ z paszportów pobranych
w roku 2005 (o 2004 nie wspomnê, choæ s¹ i takie przypadki!).
Proszê wiêc o przejrzenie dok³adne szaf, szuflad i innych zaka-
marków, mo¿e le¿¹ tam zapomniane przez wszystkich �zwrot-
ki� (niewykorzystane paszporty?). A tak na powa¿nie, to na
wniosku sk³adanym po to, by uzyskaæ upowa¿nienie do wysta-
wiania paszportów jest taka informacja: Uwaga: Kolejne druki
paszportów mo¿na wydaæ dopiero po rozliczeniu siê wystawia-
j¹cego paszporty z druków wcze�niej pobranych.

B³êdne okre�lanie ras psów i kotów, albo mo¿e niezgodne
z nazewnictwem przekazanym przez Zwi¹zek Kynologiczny
twórcom programu nie bêdê zalicza³a do kategorii powa¿nych
b³êdów. Przekona³y mnie argumenty o tym, i¿ nawet najlepsi

znawcy nie zawsze rozró¿niaj¹ odmiany owczarków belgij-
skich, a zwrócenie parê razy uwagi, ¿e konieczne jest wpisy-
wanie (zreszt¹ zgodnie z tym, co wymaga paszport i kwestio-
nariusz zwrotny) jako okre�lenie sier�ci dwóch parametrów:
koloru i rodzaju, a nie �lub� na ogó³ pozwala odró¿niæ chihu-
ahuê d³ugow³os¹ od krótkow³osej, jamniki szorstkow³ose od
innych jamników. Gorzej z okre�leniem jaki to pudel, wy¿e³,
terrier lub cocker spaniel. Nie wiem tylko, co mia³ na my�li
jeden z upowa¿nionych lekarzy pisz¹c w rubryce �gatunek�
pies,  a w rubryce �rasa� pers, ale� mo¿e jest i taki?

Prawdopodobnie jeszcze d³ugo bêdziemy dyskutowaæ na
temat paszportów, ale skoro okrêgowe izby zobowi¹zano za-
równo do wyznaczenia lekarzy do ich wystawienia, jak i do
nadzorowania prawid³owo�ci tego wystawienia, to temat ten
bêdzie ci¹gle aktualny, by nie tylko piêtnowaæ nieprawid³owo-
�ci, ale te¿ ¿eby wspólnie staraæ siê o poprawê nieudanych
przepisów i ochronê dobrego imienia lekarza weterynarii.

Tekst zosta³ napisany na podstawie nap³ywaj¹cych do naszego biura
tzw. zwrotek, oraz na podstawie spostrze¿eñ Madzi Górskiej, która

wprowadza �zwrptki� do programu komputerowego stworzonego na
zlecenie Krajowej Rady specjalnie do tego celu.

NASZE SPRAWY



9
WRZESIEÑ  2006 BIULETYN      �L¥SKIEJ     IZBY     LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Przechadzaj¹c siê pewnego wieczoru pomiêdzy pó³kami
miejscowego supermarketu w poszukiwaniu dobrego wina do
uroczystej kolacji us³ysza³em - �Cze�æ, poznajesz?�. Spojrza-
³em - znajoma twarz - ale nie mog³em umiejscowiæ sk¹d znam
cz³owieka. W koñcu od s³owa do s³owa i okaza³o siê, ¿e to
fryzjer, u którego kiedy� - kilkana�cie lat temu - siê strzyg³em.

Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy dowiedzia³em siê, ¿e zmieni³
profesjê (po �lubie) i obecnie jest kominiarzem (po te�ciu). Ponie-
wa¿ potrzebny nam w lecznicy odbiór kominiarski w zwi¹zku ze
zmian¹ sposobu ogrzewania, pomy�la³em, ¿e poproszê go o wyko-
nanie tej us³ugi. Tak te¿ zrobi³em. W odpowiedzi na moj¹ pro�bê
us³ysza³em, ¿e on nie mo¿e tego zrobiæ, poniewa¿ ONI - kominiarze
- maj¹ takie zasady, ¿e nie wchodz¹ sobie konkurencyjnie w swój

REFLEKSJA NA TEMAT...
�KOMINIARZE MAJ¥ SWOJE ZASADY�

teren (dla wyja�nienia: on jest kominiarzem w innym mie�cie
ani¿eli to, w którym my chcemy zrobiæ odbiór).

�Ale numer!� - pomy�la³em. ONI - KOMINIARZE - MAJ¥
ZASADY!!! Pro�ci ludzie, nie tam jakie� d o k t o r y po studiach,
specjalizacjach. Przypomnia³y mi siê niedawne (te dawne te¿) �pod-
chody� w trakcie akcji szczepienia psów przeciwko w�ciekli�nie -
wchodzenie sobie w teren, szczepienie w innej miejscowo�ci,
szczepienie bez zarejestrowanej dzia³alno�ci (co na to Izba, co rzecz-
nik?) etc., itp., itd. Pojawi³o siê w mojej g³owie pytanie - czy my -
doktory � mo¿emy ustaliæ takie proste zasady, jak np. kominiarze?

Wino do kolacji, mimo ¿e markowe, nie smakowa³o mi tak,
jak powinno smakowaæ.

Krzysztof Szwarc
lek. wet., specjalista chirurg.

Podchody w trakcie akcji szczepienia psów nasuwaj¹ refleksje o zasadach
w zawodzie lekarza weterynarii.

GRATULACJE DLA KOLEGI
W dniu 29.06.2006 r. mia³am przyjemno�æ byæ obecna, wraz z dr. Romanem Fabiszem, jako przedstawiciele �l¹skiej

Polikliniki Weterynaryjnej, na publicznej obronie pracy doktorskiej naszego kolegi Marka Kostrzewskiego, aktywnego
cz³onka naszego stowarzyszenia.  Promotorem rozprawy pt. �Ocena stresu oksydacyjnego u królików po podaniu parace-
tamolu i/lub L-karnityny� by³a pani prof. dr hab. n. med. Maria Wardas, a recenzentami prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew
Pomorski oraz prof. dr hab. Andrzej Depta. Dysertacja zosta³a bardzo wysoko oceniona przez Radê Wydzia³u Medycyny
Weterynaryjnej w Lublinie jako temat nowatorski w skali europejskiej i wywo³a³a ¿yw¹ dyskusjê. Paracetamol jest coraz
szerzej stosowany w praktyce weterynaryjnej, a nie wszyscy zdajemy sobie sprawê z jego destrukcyjnego wp³ywu na
w¹trobê. Do oceny stopnia uszkodzenia w¹troby Marek zastosowa³ wspó³czynnik AKBR (Arterial Ketone Bodies Ratio),
który jest najczulszym wska�nikiem wydolno�ci metabolicznej w¹troby.

Pan dziekan Zbigniew Gr¹dzki z prawdziw¹ przyjemno�ci¹ og³osi³ nadanie przez Radê Wydzia³u tytu³u doktora nauk
weterynaryjnych Markowi Kostrzewskiemu.

Gratulujemy Markowi, który z inspiracji Stowarzyszenia ��l¹ska Poliklinika Weterynaryjna�, zechcia³ podj¹æ niema³y
trud uzyskania stopnia naukowego i zachêcamy kole¿anki i kolegów do pój�cia w jego �lady.

                                              Dorota Niedziela

NASZE SPRAWY

ZAPROSZENIE DO CIESZYNA
7 PA�DZIERNIKA 2006 r.

15. ROCZNICA DZIA£ANIA SAMORZ¥DU
ZAWODOWEGO LEKARZY WETERYNARII

Zgodnie z dotychczasow¹ tradycj¹, w pa�dzierniku zapraszamy wszystkie Kole¿anki i Kolegów na dorocz-
ne �wiêto lekarzy weterynarii.

W 2006 r. mija 15 lat od wej�cia w ¿ycie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych,
og³oszonej w Dzienniku Ustaw w styczniu 1991 r. Jest to wiêc dobra okazja do podsumowania dotychczasowych
osi¹gniêæ i wyci¹gniêcia wniosków z poniesionych pora¿ek.

Tak wiêc w zwi¹zku z wyj¹tkowymi okoliczno�ciami nasze �wiêto chcieli�my uczyniæ godnym tego jubileuszu.
Pod patronatem Dolno�l¹skiej oraz �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Cieszynie odbêdzie siê wernisa¿ prac
malarskich naszych Kolegów - lekarzy weterynarii. Ponadto w czê�ci oficjalnej przewidziano, obok wyk³adu okolicz-
no�ciowego, wrêczenie prawa wykonywania zawodu absolwentom wydzia³ów medycyny weterynaryjnej.

Gor¹co zapraszamy do wziêcia udzia³u w naszych uroczysto�ciach w Cieszynie w dniu 7 pa�dziernika br. Wszelkie
szczegó³y dotycz¹ce �wiêta s¹ dostêpne na stronie internetowej � www.izbawetkatowice.pl oraz w biurze
�l.ILW w Katowicach.

Prezes i Rada
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
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Spaceruj¹c po malowniczych uliczkach Malgrat De Mar w
Katalonii jak¿e siê ucieszy³em widz¹c szyld �Centro Veterina-
rio�. Nareszcie bêdê móg³ uciec od mêcz¹cego s³oñca. Gdy
wszed³em do �rodka rado�æ moja by³a jeszcze wiêksza, bo lo-
kal by³ klimatyzowany. Gorzej, ¿e lekarz dy¿urny zna³ tylko
francuski. To i tak dobrze, bo hiszpañskim w³ada ok. 400 mi-
lionów ludzi, czyli jest to drugi - po chiñskim - najczê�ciej u¿y-
wany jêzyk �wiata. Kolega po fachu by³ wiêc zdziwiony, ¿e nie
w³adam tym jêzykiem. Ta miejscowo�æ ma 15 tys. mieszkañ-
ców i jedn¹ lecznicê czynn¹ od 9.00 do 13.00 i od 16.00 do
19.00. Sobota 9.00 do 13.00. Wej�cie jest przez sklep zoolo-
giczny. Recepcja jest w sklepie. Za recepcj¹ jest salonik kosme-
tyczny. Pomieszczenia weterynaryjne zajmuj¹ ok. 100 m. Je-
den lekarz ma 2 pracowników do swojej dyspozycji. Oni przyj-
muj¹ zg³oszenia, strzyg¹ psy (min. 30 E) oraz k¹pi¹ (tyle
samo), sprz¹taj¹. W lecie na zmianie rannej lub popo³udniowej
jest max 5 psów lub kotów. W zimie mniej.

Do tego centrum nale¿y te¿ taki sam zak³ad w Cassa De La Selva
- 5 tys. mieszkañców i klinika w Blanes (35 tys.) czynna ca³¹
dobê, z pe³nym wyposa¿eniem. Te 3 punkty obs³uguje 6 leka-
rzy. Klienci u¿ywaj¹ tylko kart p³atniczych i np. za podanie
kotu (lekko podrapanemu przez innego kota) betamoxu L.A +
3 tabl. ich lokalnej cefalosporyny zap³acono ponad 50 E. Tricat
+ lokalny spot on, to te¿ cena ponad 50 E. Najczê�ciej podobn¹

kwotê klienci p³ac¹ w sklepie. Studia w Hiszpanii trwaj¹ 5 lat.
Specjalizacje nie s¹ popularne - bo po re¿imie Franco najwa¿-
niejsza jest rado�æ  z zarabiania pieniêdzy na superauta, domy,
wakacje. Maj¹ wiêc prawo liberalne, które w tym pomaga. Le-
karz nie mógl uwierzyæ, ¿e w Polsce nie wolno mieæ wej�cia do
lecznicy przez sklep. Poopowiada³em jeszcze o innych uchwa-
³ach i ustawach. Nie móg³ zrozumieæ dlaczego sami sobie szko-
dzimy, choæ po³¹czy³ to z nasz¹, znan¹ chyba w ca³ej Europie,
fataln¹ opini¹ o naszym rz¹dzie.

