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Kole¿anki i Koledzy
Izby lekarsko-weterynaryjne dzia³aj¹ od dnia 29 lipca 1991 r. Wówczas to wesz³a w ¿ycie ustawa o zawodzie lekarza weteryna-

rii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. W tym czasie byli�my ju¿ po za³o¿ycielskim zje�dzie �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej w Katowicach w sali Sejmu �l¹skiego. Natychmiast przyst¹pili�my do licznych i trudnych dzia³añ organizacyjnych. Pierwsze
wiadomo�ci Kole¿ankom i Kolegom przekazywano za pomoc¹ komunikatów.

Latem 1992 r. Rada  �l.IL-W podjê³a uchwa³ê o konieczno�ci informowania cz³onków korporacji o najwa¿niejszych wydarze-
niach przy pomocy Biuletynu Informacyjnego. Powo³ano pierwsz¹ redakcjê, która pracowa³a w sk³adzie: Tadeusz Cichopek �
redaktor naczelny, Jacek G¹siorek � sekretarz redakcji oraz Wies³aw Nowakowski i Bogdan Wita³a � cz³onkowie redakcji. To w
tamtym czasie ustalono format i - nie bez sporów - szatê graficzn¹ ok³adek Biuletynu. Pierwszy Biuletyn trafi³ do r¹k czytelników
w pa�dzierniku 1992 r. To wydanie by³o bardzo skromne, a na 12 stronach zamie�cili�my najwa¿niejsze aktualne informacje.
Redakcja w wy¿ej wymienionym sk³adzie wyda³a ³¹cznie 13 numerów Biuletynu do pa�dziernikowego w 1995 r. w³¹cznie. Zak³a-
dali�my, ¿e Biuletyn winien ukazywaæ siê kwartalnie. Ju¿ od czternastego numeru w marcu 1996 r. Biuletyn redagowa³ inny sk³ad:
Tadeusz Cichopek � redaktor naczelny, Jacek G¹siorek � sekretarz redakcji oraz  Micha³ Konopa, Aleksander Pêdzich i S³awomir
Samotij � cz³onkowie redakcji. Stopniowo zwiêksza³a siê objêto�æ Biuletynu i polepsza³a siê równie¿ jego zawarto�æ merytorycz-
na. Numer z maja 2001 r. by³ ostatnim dzie³em wy¿ej wymienionej redakcji. W zwi¹zku z now¹, kolejn¹ kadencj¹ w³adz �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zmieni³a siê tak¿e redakcja. Nowym redaktorem naczelnym zosta³ Micha³ Konopa, sekretarzem
redakcji ponownie Jacek G¹siorek, a cz³onkami redakcji Andrzej Alweil oraz Andrzej Rawicz Grotowski. Pierwsze dzie³o tej
grupy ukaza³o siê we wrze�niu 2001 r. (nr 29 Biuletynu), a ostatnie w czerwcu 2003 r. (nr 36 Biuletynu). Wtedy to zmienili�my
drukarniê, a sk³ad redakcji w nastêpnych dwóch  wydaniach zmniejszy³ siê o jej sekretarza. Od numeru 39. obowi¹zki sekretarza
redakcji pe³ni³a Magdalena Górska. W marcu 2005 r. kolejna kadencja w³adz naszej Izby i tym samym ostatnie wydanie, numer
43. Nastêpne wydania, ³¹cznie z dzisiejszym - jubileuszowym s¹ dzie³em zespo³u w sk³adzie: Andrzej Alweil � redaktor naczelny,
Magdalena Górska � sekretarz redakcji oraz Mariusz Grzesiczek, Micha³ Konopa i Tomasz Wysocki � cz³onkowie redakcji.

Oczywi�cie ocena Biuletynu, jego szaty graficznej i zawartych tre�ci nale¿y do czytelników. Jako kwartalnik nie mo¿e ze
zrozumia³ych wzglêdów pe³niæ funkcji bie¿¹cego publikatora. Tê funkcjê, jak siê wydaje, spe³nia z coraz lepszym rezultatem
strona internetowa Izby.

Niemniej jednak, zaanga¿owanie wielu osób pozwoli³o w sposób nieprzerwany przekazywaæ wszystkie najbardziej istotne
wiadomo�ci, dotycz¹ce zawodu i samorz¹du przez ostatnie 14 lat. Przypomnê grupê osób najczê�ciej prezentuj¹cych ró¿ne mate-
ria³y na ³amach Biuletynu. Byli to miêdzy innymi: Andrzej Alweil, Tadeusz Cichopek,  Miros³aw Ku�nicki, Andrzej Szlichta
i Miros³aw Tomaszewski. S³owa uznania nale¿¹ siê licznej grupie naszych Kole¿anek i Kolegów, autorów ró¿nych doniesieñ
i artyku³ów prezentowanych w Biuletynie. Byæ mo¿e w przysz³o�ci uda siê sporz¹dziæ statystyczn¹ analizê w tym wzglêdzie.

Biuletyn by³ i bêdzie otwarty dla prezentacji ró¿nych pogl¹dów dotycz¹cych spraw spo³eczno-zawodowych. Zawsze z rado�ci¹
przyjmowano materia³y do druku od osób, które chcia³y zaprezentowaæ swoje indywidualne stanowisko w jakiej� sprawie. Od
chwili podjêcia decyzji o wydawaniu Biuletynu up³ynê³o 14 lat. Bardzo wiele dziedzin ¿ycia w tym okresie niezwykle siê odmie-
ni³o. Wymogiem dzisiejszych czasów jest szybki przep³yw informacji. Tej cechy nie ma, niestety, nasz Biuletyn. St¹d te¿ polecamy
stronê internetow¹ �l.IL-W jako jego niezbêdne uzupe³nienie.

I nieustannie, wspólnie z kol. Andrzejem Alweilem � redaktorem naczelnym i ca³¹ redakcj¹ Biuletynu zapraszamy Kole¿anki
i Kolegów do wspó³pracy.

                                                              Micha³ Konopa
                                                                        Prezes Rady

                                                  �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
STRONA INTERNETOWA �L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ: www.izbawetkatowice.pl
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Otwarcia posiedzenia dokona³ prezes M. Konopa. Przywita³
cz³onków Rady oraz zaproszonych go�ci. Przyjêcie porz¹dku
obrad (jak zwykle z poprawkami) odby³o siê bez zak³óceñ.
Równie¿ protokó³ z ostatniego posiedzenia zosta³ przyjêty jed-
nog³o�nie.

Czê�æ uchwa³odawcza: wpisano do rejestru 4 absolwentów,
1 lekarza z Izby Dolno�l¹skiej, skre�lono 3 lekarzy (1 przenie-
sienie do Izby Wielkopolskiej, dwóch lekarzy w zwi¹zku ze
zgonem), 4 lekarzy dosta³o upowa¿nienia do wystawiania
paszportów, zosta³ wpisany do ewidencji 1 zak³ad leczniczy dla
zwierz¹t, w zwi¹zku z brakiem mo¿liwo�ci skontrolowania
1 ZLZ odst¹piono od uchwalenia wpisu do ewidencji tego¿ za-
k³adu, przyjêto 5 uchwa³ami zmiany w regulaminach ZLZ,
wykre�lono na wniosek w³a�cicieli 2 zak³ady lecznicze z ewi-
dencji. Zosta³o omówione i  podjête stanowisko (drukowane
w tym numerze Biuletynu) w sprawie projektu utworzenia stu-
diów licencjackich na kierunku �Pielêgniarstwo weterynaryj-
ne� w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z wykorzystaniem
technik nauczania zdalnego. W dalszej czê�ci posiedzenia zo-
sta³y omówione wyniki przeprowadzonych kontroli zak³adów
leczniczych dla zwierz¹t. By³y to kontrole zak³adów wpisanych
do rejestru, a nieodwiedzanych przez kole¿anki i kolegów
z Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i tzw. re-
kontrole, czyli sprawdzenie czy uchybienia dostrze¿one pod-
czas kontroli zosta³y usuniête. Przy okazji omówiono kwestie
sposobów umawiania siê na te kontrole (sporz¹dzanie notatek
s³u¿bowych z rozmów telefonicznych), w zwi¹zku z rozbie¿-
no�ciami miêdzy relacjami kontroluj¹cych a kontrolowanych,
jak równie¿ aspekty, na które kontroluj¹cy zwrócili uwagê,
czyli ogólny wygl¹d ZLZ (czyt. porz¹dek) oraz stosunki miê-
dzyludzkie (czyt. sposób rozmowy z osobami upowa¿nionymi
do kontroli). W dalszym ci¹gu posiedzenia zajêto siê wnioska-
mi dotycz¹cymi umorzenia w ca³o�ci lub czê�ciowo sk³adek
cz³onkowskich w zwi¹zku z sytuacjami losowymi oraz przy-
znano jedn¹ zapomogê dla chorej kole¿anki. Tradycyjnie ju¿
prezes omówi³ realizacjê uchwa³ i postanowieñ poprzedniego
posiedzenia Rady.

Nastêpnie Rada omówi³a kwestiê wspó³organizowania
i wspó³finansowania Rodzinnego Pikniku dr Siedla � to te¿ ju¿
tradycja. Przeg³osowano wniosek kontynuacji ubezpieczenia
w TU Inter Polska S.A. Przyjête zosta³o odwo³anie lekarza we-
terynarii  i w ramach samokontroli Rada uchyli³a wcze�niej
podjêt¹, niekorzystn¹ dla wnioskodawcy, uchwa³ê. Opracowa-
no stanowisko (ubrane w s³owa przez lek. wet. B. Kubicê i dr.
M. Konopê) w sprawie konieczno�ci zmiany zapisów ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwal-

POSIEDZENIE WRZE�NIOWE RADY �l.IL-W
czaniu chorób zaka�nych zwierz¹t  (Dz.U. nr. 69, poz. 625
z pó�niejszymi zmianami) odno�nie skre�lania z rejestru okrê-
gowej izby lekarsko-weterynaryjnej lekarzy weterynarii upo-
wa¿nionych do wydawania paszportów oraz pobierania pró-
bek w celu okre�lenia miana przeciwcia³ dla wirusa w�ciekli-
zny (drukowane w tym numerze). Stanowiska podjête na tym
posiedzeniu zostan¹ przekazane jak najszybciej Krajowej Ra-
dzie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Kolejnym wa¿nym punktem posiedzenia by³a kwestia �ca-
³odobowo�ci� w ZLZ. Prezes przedstawi³ zebranym ustalenia
z posiedzenia Prezydium, gdzie zastanawiano siê nad zapisem
ustawowym mówi¹cym, ¿e w razie konieczno�ci Rada ustala
dy¿ury zak³adów, szczególnie tam, gdzie nie ma zarejestrowa-
nych lecznic i klinik weterynaryjnych. Ustalono, ¿e przepro-
wadzi siê rozpoznanie, w których powiatach mo¿e wyst¹piæ
problem ze znalezieniem dy¿uruj¹cego zak³adu. Prezes za-
wnioskowa³, aby napisaæ pismo do lecznic i klinik, przypomi-
naj¹ce o obowi¹zku �wiadczenia us³ug ca³odobowo. Drugi
wniosek to umieszczenie na stronie internetowej adresów lecz-
nic i klinik. Za podjêciem wniosku g³osowali wszyscy cz³onko-
wie Rady. Dalsz¹ czê�æ posiedzenia zajê³o m.in. omawianie
spraw dot. druku, pakowania i wysy³ki Biuletynu, kwestie
zwi¹zane z kontrol¹ wystawiania paszportów oraz wa¿ne kwe-
stie dotycz¹ce dzia³aj¹cych zak³adów leczniczych dla zwierz¹t
bez wpisu do ewidencji ZLZ, prowadzonej przez �l¹sk¹ Radê.
Zgodnie z zapisami ustawy oraz z opini¹ radcy prawnego wnio-
ski w sprawach takich ZLZ bêd¹ przekazywane do OROZ oraz
do w³a�ciwych organów �cigania. W zwi¹zku ze spiêtrzeniem
siê skarg do rzeczników, konieczno�ci¹ pracy w terenie oraz
ogromem prac biurowych, a w zwi¹zku z tym ci¹g³¹ eksploata-
cj¹ sprzêtu komputerowego w biurze, Rada przeg³osowa³a
wniosek zakupu laptopa i nowego komputera (najstarszy od-
mówi³ dalszej pracy).

Omówiono tak¿e sprawy dotycz¹ce przygotowañ do �wiêta
Lekarzy Weterynarii, ewentualnego zakupu lokalu dla potrzeb
biura, równie¿ przy pomocy prezydenta Katowic, przekazania
o�rodka wypoczynkowo-szkoleniowego KIL-W w Wi�le Fundacji
�Senior� po rozmowach z wojewod¹ �l¹skim. Kol. Andrzej Szlich-
ta zwróci³ siê z gor¹cym (i ponownym) apelem o sk³adanie kart
informacyjnych potrzebnych do opracowania biografii. Na koniec
rozmawiano o planowanym kursie akupunktury (stan przygoto-
wañ, organizacji) i jego kosztach, jak równie¿ o poinformowa-
niu o nim s¹siednich izb. Na tym zakoñczono obrady.