Koszta ¿ycia s¹ tam takie same jak w Polsce. Powiedzia³em mu,
¿e u nas lekarze zatrudnieni tylko w klinikach zarabiaj¹ w okolicach 
1 tys. euro - pytanie - Jak wasz kraj jeszcze istnieje? -wystar-
czy³o mi za komentarz szerszy. Do Hiszpanii wyjecha³o b. du¿o
Polaków, jednak znalezienie tam pracy jako lekarz weterynarii
jest trudne. Mamy podobn¹ liczbê mieszkañców, a uniwersyte-
tów kszta³c¹cych lekarzy weterynarii w Hiszpanii jest 10. Do-
datkowym problemem jest jêzyk. Spyta³em czy chcia³by - po
zdaniu egzaminu z jêz. polskiego - pracowaæ w Polsce,
u�miechn¹³ siê tylko i nie skomentowa³ tego.

Szkoda, ¿e musia³em wracaæ do naszych realiów prawnych, czy-
li k³amania, ¿e tak jest w Unii. Czekam wiêc po kontroli Sanepidu,
ZUS-u, rejestracji na nastêpnych, np. PIP czy US. Je¿eli sami
nie przyjd¹, w co nie wierzê, to bêdê im musia³ o nas przypo-
mnieæ - BO TAK JEST PRZECIE¯ W UNII.

Witold Pelka

�Mortui sunt ut liberi vivamus� � (Umarli, by�my ¿yli wol-
ni). Takie s³owa widniej¹ na pomniku po�wiêconemu pamiêci

POMNIK �ORL¥T� W CZÊSTOCHOWIE

obroñców Lwowa (jak g³osi napis): �Bohaterskim Orlêtom
Lwowskim�, który zosta³ bardzo uroczy�cie ods³oniêty w dniu
9 czerwca 2006 r. na placu Orl¹t Lwowskich przy al. Pokoju
w Czêstochowie (dzielnica Raków).

Pomnik to granitowa kolumna, zwieñczona or³em (z br¹zu �
700 kg) ze skrzyd³ami wzniesionymi do lotu. Na przedniej
�cianie, prócz wymienionych napisów, znajduje siê tablica
z br¹zu z wyrytymi fragmentami Cmentarza Obroñców Lwowa
- Cmentarza Orl¹t. Podobna p³askorze�ba z fragmentami cmen-
tarza umieszczona jest na tylnej �cianie kolumny. Na bocznych
�cianach umieszczone zosta³y, wykonane równie¿ z br¹zu her-
by Lwowa i Czêstochowy. Równie¿ na tylnej �cianie wyryto
nazwiska czterech czêstochowian, którzy jako ochotnicy wal-
czyli o polski Lwów. Dwaj z nich zginêli � Stefan Stetkiewicz,
lat 19 i Zygmunt Dzierzbicki, lat 20. Dwaj pozostali: Stanis³aw
Skotnicki i Edward Gospodarek zachowali ¿ycie i zmarli
w pó�niejszym okresie. Obok kolumny na p³ycie z czarnego
granitu wyryte s¹ s³owa Jana Kochanowskiego: �A je�li komu
droga otwarta do nieba, tym co s³u¿¹ Ojczy�nie�.

W postumencie pomnika wmurowane zosta³y (21.04.2006)
dwie urny zawieraj¹ce akt erekcyjny i ziemiê z Cmentarza Orl¹t.

Pomnik powsta³ z inicjatywy Oddzia³u Czêstochowskiego To-
warzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo�
Wschodnich - (prezes Wac³aw Baczyñski), przy poparciu pre-
zydenta Czêstochowy pana Tadeusza Wrony i przewodnicz¹-
cego Rady Miasta pana Ryszarda Szczuki, ministra Andrzeja
Przewo�nika � sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamiêci

WETERYNARIA ZA GRANIC¥
Kiedy zobaczy³em jak funkcjonuje lekarz weterynarii w Hiszpanii,

zacz¹³em siê zastanawiaæ czy Hiszpania nale¿y do Unii Europejskiej.
A mo¿e w Polsce urzêdnicy dostosowuj¹cy rzekomo prawo do europejskiego,

 wcale go nie znaj¹?

NASZE SPRAWY
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Walk i Mêczeñstwa, a tak¿e pomocy finanso-
wej spo³eczeñstwa (wp³aty dokona³o kilku
lekarzy weterynarii, Klub Seniora z Czêsto-
chowy i �l¹ska Izba Lekarsko�Weterynaryj-
na).

W uroczystym ods³oniêciu pomnika
09.06.2006 r. bra³o udzia³ wiele znakomito-
�ci: JE ks. abp Stanis³aw Nowak, wicewoje-
woda �l¹ski Artur Warzocha, w³adze miasta,
przedstawiciele Zarz¹du G³ównego (prezes
Andrzej Kamiñski), prezesi oddzia³ów Towa-
rzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo-Wschodnich z ró¿nych miast, dele-
gacja ze Lwowa, poczty sztandarowe ró¿-
nych organizacji kombatanckich i szkó³,
kompania honorowa Wojska Polskiego z or-
kiestr¹ i oczywi�cie licznie zebrane spo³e-
czeñstwo Czêstochowy � mieszka tu liczna
grupa �lwowiaków i Kresowiaków.�

Warto, gwoli przypomnienia, po�wiêciæ trochê uwagi legen-
dzie �Orl¹t�. Dlaczego �Orlêta Lwowskie�? Cofnijmy siê do
jesieni 1918 r. Lwów jest pod rz¹dami Austro-Wêgier, które
sprzyjaj¹ Ukraiñcom, chc¹cym utworzyæ swoje pañstwo pod
opiek¹ Austro-Wêgier. Polacy, jak to czêsto bywa, sk³óceni
w swoich pogl¹dach i planach, lekcewa¿¹ poczynania Ukraiñ-
ców, którzy postanawiaj¹ zaskoczyæ Polaków, tym bardziej, ¿e
we Lwowie prawie nie ma polskich oddzia³ów wojskowych �
s¹ starcy, kobiety, m³odzie¿ szkolna i dzieci. Nad ranem 1 listo-
pada 1918 r. oddzia³y ukraiñskie opanowuj¹ wiele budynków
pañstwowych. Polskie spo³eczeñstwo Lwowa nie poddaje siê �
ró¿ne organizacje jednocz¹ siê, podejmuj¹c walkê z ukraiñski-
mi zamachowcami. Do walki staj¹ obecni tam mê¿czy�ni, ko-
biety i m³odzie¿ - uczniowie szkó³, harcerze, studenci. To w³a-
�nie Oni zas³u¿yli na miano �Orl¹t Lwowskich�. Braki uzbroje-
nia nadrabiali odwag¹ i po�wiêceniem. Walki trwa³y do 22 li-
stopada 1918 r., kiedy to nadci¹gnê³a pomoc, ale praktycznie
jeszcze do 20 kwietnia 1919 r. Lwów pozostawa³ oblê¿ony,
a walki toczy³y siê na obrze¿ach miasta i poza nim. W pierw-
szych dniach walkê podjê³o ok. 750 osób, w tym ok. 80 gimna-
zjalistów i 30 kobiet. Z ka¿dym dniem przybywa³o obroñców
i w koñcowej fazie by³o ich 6022 osoby. Rekrutowali siê z ró¿-
nych warstw spo³ecznych, z  tego 1374 to uczniowie szkó³ po-
wszechnych i �rednich, 2640 to m³odzie¿ do lat 25, w tym m³o-
dzie¿ w wieku 9 - 17 lat stanowi³a 23,6 %. Obronili Lwów przed
Ukraiñcami.

�Leopolis semper fidelis� � Lwów zawsze wierny. Oczywi-

�cie Polsce.
A jaka by³a danina krwi? W ci¹gu trzytygodniowych walk

ulicznych zginê³o 439 osób, w tym 12 kobiet, 120 uczniów i 76
studentów. I w³a�nie te dzieci i m³odzie¿ to �Orlêta Lwowskie�
� Bohaterscy Obroñcy Lwowa. To m.in. Ja� Dufrat - lat 12,
Jurek Bitschan - lat 14, Tadzik Jab³oñski i Ada� Michalewski,
obaj po 14 lat. To tylko przyk³ady, a by³o ich wiele � oddali swe
m³ode ¿ycia Ojczy�nie. To m³ode dziewczyny i kobiety w wie-
ku od 17 do 28 lat, m³odzi ochotnicy z innych miast, którzy
niejednokrotnie jako nieletni uciekli z w³asnych domów, by
walczyæ o Polskê. A przecie¿ 22 listopada nie by³ ostatnim
dniem walki. By³y jeszcze bardzo krwawe boje w koñcu grud-
nia 1918 r. By³ jeszcze rok 1919 i 1920 � i znowu zginê³o bar-
dzo du¿o naszych ¿o³nierzy w wielu bitwach nim nasta³ czas
pokoju.

Spo³eczeñstwo Lwowa nie zapomnia³o o swoich bohater-
skich obroñcach � powsta³a inicjatywa utworzenia cmentarza
dla Nich i projekt zosta³ zrealizowany. Na krañcach Cmentarza
£yczakowskiego, od strony Pohulanki, powsta³ Cmentarz

Obroñców Lwowa, zwany równie¿ Cmentarzem
Orl¹t. Pochowani zostali tu nie tylko ci, którzy
zginêli w walce we Lwowie, ale równie¿ wielu
spo�ród tych, którzy padli na innych polach bi-
tewnych w latach 1918 � 1920.

 Oto gar�æ danych (z 1939 r) dot. cmentarza.
Cmentarz sk³ada siê z dwóch czê�ci: wojennej
i pokojowej. Czê�æ wojenna � spoczywa tu
w mogi³ach pojedynczych i zbiorowych 1228
poleg³ych i zmar³ych od ran w latach 1918 �
1920 oraz 641 osób zmar³ych wskutek trudów
wojennych i 57 cywilów, którzy zginêli podczas
walk w tym okresie. W tej czê�ci pochowano
1926 osób, w tym 194 NN ¿o³nierzy. W znajdu-
j¹cych siê tu katakumbach, w siedmiu kryptach
pochowano 72 m³odych obroñców Lwowa, w
tym 4  dziewczyny (w wieku 17 � 24 lat) i wielu
spo�ród najm³odszych �Orl¹t�. Czê�æ pokojowa

jest dla obroñców Lwowa, którzy zmarli �mierci¹ naturaln¹ w
czasie pokoju. Pochowano tu 933 osoby.

O Cmentarzu Orl¹t mo¿na jeszcze du¿o pisaæ, bo przeboga-
ta jest historia tego miejsca i spoczywaj¹cych tu ludzi. W 1920
r. ustanowiony zosta³, a w r. 1921 zatwierdzony przez Ministra
Spraw Wojskowych �Krzy¿ Obroñców Lwowa z Mieczami�.
W latach dwudziestych miastu Lwów nadano, jako jedynemu
w Polsce, Order Virtuti Militari. Nale¿y jeszcze przypomnieæ,
¿e w okresie w³adzy radzieckiej Cmentarz Orl¹t zosta³ ca³kowi-
cie zdewastowany, ale upór Polaków doprowadzi³ po wielu la-
tach starañ do odbudowy i udostêpnienia zwiedzaj¹cym tej pol-
skiej nekropoli wojskowej na terenie obecnej Ukrainy.

Dlaczego o tym napisa³em? � bo wielu naszych PT kol. kol.
ma pochodzenie kresowe, bo niektórzy kol. lekarze weteryna-
rii wp³acili drobne kwoty na budowê pomnika, bo �l¹ska Izba
i Klub Seniora z Czêstochowy równie¿ przekazali nieco �gro-
sza� na budowê pomnika. Ale najwa¿niejszy powód to chêæ
przypomnienia o tych faktach starszym, a przede wszystkim
m³odym Kole¿ankom i Kolegom, którzy nie zawsze wiedz¹ �o
co tu chodzi�. Ocalmy od zapomnienia nasz¹ historiê i dokona-
nia, a tak¿e pamiêtajmy o daninie krwi naszych przodków.

I ostatnia sprawa - je�dzimy do ró¿nych krajów, podziwia-
my zabytki i krajobrazy u innych nacji � jed�my do Lwowa,
przecie¿ to tak blisko (i niedrogo) - z³ó¿my ho³d Bohaterom
i historii (ja by³em tam cztery razy, choæ nie pochodzê ze Lwo-
wa).

    Czêstochowa, lipiec 2006
Andrzej Szlichta
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Dostosowanie weterynaryjnych zak³adów leczniczych do
wymogów ustawowych by³o dobr¹ okazj¹ do ich moderniza-
cji; równie¿ w zakresie uwzglêdniaj¹cym poprawê obs³ugi
klienta. O ile potrzeba otrzymania wpisu do ewidencji zmusza-
³a nas do po³o¿enia sporej ilo�ci p³ytek  na �cianach oraz zaku-
pu dodatkowego sprzêtu, to poprawa obs³ugi klienta, sprowa-
dzaj¹ca siê w rzeczywisto�ci do maksymalizacji kontaktu i in-
terakcji z klientami, stawia przed nami nowe zadanie: stania siê
specjalist¹ od marketingu.

 Musimy pamiêtaæ, ¿e lojalno�æ naszych klientów zapewni-
my sobie nie tylko doskonal¹c jako�æ naszych us³ug weteryna-
ryjnych, ale równie¿ poprawiaj¹c ca³o�ciow¹ ofertê indywidu-
alnej obs³ugi klienta  �Customer service� - to temat na oddziel-
ny artyku³.

 Organizacja weterynaryjnego zak³adu leczniczego jest ni-
czym innym, jak zorganizowaniem krok po kroku obs³ugi
klienta. Aby powsta³a skuteczna infrastruktura organizacyjna
stosujemy metodê analityczn¹, tzw. flowchart analysis, czyli
analizê kroków i czynno�ci, z których sk³ada sie obs³uga klien-
ta. Flowchart pobytu klienta w weterynaryjnym zak³adzie lecz-
niczym rozpoczynaæ siê powi-
nien od kontaktu z recepcj¹
a koñczyæ zakupem produktów
i suplementów weterynaryjnych
w sklepie. Pomiêdzy pierwszym
i ostatnim z tych etapów jest ca³y
szereg czynno�ci, które musz¹
siê wydarzyæ, aby obs³uga wete-
rynaryjna wypad³a nale¿ycie.
Klient bêdzie uwa¿a³ siê za w³a-
�ciwie obs³u¿onego, je�li: na ka¿-
dym z tych etapów dostarczona
mu zostanie taka obs³uga, jakiej
siê spodziewa³ lub obs³uga wy-
¿szej jako�ci.

 Ka¿de nasze dzia³anie musi
byæ zorientowane na klienta
i wynikaæ z wysokiej kultury or-
ganizacyjnej. Je�li nie spe³nimy
wymagañ klienta to go stracimy.

 Po tych kilku zdaniach wstê-
pu czas przej�æ do czê�ci opisuj¹-
cej nasz weterynaryjny zak³ad
leczniczy. Pos³uguj¹c siê opisan¹
we wstêpie metod¹ analityczn¹
zauwa¿ymy, ¿e nasz zak³ad sk³a-
da siê z dwu stref: strefy ze-
wnêtrznej, w której podejmuje-
my naszego klienta (obszar max

    MARKETING:
ORGANIZACJA ZAK£ADU LECZNICZEGO

Je�li nie spe³niamy wymagañ klienta, to go stracimy.

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003
r. o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) okre�la wymagania dla gabinetów, przychodni, lecznic i klinik
weterynaryjnych.  Ustawa na³o¿y³a na wszystkie zak³ady lecznicze obowi¹zek z³o¿enia wniosku o dokonanie  wpisu do ewidencji
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t przez okrêgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Od 1 stycznia 2006 r. prowadzona jest przez rady
lekarsko-weterynaryjne jawna ewidencja wszystkich zarejestrowanych zak³adów leczniczych spe³niaj¹cych okre�lone rozporz¹dze-
niem wymagania dla pomieszczeñ, urz¹dzeñ, aparatury i sprzêtu.

otwarty) oraz strefy wewnêtrznej, gdzie realizujemy us³ugê (ob-
szar max zamkniêty).

 W ka¿dym punkcie kontaktu z klientem mamy dwie mo¿li-
wo�ci; albo go rozczarujemy albo usatysfakcjonujemy. Je¿eli
w strefie zewnêtrznej nie podejmiemy kontaktu w ci¹gu 2-3
minut, dopuszczamy do Mo¿liwo�ci Spartolenia Sprawy OTSU
(Opportunity to Screw Up). W terminie tym mieszcz¹ siê
wszystkie punkty kontaktu z klientem, gdzie istnieje mo¿liwo�æ
wykonania okre�lonej czynno�ci �le. Zdecydowanie najlep-
szym rozwi¹zaniem dla unikniêcia takiego b³êdu jest umiesz-
czenie recepcji w centralnym miejscu strefy zewnêtrznej. Jest
to rozwi¹zanie pozbawione s³abych punktów i za ka¿dym ra-
zem w pe³ni satysfakcjonuje klienta. Recepcja z poziomu mar-
ketingowego jest równie¿ miejscem, które wykorzystujemy do
zarz¹dzaniu procesami i korygowania b³êdów. :)

 Tak jak w strefie zewnêtrznej najwa¿niejsza jest recepcja,
tak w strefie wewnêtrznej najwa¿niejszy jest pokój przyjêæ,
poniewa¿ jest to jedyne miejsce w tej strefie, do którego ma
dostêp nasz klient. Oba pomieszczenia powinny byæ ze sob¹
dobrze skomunikowane.
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 Mamy zatem  punkt centralny naszego weterynaryjnego
zak³adu leczniczego, który znajduje siê na   styku recepcji
i pokoju przyjêæ oraz le¿y  na osi dziel¹cej nasz zak³ad na dwie
strefy: zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹. Pos³uguj¹c siê dalej metod¹
analityczn¹, organizujemy pozosta³¹ czê�æ naszego zak³adu.
Nie bêdzie to trudne, pod  warunkiem, ¿e pozwalaj¹ nam na to
warunki lokalowe.

 W dalszej czê�ci opisu pos³u¿ê siê schematem, który opty-
malizuje uk³ad pozosta³ych pomieszczeñ.

                                 S C H E M A T
 Oczywi�cie, ¿e nikt nie oczekuje, aby lokale naszych za-

k³adów by³y budynkami o kszta³tach okr¹g³ych, chodzi oto,
aby schemat przemawia³ do naszej wyobra�ni i by³ organiza-
cyjnie logiczny.

 Schemat ten ujmuje najbardziej po¿¹dan¹ organizacyjnie
strukturê naszego zak³adu. Zdajê sobie sprawê, ¿e jest  to wer-
sja maxi; powinno zale¿eæ nam jednak na tym, aby nie zajmo-
waæ siê takimi rozwi¹zaniami jakie mamy, ale tym do czego
d¹¿ymy.

 Ze schematu widaæ, ¿e powinni�my zadbaæ o odpowiedni¹
liczbê miejsc parkingowych nie tylko dla klientów, ale równie¿
dla pracowników naszego zak³adu. Od wej�cia (jak pisa³em
w poprzednim artykule) zaczyna siê lojalno�æ klienta (i nadal
to podtrzymujê). Klient wchodzi wprost na recepcjê, nastêpnie,

je�li lekarz jest zajêty czeka w poczekalni. Je�li czeka d³u¿ej
ni¿ kilka minut to unikniemy OTSU przez zlokalizowanie
w tym miejscu dostêpnej toalety (w tym przypadku wzorowa-
nie siê na  hipermarketach i stacjach benzynowych bêdzie jak
najbardziej wskazane). W wiêkszo�ci naszych zak³adów pokój
przyjêæ, do którego teraz trafia klient jest zarazem recepcj¹,
sklepem i sal¹ zabiegow¹. W rozwi¹zaniu przedstawianym na
schemacie staje siê pomieszczeniem pod ka¿dym wzglêdem
profesjonalnym. Klient musi odczuæ, ¿e jest we w³a�ciwym
miejscu, w którym uzyska oczekiwan¹ jako�æ us³ugi. Opisywa-
nie pozosta³ych pomieszczeñ strefy wewnêtrznej z poziomu
marketingowego wydaje siê zbêdne. Musimy tylko zadbaæ
o to, aby nasz klient mia³ �wiadomo�æ jakimi mo¿liwo�ciami
dysponuje nasz zak³ad. Kiedy wizyta naszego klienta dobiega
koñca wypuszczamy go z pokoju przyjêæ tak, aby id¹c do wyj-
�cia przeszed³ obok sklepu.

 Nie by³by to pe³en obraz organizowania naszego zak³adu,
gdybym nie odniós³ siê do pojêcia kultury organizacyjnej, jaka
wynika z zachowañ pracowników. Efektywna selekcja, trening
i motywacja personelu maj¹cego bezpo�redni kontakt z klien-
tami staje siê zasadniczym gwarantem trwa³ych wiêzi z nimi.

 Pamiêtaj - reorganizacja twojego zak³adu nakierowana na
rezultat marketingowy przyniesie ci wymierne korzy�ci w kre-
owaniu d³ugotrwa³ych wiêzi z twoimi klientami.

 Dzidek
 sierpieñ 2006

Wiele lat zastanawiali�my siê nad wyjazdem do polskich
nekropoli wojskowych w Rosji (Katyñ, Miednoje) i na Ukra-
inie (Charków � tu zosta³ zamordowany przez NKWD jeniec
obozu w Starobielsku � ojciec mojej ¿ony). Bali�my siê reakcji
psychicznej. Jednak zdecydowali�my siê na taki wyjazd. Oka-
zj¹ by³a organizowana przez Urz¹d Miasta, dla ró¿nych organi-
zacji spo³ecznych i kombatanckich, wycieczka do Katynia
i Miednoje jako g³ównego celu. W�ród czterdziestu trzech osób
znale�li�my siê i my. W pielgrzymce wziê³a udzia³ oficjalna de-
legacja  czêstochowskiego Samorz¹du w osobach prezydenta
T. Wrony i radnego J. Kuli w asy�cie dwóch stra¿ników miej-
skich. Nie nale¿y zapominaæ o przywódcy duchowym  - ks.
Ryszardzie Umañskim, który by³ bardzo wyrozumia³y dla
u³omno�ci ludzkich, a tak¿e bardzo sympatyczny. Reszta
uczestników to starsze pokolenie z niewielkim dodatkiem m³o-
do�ci � dwóch harcerek Beaty i Marysi oraz licealisty Kamila.