Na podstawie protoko³u dostêpnego w biurze sporz¹dzi³a
M. Górska

UWAGA!
W numerze poprzednim Biuletynu (49) wkrad³ siê b³¹d do tabelki Towarzystwa Ubezpieczeñ Inter
Polska S.A. obrazuj¹cej zakres i sumê ubezpieczeñ przy �Ubezpieczeniu grupowym na ¿ycie�. W

pozycji �urodziny dziecka� powinno byæ 700,-,  a nie tak, jak b³êdnie napisano 7000,-.
Wszystkich wprowadzonych w b³¹d PRZEPRASZAMY. (red.)

Z PRAC RADY
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Na podstawie  art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko�wete-
rynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 184, poz. 1567 z pó�niejszymi
zmianami) Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej po za-
poznaniu siê z projektem umowy o wspó³pracy w prowadzeniu
studiów licencjackich na kierunku �Pielêgniarstwo weteryna-
ryjne� w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z wykorzysta-
niem technik nauczania zdalnego oraz ich programem naucza-
nia,  zdecydowanie negatywnie opiniuje pomys³ utworzenia
wy¿ej wymienionych studiów.

Przedstawiony Radzie projekt umowy, która ma byæ zawarta
pomiêdzy Akademi¹ Rolnicz¹ we Wroc³awiu, Akademi¹ Rol-
nicz¹ w Lublinie, Szko³¹ G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Uniwersytetem Warmiñsko-Mazurskim w Olsz-
tynie oraz Wy¿sz¹ Szko³¹ Humanistyczn¹ w £odzi wskazuje na
chêæ uruchomienia studiów licencjackich, kszta³c¹cych �redni
personel weterynaryjny obok jednocze�nie dzia³aj¹cych tech-
ników weterynaryjnych. Maj¹ byæ to w zamiarze  studia I stop-
nia, co sugeruje, ¿e w dalszym ci¹gu kszta³cenia ich absolwen-
ci bêd¹ starali siê zdobyæ zawód lekarza weterynarii. Mo¿e to
zburzyæ prawid³owy system kszta³cenia lekarzy weterynarii,

pocz¹wszy od chwili naboru kandydatów na studia weteryna-
ryjne. W zdecydowanej wiêkszo�ci krajów europejskich, a tak-
¿e w innych krajach studia weterynaryjne z uzyskaniem stop-
nia magisterskiego s¹ jednostopniowe. Zdecydowany sprzeciw
budzi proponowanie kszta³cenia przy pomocy technik naucza-
nia zdalnego. W przypadku zawodu  lekarza weterynarii, tech-
nika weterynarii lub nawet pielêgniarza weterynaryjnego nie-
wyobra¿alnym jest praktyczna  nauka zawodu za po�rednic-
twem ³¹czy internetowych. Zasady obchodzenia siê ze zwie-
rzêtami, ich pielêgnacja, bezpieczeñstwo pracy przy obs³udze
zwierz¹t wymagaj¹ nauczania w obecno�ci tych¿e zwierz¹t.
Projekt przytoczonej we wstêpie umowy o wspó³pracy nie daje
jasnej odpowiedzi, co do przysz³ych kompetencji ewentual-
nych absolwentów studiów licencjackich.

Z tych miêdzy innymi powodów Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej poprze wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do zaniecha-
nia prac nad utworzeniem studiów licencjackich na kierunku �Pielê-
gniarstwo weterynaryjne� w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
z wykorzystaniem technik nauczania zdalnego.

Sekretarz Prezes
Lek. wet. Adam Paszek Dr Micha³ Konopa

STANOWISKO
RADY �L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Z DNIA 5 WRZE�NIA 2006 r.
w sprawie projektu utworzenia studiów licencjackich na kierunku

 �Pielêgniarstwo weterynaryjne� w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z wykorzystaniem technik
nauczania zdalnego.

Na podstawie  art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko�wete-
rynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 184, poz. 1567 z pó�niejszymi
zmianami) Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uzna-
³a, ¿e konieczna jest nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�-
nych zwierz¹t,  by zapewniæ w³a�ciwy sposób wydawania pasz-
portów i pobierania próbek w celu okre�lenia miana przeciw-
cia³ przez wpisanych do rejestru lekarzy weterynarii. Zmiany
powinny umo¿liwiæ prowadzenie rzetelnego nadzoru przez
okrêgow¹ radê lekarsko�weterynaryjn¹ nad tymi czynno�cia-
mi. W chwili obecnej, bez zmian zapisu art. 24d ust. 7 okrêgo-
wa rada lekarsko-weterynaryjna nie ma mo¿liwo�ci wyci¹ga-
nia konsekwencji (pomijaj¹c postêpowanie, które mo¿e wdro-
¿yæ Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej) w stosunku do
lekarzy wpisanych do rejestru w sytuacji na przyk³ad niestaran-

STANOWISKO
RADY �L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Z DNIA 5 WRZE�NIA 2006 r.
w sprawie konieczno�ci zmiany zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz

zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t  (Dz. U. nr 69, poz. 625 z pó�niejszymi zmianami) odno�nie skre�lania
z rejestru okrêgowej izby lekarsko-weterynaryjnej lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wydawania

paszportów oraz pobierania próbek w celu okre�lenia miana przeciwcia³ dla wirusa w�cieklizny.

nego lub nieczytelnego wype³niania paszportów lub zwi¹zanej
z tym dokumentacji, powtarzaj¹cych siê - pomimo pisemnego
zwrócenia uwagi - b³êdów pope³nianych przy wype³nianiu
tych dokumentów czy pobierania niew³a�ciwych, niezgodnych
z odpowiednimi przepisami op³at za wykonane czynno�ci lub
innych bardziej ra¿¹cych nieprawid³owo�ci.

Zawód lekarza weterynarii jest zawodem zaufania publicznego,
a ustawowa delegacja do wystawiania urzêdowej dokumentacji
nak³ada na samorz¹d weterynaryjny obowi¹zek wykonywania tych
czynno�ci ze szczególn¹ staranno�ci¹ zgodnie z przepisami prawa.
Wyznaczaj¹c lekarza weterynarii do wydawania paszportów i po-
bierania próbek okrêgowa rada lekarsko-weterynaryjna powinna
mieæ mo¿liwo�æ realnego wp³ywu na upowa¿nionych przez siebie
do wykonywania wy¿ej wymienionych czynno�ci lekarzy wetery-
narii. Z dotychczasowych do�wiadczeñ �l¹skiej Izby Lekarsko�
Weterynaryjnej wynika, ¿e uchybienia opisane powy¿ej nie s¹ pod-

Z PRAC RADY
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staw¹ do pozbawienia przez s¹d lekarsko-weterynaryjny prawa
wykonywania zawodu lekarza weterynarii, co ewentualnie
mog³oby byæ podstaw¹ do skre�lenia lekarza weterynarii z re-
jestru cz³onków okrêgowej izby lekarsko-weterynaryjnej �
a wiêc prowadziæ w konsekwencji do wykre�lenia lekarza we-
terynarii z rejestru osób wyznaczonych w rozumieniu art. 24d
ust. 7 cytowanej na wstêpie ustawy. Nowelizacja art. 24d po-
zwoli³aby na bezpo�rednie oddzia³ywanie izby na wykonywa-
nie czynno�ci podobnej w charakterze do niektórych zadañ
wykonywanych przez wolno praktykuj¹cych lekarzy wetery-
narii z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii. Tak
wiêc Rada �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wnosi o no-
welizacjê art. 24d  ust. 7 cytowanej na wstêpie ustawy, który
mo¿e otrzymaæ nastêpuj¹ce brzmienie:

�7. Okrêgowa rada lekarsko-weterynaryjna skre�la, w drodze

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

a) skre�lenia lekarza weterynarii z rejestru cz³onków okrê-
gowej izby lekarsko-weterynaryjnej;

b) skre�lenia zak³adu leczniczego dla zwierz¹t z ewidencji
takich zak³adów, prowadzonej przez tê radê;

c) stwierdzenia przez okrêgow¹ radê lekarsko-weteryna-
ryjn¹ ra¿¹cych  zaniedbañ przy wype³nianiu paszportów i zwi¹-
zanej z tym, obowi¹zkowo prowadzonej przez wpisanego do reje-
stru lekarza weterynarii, dokumentacji;

d) stwierdzenia przez okrêgow¹ radê lekarsko-weteryna-
ryjn¹ ra¿¹cych  zaniedbañ przy pobieraniu próbek w celu okre�lenia
miana przeciwcia³ w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia
998/2003 i zwi¹zanej z tym obowi¹zkowo prowadzonej przez
wpisanego do rejestru lekarza weterynarii dokumentacji.�

Po przywitaniu obecnych i  przyjêciu porz¹dku obrad z ma³ymi
poprawkami, Rada uchwali³a 10 uchwa³: 3 wpisuj¹ce absolwentów
do rejestru, 1 upowa¿niaj¹c¹ do wystawiania paszportów, 1 w spra-
wie przeniesienia do francuskiej izby, 1 umarzaj¹c¹ sk³adki,
1 w sprawie wyga�niêcia uchwa³y, bo sta³a siê bezprzedmioto-
wa, 2 wpisuj¹ce ZLZ do ewidencji, 1 w zwi¹zku ze zmian¹ re-
gulaminu ZLZ. Dwóch upowa¿nieñ do wystawiania paszpor-
tów nie wydano w zwi¹zku z brakiem dokumentów potwier-
dzaj¹cych zatrudnienie tych lekarzy (nie ma wpisu w regulami-
nie ZLZ). Postanowiono oddaæ do rozpatrzenia OROZ oraz od-
powiednim s³u¿bom fakt, i¿ dwa zak³ady lecznicze dla zwie-
rz¹t, do posiedzenia pa�dziernikowego, dzia³a³y mimo braku
wpisu do ewidencji prowadzonej przez �l.IL-W. Prezes, dr Mi-
cha³ Konopa z³o¿y³ relacjê z wykonania zaleceñ i postanowieñ
z poprzedniej Rady.

Nastêpnie omówione zosta³y sprawy bie¿¹ce, m.in. kontrole
w zak³adach leczniczych dla zwierz¹t przez osoby z nadzoru
farmaceutycznego, skarbnik - lek. wet. Krzysztof Orlik poin-
formowa³ zebranych o stanie finansowym Izby, o u³atwiaj¹cym
pracê programie komputerowym dotycz¹cym prowadzenia
sk³adek cz³onkowskich, o osobach zalegaj¹cych z op³acaniem
sk³adek ponad rok � bêd¹ przygotowane wnioski na nastêpne
posiedzenie w sprawie wszczêcia postêpowania w sprawie
skre�lenia z rejestru lekarzy wet. w zwi¹zku z utrat¹ prawa wy-
konywania zawodu. Poruszana by³a tak¿e sprawa wykonania
uchwa³y w sprawie sk³adek cz³onkowskich za lata 1995-1999
na rzecz  Krajowej Rady � postanowiono zaprosiæ na nastêpne
posiedzenie dr. Tadeusza Jakubowskiego, prezesa Krajowej
Rady, w celu ostatecznego rozwi¹zania tego problemu.

Omawiana by³a równie¿ sprawa wywozu z Polski kota do Irlan-
dii i zwi¹zane z tym wywozem komplikacje. Nastêpnie wiceprezes,

XIV POSIEDZENIE RADY �L¥SKIEJ IZBY LEKARSKO�
WETERYNARYJNEJ W KATOWICACH 03.10.2006 r.

lek. wet. Andrzej Alweil przedstawi³ Radzie sprawê dotycz¹c¹
pojawienia siê sfa³szowanych paszportów w rêkach lekarzy
weterynarii (otrzymuj¹ je wraz z czipami) � Rada postanowi³a
przekazaæ sprawê policji oraz zawiadomiæ o tym lekarzy po-
przez stronê internetow¹, jak równie¿ zamie�ciæ tak¹ informa-
cjê w Biuletynie. Dr Micha³ Konopa poinformowa³ zebranych
o stanie przygotowania szkolenia z zakresu akupunktury. Bar-
dziej obszernie omówiony zosta³ stan przygotowania �wiêta
Lekarzy Weterynarii w Cieszynie (spotkanie w Zamku Cieszyñ-
skim z prof. Andrzejem Dubielem, wernisa¿ prac malarskich
lek. wet. w Muzeum Ziemi Cieszyñskiej, poczêstunek w muze-
alnej kawiarence, poczêstunek w o�rodku w Wi�le). Kole¿anka
Ewa Wtorek zaprosi³a wszystkich obecnych na wystawê rze�b
nie¿yj¹cego od roku dr. Andrzeja Gronowskiego (relacja z wy-
stawy w niniejszym Biuletynie).