 Przed uczestnikami d³uga droga i z pewno�ci¹ wielogodzin-
ne oczekiwanie na odprawê na granicach.

A tak przebiega³a nasza eskapada � pozwolê sobie przedsta-
wiæ jej przebieg uzupe³niony gar�ci¹ informacji dodatkowych
o mijanych, bardziej znanych miejscowo�ciach.

Poniedzia³ek � 03.07.2006 r., godz. 19.30 - wyje¿d¿amy
z Czêstochowy � cel Smoleñsk, ale przed nami ca³a noc i ca³y
dzieñ jazdy, oko³o 1200 km. Przed nami granica w Terespolu.
Ile czasu stracimy?

Wtorek � 04.07.06 r. � przekraczamy granicê polsko�bia³o-
rusk¹ po trzech godzinach oczekiwania (miêdzy 2 a 5 w nocy).
Bia³orusini byli tak �serdeczni�, ¿e nie mogli siê rozstaæ siê
z nami, ale w koñcu jedziemy dalej autostrad¹ �moskiewsk¹� �
wybudowan¹ z okazji olimpiady 1980 r. Przeje¿d¿amy przed-
mie�ciami Brze�cia, nie zwiedzamy, szkoda. Oto gar�æ infor-

ODWIEDZILI�MY KATYÑ, MIEDNOJE...

macji o tym mie�cie, po³o¿onym nad Bugiem i jego dop³ywem
Muchowcem, licz¹cym ok. 260 tys. mieszkañców. Pierwsze
wzmianki pochodz¹ z 1017 r., w XII i XIII w.  w posiadaniu
ksi¹¿¹t ruskich. Nastêpnie podbite przez Litwê. Od unii pol-
sko�litewskiej (1569) w granicach RP. Podczas rozbiorów a¿
do 1919 r. nale¿y do Rosji. W marcu 1919 r. podpisano tu
(w Bia³ym Pa³acu) �Pokój Brzeski� miêdzy Rosj¹ a Niemcami.
W latach 1833 � 1939 w granicach II RP. Po 1944 r. w grani-
cach Bia³orusi. W latach 1833-1838 w³adze carskie wyburzy³y
stare centrum Brze�cia i wybudowa³y potê¿ne fortyfikacje z cy-
tadel¹ - tzw. Twierdzê Brzesk¹, która mia³a du¿e znaczenie
w ró¿nych wojnach. Obecnie czê�æ obiektów jest zniszczona.

Kierujemy siê �ku Baranowiczom�. W okresie II RP miasto
powiatowe w woj. nowogródzkim. W czasie ostatniej wojny
bardzo zniszczone, odbudowane, liczy ok. 25 tys. mieszkañ-
ców. Prê¿nie dzia³a tu �Dom Polski�. Dla mnie jest interesuj¹-
ce, gdy¿ urodzi³a siê tu moja ¿ona � Anna.

Mijamy Baranowicze i kierujemy siê do miasteczka Mir.
Znajduje siê tu wspania³y zabytek (zespól zamkowo�pa³acowy
z parkiem), który zosta³ uznany za obiekt �wiatowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO (bodaj jedyny na Bia³orusi). Zamek
zbudowano w latach 1506 � 1510, nale¿a³ do Jerzego Ilmicza,
marsza³ka litewskiego. W r. 1568 przeszed³ w rêce Radziwi³-
³ów. W 1813 r. zosta³ do³¹czony do Ordynacji Nie�wieskiej
i jako wiano dosta³ siê w rêce ksi¹¿¹t niemieckich. W roku 1895
Mir kupili ksi¹¿êta �wiêtope³k�Mirscy � byli w³a�cicielami do
II wojny �wiatowej. Zamek (grubo�æ murów 3 m) ma piêæ
baszt, otoczony by³ fos¹ i wa³ami ziemnymi. Wielokrotnie ob-
legany, zdobywany, niszczony � wojny szwedzkie 1655
i 1796, insurekcja 1794, wojny napoleoñskie w 1812. Od tego
czasu popada³ w ruinê i dopiero od 1991 r. restaurowany. Piêk-
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ny obiekt zostanie uratowany. W pobliskim miasteczku znajdu-
je siê ko�ció³ kat. Fundacji ks. Miko³aja Krzysztofa Radziwi³³a
�Sierotki� z 1605 r. i cerkiew z ok. 1700 r.

Tego ju¿ nie zwiedzamy, jedziemy dalej, wracamy na auto-
stradê, obwodnic¹ przeje¿d¿amy obok Miñska. To stolica Bia-
³orusi, le¿¹ca nad rzek¹ �wis³ocz, liczy ok. 1,7 mln  mieszkañ-
ców. Pierwsze wzmianki pochodz¹ z 1067 r., od 1101 r. stolica
ksiêstwa, od 1326 w granicach Litwy. Prawa miejskie uzyskuje
w r. 1469. Po unii polsko�litewskiej w 1569 r. w granicach Pol-
ski. Od 1783 r. pod zaborem rosyjskim, po 1820 r. w granicach
ZSRR. W mie�cie, szczególnie w rejonie dawnego Rynku
G³ównego wiele budowli klasztornych i ko�cio³ów pe³ni¹cych
od czasów carskich i sowieckich inne funkcje. W Miñsku znaj-
duje siê dworek Wañkowiczów z prze³. XVIII/XIX w. - bywali
tu Moniuszko, Syrokomla, Dunin-Marcinkiewicz i inni. Prze-
je¿d¿amy obok Orszy  - miasto po³o¿one u uj�cia Orszy do
Dniepru. W XIII w. w³asno�æ ksi¹¿¹t litewskich. Od unii pol.�
lit. w granicach RP. Miejsce wielu bitew. W r. 1514 hetman
Ostrogski pokona³ wojska moskiewskie, podobnie w 1564
M. Radziwi³³ �Rudy� pokona³ Moskali. W mie�cie zabytkowe
obiekty poklasztorne pe³ni¹ ró¿ne funkcje.

Wreszcie doje¿d¿amy do granicy bia³orusko�rosyjskiej
w Krasnoje. Po dwóch godzinach jedziemy dalej, ostatnie kil-
kadziesi¹t kilometrów i po prawie 24 godzinach podró¿y jeste-
�my w Smoleñsku. Obiadokolacja, krótki spacer i zas³u¿ony
odpoczynek.

�roda � 05.07.2006. Rano przykra niespodzianka, ukra-
dziono tablicê rejestracyjn¹ naszego autokaru, a na dodatek
przedziurawiono opony. Wielogodzinne za³atwianie formalno-
�ci zburzy³o spokój i plan zajêæ. Z p. Stanis³aw¹ (Polka � od 12
lat prezes Stowarzyszenia �Dom Polski� w Smoleñsku) idzie-
my na spotkanie z polskim ksiêdzem � franciszkaninem o. Pto-
lemeuszem. Ciekawa postaæ � przyjecha³ ze �l¹ska na dwa ty-
godnie, a jest 14 lat. Przez bardzo d³ugi czas mieszka³ w gro-

bowcu, nie chc¹c opu�ciæ terenu przyko�cielnego. Dziêki upo-
rowi wybudowa³ kaplicê i dom mieszkalny. Stoj¹cy obok stary,
du¿y ko�ció³ katolicki jest zamieniony na archiwum. Proboszcz
malutkiej parafii smoleñskiej opowiada o dziejach ko�cio³a na
tych terenach i swoim tu ¿yciu. Jeste�my pod wra¿eniem tych
prze¿yæ. Po spotkaniu udajemy siê spacerem przez miasto do
hotelu. Po drodze ogl¹damy to ³adne miasto, które odbudowa-
no po zniszczeniach z ostatniej wojny (zniszczenia siêga³y a¿
93%). Smoleñsk le¿y nad Dnieprem, liczy ok. 340 tys. miesz-
kañców, siedziba obwodu. Pierwsze wzmianki pochodz¹ z IX
w., od XII w samodzielne ksiêstwo, od 1404 r. nale¿y do Litwy,
od 1554 do pañstwa moskiewskiego, a w latach 1611 � 1654
do Polski. Po tym okresie do Rosji. W 1812 zdobyty przez woj-
ska napoleoñskie. Zabytków niewiele � resztki murów obron-
nych z basztami (by³o ich 38, a mury mia³y d³. 6,5 km) z 1602
r. � by³a to potê¿na twierdza. Poza tym cerkwie prawos³awne
z przepiêkn¹ katedr¹ góruj¹c¹ nad miastem, z kompleksem po-
klasztornym. W mie�cie (na ulicy Dzier¿yñskiego) stoi budy-
nek NKWD, obecnie te¿ s³u¿ba bezpieczeñstwa � w którym
dokonywano masowych mordów, m.in. polskich oficerów
w 1940 r.

Z du¿ym opó�nieniem jedziemy do niezbyt oddalonego (18
km) Katynia. Katyñ � nazwa pochodzi od �katania�, tzn. prze-
taczania ³odzi po ziemi z Dzwiny do Dniepru (uszkodzenia na-
prawiano m.in. smo³¹ w Smoleñsku i st¹d nazwa) � nazwa zna-
na ka¿demu Polakowi, choæ jeszcze nie tak dawno ukrywana
i pomijana milczeniem. Tu znajduje siê Polski Cmentarz Wo-
jenny. Autokar zatrzymuje siê na parkingu. Jest piêkna, s³o-
neczna pogoda, przed nami piêkny, sosnowy las, rozci¹gaj¹cy
siê a¿ do Dniepru. Zapach ¿ywicy i zió³ w powietrzu. �piew
ptaków. Spokój. Idziemy na spotkanie z tragiczn¹ przesz³o�ci¹
naszych rodaków. Wszak tu NKWD w 1940 roku zamordowa-
³o strza³ami w ty³ g³owy 4416 polskich oficerów, jeñców odda-
lonego o 250 km obozu w Kozielsku. Tu, w tym piêknym,

Miednoje 6.08.06. Polski Cmentarz Wojenny.
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a jednocze�nie strasznym lesie pogrzebano ich w zbiorowych,
olbrzymich do³ach.

Idziemy alej¹ i przez bramê �mierci wchodzimy na teren
polskiego cmentarza. W naszych g³owach k³êbi¹ siê my�li � co
prze¿ywali ci oficerowie id¹c le�n¹ drog¹? Czy wiedzieli, ¿e
jest to Ich ostatni marsz? Co dzia³o siê w Ich sercach i jakie
ostatnie my�li Im towarzyszy³y? Takie refleksje nawiedzaj¹ nas
i niejednokrotnie co� nas �ciska za gard³o. Zreszt¹ to odczucie
pojawia siê wielokrotnie podczas pobytu na tym cmentarzu.
I rodzi siê pytanie - dlaczego? Sk¹d tyle bestialstwa i czy tak
musia³o byæ? Dochodzimy do cmentarnego placu. Przed nami
s³ynny ju¿ katyñski krzy¿, �ciana koloru rdzawego (stara krew),
na której wyryte s¹ nazwiska wszystkich zamordowanych tu
wiê�niów Kozielska. U jej podnó¿a podziemny dzwon, który
odzywa siê ka¿dego dnia w po³udnie. I o³tarz. Po obu stronach
alejki prowadz¹cej do tego centralnego punktu siedem zbioro-
wych mogi³ (w tym dwie tzw. generalskie), kryj¹ce szcz¹tki
ofiar tej �katyñskiej zbrodni� NKWD. Rozlega siê dzwon, de-
legacja miasta Czêstochowy � prezydent T. Wrona, radny
J. Kula, w asy�cie cz³onków Stra¿y Miejskiej ubranych w mun-
dury policji z okresu II RP, sk³adaj¹ wi¹zanki kwiatów, zapalaj¹
znicze, chyli siê sztandar Stowarzyszenia �Rodzina Katyñska�.
Ksi¹dz Ryszard rozpoczyna mszê, a pó�niej wyg³asza homiliê
zwi¹zan¹ z ofiar¹ ¿ycia naszych oficerów, nienawi�ci¹, wyba-
czaniem. Z kolei prezydent Wrona przypomina jak dosz³o do
tej zbrodni, inne osoby wyra¿aj¹ ból po stracie swych bliskich.
I znowu ³za krêci siê w oku.

Kolej na spacer po tej �nieludzkiej ziemi�. Zapalamy znicze
na olbrzymich, zbiorowych mogi³ach � skromne, pokryte tra-
w¹ z le¿¹cymi na nich krzy¿ami. W pobli¿u znajduj¹ siê do³y
grzebalne, przykryte ¿eliwnymi p³ytami � tu pierwotnie przed
ekshumacj¹ le¿a³y zw³oki zamordowanych. Idziemy alejk¹
po³o¿on¹ poni¿ej poziomu grobów, otaczaj¹c¹ dooko³a teren
z mogi³ami, na �cianie znajduj¹ siê ¿eliwne tabliczki, u³o¿one
alfabetycznie, z nazwiskami i innymi danymi zamordowanych.

A wszystko to w kolorze rdzawym � starej krwi. Poza ogrodzo-
nym polskim cmentarzem znajduje siê ósma zbiorowa mogi³a
� tu równie¿ sk³adamy wi¹zankê kwiatów. Z kolei kierujemy
siê do miejsca rytualnego (na koñcu Alei Pamiêci), gdzie odby-
waj¹ siê religijne uroczysto�ci ekumeniczne. W pobli¿u znaj-
duj¹ siê cztery p³yty z symbolami najwa¿niejszych religii � ka-
tolickiej, judajskiej, prawos³awnej i muzu³mañskiej. Z Alei Pa-
miêci przechodzimy na po³o¿ony obok cmentarz rosyjski.
W zbiorowych do³ach le¿y ok. 10 tys. zamordowanych przez
NKWD w latach trzydziestych i czterdziestych XX w. obywate-
li radzieckich.   Nad tymi mogi³ami prowadz¹ k³adki (mostki)
umo¿liwiaj¹ce przej�cie. Rosjanie nie przeprowadzili ekshuma-
cji, dlatego nie jest znana dok³adna liczba zamordowanych.
I pomy�leæ, ¿e ci zamordowani, zarówno polscy oficerowie,
jak i obywatele radzieccy, byli chowani na terenie o�rodka wy-
poczynkowego NKWD (uroczysko Kozie Góry). Kierujemy
siê do wyj�cia. Jeszcze zwiedzamy ekspozycjê muzealn¹, ku-
pujemy pami¹tki i ¿egnamy Katyñ. Pobyt tu by³ dla wszystkich
ogromnym prze¿yciem. Nie jest ³atwo przej�æ do porz¹dku nad
ogromem zbrodni. Polski Cmentarz Wojenny zosta³ uroczy�cie
otwarty 28 lipca 2000 r.

Jedziemy dalej. Tym razem zatrzymujemy siê na po³o¿onej
w niewielkiej odleg³o�ci stacji kolejowej Gniezdowo. Tu przy-
je¿d¿a³y poci¹gi z oddalonego o 250 km obozu w Kozielsku
(le¿y na pó³nocny wschód od Smoleñska), przywo¿¹c polskich
oficerów. St¹d samochodami przewo¿ono ich do katyñskiego
lasu, gdzie po krótkim marszu nastêpowa³ tragiczny kres ich
wêdrówki. Z obozu w Kozielsku, w którym w zabudowaniach
poklasztornych przebywa³o oko³o 4,5 tys. oficerów tylko nie-
licznym uda³o siê zachowaæ ¿ycie (m.in. ks. p³k Zdzis³aw
J. Paszkowski � obecny kapelan Stowarzyszenia �Rodzina Ka-
tyñska�). Pó�nym popo³udniem udajemy siê w dalsz¹ drogê,
do Tweru oddalonego o ponad 400 km. Po drodze mijamy
Wia�mê, le¿¹c¹ nad rzek¹ Wia�m¹, dop³ywem Dniepru. Le¿y
w obwodzie smoleñskim, liczy ok. 50 tys. mieszkañców.

Ostaszków. Budynek klasztoru - tu przetrzymywano polskich jeñców.
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W XIII wieku we w³adaniu ksiêcia Jaros³awa II, a nastêpnie ks.
Andrzeja W³odzimierowicza.  W roku 1403 przy³¹cza j¹ do Li-
twy ks. Witold, a w r. 1494 zdobywa j¹ Iwan III. W latach 1611
� 13 oraz 1617 � 1654 w polskim w³adaniu. W 1812 wielka
bitwa z wojskami Napoleona. Nad ranem przyje¿d¿amy do
Tweru � obiadokolacja (prawie jak bardzo wczesne �niadanie)
i kilka godzin wypoczynku.

Czwartek � 06.07.2006 r. � mamy szczê�cie do �mi³ych�
niespodzianek. �Sympatyczni� tubylcy przedziurawili nam
oponê. Szukanie zak³adu i naprawa trwa³y wiele godzin, co za-
k³óci³o nam plan dnia. Samodzielnie staramy siê zwiedziæ mia-
sto, ale co trochê wracamy do autobusu, bo a nó¿ jest gotów do
dalszej jazdy.

Twer � (w latach 1931 � 1990 Kalinin) le¿y nad Wo³g¹, ok.
450 tys. mieszkañców. Za³o¿ony w XII wieku, wchodzi w sk³ad
Ksiêstwa W³odzimiersko�Smoleñskiego, latach 1246 � 1485
stolica Ksiêstwa Smoleñskiego. W r. 1485 Iwan III w³¹cza Twer
do Wielkiego Ksiêstwa Moskiewskiego. Zabytki to m.in. Kreml
(druga co do wielko�ci i znaczenia tego typu budowla w daw-
nej Rosji) z katedr¹ z lat 1689 � 1699. Dla nas, Polaków wi¹¿e
siê z tragicznymi wydarzeniami kwietnia/maja 1940 r., kiedy to
w piwnicach gmachu NKWD (obecnie mie�ci siê tu Instytut
Medycyny) zostali wymordowani polscy jeñcy z obozu
w Ostaszkowie. Tu w piwnicach strza³ami w ty³ g³owy zabito
ponad 6 tys. bezbronnych jeñców (200 � 300 dziennie), a cia³a
zabitych wywo¿ono do oddalonego o 35 km lasu w Miednoje
(o�rodek wypoczynkowy NKWD). Obecnie na tym budynku
s¹ tablice w jêzyku polskim i rosyjskim upamiêtniaj¹ce tê
zbrodniê. Z wiadomych przyczyn w Twerze widzieli�my nie-
zbyt wiele. Wreszcie jedziemy dalej do Miednoje - ruska osada,
a w pobli¿u sosnowy las. Tu na terenie o�rodka NKWD ju¿
w latach trzydziestych, szczególnie w latach 1937 � 1938 grze-

bano zw³oki pomordowanych w Twerze obywateli radzieckich,
z samego Tweru ponad 5 tys. osób. W kwietniu i maju 1940
roku chowano tu cia³a zamordowanych w Twerze polskich jeñ-
ców wojennych.

Wchodzimy na teren Polskiego Cmentarza Wojennego.
Przed nami podobnie jak w Katyniu krzy¿, ��ciana p³aczu�
z wyrytymi nazwiskami pomordowanych naszych rodaków,
podziemny dzwon i o³tarz. Delegacja Czêstochowy sk³ada wi¹-
zanki i zapala znicze. Rozlega siê dzwon rozpoczyna siê nabo-
¿eñstwo. Ks. Ryszard Umañski wyg³asza homiliê nawi¹zuj¹c¹
do tragedii, jaka rozegra³a siê na tych terenach. Prezydent mówi
o tragedii jeñców Ostaszkowa. Znów nasuwa siê pytanie dla-
czego do tego dosz³o, dlaczego tyle okrucieñstwa. Rozumie-
my, co prze¿ywaj¹ tu rodziny pochowanych na tym cmentarzu.
Wszystkim gard³a �ciska ¿al. W sosnowym lesie za ��cian¹ p³a-
czu�, znajduje siê 25 do³ów (mogi³) kryj¹cych od 200 do 300
szcz¹tków pomordowanych polskich jeñców. Byli to funkcjo-
nariusze policji pañstwowej i �l¹skiej ¿andarmerii, S³u¿by Wiê-
ziennej, ¿o³nierze Korpusu Ochrony Pogranicza, pracownicy
administracji pañstwowej i samorz¹dowej, lekarze, nauczycie-
le ksiê¿a, kapelani. Pochowano tu 6311 (6288) osób zamordo-
wanych w Twerze. Ka¿dej nocy przyje¿d¿a³y samochody przy-
wo¿¹c zw³oki 200 do 300 zamordowanych. Dzi� na tych zbio-
rowych mogi³ach porozrzucanych w lesie stoj¹ miêdzy drze-
wami potê¿ne ¿elazne krzy¿e. Jest ich 25. Dooko³a tego terenu
biegnie alejka, a na niskim, pochy³ym murku umieszczone s¹
¿eliwne tabliczki z nazwiskami i danymi zamordowanych.
Cz³onkowie rodzin na tych odnalezionych tabliczkach k³ad¹
kwiaty i zapalaj¹ znicze. Chwile zadumy i wzruszenia. Obok
cmentarza polskiego jest cmentarz rosyjski kryj¹cy cia³a kilku
tysiêcy ofiar represji stalinowskich. Pe³ni tych smutnych wra-
¿eñ opuszczamy Miednoje. Przed nami jeszcze ponad 200 km
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do Ostaszkowa.
Ostaszków le¿y nad jeziorem Selinger, ok. 250 km na pó³-

nocny zachód od Tweru. Liczy ok. 30 tys. mieszkañców. We
wrze�niu 1939 roku NKWD na wyspie Stoldnyj wspomniane-
go jeziora (11 km od Ostaszkowa) w zabudowaniach poklasz-
tornych za³o¿y³o obóz dla jeñców. Wed³ug danych na 31.XII.
1939 r. przebywa³o tu 6022 wiê�niów. Przetrzymywani byli
w dwudziestu budynkach klasztornych w straszliwych warun-
kach. Od pocz¹tku kwietnia 1940 roku, na podstawie decyzji
w³adz radzieckich z 5 marca 1940 r. nast¹pi³a likwidacja
wszystkich obozów jenieckich w sposób dzi� nam dobrze zna-
ny. Sk³adamy kwiaty i zapalamy znicze przed tablic¹ przy bra-
mie wjazdowej na teren obozu, upamiêtniaj¹c¹ to miejsce.
Zwiedzamy teren, ogl¹damy budynki. Jest to wszystko bardzo
przygnêbiaj¹ce. Koñczymy pobyt w Ostaszkowie. Jedziemy do
oddalonych o oko³o 200 km, Wielkich £uków. Pó�n¹ noc¹ je-
ste�my na miejscu. Po tak intensywnych prze¿yciach nareszcie
odpoczynek.