Na koniec postanowiono, by nie wydawaæ paszportów osobom,
które nie dostarczaj¹ na bie¿¹co zwrotek oraz by raz w miesi¹cu
odpowiedzialna za paszporty osoba z Prezydium (kolega Bogus³aw
Kubica) by³a obecna w biurze celem interweniowania w razie napo-
tkania na nieprawid³owo�ci zwi¹zane z wydawaniem paszportów.
Poproszono równie¿ cz³onków Rady, jednocze�nie cz³onków Ko-
misji ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki o rozeznanie i zdanie
nastêpnie relacji z dzia³añ zmierzaj¹cych do wykazania, i¿ dzia³aj¹
wci¹¿ zak³ady lecznicze niewpisane do ewidencji prowadzonej
przez Radê �l.IL-W.  Kolega Mariusz Grzesiczek przedstawi³ zgro-
madzonym propozycje cen komputerów i laptopów (wybrano naj-
bardziej korzystne propozycje, gdy¿ biuro i poszczególne organy
wymagaj¹ doposa¿enia w sprzêt, ju¿ codziennego u¿ytku). Na tym
zakoñczono posiedzenie.

Na podstawie protoko³u dostêpnego w biurze sporz¹dzi³a
M. Górska

SPRZEDAM ULTRASONOGRAF ECHOSON � MODEL
SPINEL 1, ROK PRODUKCJI - 2000

TEL. 601 465 690

Z PRAC RADY
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15 LAT DZIA£ALNO�CI REAKTYWOWANEGO
SAMORZ¥DU ZAWODOWEGO LEKARZY WETERYNARII

Uroczysto�ci w Cieszynie

W dnia 7 pa�dziernika obchodzili�my 15-lecie �l¹skiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej. Oficjalne uroczysto�ci odby³y siê
w Zamku Ksi¹¿¹t Cieszyñskich oraz w Muzeum �l¹ska  Cie-
szyñskiego, za�  spotkanie kole¿eñskie mia³o miejsce w O�rod-
ku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KIL-W w Wi�le.

Organizatorem uroczysto�ci by³a oczywi�cie �l¹ska  Izba
Lekarsko-Weterynaryjna, za� patronat nad  wernisa¿em prac
malarskich lekarzy weterynarii  sprawowa³y wspólnie Dolno-
�l¹ska i �l¹ska  Izba Lekarsko-Weterynaryjna. W ramach ob-
chodów jubileuszu odby³a siê  wystawa prac malarskich dwóch
kolegów - lekarzy weterynarii, zajmuj¹cych siê amatorsko ma-
larstwem, ale maj¹cych za sob¹ niejedn¹ wystawê swoich prac.
Chodzi tu o kol. Jerzego Borowca z Izby Dolno�l¹skiej i kol.
Wojciecha Johna z naszej Izby.

Otwarcia uroczysto�ci w sali Zamku Ksi¹¿¹t Cieszyñskich do-
kona³ prezes �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr Micha³
Konopa,  witaj¹c zaproszonych go�ci, w�ród  których  byli miêdzy
innymi: prof. dr hab. Andrzej Dubiel z Wydzia³u Medycyny Wete-
rynaryjnej AR we Wroc³awiu, Dyrektor Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Weterynarii Tadeusz Sarna,  a tak¿e wielu przedstawicieli miej-
scowych w³adz - Wicestarosta Cieszyñski, Burmistrz Cieszyna,
Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, Komendant Stra¿y
Granicznej, Komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej  w Cieszynie,
Burmistrz Miasta Strumieñ, Wójt Gminy Zebrzydowice i Wójt
Gminy Chybie. Szczególnie gor¹co powitano tak¿e najm³odszych
lekarzy weterynarii, odbieraj¹cych w tym dniu prawo wykonywa-
nia zawodu.

 Prezes �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przedstawi³ jej
dokonania  w minionym 15-leciu oraz najbli¿sze zamierzenia.

Kolejnym aktem uroczysto�ci by³o wrêczenie prawa wykony-
wania zawodu absolwentom wydzia³ów medycyny weterynaryj-
nej. Na zakoñczenie tej czê�ci uroczysto�ci wyst¹pi³ zaproszony
go�æ, Pan profesor Andrzej Dubiel, który wyg³osi³ wyk³ad na temat
flory i fauny parków narodowych w Polsce. Jak zwykle z du¿ym
polotem i zaanga¿owaniem mówi³ o naszych dobrach narodowych.

Ci, którzy byli w Cieszynie to widzieli i us³yszeli, kto nie
by³, a  zna dar Pana profesora do przekazywania wiedzy w spo-
sób obrazowy, ciekawy i obfituj¹cy w szereg niuansów, ten zro-
zumie, jak du¿o wniós³ On w nasz¹ wiedzê na ten temat.

Po wyk³adzie zebrani go�cie przeszli do Muzeum �l¹ska

Cieszyñskiego, gdzie otwarto wystawê prac malarskich wspo-
mnianych kolegów.

Pisz¹cy ten tekst nie jest upowa¿niony do wydawania opinii
na temat prac ze wzglêdu na brak merytorycznego przygoto-
wania, ale musi stwierdziæ, ¿e prace siê podoba³y i wywo³a³y
dyskusjê zgromadzonych go�ci. Tematyka tych prac: pejza¿e
i konie - jest bliska pracy lekarza weterynarii.

Pan dr Borowiec przekaza³ na cel charytatywny jedn¹ ze
swych akwareli. Wszyscy wziêli udzia³ w licytacji, ale najwiêcej
szczê�cia mia³ kolega Adam Solich, bowiem to jego los z kapelusza
wyci¹gnê³a Marysia (na tê chwilê w roli sierotki, choæ w rzeczywi-
sto�ci  jest   córk¹ pisz¹cego ten artyku³).

Nie by³ to jedyny akcent rodzinny podczas wernisa¿u, bo-

wiem znalaz³y siê na nim  te¿ dwa obrazy koni (prace egzami-
nacyjne) córki kolegi Bogus³awa  Kubicy (g³ównego organiza-
tora imprezy), która studiuje na Akademii Sztuk Piêknych we
Wroc³awiu.  Jak widaæ, nie bez powodu nasz zawód nazywany
jest sztuk¹  lekarsko-weterynaryjn¹, skoro i w dziedzinach
z krwi i ko�ci artystycznych nasi przedstawiciele maj¹ co� do
powiedzenia. Trzeba dodaæ, ¿e  wystawa zosta³a promowana
plakatami w Cieszynie i by³a otwarta dla zwiedzaj¹cych przez
ca³y nastêpny tydzieñ.

Na zakoñczenie czê�ci oficjalnej uczestnicy spotkania mieli czas
na rozmowê przy kawie w Cafe �Muzeum� mieszcz¹cej siê w odre-
staurowanej w piêknym stylu, starej stajni z czasów austro-wêgier-
skich (kolejny akcent parazawodowy!).

Pogoda dopisa³a. Niejedni go�cie pokusili siê o spacer urokli-
wymi uliczkami Cieszyna. By³ to kolejny mi³y akcent tego
dnia. A dalsza czê�æ spotkania mia³a miejsce w o�rodku w Wi-
�le. By³ to czas relaksu  spêdzony na rozmowach, spacerach
i wspólnym biesiadowaniu. Jest co wspominaæ. I  trochê szko-
da, ¿e  na naszym �wiêcie by³a tylko reprezentacja  cz³onków
naszej Izby, a nie stawili�my siê  gromadnie na to spotkanie.
Bêd¹c tam mo¿na by³o odczuæ jak mi³o jest spotkaæ kole¿anki
i kolegów i porozmawiaæ o ró¿nych sprawach, niekoniecznie
weterynaryjnych. Ci, którzy nie przyjechali, nie mog¹ mieæ
zdania na ten temat.

¯yczê wiêc wszystkim, aby za rok ka¿dy móg³ mieæ w³asne
zdanie o naszym �wiêcie.

Tekst: Mariusz Grzesiczek
Zdjêcia: Piotr Grzesiczek

WERNISA¯ W CIESZYNIE
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Zdecydowana wiêkszo�æ lekarzy weterynarii pracuj¹cych
na �l¹sku to absolwenci obecnego Wydzia³u Medycyny Wete-
rynaryjnej Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Dlatego te¿ mi³¹
wiadomo�ci¹ dla tej grupy naszych kole¿anek i kolegów jest
informacja o jubileuszu 55-lecia Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu. Wydzia³ Weterynaryjny by³ jednym z pierwszych i naj-
prê¿niej rozwijaj¹cych siê, jeszcze w chwili dzia³ania we Wro-
c³awiu Uniwersytetu i Politechniki, a dalej Wy¿szej Szko³y Rol-
niczej i Akademii Rolniczej.

Komitet honorowy uroczysto�ci stanowili: Marsza³ek Sejmu
RP Marek Jurek, b. Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcin-
kiewicz, Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Micha³ Sere-
dyñski, Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich Tadeusz Luty, Przewodnicz¹cy Rektorów Szkó³
Rolniczych Zdzis³aw Targoñski, Prezes Polskiej Akademii
Nauk Andrzej Legocki, Wojewoda Dolno�l¹ski Krzysztof
Grzelczyk, Marsza³ek Województwa Dolno�l¹skiego Pawe³
Wróblewski oraz Prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz. Sk³ad
Komitetu Honorowego dowodzi donios³o�ci uroczysto�ci.
Obecnie Rektorem Akademii Rolniczej jest  prof. dr hab. Mi-
cha³ Mazurkiewicz przedstawiciel naszego wydzia³u.

G³ówne uroczysto�ci jubileuszowe odby³y siê 28 wrze�nia
br. w Auli im. Jana Paw³a II w Centrum Dydaktyczno-Nauko-
wym AR we Wroc³awiu przy Placu Grunwaldzkim 24a.

UROCZYSTO�CI JUBILEUSZU
55-LECIA AKADEMII ROLNICZEJ WE WROC£AWIU

O godz. 10.00 mia³a miejsce ogólnopolska konferencja na-
ukowa na temat aktualnych problemów rolnictwa, gospodarki
¿ywno�ciowej i ochrony �rodowiska. Sesjê plenarn¹, której
przewodniczy³ Rektor Akademii Rolniczej rozpoczêto projek-
cj¹ filmu �Z my�l¹ o przysz³o�ci� na temat historii, rozwoju,
osi¹gniêæ i planowanych zamierzeñ uczelni. Nastêpnie licznie
zgromadzeni go�cie wys³uchali referatów: prof. dr. hab. Micha-
³a Mazurkiewicza � �Wk³ad Akademii Rolniczej we Wroc³awiu
w rozwój gospodarki ¿ywno�ciowej i obszarów wiejskich ma-
kroregionu po³udniowo-zachodniej Polski�, prof. dr. hab. An-
drzeja Babuchowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - �Przysz³o�æ polskiego rolnictwa
w kontek�cie negocjacji rolnych w ramach WTO�, prof. dr.
hab. Mariusza Orion-Jêdryska - �Rola rolnictwa w rozwoju
energii odnawialnej w Polsce� oraz doc. dr. hab. Tadeusza Wi-
jaszki z Pañstwowego Instytutu Weterynarii w Pu³awach �
�Zadania Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpie-
czeñstwem ¿ywno�ci�. W godzinach popo³udniowych odby³y
siê sesje wydzia³owe.

Uroczysto�ci jubileuszowe mia³y wyj¹tkowo uroczysty cha-
rakter. Osi¹gniêcia naszej uczelni s¹ imponuj¹ce. Absolwenci
dzisiejszego Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej AR we Wro-
c³awiu mog¹ byæ dumni z osi¹gniêæ szko³y.

Micha³ Konopa

W dniu 11 pa�dziernika 2006 r. odby³ siê Konwent Preze-
sów. Tak w skrócie nazwano nieformalne cia³o samorz¹du za-
wodowego lekarzy weterynarii, bardzo pomocne w bie¿¹cym
rozwi¹zywaniu problemów w okrêgowych izbach lekarsko-
-weterynaryjnych.

Spotkania prezesów okrêgowych rad lekarsko-weterynaryj-
nych, w zale¿no�ci od potrzeb, odbywaj¹ siê z ró¿n¹ czêstotli-
wo�ci¹. Tym razem Konwent odby³ siê dziêki uprzejmo�ci
£ódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i jej prezesa Krzyszto-
fa Matrasa w biurze tej Izby w £odzi przy ul. Wólczañskiej
35/2. Przy okazji mieli�my mo¿liwo�æ podziwiania nowego lo-
kalu biura Izby, który zosta³ zakupiony w bie¿¹cym roku.

W Konwencie uczestniczyli prezesi Izb: Podkarpackiej, Za-
chodniopomorskiej, Dolno�l¹skiej, �wiêtokrzyskiej, Lubu-
skiej, £ódzkiej, �l¹skiej, Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej
oraz wiceprezes Izby Warszawskiej.

W czasie Konwentu dyskutowano i wymieniano do�wiad-
czenia w zakresie wydawania paszportów dla zwierz¹t towa-
rzysz¹cych, dokonywania kontroli zak³adów leczniczych dla
zwierz¹t oraz podejmowania uchwa³ dotycz¹cych stwierdzania
prawa wykonywania zawodu oraz wpisów do rejestrów okrê-
gowych izb lekarsko-weterynaryjnych lekarzy weterynarii
zmieniaj¹cych miejsce zamieszkania lub miejsce wykonywa-
nia zawodu. Podjêto równie¿ temat konieczno�ci wsparcia

KONWENT PREZESÓW
11 PA�DZIERNIKA 2006 r., £ÓD�

przez lekarzy weterynarii i ich rodziny, w ramach rocznych roz-
liczeñ podatkowych, utworzonej przez Krajow¹ Radê Lekar-
sko-Weterynaryjn¹ Fundacji Lekarzy Weterynarii - �Senior�.