Pi¹tek � 07.07.2006 r. Wielki  £uków  - miasto w obwodzie
Psków. Le¿y nad rzek¹ £owac, ok. 120 tys. mieszkañców.
W �redniowieczu osada obronna. W r. 1478 ksi¹¿ê Iwan III
przy³¹czy³ j¹ do pañstwa moskiewskiego. W roku 1580 zdoby³
je Stefan Batory, ale od 1582 r. nieprzerwanie nale¿y do Rosji.
Podczas II wojny �wiatowej bardzo zniszczone. Po �niadaniu
mamy trochê wolnego czasu przed dalsz¹ drog¹. Zaliczamy
krótki spacer po mie�cie, odwiedzamy sklepy � trzeba wydaæ
ostatnie ruble. Ok. godziny 11.00 wyje¿d¿amy w kierunku gra-
nicy rosyjsko�bia³oruskiej, któr¹ przekraczamy w miejscowo-
�ci Labok. O dziwo bardzo szybko. Kolejny d³u¿szy postój na
Bia³orusi w Witebsku. Miasto obwodowe w pó³nocno�wschod-
niej Bia³orusi, ok. 370 tys. mieszkañców. Le¿y nad Dzwin¹.
Pierwsze wzmianki pochodz¹ z r. 1024 w Ksiêstwie Po³ockim,
od 1101 stolica samodzielnego ksiêstwa, od 1320 r. w sk³adzie
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, a od 1569 w granicach Pol-
ski. Prawa miejskie uzyska³ w 1597 r. Po 1772 r. w carskiej
Rosji. W 1812 r. rozegra³a siê tu wielka bitwa wojsk rosyjskich
z napoleoñskimi. W czasie ostatniej wojny bardzo zniszczony.
Zabytki odbudowano, b¹d� s¹ w odbudowie � m.in. Ratusz
z 1772 r. (obecnie muzeum), ko�ció³ kat. oddany wiernym
w 1990 r., a pochodz¹cy z 1785 r. Budynki poklasztorne bazy-
lianów z 1689 r. wybudowane na miejscu �mierci �w. Józefa
Kuncewicza. Dom Marca Chagalla � obecnie muzeum po�wiê-
cone temu malarzowi. Pa³ac gubernatora z XVIII w.

Po spacerze w tym ³adnym mie�cie (³adne i ³adnie ubrane
dziewczyny � a co, popatrzeæ nie mo¿na?), jedziemy dalej.
W drodze ks. Ryszard proponuje podzieliæ siê wra¿eniami. Kil-
ka osób mówi o swoich prze¿yciach zwi¹zanych z odwiedze-
niem miejsc pochówku ich tragicznie zmar³ych najbli¿szych,
o bólu, o pamiêci, o wybaczeniu (nie mo¿na ci¹gle ¿yæ zapie-

k³¹ w sercu nienawi�ci¹). Trzeba pamiêtaæ o tych ofiarach, któ-
re zginê³y nie na polu bitwy, ale zamordowane z zimn¹ krwi¹
na rosyjskiej ziemi i tu s¹ pochowane. Takie g³osy cz³onków
rodzin, zarówno starszych jak i przedstawicieli m³odego poko-
lenia przewa¿aj¹ zdecydowanie. Na koniec prezydent Wrona
dziêkuje wszystkim za udzia³, wytrwa³o�æ i cierpliwo�æ w nie-
przewidzianych sytuacjach.

Sobota � 08.07.2006 r. Po pó³nocy jeste�my na granicy
w Terespolu. Znowu postój, ale wkrótce jeste�my w Polsce.
Jemy pó�n¹ obiadokolacjê (ju¿ przyzwyczaili�my siê do tak
pó�nego jedzenia) i jedziemy do Czêstochowy. O godzinie
10.20 nast¹pi³ czas po¿egnañ z nowymi sympatycznymi  zna-
jomymi.

Pora na kilka moich refleksji zwi¹zanych z t¹ pielgrzymk¹.
Wprawdzie ani w Katyniu, ani w Miednoje nie mamy pocho-
wanych cz³onków rodziny (ojciec ¿ony � jeniec obozu w Sta-
robielsku zosta³ zamordowany w Charkowie), jednak prze¿y-
wali�my bardzo t¹ tragediê polskich oficerów i innych jeñców.
Cieszê siê z tego, ¿e mogli�my oddaæ ho³d tym tysi¹com ofiar
stalinizmu. Warto by³o przejechaæ prawie 4 tys. km, by byæ
w tych miejscach, gdzie rozgrywa³a siê ta tragedia. O tych miej-
scach nie wolno nam zapomnieæ. Szczególnie m³ode pokolenie
powinno znaæ historiê tych wydarzeñ. Jestem pe³en podziwu
dla starszych ni¿ ja uczestników tej pielgrzymki (takie okre�le-
nie dobitniej mówi o charakterze wyjazdu) za okazany hart
ducha w tych trudnych chwilach. Mo¿e w poszczególnych
miastach nie widzieli�my wszystkiego, co by³o w planie (wia-
dome przygody zwi¹zane z autokarem), dlatego umie�ci³em
nieco dodatkowych informacji o miastach, w których byli�my,
b¹d� tylko przeje¿d¿ali�my.  Mo¿e nie s¹ zbyt dok³adne, mo¿e
nie wszystkich zadowol¹, ale mo¿e w jakim� stopniu nas zain-
teresuj¹.

I jeszcze jedno wspomnienie z Katynia o nieco innym, dla
mnie bardzo wa¿nym charakterze. Otó¿ harcerki � Beata i Ma-
rysia, dowiedzia³y siê w rozmowie, ¿e mam stopieñ instruktor-
ski podharcmistrza (z 1958 r.). Poprosi³y, aby na moje rêce mo-
g³y ponowiæ przyrzeczenie harcerskie przy tabliczkach z na-
zwiskami ich dziadków. Spe³ni³em ich pro�bê � niech w³a-
dze ZHP wybacz¹ mi �mia³o�æ (harcerzem jest siê zawsze,
a przynajmniej tak siê czujê). Dziewczyny by³y bardzo wzru-
szone, ja te¿.

I ju¿ ca³kiem na koniec � s³owa uznania dla p. Hanny Jê-
dreckiej � g³ównego organizatora wyjazdu, za cierpliwo�æ, ol-
brzymie zaanga¿owanie i u�miech w trudnych momentach.
Aby zrozumieæ to o czym napisa³em trzeba samemu odbyæ tak¹
pielgrzymkê w ho³dzie zamordowanym Rodakom

Zachêcam.
Andrzej Szlichta

    Czêstochowa, lipiec 2006

Czêstochowa, 05.04.2006 r.

KOLE¯ANKI I KOLEDZY
Okrêgowa Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powo³a³a zespó³ ds. s³ownika biograficznego wszystkich leka-

rzy weterynarii, którzy pracowali na terenie �l¹ska (woj. katowickie, bielskie, czêstochowskie, �l¹skie) w latach 1945-
2005.

Zespó³ zbiera biografie wszystkich kole¿anek i kolegów, którzy zechc¹ byæ umieszczeni w tym s³owniku. W tym celu
prosimy o wype³nienie proponowanej �Karty informacyjnej�, dostêpnej na naszej stronie internetowej (www.izbawetkatowice.pl)
oraz do³¹czenie zdjêcia i przes³anie na adres biura Izby (40-065 Katowice, ul. Miko³owska 100) lub przez cz³onków Rady, czy te¿
na adres � Andrzej Szlichta, 42-208 Czêstochowa, ul. ̄ arecka 54/76.

Prosimy o powa¿ne potraktowanie naszej pro�by.
Z kole¿eñskim pozdrowieniem

Przewodnicz¹cy Zespo³u
Andrzej Szlichta
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JEST PRACA DLA LEKARZY WETERYNARII!

Hurtownia Weterynaryjna �Prima�, Zabrze, ul. Webera 4, tel. 032 271 39 73
przyjmie na sta¿ lekarza weterynarii.
Aktualne od 07.09.2006

Czê�æ I � uk³ad moczowy
9:45 � 10:15 Recepcja: rejestracja uczestników i dystrybucja materia³ów
10:15 � 10:30 Otwarcie sesji i powitanie uczestników � prof. Wierzbowski.
10:30 � 11:15 Przyczyny i leczenie nietrzymania moczu u psów � prof. Bostedt.
11:15 � 12:00 Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii k³êbuszkowego zapalenia nerek u psów � prof. Lechowski.
12:00 � 12:45 Mo¿liwo�ci stosowania wybranych preparatów firmy Virbac (Virbagen Omega) w chorobach psów i kotów.

12:45 � 13:15 Przerwa (kawa/herbata, zimny bufet)

Czê�æ II � uk³ad p³ciowy
13:15 � 14:00 Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie EPC (endometritis � pyometra complex) u suk � dr Ingarden.
14:00 � 15:00 Mo¿liwo�ci wykorzystania antygestagenu (Alizin) w rozrodzie ma³ych zwierz¹t � prof. Bostedt, prof. Borycz

ko, prof. Max, dr Giziñski, dr Jurka.
15:00 � 15:45 Mo¿liwo�ci stosowanie wybranych preparatów firmy Virbac (Alizin) w chorobach psów i kotów.

15:45 � 16:30 Dyskusja

Komisja Nauk Rolniczych, Le�nych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Umiejêtno�ci
oraz

Katedra Nauk Klinicznych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
zapraszaj¹ na sesjê naukow¹ pt.

�CHOROBY UK£ADU MOCZOWO-P£CIOWEGO SUK I KOTEK�
- miejsce obrad �

Kraków, ul. S³awkowska 17
(du¿a aula na I piêtrze)

21 pa�dziernika 2006 roku, pocz¹tek o godz. 10.15
Program

(sesja jest organizowana przy udziale firmy Virbac*)

NASZE SPRAWY



19
WRZESIEÑ  2006 BIULETYN      �L¥SKIEJ     IZBY     LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Przyjmê lekarza weterynarii na sta¿ z mo¿liwo�ci¹ zatrudnienia.
Przychodnia Weterynaryjna, Gliwice, tel. 0606 450 793.
Aktualne od 07.09.2006

Zatrudniê lekarza weterynarii i �redni personel medyczny (pomoc medyczn¹).
Klinika Weterynaryjna BRYNÓW, Katowice, ul. Brynowska 25 c, tel. 032 251 75 30
Aktualne od 07.09.2006
 
Zatrudniê lekarza weterynarii � kobietê.
Przychodnia Weterynaryjna, ¯ory, os. Korfantego PU-1, tel. kom. 0 601 344 000
Lek. wet. Irena Dyrek-Klusek.
Aktualne od 07.09.2006

Gabinet Weterynaryjny - �l¹ski Zespó³ Lecznictwa Weterynaryjnego.
Przyjmê na sta¿ z mo¿liwo�ci¹ pó�niejszego zatrudnienia absolwenta lub zatrudniê lekarza weterynarii.
Chorzów, ul. Konopnickiej 21, tel. 032 241 27 41.
Aktualne od 07.09.2006

Szukamy m³odego lekarza weterynarii do pracy w Miko³owie.
Tel. 032 738 40 41, 032 738 48 93.
Aktualne od 07.09.2006

Zatrudniê lekarza weterynarii na terenie Bytomia lub Piekar �l. Oferujê korzystne warunki zatrudnienia i rozwo-
     ju zawodowego. Na wyposa¿eniu USG, EKG, ultrad�wiêkowy aparat stomatologiczny, analizator biochemiczny.
    Mo¿liwo�æ zamieszkania. Tel. kont. 0606 638 682.

Aktualne od 07.09.2006

Przyjmê do pracy lekarza weterynarii.
Siemianowice �l¹skie, Klonowa 9, tel. 032 228 72 24, 228 72 58.
Aktualizacja 07.09.2006

Przyjmê lek. wet. na sta¿ do pracy.
Przychodnia Weterynaryjna �Bafir� w Czeladzi, tel. 0607 132 535.
Aktualne od 07.09.2006

Gabinet Weterynaryjny, Mys³owice, ul. E. Plater 6,
tel. 032  222 58 67, 0501 955 017.
Aktualizacja 07.09.2006

Przychodnia Weterynaryjna,
Sosnowiec, ul. Zamkowa 8a, tel. 032 266 12 88.
Aktualizacja: 07.09.2006

Przyjmê do pracy lub na sta¿ lekarza weterynarii.
Przychodnia dla zwierz¹t �Alaskan�,
Bêdzin, tel. 032 761 40 91.
Aktualne od 11.09.2006

JEST PRACA DLA LEKARZY WETERYNARII!

NASZE SPRAWY
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Wspomnienie o Andrzeju

W³a�nie teraz, 11 wrze�nia 2006 r. mija pierwsza rocznica �mierci doktora nauk weterynaryjnych Andrzeja Gronow-
skiego. Andrzej urodzi³ siê w �rodku drugiej wojny �wiatowej 06.06.1942 r. w niewielkim miasteczku Hajnówce. Maturê
zda³ w Trzciance Lubuskiej na ziemiach odzyskanych. W tym czasie uwidoczni³y siê liczne uzdolnienia artystyczne An-
drzeja. Natura obdarzy³a go piêknym g³osem tenora, tote¿ na wszystkich akademiach okoliczno�ciowych w liceum wy-
�piewywa³ arie neapolitañskie, budz¹c podziw pedagogów i uczniów. Kto wie czy nie by³by wielkim konkurentem Wies³a-
wa Ochmana. Niestety, rozwijanie uzdolnieñ w ma³ym miasteczku w tych czasach nie by³o mo¿liwe. Andrzej ponadto
piêknie gra³ na fortepianie, skrzypcach, mandolinie i akordeonie.

Na studia weterynaryjne zapisa³ siê za namow¹ ojca, który bêd¹c prawnikiem (sêdzi¹ powiatowym) by³ równie¿ prag-
matykiem. Ojciec przekonywa³ Andrzeja, ¿e weterynaria to pewny chleb, a graj¹c¹ duszê artystyczn¹ trzeba g³êboko
schowaæ. Tak te¿ Andrzej skoñczy³ studia weterynaryjne w 1969 r. na Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, a gdy zakocha³
siê i o¿eni³ z rodowit¹ �l¹zaczk¹ Teres¹, z zawodu �wietnym pedagogiem, zamieszka³ w Rudzie �l¹skiej. Andrzej kocha³
�l¹sk i zna³ historiê �l¹ska. By³ czynnym cz³onkiem Zwi¹zku Górno�l¹skiego w Rudzie �l¹skiej.

Kariera zawodowa Andrzeja by³a bardzo ciekawa. By³ kierownikiem Zak³adowej Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej
w �wiêtoch³owicach, w Zak³adach Miêsnych. Pracowa³ przez kilka lat jako Urzêdowy Lekarz Weterynarii w Królestwie
Maroka. Jêzyk francuski zna³ równie biegle jak jêzyk polski. Do przej�cia na emeryturê w grudniu 2004 r. Andrzej praco-
wa³ jako Starszy Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Katowicach. W tym czasie ukoñczy³ z wyró¿nie-
niem podyplomowe studium prawa administracyjnego na Uniwersytecie �l¹skim w Katowicach. Andrzej by³ cz³owiekiem
nie tylko bardzo uzdolnionym, ale równie¿ niezwykle czynnym. W wieku 59 lat (w 2001 r.) doktoryzowa³ siê. Promotorem
jego pracy doktorskiej by³ profesor dr hab. Eryk Adamczyk. Jednak¿e najwiêksz¹ ¿yciow¹ pasj¹ Andrzeja by³a twórczo�æ
rze�biarska. Tworzy³ przepiêkne p³askorze�by w lipowym drewnie. Wiele z tych dzie³ zdobywa³o polskie i miêdzynarodo-
we nagrody. Wymieniæ nale¿y niektóre z nich: �Ostatni dzieñ w raju� , �Bitwa pod Grunwaldem� , �Jezus z Nazaretu� oraz
wspania³a, niestety niedokoñczona �Bitwa pod Rac³awicami�. Nale¿y wspomnieæ, ¿e w miesi¹cu pa�dzierniku br. rze�by
Andrzeja bêd¹ wyeksponowane w Muzeum Regionalnym w Rudzie �l¹skiej. Bêdzie je mo¿na ogl¹daæ i podziwiaæ. An-
drzej pasjonowa³ siê równie¿ strzelectwem i sportami motorowodnymi. Posiada³ licencjê strzelca sportowego i ratownika
wodnego. Kto wie ile jeszcze wyzwañ sta³o przed Andrzejem, niestety choroba nowotworowa zaatakowa³a go nagle
i podstêpnie. Andrzej walczy³ z chorob¹ do ostatniej chwili, bardzo dzielnie. Nigdy siê nie skar¿y³. Nie poddawa³ siê.
Nawet po przej�ciu na wcze�niejsz¹ emeryturê w
grudniu 2004 r. pracowa³ dalej na 1/2 etatu i bra³
czynny udzia³ w ¿yciu zawodowym.

Zmar³ 11 wrze�nia 2005 r. w niedzielê o godzinie
9.11. By³ piêkny s³oneczny dzieñ, Andrzej odszed³
cichutko, pogodzony z losem i z Bogiem. Zostawi³
¿onê Teresê, córkê Bo¿enê i wnuczkê Aluniê. T³umy
przyjació³ i znajomych ¿egna³y Andrzeja na cmenta-
rzu w �rodê 14 wrze�nia 2005 r.

Mija rok od jego �mierci, a wydaje siê, ¿e ci¹gle
jest w�ród nas. Mo¿e wyjecha³ tylko na jaki� d³u¿szy
urlop i nied³ugo wróci, mo¿e to nie jest prawd¹, ¿e
nie ¿yje. Jedno jest pewne, ¿e nigdy o Andrzeju nie
zapomnimy. By³ wspania³ym, cudownym cz³owie-
kiem i takim pozostanie w naszej pamiêci.

Ewa Gra¿yna Wtorek

�p. Jan Komoniewski

Lekarz weterynarii Jan Komoniewski urodzi³ siê 2 maja 1925 r. w Wi�licy w województwie �wiêtokrzyskim. Dyplom
i tytu³ lekarza weterynarii uzyska³ w Wy¿szej Szkole Rolniczej we Wroc³awiu 29 kwietnia 1953 r.  Bezpo�rednio po
ukoñczeniu studiów, bo ju¿ w czerwcu 1953 roku podj¹³ pracê w Pañstwowym Zak³adzie Weterynaryjnym w Zielonej
Górze, gdzie pracowa³ do koñca roku 1955. Od stycznia 1956 do 31 maja 1959 pracowa³ w PZWet
w G³ogowie, a od czerwca 1959 przez 31 lat by³ kierownikiem PZWet w Wodzis³awiu �l¹skim. W 1991 zosta³ lekarzem
wolnej praktyki, prowadz¹c swoj¹ lecznicê dla zwierz¹t.

Lek. wet. Jan Komoniewski by³ ¿onaty, wychowa³ czworo dzieci. Zmar³ prze¿ywszy osiemdziesi¹t jeden lat, dnia
08 czerwca 2006 r.,  pozostawiaj¹c rodzinê, przyjació³ i  wiernych pacjentów w g³êbokim smutku. Cze�æ Jego pamiêci!

WSPOMNIENIE O TYCH CO ODESZLI
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Bogus³aw Wo�niak
1925 � 2006
Urodzi³ siê 23.08.1925 r. we wsi £obodno ko³o K³obucka, w powiecie czêstochowskim, gdzie matka Jego by³a nauczy-

cielk¹, a ojciec kierownikiem tamtejszej szko³y. Matkê straci³ w dziewi¹tym roku ¿ycia, ojca po raz ostatni widzia³
w sierpniu 1939 r., kiedy ten zmobilizowany wyruszy³ na wojnê. Przys³a³ trzy listy z niewoli sowieckiej, a nastêpnie s³uch
o nim zagin¹³. Prawdopodobnie, jak tysi¹ce jego kolegów � ¿o³nierzy zosta³ bestialsko zamordowany. Dzi� jedna z ulic
w £obodnie nosi imiê Edwarda Wo�niaka.

�p. Bogus³aw okres okupacji prze¿y³ w s¹siedniej wsi Mied�no, przygarniêty wraz z siostr¹ przez rodzinê tamtejszych
rolników, pracuj¹c w ich gospodarstwie. Po wyzwoleniu we wrze�niu 1945 r. rozpocz¹³ naukê w k³obuckim gimnazjum,
a uczêszczaj¹c nastêpnie do liceum im. H. Sienkiewicza w Czêstochowie ukoñczy³ je zdaniem matury w 1949 r. Lata 1949
� 1953 spêdzi³ we Wroc³awiu, gdzie studiowa³ i uzyska³ tytu³ lekarza wet. na Wydziale Weterynarii Wy¿szej Szko³y Rolni-
czej. Niezw³ocznie z nakazu pracy rozpocz¹³ dzia³alno�æ zawodow¹ na Mazurach w powiecie Gi¿ycko, sk¹d w 1957 roku
przeniós³ siê do Przystajni w powiecie K³obuck, gdzie pracowa³ do przej�cia na emeryturê w 1990 r.

Mia³ bardzo trudne dzieciñstwo i m³odo�æ, uczy³ siê i studiowa³ w bardzo ciê¿kich warunkach, a pracê zawodow¹
rozpocz¹³ w z³ym dla s³u¿by weterynaryjnej okresie: nakazów pracy z daleka od stron rodzinnych, mizernych wynagro-
dzeñ, braku �rodków lokomocji i tym podobnych trudno�ci.

Odznacza³ siê skromno�ci¹ i ¿yczliwo�ci¹ dla ludzi, by³ pracownikiem sumiennym i obowi¹zkowym, cieszy³ siê sza-
cunkiem i uznaniem tak w�ród spo³eczno�ci zawodowej, jak i w �rodowisku, w którym ¿y³ i pracowa³.

By³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem 100�lecia Nauk Weterynaryjnych i innymi odznaczeniami resorto-
wymi.

Zmar³ 22 sierpnia 2006 r. Pochowany zosta³ na cmentarzu w Przystajni.

Po¿egnanie Marka Jagodziñskiego

Dnia 2 sierpnia 2006 roku po¿egnali�my Marka Jagodziñskiego. Przysz³o mi napisaæ po¿egnanie lekarza weterynarii,
który przez ca³e moje ¿ycie zawodowe by³ w moim otoczeniu. Marek urodzi³ siê w Sosnowcu w 1940 roku, szko³ê �redni¹
ukoñczy³ w D¹browie Górniczej w 1958 roku. Studia weterynaryjne odby³ w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w latach 1959 � 1965.