Przy okazji dokonano przegl¹du ró¿nych form wynagradza-
nia osób wykonuj¹cych zadania na rzecz naszego samorz¹du
zawodowego, rozliczania delegacji, diet, rycza³tów itd. Zajêto
siê równie¿ spraw¹ sk³adek cz³onkowskich w poszczególnych
izbach okrêgowych, a w szczególno�ci ich wysoko�ci¹, stwier-
dzono konieczno�æ zmian uchwa³y krajowego zjazdu w tym
zakresie. Emocje wzbudzi³o przedstawienie sytuacji w po-
szczególnych izbach w zakresie odprowadzania czê�ci sk³adki
do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W wyniku zawar-
cia ugody przez KRL-W z Warszawsk¹ Izb¹ Lekarsko-Wetery-
naryjn¹ 8 izb okrêgowych (w tym �l¹ska) podjê³o uchwa³y
w ró¿ny sposób odnosz¹ce siê do tej sytuacji. Jest to jeden z
powa¿niejszych obecnie problemów samorz¹du zawodowego
w zakresie administrowania dzia³alno�ci¹ zarówno Krajowej
Izby, jak i izb okrêgowych.

Wnioski z Konwentu Prezesów notowa³ wiernie  kol. Jan
Dorobek � prezes Dolno�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryj-
nej. Zostan¹ z ca³¹ pewno�ci¹ wykorzystane w bie¿¹cej pracy
izb okrêgowych, jak  równie¿ w pracach Krajowej Rady Lekar-
sko-Weterynaryjnej.

Micha³ Konopa

PREZES TAM BY£
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Dlaczego otaczaj¹ce nas, by nie powiedzieæ osaczaj¹ce
przepisy, akty prawne ró¿nego stopnia wa¿no�ci i znaczenia s¹
tak niejednoznaczne, dlaczego potrzeba specjalistów od ich t³u-
maczenia na �ludzki� jêzyk, by mo¿na by³o z nich korzystaæ,
czy te¿ siê do nich przystosowaæ? Najprostsz¹ odpowiedzi¹
by³oby stwierdzenie �¿eby mogli istnieæ prawnicy � biurokra-
ci�. Czasami mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e niektóre przepisy s¹
tworzone tylko po to, by tworz¹cy je mogli udokumentowaæ
potrzebê swojego istnienia. Gdy po raz pierwszy us³ysza³em od
polskiego komisarza unijnego s³owa �konieczno�æ implemen-
tacji dyrektyw unijnych�, to my�la³em, ¿e przesta³em rozumieæ
mowê ojczyst¹ i smutno mi siê zrobi³o, ¿e w dojrza³ym wieku
bêdê musia³ siêgn¹æ po elementarz. Znajdowanie w przepisach
pojedynczych s³ów, które odpowiednio przedstawione bêd¹
�wiadczy³y na nasz¹ korzy�æ lub, o zgrozo, walka, by takie s³o-
wo znalaz³o siê w interesuj¹cej nas np. sejmowej ustawie, to
jaka� ob³êdna �chocholska� rzeczywisto�æ. Nie omija ona we-
terynarii, pomimo ¿e nie jeste�my pêpkiem zjednoczonej Unii.

Z jednej strony rozpiera mnie pró¿na duma i niczym nieuza-
sadniona satysfakcja, ¿e bra³em udzia³ w �jedynym s³usznym�
interpretowaniu przepisów finansowych, kiedy chciano �wro-
biæ� weterynariê w 22% podatek VAT, z drugiej strony ogarnia
mnie bezsilna z³o�æ, gdy widzê, jak silniejsi od nas wpieraj¹
nam, ¿e dane s³owo w jêzyku polskim znaczy zupe³nie co inne-
go ni¿ znaczy w rzeczywisto�ci. I w³a�nie tak siê dzieje w ca³ej
gamie zagadnieñ zwi¹zanych z przepisami farmaceutycznymi
dotycz¹cymi naszego zawodu. W ostatnim czasie jednym
z powa¿niejszych problemów, z jakim spotykaj¹ siê lekarze
weterynarii w naszym województwie jest sprawa przeprowa-
dzanych kontroli dotycz¹cych obrotu detalicznego �rodkami
farmaceutycznymi weterynaryjnymi. Od zawsze farmaceuci,
którzy maj¹ du¿e lepsze notowanie w decyzyjnych sferach sej-
mowo�rz¹dowych, d¹¿¹ do ograniczenia lekarzom weterynarii
dostêpno�ci preparatów leczniczych przeznaczonych do lecze-
nia zwierz¹t oraz tzw. przeze mnie leków �ogólnodostêpnych�,
a przez farmaceutów uwa¿anych za leki dla ludzi. Za nic legi-
slatorzy maj¹ szacunek dla dyplomu lekarza weterynarii, za nic
maj¹ zdrowy rozs¹dek, gdy tworz¹ �kaskadê� dostêpno�ci le-
ków dla danego gatunku zwierzêcia, jednocze�nie dopuszcza-
j¹c coraz szersz¹ gamê preparatów medycznych do sprzeda¿y
pozaaptecznej. Jednak by broniæ swojej sk¹din¹d s³abej pozy-
cji lekarza weterynarii, w moim przekonaniu musimy zgodziæ
siê na pewne kompromisy, by nie dopu�ciæ do kompromitacji.

W sferze nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywno�ciowym
pewne dzia³ania nadzorcze nad obrotem lekami s¹ mniej kon-
trowersyjne i wrêcz uzasadnione tak¿e w interesie lekarzy we-
terynarii. Gorzej, gdy sprawa dotyczy zwierz¹t towarzysz¹cych
lub - za przeproszeniem - niekonsumpcyjnych. Tutaj pewne
dzia³ania rejestruj¹ce stosowanie �rodków medycznych maj¹
charakter restrykcyjny w stosunku do stosuj¹cych je lekarzy
weterynarii. Najczê�ciej lekarz weterynarii jest g³êboko prze-
konany, ¿e stosuj¹c lekarstwa (sic, takiego pojêcia nie ma
w prawie farmaceutycznym!) leczy zwierzêta bezwzglêdnie,
czy s¹ to �rodki wyprodukowane specjalnie dla zwierz¹t (na-
wet dla danego gatunku), czy te¿ lekarz w swojej farmaceu-
tycznej zarozumia³o�ci o�mieli siê sam zdecydowaæ jaki �ro-
dek, w jakiej ilo�ci i czêsto�ci zastosowaæ u pacjenta. Tymcza-
sem nie jest to zgodne z prawem. To biurokrata okre�li, kiedy
lekarz leczy (bezpo�rednie zastosowanie leku), a kiedy jedynie
dokonuje obrotu (i to jeszcze detalicznego) �rodkiem farma-
ceutycznym, czyli handluje jak - nie ubli¿aj¹c nikomu - aptekarz.

INTERPRETACJA
Lekarzu! (absolutnie nieubezw³asnowolniony techniku we-

terynarii) zanim dokonasz jakiejkolwiek czynno�ci, zastanów
siê, co ju¿ uczyni³e�. Oto �l¹ski Wojewódzki Lekarz Weteryna-
rii na spotkaniu z przedstawicielami prezydium Rady �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o�wiadcza, ¿e jest w stanie na
podstawie faktur i ksi¹¿ki leczenia zwierz¹t stwierdziæ, czy le-
karz leczy, czy dokonuje obrotu (ma siê rozumieæ detaliczne-
go). St¹d te¿ nieporozumienia na linii weterynaryjny nadzór
farmaceutyczny � praktykuj¹cy lekarze. Lek wet. Tadeusz Sar-
na wyja�ni³ nam, ¿e obecnie przeprowadzane kontrole spowo-
dowane s¹ �nakazem� wojewody, do którego dotar³y skargi na
nieuczciwie wykonuj¹cych zawód lekarzy weterynarii. Nasza
(samorz¹dowa) strona proponowa³a, aby zaplanowane rutyno-
we kontrole odroczyæ do zakoñczenia postêpowañ w s¹dach,
co u³atwi³oby nam wszystkim zarówno ustosunkowanie siê do
konkretnych przypadków, jak te¿ przekazanie lekarzom zamie-
rzeñ, celów i konsekwencji przeprowadzanych kontroli farma-
ceutycznych. Wojewódzki lekarz podkre�li³, ¿e obecnie pro-
wadzone s¹ tylko kontrole zarz¹dzone przez wojewodê.

Lekarze weterynarii z powiatu tyskiego w³a�nie otrzymali
polecone listy z nakazem przygotowania odpowiednich doku-
mentów do przeprowadzenia �okresowej kontroli farmaceu-
tycznych�. Widaæ, nie tylko zapisy ustawy i rozporz¹dzeñ, ale
nawet w³asne s³owa mo¿na interpretowaæ w sposób dla siebie
odpowiedni.

Co budzi najwiêcej emocji?
1. Czy o�wiadczenie, ¿e w danym ZLZ nie dokonuje siê

obrotu detalicznego powinno powstrzymaæ kontroluj¹cych od
czynno�ci sprawdzaj¹cych, a w uzasadnionym przypadku
sprawê skierowaæ do organów �cigania?

2. Czy weterynaryjny nadzór farmaceutyczny ma prawo
wgl¹du w ksi¹¿kê leczenia zwierz¹t? Czy ma prawo ¿¹daæ spi-
su remanentowego �rodków leczniczych (weterynaryjnych?,
wszystkich?, przeznaczonych do obrotu?)?

3. Czy przedstawiciele nadzoru farmaceutycznego repre-
zentuj¹cego Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny maj¹ pra-
wo wstêpu do wszystkich pomieszczeñ zak³adu leczniczego
dla zwierz¹t?

W tej chwili �kr¹¿¹� w naszym �rodowisku ró¿ne opinie
radców prawnych, które nie wyja�niaj¹ w jednoznaczny spo-
sób, kto ma racjê. St¹d uzasadnion¹ wydaje siê postawa wycze-
kiwania na jednoznaczn¹, satysfakcjonuj¹c¹ wszystkich zain-
teresowanych interpretacjê przepisów dotycz¹cych obrotu i sto-
sowania farmaceutyków.

Niekoniecznie przepisy prawa farmaceutycznego, ustawy
o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t, ustawy o Inspekcji Wete-
rynaryjnej i niektórych przepisów wykonawczych do tych
ustaw s¹ ze sob¹ spójne i niebudz¹ce kontrowersji.

Z jednej wiêc strony samorz¹d lekarzy weterynarii powinien
d¹¿yæ do takich interpretacji, które broniæ bêd¹ dobrze pojêty
interes naszego �rodowiska, ale z drugiej strony nale¿y wspó³-
pracowaæ ze wszystkimi instytucjami kontroluj¹cymi i organa-
mi �cigania, by nie dopuszczaæ do kompromituj¹cych lekarzy
weterynarii dzia³añ niektórych osób, które swoimi poczynania-
mi dostarczaj¹ argumentów tym wszystkim, którzy chc¹ ogra-
niczyæ nasz¹ �lekarsko�æ� poprzez dyktat o dostêpno�ci i mo¿-
liwo�ci stosowania lekarstw.

listopad 2006,
Andrzej Alweil

MOIM ZDANIEM
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Ile nowych spraw wp³ynê³o od poprzedniej naszej rozmowy
i czego te skargi dotycz¹?

 - Od naszej ostatniej rozmowy wp³ynê³o kilka nowych
skarg. Mo¿e pokrótce je omówiê: dwie to skargi Lekarza Woje-
wódzkiego, dotycz¹ce nieprawid³owo�ci stwierdzonych przy
przeprowadzaniu kontroli w zak³adach leczniczych, polegaj¹-
cych na braku dokumentacji i po raz kolejny braku nadzoru
nad prac¹ techników weterynarii. Obie bêdzie prowadzi³ lek.
wet. Piotr �ciga³a. Cztery nowe sprawy bêdzie prowadzi³ lek.
wet. A. Tabacki, trzy z nich to brak nadzoru lekarza nad prac¹
techników weterynarii, jedna dotyczy nieprawid³owej reklamy
ZLZ w prasie. Ja rozpoczê³am dwie nowe sprawy dotycz¹ce
b³êdów w sztuce lekarskiej.

Czy wszystkie wp³ywaj¹ce skargi s¹ uzasadnione?