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ 1.05.1965 r. w Nowym Dworze Gdañskim.
Od 1.12.1969 do 31.08.1971 pracowa³ w PZLZ Topola w powiecie Z¹bkowice �l¹skie.
Od 1.09.1971 do 30.09.1974 pracowa³ w PZLZ Prudnik.
Od 1.10.1974 do 31.08.1975 pracowa³ w WZWet Opole przy stadninie koni w Prudniku.
Od 1.09.1975 rozpocz¹³ pracê na Fermie Przemys³owego Tuczu Trzody Chlewnej w Rzeczycach �l¹skich (powiat

Gliwice) a¿ do jej likwidacji w pa�dzierniku 1993 roku.
 Od 1.11.1993 do pa�dziernika 1998 roku pracowa³ na fermie macior D¹brówka P.W. �Agro�Mas� w Sierakowie,

w powiecie gliwickim.
Od 30.11.1998 do 30.03.2000 r. pracowa³ jako inspektor wet. Z.WIS Ch³odnie Toszek.
Od 31.03.2000 przeszed³ na emeryturê. Nie rozsta³ siê jednak z zawodem. W ostatnich latach zajmowa³ siê jeszcze

lecznictwem �ma³ych� zwierz¹t i a¿ do nieszczêsnego zachorowania by³ czynny zawodowo.
By³, jak widaæ, wszechstronnym lekarzem weterynarii i przy tym skromnym cz³owiekiem. Ca³y czas podnosi³ swoje

kwalifikacje na kursach specjalizacyjnych, których odby³ wiele z zakresu zwalczania niep³odno�ci byd³a, zwalczania gru�-
licy i brucelozy, chorób trzody chlewnej (I i II stopnia), chorób drobiu oraz z zakresu rozrodu �wiñ.

W ostatnich tygodniach przed chorob¹ Marka planowali�my kolejne towarzyskie spotkanie. Jednak, jak to bywa - a to
praca zawodowa, a to pogoda odsuwa³y termin naszego spotkania. Dzi� niedosyt, smutek i pewnego rodzaju wstyd,
z powodu niemo¿no�ci odbycia naszego spotkania. Marek zawsze u�miechniêty, dowcipny, chêtny do towarzysko�zawo-
dowych rozmów, by³ moim starszym koleg¹, ale te¿ kompanem i w wielu przypadkach wzorem fachowo�ci i niezale¿no-
�ci. Trudno ¿egnaæ siê z koleg¹, z którym planowa³o siê jeszcze tyle spotkañ i wydarzeñ na przysz³o�æ. Tak bardzo cieszy³
siê swoj¹ emerytur¹, gdy¿ w³a�nie teraz chcia³ w pe³ni korzystaæ z dobrodziejstwa posiadania nadmiaru czasu. Jego obec-
no�æ na spotkaniach zawodowych i towarzyskich by³a zawsze mile widziana i nie przechodzi³a bez zauwa¿enia. Tak
bardzo potrafi³ cieszyæ siê ¿yciem.

Na kolejnym �wiêcie dnia lekarzy weterynarii jedno miejsce bêdzie puste, Marek ju¿ tego miejsca nie zajmie, chocia¿
jego obecno�æ bêdê odczuwa³ i pamiêæ o moim Koledze zachowam.

Cze�æ Jego pamiêci.
Dumny z kole¿eñstwa z Markiem Jagodziñskim, Andrzej Alweil

WSPOMNIENIE O TYCH CO ODESZLI
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INFORMACJA
dotycz¹ca  grupowego ubezpieczenia w zakresie OC i NNW

�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w roku 2006/2007

w T.U. �InterPolska� S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe �InterPolska� S.A., wzorem lat ubieg³ych, pragnie przedstawiæ Pañstwu ofertê ubezpieczenia
odpowiedzialno�ci cywilnej oraz nastêpstw nieszczê�liwych wypadków lekarzy oraz pozosta³ego �redniego personelu medyczne-
go. Wysoko�æ sk³adek w ubezpieczeniu odpowiedzialno�ci cywilnej oraz  ubezpieczeniu NNW pozostaje bez zmian.
W przypadku wyra¿enia woli dalszego ubezpieczenia lub zawarcia nowego ubezpieczenia (w dowolnym wariancie) prosimy o
wype³nienie deklaracji oraz dokonanie wp³aty sk³adki ubezpieczeniowej.
Powy¿szych formalno�ci mo¿na dope³niæ drog¹ pocztow¹ (deklaracja przes³ana do �l.IL-W) oraz poprzez rachunek bankowy
�l.IL-W (z dopiskiem na druku polecenia przelewu � �sk³adka ubezpieczeniowa w T.U. �InterPolska� S.A.) lub bezpo�rednio w
biurze �l.IL-W w Katowicach.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia wszystkie ubezpieczone osoby otrzymaj¹ indywidualne certyfikaty potwierdza-
j¹ce zawarcie ubezpieczenia.

Wysoko�æ sum gwarancyjnych oraz sk³adek ubezpieczeniowych w zale¿no�ci od terminu przyst¹pienia do ubezpieczenia
przedstawiamy w poni¿szych tabelach.

Zapraszamy do kontynuacji  oraz zawierania nowych ubezpieczeñ.

ODPOWIEDZIALNO�Æ CYWILNA

DATA PRZYST¥PIENIA OKRES OCHRONY ODPOWIEDZIALNO�Æ CYWILNA � SK£ADKA
DO UBEZPIECZENIA W MIESI¥CACH (DLA ODPOWIEDNICH SUM GWARANCYJNYCH)

15.000,-z³ 20.000,-z³ 50.000,-z³ 130.000,-z³

1 pa�dziernika 2006 12 56,-z³ 78,-z³ 194.-z³ 310,-z³
1 listopada 2006 11 51,-z³ 72,-z³ 178,-z³ 284,-z³
1 grudnia 2006 10 47,-z³ 65,-z³ 160,-z³ 258,-z³
1 stycznia 2007 9 42,-z³ 59,-z³ 144,-z³ 232,-z³
1 lutego 2007 8 38,-z³ 52,-z³ 128,-z³ 206,-z³
1 marca 2007 7 33,-z³ 46,-z³ 112,-z³ 181,-z³
1 kwietnia 2007 6 28,-z³ 39,-z³  96,-z³ 155,-z³
1 maja 2007 5 24,-z³ 33,-z³  80,-z³ 129,-z³
1 czerwca 2007 4 19,-z³ 26,-z³  64,-z³ 103,-z³
1 lipca 2007 3 14,-z³ 20,-z³  48,-z³  77,-z³
1 sierpnia 2007 2   9,-z³ 13,-z³  32,-z³  52,-z³
1 wrze�nia 2007 1   5,-z³   7,-z³  16,-z³  26,-z³

NNW

DATA PRZYST¥PIENIA OKRES OCHRONY NASTÊPSTWA NIESZCZÊ�LIWYCH WYPADKÓW
DO UBEZPIECZENIA W MIESI¥CACH

5.000,-z³ 10.000,-z³ 15.000,-z³ 20.000,-z³

1 pa�dziernika 2006 12 27,-z³ 69,-z³ 100,-z³ 166,-z³
1 listopada 2006 11 25,-z³ 64,-z³   92,-z³ 153,-z³
1 grudnia 2006 10 23,-z³ 58,-z³   84,-z³ 139,-z³
1 stycznia 2007 9 21,-z³ 52,-z³   75,-z³ 125,-z³
1 lutego 2007 8 18,-z³ 46,-z³   67,-z³ 111,-z³
1 marca 2007 7 16,-z³ 43,-z³   59,-z³   97,-z³
1 kwietnia 2007 6 14,-z³ 35,-z³   50,-z³   83,-z³
1 maja 2007 5 12,-z³ 29,-z³   42,-z³   70,-z³
1 czerwca 2006 4   9,-z³ 23,-z³   34,-z³   56,-z³
1 lipca 2007 3   7,-z³ 18,-z³   25,-z³   42,-z³
1 sierpnia 2007 2   5,-z³ 12,-z³   17,-z³   28,-z³
1 wrze�nia 2007 1   2,-z³   6,-z³     9,-z³   14,-z³

Ponadto informujemy, ¿e T.U. �InterPolska� S.A. proponuje cz³onkom �l.IL-W ubezpieczenie maj¹tku prywatnego oraz maj¹tku
firmy na preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

NASZE SPRAWY
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Szanowni Pañstwo!
Pragniemy zaprezentowaæ równie¿ ofertê Grupowego Ubezpieczenia na ¯ycie przygotowan¹ specjalnie dla �l¹-

skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach.
Korzy�ci p³yn¹ce z ww. ubezpieczenia to m.in.:
- Gwarancja finansowego zabezpieczenia Ubezpieczonego i jego bliskich na wypadek �mierci, choroby b¹d�

innych zdarzeñ losowych.
- Ochrona ubezpieczeniowa zdarzeñ, które mia³y miejsce na terenie zak³adu pracy i poza nim, w kraju i za

granic¹, 24 godziny na dobê.
- Mo¿liwo�æ indywidualnej kontynuacji dla pracowników.
- Mo¿liwo�æ ubezpieczenia dla osób, które z ró¿nych przyczyn nie mog¹ ubezpieczyæ siê indywidualnie.
- �wiadczenie wolne od podatku oraz roszczeñ wierzycieli.

SK£ADKA MIESIÊCZNA (wp³acana bezpo�rednio do �l.IL-W w Katowicach WYNOSI 42,-

ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
�mieræ Ubezpieczonego 13.000,-
�mieræ Ubezpieczonego w wyniku nieszczê�liwego wypadku 13.000,-
Powa¿ne zachorowanie Ubezpieczonego 2.000,-
Powa¿ne zachorowanie Personelu Medycznego 2.000,-
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (zasi³ek dzienny) 40,-
Niezdolno�æ Ubezpieczonego do pracy z dowolnej przyczyny 5.000,-
Trwa³y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w NNW (za 1% uszczerbku) 200,-
Urodzenie Dziecka 7000,-
Urodzenie martwego Dziecka 1.200,-
�mieræ Wspó³ma³¿onka 6.000,-
�mieræ Wspó³ma³¿onka w wyniku nieszczê�liwego wypadku 6.000,-
Pobyt Wspó³ma³¿onka w szpitalu w wyniku nieszczê�liwego wypadku 40,-
Inwalidztwo Wspó³ma³¿onka w wyniku nieszczê�liwego wypadku 5.000,-
�mieræ Dziecka 2.500,-
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczê�liwego wypadku 40,-
Inwalidztwo Dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczê�liwego wypadku 5.000,-
�mieræ Rodzica lub Te�cia 1.200,-

Wymagane dokumenty od Ubezpieczaj¹cego:
- Deklaracja zgody na przyst¹pienie do grupowego ubezpieczenia na ¿ycie.

Dokumenty dostarczone przez T.U. �Inter ¯YCIE Polska� S.A.
- Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ¿ycie.
- �wiadectwo ubezpieczenia dla ka¿dego ubezpieczonego.
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HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH

43-316 Bielsko-Bia³a Tel. / fax - 033 / 811 75 44
ul. Karpacka 76 Tel. - 033 / 818 94 14

- 033 / 498 20 80
- 033 / 498 20 90

e-mail- solwetbb@poczta.onet.pl

W£A�CICIEL: Adam Solich - tel. 0608 629 870
KIEROWNIK HURTOWNI: lek. wet. Wojciech Ma�ka - tel. 0696 024 813

Oferuje Pañstwu:

Najwy¿szej jako�ci szeroki asortyment produktów polskich i zagranicznych
· leki weterynaryjne
· mieszanki
· preparaty witaminowe
· dodatki do pasz stosowane w lecznictwie
· sprzêt weterynaryjny
· preparaty dezynfekcyjne

Gwarantuje:

· konkurencyjne ceny
· bogaty asortyment nowo�ci ukazuj¹cych siê na polskim rynku
· fachow¹ obs³ugê
· transport na miejsce w rejonie �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
· dogodne warunki p³atno�ci - upusty dla sta³ych klientów