- Wp³ynê³o tak¿e kilka skarg, w których ze wzglêdu na brak
podstaw odmówili�my wszczêcia postêpowania. Oto one:

1. Wp³ynê³a skarga na prelegenta, który wyk³ad podczas
sympozjum naukowego prowadzi³ �wygnieciony�, �w szma-
tach� pod wp³ywem alkoholu, czym zreszt¹ sam na pocz¹tku
wyk³adu siê pochwali³. Podczas wyk³adu namawia³ do leczenia
bardzo chorych psów, dla których nie ma ¿adnego ratunku,
uzasadniaj¹c takie postêpowanie tym, ¿e mo¿na na nich du¿o
zarobiæ. Wiele osób taka postawa oburzy³a i chcia³y z³o¿yæ
skargê, niestety, nie mogli�my jej rozpatrzyæ, poniewa¿ prele-
gent by³ obcokrajowcem i nie by³ cz³onkiem naszej korporacji.
Kilka osób opu�ci³o salê wyk³adow¹, a reszta wys³ucha³a me-
rytorycznie niez³ego wyk³adu i by³a zadowolona. Osoby, które
chcia³y z³o¿yæ skargê skierowali�my do organizatora sympo-
zjum. Jak widaæ, w naszej spo³eczno�ci jest ró¿ny stosunek
i przyzwolenie dla problemu alkoholowego.

2. Spraw zwi¹zanych z alkoholem mamy w ostatnim cza-
sie wiêcej. W Zabrzu mieli�my dwie skargi, ¿e lekarz przyjmu-
je pod wp³ywem alkoholu, ale jak siê okaza³o s¹ to trudne spra-
wy. W jednym przypadku nie chodzi³o o lekarza tylko o techni-
ka, a w drugim przypadku by³a to osoba spokrewniona z osob¹
pracuj¹c¹ w lecznicy, w ogóle w niej niezatrudniona, która pod
nieobecno�æ kierownika �przyjmowa³a�. Trzecia skarga doty-
czy³a rzeczywi�cie lekarza, ale by³a trudna do udowodnienia
i poradzili�my, aby nastêpnym razem, je¿eli podczas wizyty le-
karz znowu bêdzie pijany, w³a�ciciel wezwa³ policjê, bo trudno
po fakcie udowodniæ, ¿e kto� wykonywa³ zabieg chirurgiczny
pod wp³ywem alkoholu.

3. Odmówili�my tak¿e wszczêcia postêpowania w kilku
�¿yciowych� sprawach, kiedy to z³o¿one skargi nie mia³y pod-
staw, a osoby je sk³adaj¹ce chcia³y podci¹gn¹æ je pod Kodeks
Etyki i Deontologii. Pierwsz¹ z³o¿y³a by³a te�ciowa lekarza
weterynarii, która jako podstawê podawa³a nieetyczne zacho-
wanie by³ego mê¿a jej córki, który po rozwodzie zatruwa ¿ycie
by³ej ¿ony, ¿¹da wysokich alimentów na swoje utrzymanie, ci¹-
ga ca³¹ rodzinê po s¹dach, uchyla siê od pracy w zawodzie
lekarza weterynarii. Drug¹ skargê w innej �¿yciowej� sprawie
chcia³ z³o¿yæ w³a�ciciel kamienicy w Katowicach, któremu le-
karz weterynarii nie p³aci³ od d³u¿szego czasu czynszu za lokal
wynajmowany na lecznicê.

4. Mieli�my tak¿e zg³oszenie �nie³adnego� zachowania le-
karza weterynarii. Lekarz odmówi³ udzielenia pomocy konio-

wi, który wpad³ do studni na Baraniej Cisieckiej, t³umacz¹c siê
wizytowym strojem i przygotowaniem do wyj�cia na urodziny
do cioci. Sprawa by³a powa¿na, koñ uleg³ wypadkowi 30 wrze-
�nia br. oko³o godziny 17.00 i stra¿ po¿arna, która zosta³a we-
zwana, poszukiwa³a pomocy u okolicznych lekarzy weteryna-
rii i dopiero po interwencji u Lekarza Powiatowego w ¯ywcu
uda³o siê kogo� znale�æ.

Coraz czê�ciej do biura Izby telefonuj¹ w³a�ciciele zwierz¹t
z pro�b¹ o podanie adresu lub numeru telefonu zak³adu leczni-
czego. Czy¿by lekarze nie byli zainteresowani �wiadczeniem
us³ug w godzinach nocnych lub w dni �wi¹teczne? Czy takie
sygna³y docieraj¹ tak¿e do rzecznika?

- Ten wypadek wywo³a³ po raz kolejny dyskusjê na temat
dy¿urów i mo¿liwo�ci odmowy udzielenia pomocy poszkodo-
wanemu zwierzêciu. Ostatnio mieli�my równie¿ problemy
z odmow¹ eutanazji zwierz¹t przez lekarzy, którzy t³umaczyli
siê brakiem posiadania morbitalu, bo nie chcia³o im siê prze-
chodziæ przez procedurê za³atwiania zezwolenia w Nadzorze
Farmaceutycznym i konieczno�ci¹ prowadzenia dokumentacji.
Tu nale¿y przypomnieæ, ¿e morbital nie jest jedynym dostêp-
nym nam �rodkiem do przeprowadzania eutanazji.

Wykonuj¹c zawód publiczny, jeste�my tak¿e nara¿eni na hu-
mory malkontentów i zakompleksionych ludzi, którzy uwa¿aj¹,
¿e lekarz weterynarii to �dobry materia³� do zaspokojenia swo-
ich frustracji. Czy znasz takie przyk³ady?

- Coraz czêstszym, trudnym do rozwi¹zania problemem jest
nêkanie nas przez klientów. Niezadowoleni zasypuj¹ nas ob-
ra�liwymi telefonami, zapychaj¹ nasze skrzynki mailowe, wy-
sy³aj¹ listy z pogró¿kami. Tacy ludzie nigdy nie sk³adaj¹ skarg
u rzecznika, bo nie maj¹ podstaw, ale sprawia im satysfakcjê,
je¿eli mog¹ siê wy¿yæ na lekarzu. Mnie samej przytrafi³a siê
kilka lat temu przygoda, gdzie matka z dwoma synami-osi³ka-
mi zdemolowa³a mi pó³ lecznicy, nigdy z reszt¹ nie bêd¹c moj¹
pacjentk¹. Kupi³a u hodowcy w Miko³owie szczeniaka, który
by³ przeze mnie zaszczepiony i odrobaczony, i ju¿ u siebie na
miejscu, w odleg³ej miejscowo�ci posz³a do lekarza go zaszcze-
piæ. Lekarz - przedstawiciel firmy farmaceutycznej produkuj¹-
cej szczepionkê - którego poprosi³am o pomoc w rozwi¹zaniu
konfliktu, t³umaczy³ siê, ¿e klientka opatrznie musia³a zrozu-
mieæ jego s³owa i, ¿e wcale nie krytykowa³ tej szczepionki
i mojego programu szczepieñ, tylko ona sama z siebie go �le
zrozumia³a. Podczas interwencji policji t³umaczy³a siê, ¿e le-
karz jej powiedzia³, i¿ po szczepionce, któr¹ ja zastosowa³am
pies mo¿e zdechn¹æ, bo ona nie dzia³a. Tak j¹ to zdenerwowa-
³o, ¿e przyjecha³a osobi�cie do Miko³owa i w odwecie za �nara-
¿enie jej psa na �mieræ� wziê³a siê wraz z synami za demolowa-
nie mojej lecznicy.

Moi koledzy coraz czê�ciej borykaj¹ siê z podobnymi pro-
blemami i to wtedy, kiedy robi¹ wszystko dobrze i bardzo siê
staraj¹. S¹ nêkani telefonami z pogró¿kami, mailami, listami, s¹
uszkadzane ich samochody. Jedna z klientek odszuka³a nawet
numer telefonu ¿ony lekarza weterynarii i zadzwoni³a do niej
¿eby obra¿aæ jej mê¿a i wyzywaæ od nieuków jako lekarza we-
terynarii. Przed laty mia³am podobn¹ sytuacjê, kiedy to moja
pacjentka - emerytowana nauczycielka, wydzwania³a do ¿ony

CO W PRAWIE PISZCZY

CI¥G DALSZY ROZMOWY Z MIROS£AW¥ LEWICK¥
W tym numerze Biuletynu powracamy do rozmowy z Okrêgowym Rzecznikiem

Odpowiedzialno�ci Zawodowej, kole¿ank¹ Mirk¹ Lewick¹.



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

jednego z moich obecnych zastêpców, ¿eby j¹ pouczaæ, jak ma
sobie wychowaæ mê¿a lekarza weterynarii.

Czy w czasie postêpowania zdarza siê rzecznikom spotykaæ
z niezadowoleniem sk³adaj¹cych skargê?

- Równie¿ jako rzecznicy jeste�my nara¿eni na bezzasadne
obra¿anie nas. W trakcie jednego z obecnych postêpowañ, ja,
mój zastêpca lek. wet. A. Tabacki i bieg³y jeste�my celem ata-
ków klienta, który z³o¿y³ skargê i jest niezadowolony z naszej
decyzji. Mieli�my zreszt¹ z tym klientem wiêcej problemów,
poniewa¿ posun¹³ siê do tego, ¿e nagrywa³ z ukrycia przebieg
postêpowania przed rzecznikiem i przes³a³ pó�niej do �Inter-
wencji� telewizji POLSAT, a obra�liwe s³owa skierowane pod
naszym adresem do wielu instytucji.

Czy do�wiadczenie i pewnego rodzaju rutyna u³atwia pro-
wadzenie spraw? A je¿eli tak, to czy w wyborach rzeczników
nie nale¿y zachowaæ ci¹g³o�ci pracy � np. co najmniej jeden
z rzeczników poprzedniej kadencji nadal sprawuje swoj¹ funk-
cjê?

 
Kluczowym problemem w pracy rzeczników tej kadencji 

by³o to, ¿e nikt z  poprzedniej kadencji nie wszed³ do naszego
zespo³u. Nie by³o ci¹g³o�ci pracy. Wobec ogromu zadañ, które
na nas spad³y zaraz na pocz¹tku, nawet szybkie szkolenie przez
doktora Krzysztofa Szwarca, rzecznika z poprzedniej kaden-
cji,  choæ bardzo nam pomog³o, nie ustrzeg³o nas przed wielo-
ma b³êdami proceduralnymi w postêpowaniu. Du¿ym b³êdem
by³o równie¿ to, ¿e pracê od razu musieli�my rozpocz¹æ po
wyborach na wiosnê, a ogólnopolskie szkolenie dla sêdziów
i rzeczników  odby³o siê dopiero w grudniu. Niestety, nie prze-
szkolono wszystkich, a tylko 3 rzeczników, w�ród sêdziów
by³o podobnie. Bardzo nam to utrudni³o pracê. Dlatego w na-
stêpnej kadencji  po pierwsze nale¿a³oby zachowaæ ci¹g³o�æ 
i u�wiadomiæ rzecznikom, aby zechcieli ponownie kandydo-
waæ, a wyborcom, aby zechcieli ich wybraæ. Po drugie, nale¿a-
³oby przeszkoliæ wszystkich nowo wybieranych rzeczników
i to w terminie nie tak odleg³ym, jak dotychczas, ale zaraz na
pocz¹tku, kiedy zaczynaj¹ pracê.

Dziêkujê bardzo za rozmowê. Jednocze�nie proponujê, by
sprawy trafiaj¹ce do OROZ by³y omawiane  w ka¿dym naszym
Biuletynie.

10 pa�dziernika 2006 r., w pierwsz¹ rocznicê �mierci dr. An-
drzeja Gronowskiego, w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana
Chroboka w Rudzie �l¹skiej odby³ siê wernisa¿ wystawy pt.
�Andrzej Gronowski � rze�ba�.

W�ród zaproszonych go�ci znale�li siê miêdzy innymi wi-
ceprezydent Rudy �l¹skiej Aleksandra Skowronek, wiceprze-
wodnicz¹ca Rady Miejskiej Cecylia G³adysz, prezes �l¹skiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Micha³ Konopa, ¿ona zmar³ego
artysty Teresa Gronowska, rodzina i liczne grono przyjació³.

Wystawa by³a po�wiêcona pamiêci dr. Andrzeja Gronow-
skiego. Na wystawie zaprezentowano 11 z wielu prac jego au-
torstwa. W prezentowanych p³askorze�bach dominuj¹ dwa kie-

runki: biblijno�filozoficzny oraz historyczno�batalistyczny. Na
�cianach rudzkiego muzeum zawis³y takie prace jak: �Jezus na-
zarejski�, �Opowie�æ o synu marnotrawnym�, �¯ywot Jana
Chrzciciela�, �Z ¿ywota Rebeki�, �¯ywot Proroka Mahometa�
(inspirowany dwuletnim pobytem w Maroku), �Ostatni dzieñ

WYSTAWA RZE�B DR. ANDRZEJA GRONOWSKIEGO
  W MUZEUM MIEJSKIM W RUDZIE �L¥SKIEJ

raju�, �Bitwa pod Grunwaldem�, �Bitwa pod P³owcami�, �Pol-
ska Piastów I i II�, �Studium g³ów�.

Wystawê otworzy³ dyrektor Muzeum Micha³ Lubina. O pra-
cach artysty mówi³a komisarz wystawy Ewelina Pieczka oraz
¿ona artysty Teresa Gronowska, która o swoim mê¿u powie-
dzia³a miêdzy innymi � �Uwa¿a³, ¿e warto�æ cz³owieka mierzy
siê odwag¹ jego my�li i czynów�. Ca³o�æ wystawy okraszona
zosta³a koncertem na harfie w wykonaniu Marty Mogielnickiej.

Wszystkie p³askorze�by Andrzeja Gronowskiego wykona-
ne s¹ w lipowym drewnie. By³ to jego ulubiony materia³. An-
drzej swoj¹ przygodê z twórczo�ci¹ zaczyna³ od metaloplasty-
ki. Próbowa³ te¿ u¿ywaæ gliny, ale lipa okaza³a siê tworzywem
najbardziej wdziêcznym. Rze�ba by³a dla Andrzeja jakby dru-
gim ¿yciem. Mówi³, ¿e �cz³owiek czêsto szuka jakiej� formy,
w której mo¿e wyraziæ swoje my�li, wra¿enia, swój wewnêtrz-
ny �wiat�. On wybra³ d³uto i lipowe drewno. Ca³e kompozycje
obrazów zawarte w p³askorze�bach s¹ do�æ du¿e, ale sk³adaj¹
siê najczê�ciej z kilku, a nawet kilkunastu mniejszych obrazów.

Rozmawia³: Andrzej Alweil

WSPOMNIENIE
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P³askorze�by Andrzeja s¹ lekko tonowane w barwach. Ró¿nice
kolorystyczne s¹ minimalne, ale konieczne, aby przedstawione
na obrazach postaci nie zlewa³y siê z t³em. W rze�bach Andrze-
ja s¹ zawarte jego w³asne, niepowtarzalne wyobra¿enia o naj-
wcze�niejszych dziejach Polski (�Polska Piastów�), o najwiêk-
szym polskim zwyciêstwie (�Bitwa pod Grunwaldem�, �Bitwa
pod P³owcami� ). �¯ywot Proroka Mahometa� zainspirowany
zosta³ pobytem Andrzeja w Maroku. Zaobserwowane obycza-
je, stroje, a tak¿e architektura sprawi³y, ¿e artysta móg³ lepiej
wyobraziæ sobie czasy wspó³czesne Mahometowi. Prace An-

drzeja, niezwykle czasoch³onne (niektóre rze�by wykonywa³
prawie dwa lata), zajmuj¹ dzisiaj szczególne miejsce w�ród
dzie³ plastyków nieprofesjonalnych.

Andrzej by³ wielokrotnie nagradzany w ramach konkursu
�Rudzka Jesieñ�, kilka razy by³ laureatem I nagrody w dziedzi-
nie rze�by. Jego prace znajduj¹ siê w zbiorach Muzeum Górno-
�l¹skiego w Bytomiu oraz w Muzeum Weterynarii w Ciecha-
nowcu.

Wystawa rze�b Andrzeja Gronowskiego wzbudzi³a podziw
w�ród zwiedzaj¹cych muzeum.

Ewa Gra¿yna Wtorek

Jak zapewne niektórzy z Was mieli ju¿ okazjê przeczytaæ na
stronie internetowej Krajowej Izby, pojawi³y siê fa³szywe pasz-
porty dla zwierz¹t towarzysz¹cych. Druki te rozprowadza jed-
na z firm, która od samego pocz¹tku chcia³a braæ udzia³ w tym
przedsiêwziêciu i jak widaæ, jeszcze nie zrezygnowa³a. Przypo-
minam, ¿e na mocy ustawy z dnia 7 stycznia 2005 roku,
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu
chorób zaka�nych zwierz¹t oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 23 poz. 188), w artykule 1 punkcie 9 do usta-
wy o ochronie zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych
zwierz¹t  (Dz.U. Nr 69 poz 625 z 11 marca 2004 roku) dodano
rozdzia³ 4a, gdzie w art. 24e zapisano: Krajowa Izba Lekarsko�
-Weterynaryjna, za po�rednictwem okrêgowych izb lekarsko�

UWAGA - FA£SZYWE PASZPORTY
-weterynaryjnych, zaopatruje lekarzy weterynarii, o których
mowa w art. 24d ust. 1, w druki paszportów. Ka¿dy z druków
paszportu posiada niepowtarzalny numer. W zwi¹zku z tym, ¿e
tak¿e na terenie innych izb pojawi³y siê takie nieoryginalne
druki, zawiadomili�my Krajow¹ Izbê, a ta przekaza³a sprawê
organom �cigania. Bardzo jestem ciekawy, czy po raz kolejny,
�ze wzglêdu na ma³¹ szkodliwo�æ spo³eczn¹�, kto� ukrêci spra-
wie ³eb? Bo weterynaria jest spo³ecznie bardzo potrzebna, tyle
tylko, ¿e ma³o spo³ecznie chroniona obowi¹zuj¹cym prawem.

A oto jak wygl¹da �fa³szywka�  - proszê zwróciæ uwagê na
brak logo Krajowej Izby i numer o innej liczbie cyfr i innych
seriach ni¿ te �legalne�.

Tekst i foto: Andrzej Alweil

W SKRÓCIE

�l¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna przy wspó³udziale kolegów lekarzy weterynarii ze S³owacji
i Czech oraz wsparciu i pomocy firmy Laboratorium Derma Pharm Sp. z o.o.  organizuje miêdzynaro-
dowe zawody w narciarstwie alpejskim dla lekarzy weterynarii z Polski, S³owacji i Czech. Proponowany
termin zawodów to 10 lub 11 luty 2007. Miejsce wybrali�my na S³owacji w rejonie Dolnego Kubina na
tzw. Kubiñskiej Holi � dobry dojazd (trasa narciarska z licencj¹, wys. ok. 1400 m n.p.m.). Dolny Kubin to
powiatowe miasto w odleg³o�ci ok. 50 km od przej�cia ze S³owacj¹ w Korbielowie. Istnieje mo¿liwo�æ
zakwaterowania. Wiêcej informacji bêdzie mo¿na uzyskaæ na stronie www.izbawetkatowice.pl  lub tele-
fonicznie pod nr. tel. 0-033-4960188 lub 600472434.

NARCIARSKI PUCHAR EUROREGIONU BESKIDY
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Spotkania bywaj¹ ró¿ne. Najczê�ciej podczas odbywanych
przez nas podró¿y spotykamy osoby czy te¿ obiekty, ale s¹ to
te¿ spotkania z przesz³o�ci¹ lub histori¹. Nie zawsze trzeba pod-
ró¿owaæ, ¿eby dosz³o do spotkañ. My, Polacy mieli�my w nie-
dalekiej przesz³o�ci spotkania przymusowe, najpierw z �tury-
stami� Hitlera, który przyby³ z Wermachtem, a po kilku latach
z �Krasn¹ Armi¹� Stalina. Po tym okresie, przez oko³o 15 lat
wszelkie podró¿e turystyczne dla przeciêtnego Polaka pozosta-
wa³y tylko w sferze marzeñ, dopiero Gomó³ka w swej popa�-
dziernikowej ³askawo�ci, w 1958 roku zezwoli³ na zagraniczne
praktyki studentów. W nastêpnych latach sytuacja siê poprawi-
³a, ale jeszcze d³ugi okres byli�my zamkniêci w granicach tzw.
obozu socjalistycznego.

Zawsze by³em ciekaw �wiata i wykorzystywa³em ka¿d¹
mo¿liwo�æ zwiedzania, przy tym mia³em trochê szczê�cia, ¿e
dochodzi³o wówczas do przypadkowych spotkañ z Polakami
i nie tylko. Mam nadziejê, ¿e krótkie opisy tych spotkañ nie
znudz¹ czytelników.

Spotkanie pierwsze � �Orze³ przetrwa³�
U uj�cia Muchawca do Bugu le¿y Brze�æ, do 1923 r. zwany

Litewskim, a pó�niej Brze�ciem nad Bugiem. Z miastem tym
zwi¹zane s¹ wydarzenia, które przesz³y do historii. Muchawiec
uchodz¹c do Bugu dzieli siê na dwie odnogi, które tworz¹ wy-
spê. Na wyspie tej i w jej pobli¿u w pocz¹tkach XIX wieku, na
rozkaz rosyjskiego cara wybudowano twierdzê Brze�æ. Jest to
ca³y kompleks budynków z czerwonej ceg³y, podziemnych
i naziemnych bram, murów, bastionów, kazamat i fortów.
Z twierdzy tej, która stanowi³a bazê materia³ow¹ i militarn¹,
wyrusza³y oddzia³y rosyjskie maj¹ce za zadanie st³umienie pol-
skich powstañ narodowych - listopadowego i styczniowego.

W centrum twierdzy znajdowa³ siê tzw. Bia³y Pa³ac. W jego
murach w lutym 1918 roku podpisano �pokój brzeski� miêdzy
Niemcami i Austri¹ a bolszewikami, którego ustalenia mia³y
zapobiec mo¿liwo�ci powstania pañstwa polskiego. Historycy
nazywali to wydarzenie IV rozbiorem Polski. Losy potoczy³y
siê jednak inaczej. 11 listopada 1918 roku Polska odzyska³a
niepodleg³o�æ, a po zwyciêstwie w wojnie z bolszewikami,
w dniu 10 sierpnia 1920 r. Wojsko Polskie wkroczy³o do twier-
dzy Brze�æ i nie opu�ci³o jej a¿ do 14 wrze�nia 1939 roku.
W tym okresie w twierdzy stacjonowa³y liczne pu³ki i oddzia³y
WP, miêdzy innymi 30 pu³k artylerii lekkiej, którego oficerem
by³ mój ojciec. To zdecydowa³o, ¿e w 1937 roku urodzi³em siê
w tej twierdzy i do dzisiaj zachowa³em z tego miejsca swoje
dzieciêce wspomnienia i du¿o do niego sentymentu.

Ju¿ w marcu 1939 roku ojciec ze swoim 30 pu³kiem opu�ci³
twierdzê, zajmuj¹c pozycje na granicy z Niemcami. W lipcu
tego¿ roku matka wraz ze mn¹ wyjecha³a z twierdzy do dziad-
ków pod Lublin, jak planowa³a na wakacje i chwa³a Bogu, bo
zostaj¹c mieliby�my zapewnione �wakacje� w Workucie, na
Ko³ymie lub w Kazachstanie. Tak ma³e dziecko, jakim wtedy
by³em, nie mog³o wiele zapamiêtaæ, zosta³y jednak w pamiêci
pewne sceny i widoki. Zosta³ obraz wody, która przelewa³a siê
miêdzy s³upami, widok ró¿owych budynków za jakimi� b³ysz-
cz¹cymi linami oraz pos¹¿ek ma³py w zielonym kolorze na tle
zieleni. Zapamiêta³em równie¿ tak¹ scenê: na mo�cie zatrzy-
muje siê wojskowy samochód, z którego wysiada ojciec.

Ju¿ jako doros³y cz³owiek prosi³em rodziców, ¿eby skon-
frontowali moje dzieciêce wspomnienia z rzeczywisto�ci¹, ale
nie umieli jako� skojarzyæ opisywanych przeze mnie obrazów.
Powiedzieli jedynie, ¿e znany z ekstrawagancji kpt. Giebu³to-
wicz ufundowa³ pos¹¿ek ma³py z br¹zu, który ustawiono na
skwerku w twierdzy.

SPOTKANIA NIE TYLKO POLSKIE
Dalsze losy twierdzy Brze�æ zakrawaj¹ na ironiê historii. We

wrze�niu 1939 roku zapasowe oddzia³y WP przez dwa dni bro-
ni³y twierdzy przed nacieraj¹cymi Niemcami, po czym wyco-
fa³y siê na wschód w kierunku Kobrynia i wesz³y w sk³ad Sa-
modzielnej Grupy Operacyjnej �Polesie� gen. Kleeberga.
W dniu 14 wrze�nia 1939 r. twierdzê Brze�æ zajêli Niemcy,
a kilka dni pó�niej dotarli tam Sowieci. Spotkanie to uczcili
u�ciskami i wspólnie odbyt¹ w dniu 23 wrze�nia zwyciêsk¹ de-
filad¹ - sojusznicy �wiêtowali zwyciêstwo nad Polsk¹. Na pod-
stawie uk³adu Ribbentrop � Mo³otow Brze�æ przypad³ Sowie-
tom, a do twierdzy wkroczy³a Armia Czerwona. Rosjanie nie
przewidzieli, ¿e nied³ugo, bo 22 czerwca 1941 r. ich sojusznicy
wyrusz¹ na wschód. Niemcy uderzyli na twierdzê brzesk¹ o 4
nad ranem przy pomocy artylerii i lotnictwa. Ogieñ broni ciê¿-
kiej i bomby poczyni³y du¿e szkody w budynkach i sile ¿ywej
sowieckich obroñców, ale i piechota niemiecka ponios³a znacz-
ne straty. Kilkakrotnie ponawiane ataki niemieckie nie przynio-
s³y skutku. Pó�niejsze losy twierdzy Brze�æ maj¹ dwie wersje.
Oficjalna, sowiecka g³osi³a, ¿e za³oga broni³a siê do 20 lipca
i ¿e wszyscy zginêli. Nieoficjalna mówi³a, ¿e Niemcy zaprze-
stali dalszych ataków, otoczyli twierdzê, a po wyczerpaniu
amunicji i ¿ywno�ci, pozosta³ych przy ¿yciu wziêli do niewoli.
Do lipca 1944 r. w twierdzy gospodarowali Niemcy. Po ustano-
wieniu granicy pañstwa polskiego na Bugu, Brze�æ znalaz³ siê
dos³ownie o rzut kamieniem poza terytorium Polski. Lata p³y-
nê³y, a pomimo kwitn¹cej przyja�ni polsko-radzieckiej nie by³o
¿adnej mo¿liwo�ci odwiedzenia miejsca mojego urodzenia. Na
pami¹tkê pozosta³ mi przez d³ugie lata wpis w dowodzie osobi-
stym � miejsce urodzenia: Brze�æ ZSRR, pomimo tego, ¿e
wówczas nie by³o to ¿adne ZSRR, a prawie centralna Polska.
Takie to s¹ paradoksy historii.

Nadszed³ rok 1970. Pojecha³em z wycieczk¹ poci¹giem do
Moskwy i Leningradu. W drodze powrotnej, ze wzglêdu na
zmiany podwozi wagonów z szerszych na normalne, wypad³
nam dwugodzinny postój w³a�nie w Brze�ciu. Korzystam
z okazji, biorê taksówkê i ka¿ê zawie�æ siê do twierdzy. Okazu-
je siê, ¿e nie mo¿na - �strefa wojskowa�. Zosta³em tylko obwie-
ziony po mie�cie, z którego ¿aden szczegó³ nie pozosta³ w pa-
miêci mojego dzieciñstwa. Dopiero wracaj¹c na dworzec od-
nios³em pierwsze zwyciêstwo nad minionym czasem. Gdy wje-
chali�my na wiadukt nad torami, znów zobaczy³em zapamiêta-
ny przeze mnie sprzed kilkudziesiêciu lat obrazek - ró¿owy
budynek, a przed nim b³yszcz¹ce nitki - by³o to nic innego, jak
tory kolejowe i budynek dworca widziany z wiaduktu wów-
czas oczami dziecka.

Na nastêpne �odkrycia� musia³em poczekaæ jeszcze kilka-
na�cie lat. Przez te lata ulubiona radziecka broñ czasu pokoju,
czyli propaganda, pracowa³a usilnie nad wersj¹ oficjaln¹ obro-
ny twierdzy Brze�æ w 1941 roku. Na terenie twierdzy wybudo-
wano kolosalny betonowy pomnik ku czci obroñców, a ponie-
wa¿ pod tym pomnikiem zaczê³y odbywaæ siê uroczysto�ci,
wojsko opu�ci³o twierdzê i udostêpniono j¹ do zwiedzania.

W 1987 r. w ramach mojego dodatkowego zajêcia, którym
by³o pilotowanie wycieczek zagranicznych, zlecono mi pilota¿
jednodniowej wycieczki do Brze�cia. By³ to grudzieñ, dzieñ
krótki i dwugodzinna ró¿nica czasu. Rozwidnia³o siê dopiero
o 10 tamtejszego czasu. W programie wycieczki by³o miêdzy
innymi zwiedzanie twierdzy brzeskiej. Prowadz¹c grupê nie
mia³em w planie, indywidualnego szukania szczegó³ów. Ro-
dzice opowiadali mi, jakie budynki znajdowa³y siê w centralnej
czê�ci twierdzy i dlatego pomimo up³ywu lat, zniszczeñ wojen-
nych i wybudowanego przez Sowietów monumentu, do�æ ³a-

Z HISTORII
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two zlokalizowa³em poszczególne budynki lub ich ruiny. Z sa-
tysfakcj¹ stwierdzi³em, ¿e z �Bia³ego Pa³acu�, w którym Niem-
cy i Sowieci w 1918 r. podpisali tzw. IV rozbiór Polski, pozo-
sta³y tylko fundamenty. Odnalaz³em kompletnie zdewastowa-
ny, za�miecony budynek ko�cio³a garnizonowego. W budynku
dawnego dowództwa okrêgu korpusu X urz¹dzono muzeum.
W trakcie jego obowi¹zkowego zwiedzania ze zdziwieniem
stwierdzi³em, ¿e w�ród eksponatów s¹ elementy wyposa¿enia
Wojska Polskiego, takie jak he³m piechoty, karabin Mauzer
i lufa karabinu maszynowego Hochcikiss. Do dzisiaj zastana-
wiam siê, czy znalaz³y siê tam przez niedopatrzenie, czy te¿
kto� umie�ci³ je tam celowo.

Po wyj�ciu z muzeum odnalaz³em nastêpne wspomnienie
sprzed tylu lat. Most prowadz¹cy przez praw¹ odnogê Mu-
chawca w kierunku Bramy Bielskiej by³ tym mostem, na któ-
rym we wspomnieniach dzieciñstwa wysiada³ z samochodu
mój ojciec. Niestety, zabrak³o czasu na szukanie innych, utrwa-
lonych w mej pamiêci widoków. Trzeba by³o zaczekaæ jeszcze
rok. W r. 1988 ponownie zosta³em pilotem wycieczki do Brze-
�cia. Przewodnikiem miejscowym by³ tym razem m³ody cz³o-

wiek doskonale mówi¹cy po polsku. Gdy powiedzia³em mu, ¿e
urodzi³em siê w twierdzy brzeskiej obieca³, ¿e tak zorganizuje
pobyt, ¿ebym mia³ trochê czasu dla siebie. Obietnicy dotrzy-
ma³ i tylko we dwóch, w ci¹gu 2 godzin odszukali�my wszyst-
kie interesuj¹ce mnie obiekty. Odnalaz³em miejsce, gdzie sta³
pos¹¿ek ma³py kpt.  Giebu³towicza, obejrza³em mury szpitala
garnizonowego, w którym przyszed³em na �wiat i w koñcu
podczas spaceru nad Bugiem, na zewn¹trz twierdzy odnala-
z³em ostatnie wspomnienie z dzieciñstwa. Przez pozosta³e jesz-
cze sprzed wojny  trzy drewniane filary mostu woda przelewa³a
siê tak samo, jak 50 lat wcze�niej.

Powracaj¹c do twierdzy przez do�æ dobrze zachowan¹ Bra-
mê Che³msk¹ prze¿y³em najwiêkszy szok i rado�æ. Z tarczy
herbowej na baszcie, nieco zniszczony, ale rozpoznawalny,
patrzy³ na mnie nasz  Orze³ Bia³y. Jak mu uda³o siê przetrwaæ
wojnê i ca³e dziesi¹tki lat w³adzy radzieckiej jest dla mnie za-
gadk¹. Chyba, ¿e czeka³ na mnie prawie 50 lat...

Tadeusz Mazurkiewicz
Lekarz weterynarii

ul. Peowiaków 64/1
22-400 Zamo�æ

Jest 15 wrze�nia 2006 roku. Piêkny, s³oneczny dzieñ. Lasy
pokrywaj¹ce zbocza gór mieni¹ siê ró¿nymi barwami, czyste,
rze�kie powietrze i szum przep³ywaj¹cej obok rzeki. Nietrudno
domy�liæ siê, ¿e jeste�my w O�rodku Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowym Izby Krajowej w Wi�le � Jaworniku.

Przed budynkiem zatrzymuj¹ siê samochody. Wysiadaj¹
dostojni panowie (niestety mocno szpakowaci i ³ysawi) i towa-
rzysz¹ce niektórym z nich urocze panie. Có¿ to za uroczysto�æ?
Otó¿ jest to spotkanie by³ych dzia³aczy dawnego Prezydium
Zarz¹du G³ównego, G³ównego S¹du Kole¿eñskiego, G³ównej
Komisji Rewizyjnej rozwi¹zanego 5 kwietnia 1991 r. Zrzesze-
nia Lekarzy i Techników Weterynarii. A wiêc spotkanie (nie-
którzy) po piêtnastu latach. Up³yn¹³ szmat czasu i rado�ci ze
spotkania by³o wiele.

A oto jak dosz³o do tego. Otó¿ pewnego czerwcowego dnia
2005 roku, po spotkaniu na Jasnej Górze, w rozmowie ze Stasz-
kiem Sucheckim doszli�my do wniosku, ¿e warto by³oby
gdzie� spotkaæ siê. My�l by³a przednia. W pó�niejszych roz-
mowach telefonicznych wielu kolegów zaakceptowa³o tê pro-
pozycjê. Zaczê³y siê przygotowania. Na spotkaniu kilku kole-
gów w Warszawie ustalili�my termin i miejsce imprezy oraz sta-
rali�my siê odpowiedzieæ na pytanie, kto mo¿e przyjechaæ, do
kogo wys³aæ zaproszenie, wszak wiêkszo�æ jest w dojrza³ym
wieku. Ustalamy termin na 16-17 wrze�nia 2006 w o�rodku
w Wi�le. Staszek zajmuje siê korespondencj¹, a ja Wis³¹. Sta³o
siê. I w³a�nie zje¿d¿aj¹ siê koledzy, którzy odpowiedzieli na
nasz¹ propozycjê. Nie wszyscy przyjechali, ale zjawi³o siê trzy-
nastu (w tym jedna kole¿anka).

A oto pe³na lista uczestników spotkania: Alina Dulêba �
Myszków, cz³onek G³ównego S¹du Kole¿eñskiego, Henryk
Macio³ek � Piotrków Tryb. � wiceprezes zrzeszenia w l. 1976-
1980 i 1988-1991, znana postaæ ze wzgl. na dzia³alno�æ zawo-
dow¹ i parlamentarn¹, Stanis³aw Suchecki � Warszawa, wice-
prezes 1976-1980 i 1984-1988, sekretarz generalny 1980-
1984, cz³. Prezydium 1988-1989, Jerzy Nowacki z ¿on¹ Kry-
styn¹ � Wroc³aw � wiceprezes 1984-1988, cz³. Prez. 1972 �
1991, Jerzy Dowgia³³o � Warszawa � wiceprezes 1988-1991,
Ryszard Ga³ka � Koluszki � cz³. Prez. 1972 � 1991, Miros³aw
Tomaszewski z ¿on¹ � Zawiercie � cz³. Prez. 1980 � 1991, Ta-

SPOTKANIE PO LATACH

deusz Mazurkiewicz � Zamo�æ � cz³.  Prez. 1988 � 1991, An-
drzej Szlichta z ¿on¹ � Czêstochowa � cz³. Prez.  1988 � 1991,
Andrzej Brzózka � K³obuck � cz³. G³. S¹du Kol. 1974 � 1984,
Tadeusz Haremski z ¿on¹ � Leszno � cz³. G³. S¹du Kol. 1988 �
1991, Jan Ciszewski � Leszno � cz³. G³. Komisji Rewizyjnej
1980 � 1991. Có¿, nie wszyscy, których zaprosili�my, przyje-
chali, z ró¿nych wzglêdów tak¿e zabrak³o dwóch ostatnich pre-
zesów � Jarka Koz³owskiego (Poznañ) i Staszka �liwy (Czêsto-
chowa), którzy zbyt wcze�nie przenie�li siê �do wiecznych
ostêpów.�

Powitania, u�ciski, poklepywanie, rado�æ ze spotkania. Ca³y
pi¹tkowy wieczór up³yn¹³ na rozmowach, wspominali�my ko-
legów i ró¿ne wydarzenia z okresu naszej dzia³alno�ci w zrze-
szeniu. Zastanawiali�my siê, czy mo¿emy pozytywnie oceniæ
ten etap naszego ¿ycia. Bez przesadnej skromno�ci wysz³o, ¿e
nie mamy siê czego wstydziæ. I na tego typu rozmowach, prze-
platanych toastami, up³ynê³o nam wiele godzin.

W sobotê przed po³udniem spacer do centrum Wis³y, nie
wszyscy znaj¹ ten nasz kurort. O godzinie trzynastej rozpoczy-
namy oficjalnie spotkanie. Pe³niê obowi¹zki gospodarza,
a wiêc oficjalne powitanie, przypomnienie, kto jakie funkcje
pe³ni³ (pamiêæ mo¿e zawodziæ) i w dobrych nastrojach zasiada-
my do obiadu, wspaniale przygotowanego przez p. Ma³gosiê.
Po obiedzie pora na powa¿ne rozmowy. Temat wa¿ny dla nas,
ale i  chyba dla ca³ej naszej korporacji - ocaliæ od zapomnienia
Zrzeszenie Lekarzy i Techników Weterynarii, jego historiê i do-
konania. Wszak ta organizacja, powsta³a w 1930 r., dzia³a³a
przez wiele lat w ró¿nych warunkach politycznych, choæ nigdy
nie by³a organizacj¹ polityczn¹, na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego
stulecia grupa nowych dzia³aczy nowego zwi¹zku zawodowe-
go nie by³a, delikatnie mówi¹c, mile nastawiona do ZLiTW. Po
powstaniu izb lekarsko-weterynaryjnych zapomniano o zrze-
szeniu. Jest pora, aby w piêtna�cie lat po samorozwi¹zaniu
przypomnieæ zarówno starszym, a przede wszystkim m³odym
cz³onkom naszego zawodu o tej organizacji spo³eczno-zawo-
dowej.

Zastanawiali�my siê, jak utrwaliæ pamiêæ o zrzeszeniu, jak
utrwaliæ niew¹tpliwy dorobek tej organizacji. Sprawa nie jest
³atwa. Trzeba czasu na przegl¹d dokumentów w archiwum

TO TE¯ HISTORIA
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(gdzie?), zebraæ informacje od jeszcze ¿yj¹cych dzia³aczy i se-
niorów zawodu, opracowaæ zebrany materia³ i w jakiej� formie
wydaæ. Dotyczy to nie tylko zrzeszenia, ale osi¹gniêæ ca³ego
naszego zawodu. Kol. H. Macio³ek zaproponowa³ poszukanie
m³odych (nie tylko) lekarzy wet., którzy z tego tematu chcieli-
by pisaæ prace doktorskie, sam jako profesor Akademii �wiêto-
krzyskiej deklaruje wszechstronn¹ pomoc. My�l dobra, pyta-
nie: czy znajd¹ siê chêtni? Inne formy to druk odpowiednich
materia³ów w �¯yciu Weterynaryjnym� - tu zrodzi³y siê w¹tpli-
wo�ci, co do przychylno�ci redakcji tego organu Krajowej
Izby, niezbyt chêtnie drukuj¹cej materia³y �z terenu�, zwyk³ych
�miertelników. Pomoc obieca³ wiceprezes Krajowej Rady, Mi-
rek Tomaszewski. Poproszono Jurka Dowgia³³ê, Jurka Nowac-
kiego i Janka Ciszewskiego o pilotowanie tego tematu (plan
dzia³ania, tematyka, itp.).

Drugi temat bliski naszym sercom to obni¿enie presti¿u na-
szego zawodu w oczach spo³eczeñstwa, lekcewa¿¹ce trakto-
wanie przez w³adze administracyjne i media. Przecie¿ nasz za-
wód zawsze by³ traktowany z szacunkiem i sympati¹. Có¿ wiêc
sta³o siê, ¿e mamy tak niskie notowania? Wydaje siê, ¿e w ostat-
nich latach niekompetencje i nieudolno�æ naszych w³adz ad-
ministracyjnych centralnych, wojewódzkich i powiatowych
mia³y du¿y wp³yw na takie postrzeganie naszego zawodu. W³a-
�ciwy dobór kadr na wszystkich szczeblach administracji we-
terynaryjnej z pewno�ci¹ poprawi³by wizerunek naszego za-
wodu. Ale kole¿anki i koledzy wolnej praktyki, musz¹ te¿ ude-
rzyæ siê w piersi, gdy¿ do³o¿yli swoje trzy grosze do takiej oce-
ny. Postêpowanie w stosunku do pacjentów, ich w³a�cicieli, sto-
sunek do kolegów � konkurentów pozostawia wiele do ¿ycze-
nia. Spo³eczeñstwo oczekuje od naszego zawodu etycznego

i humanitarnego postêpowania. Pamiêtajmy o tym.
Zebranym wydaje siê, ¿e w³a�nie weterynaryjne w³adze ad-

ministracyjne wszystkich szczebli, organizacje spo³eczno-za-
wodowe naszej korporacji i samorz¹d zbyt ma³o uwagi po�wiê-
caj¹ zagadnieniom etyki i deontologii, a tak¿e obronie naszego
zawodu przed niesprawiedliwymi atakami ró¿nych �rodowisk.

Na tego typu rozmowach up³yn¹³ czas do kolacji. Na powie-
trzu podano �prosioka z kaszokiem� i kapust¹. Wszyscy z cie-
kawo�ci¹ patrzyli na górala kroj¹cego porcje i ze smakiem za-
jadali tê ciekaw¹ potrawê. Muszê dodaæ, ¿e ³eb prosiaka trady-
cyjnie zosta³ wrêczony najbardziej godnej osobie, w naszym
przypadku Alinie Dulêbowej. Kolacja i rozmowy ci¹gnê³y siê
d³ugo.

W niedzielê (17.09. br.) ci, którzy nie musieli zbyt wcze�nie
jechaæ, udali siê na spacer samochodowy � Wis³a Centrum,
G³êbce, Kubalonka, Zameczek, Zalew Wis³a Czarne (zapora).
No i po¿egnania. Wszyscy mo¿e zmêczeni ale zadowoleni ze
wspólnego spotkania, rozmów i pobytu w Wi�le. Gwoli spra-
wiedliwo�ci trzeba rzec, ¿e ka¿dy wyda³ parê groszy (przejazd,
wy¿ywienie, nocleg), ale warto by³o spotkaæ siê z przyjació³mi.
My�lê, ¿e to nie ostatnie spotkanie (przed laty by³a wiêksza in-
tegracja zawodu). Jako organizatorzy, zarówno Staszek Su-
checki, jak i ja jeste�my bardzo zadowoleni ze spotkania. Uda-
³o siê.

I na zakoñczenie podziêkowanie dla pañ, które choæ nie
by³y cz³onkami w³adz zrzeszenia, dzielnie nam towarzyszy³y
równie¿ w Wi�le. Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê p. Ma³-
gosi za piêkn¹  i smaczn¹ oprawê naszego spotkania.

Andrzej Szlichta
Czêstochowa

Tym razem trochê pó�niej ni¿ tradycyjnie, bo dopiero 1 pa�-
dziernika (oj, oj, czy nie za pó�no...) ponownie go�cili�my na
rodzinnym pikniku u dr. Seidla. Tegoroczne spotkanie mia³o
miejsce w Szymocicach ko³o Raciborza, w o�rodku wypoczyn-
kowym Aqua Brax.

Jak zwykle lekarze weterynarii - kole¿anki i koledzy wraz
ze swoimi rodzinami i znajomymi mieli okazjê spotkaæ siê zu-
pe³nie na luzie przy ¿urku lub piwie, przy kie³baskach, pysz-
nych kurczakach z ro¿na lub jarzynowych sa³atkach � co kto
woli, do wyboru do koloru. Jak zwykle podczas jesiennych
spotkañ dr Seidel zapewni³ przeja¿d¿ki konne, zarówno wierz-
chem (dla odwa¿niejszych i bardziej zaawansowanych), jak i w
piêknym powozie. Dla dzieci by³y konkursy, zabawy, a dla
wszystkich loteria z nagrodami. Spêdzili�my mi³y dzieñ, a le-
karze z ró¿nych stron �l¹ska wymieniali pogl¹dy zarówno za-
wodowo�spo³eczne, jak i ca³kowicie prywatne. Jako ilustracjê
artyku³u zamieszczamy kilka zdjêæ, aby udokumentowaæ
i przybli¿yæ to mi³e spotkanie.

Dziêkujemy Ci doktorze Seidel i ju¿ czekamy na nastêpne
spotkanie.

ZNOWU PIKNIK U DR. SEIDLA

Pomys³odawca i g³ówny organizator Janusz Æwik z nadaj¹c¹
mu jeszcze wiêkszego uroku Jol¹.

BYLI�MY, BAWILI�MY SIÊ
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Losy pod �cis³¹ kontrol¹. W konkursie zrêczno�ciowym bra³y udzia³ nie tylko dzieci.

Kolega Andrzej tylko w tym dniu reklamowa³ produkty
dr. Seidla. Konie by³y naprawdê ¿ywe...

Mariusz i Jurek jak zwykle przy wymianie pogl¹dów. Emocje przy losowaniu nagród.

BYLI�MY, BAWILI�MY SIÊ

I jak tu narzekaæ...Andrzej prowadzi³ rozmowy handlowe.

Tekst i zdjêcia: Andrzej Alweil
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Tak jak ka¿dego roku, silna (duchem) grupa seniorów
z czêstochowskiego Klubu Seniora �jedzie w Polskê�. Tym ra-
zem Mazury z baz¹ w Puszczy Piskiej. Wprawdzie przed dwo-
ma laty byli�my równie¿ na Mazurach i nie tylko, ale by³a to
inna trasa � Ciechanowiec, Augustów Sejny, Suwa³ki, Wigry,
Orzysz, E³k, Miko³ajki, Mr¹gowo, Reszel, Kêtrzyn, �w. Lipka,
Olsztyn, Nidzica � sporo tego by³o. Teraz wybrali�my inny
wariant. Otó¿ nieco zwiedzania, a du¿o grzybów (puszcza!).
Kwatera na kilka dni zamówiona w le�niczówce Pogorzele
k. Szerokiego Boru, w³a�nie w Puszczy Piskiej (oczywi�cie le-
�niczy to bratanek Karola � gdzie ten cz³owiek nie ma rodzi-
ny!).

Wyje¿d¿amy 7 wrze�nia br. rano. Przejazd  przez  Warszawê
uci¹¿liwy i dopiero  za  Serockiem  jedziemy  spokojniej. Po
drodze  mamy  Pu³tusk - po³o¿ony  nad  rzek¹ Narew  w s¹-
siedztwie Puszczy  Bia³ej. Ongi�  miasto  biskupów  p³ockich �
zamek  z  XV w., kaplica z XIV w., kolegiata � XV w., najd³u¿-
szy  rynek w  Polsce. W  zamku  mie�ci  siê  Dom  Polonii.
Mijamy  miasteczko  Ró¿an  i  kolejne  du¿e  miasto  Ostro³êkê.
Tu  przerwa  obiadowa i  trochê  rozgl¹damy  siê  po  mie�cie.
Miasto  le¿¹ce  nad Narwi¹, uznawane  za  stolicê  ziem  kur-
piowskich, otoczone  Puszcz¹  Kurpiowsk¹, której  po³udniowa
czê�æ to Puszcza Bia³a, a pó³nocna to Puszcza  Zielona (Myszy-
niecka). Prawa  miejskie  uzyska³a  w 1427 r. Pod  Ostro³êk¹
w 1831 r. krwaw¹  bitwê  stoczyli  Polacy  z  wojskami carskimi
� dzi�  jest  tu  mauzoleum. W latach 1975 - 1999 siedziba
województwa.

Kolejny  krótki  postój  w  kurpiowskim  miasteczku � My-
szyñcu, wszêdzie widaæ  kurpiowskie  ludowe  rze�by  i  inne
elementy  budownictwa  kurpiowskiego. Zwiedzamy stary,  go-
tycki  ko�ció³ i dzwonnicê. Ostatni zaplanowany  odcinek  dro-
gi  wiedzie  przez  puszczañskie  lasy do Spychowa. Nazwa  tej
ma³ej  miejscowo�ci  powinna  byæ  znana  wiêkszo�ci  naszych
rodaków, wszak  uwieczni³  jej  nazwê  H. Sienkiewicz
w �Krzy¿akach�.  Tu  mia³  sw¹  siedzibê  waleczny  Jurand  ze
Spychowa z córk¹ Danu�k¹, tu  przebywa³  Maæko  i  Zbyszko
z  Bogdañca, a tak¿e krwawy  komtur  krzy¿acki  ze  Szczytna.
A dzi�  w  tej  miejscowo�ci le¿¹cej nad  Krutyni¹  i  jeziorami
Zyzdrój Wlk. i  Mokre, z literackiego opisu  jest  tylko  ulica
Juranda. Za³atwiamy  nocleg  w  o�rodku  campingowym �Na
cyplu�, kolacja  na  powietrzu, po  ca³odziennej  podró¿y sma-
kuje wybornie (nieco wzmocniona  �p³ynem  rozweselaj¹-

JEDZIEMY DO PUSZCZY PISKIEJ
Znaszli ten kraj?

cym�). Spacer  nad jeziorem, noc  pe³na  wra¿eñ � potê¿na
burza  z  wy³adowaniami, za to ranek piêkny. Pora  jechaæ  da-
lej.

Kierujemy  siê  do  niezbyt  odleg³ej  miejscowo�ci  Rucia-
ne-Nida, przeje¿d¿amy  przez  piêkne  tereny  Mazurskiego
Parku  Krajobrazowego, le¿¹cego  na  teranie  Puszczy  Piskiej.
Droga  wiedzie  w³a�nie  przez  tereny  le�ne, obok  licznych
jezior  i  jeziorek � wszak  znajdujemy  siê  w  Krainie  Wielkich
Jezior  Mazurskich. I  jak tu nie  zachwyciæ  siê  tym  piêknym
krajobrazem  mazurskim?... Zatrzymujemy   siê  w  Rucianem,
le¿¹cym  nad  Jeziorem  Nidzkim, które  poprzez  �luzê  �Gu-
zianka�  i  jeziorka  Guzianka  Ma³a  i  Guzianka  Wielka,
a nastêpnie  jezioro Be³dany  ³¹czy  siê  z  najwiêkszy  jeziorem
Mazur � jez. �niardwy � piêkna  trasa  do  ¿eglowania, w Ru-
cianem  jest  port jachtowy. Ma³y  spacer  po  tej  ³adnej  miej-
scowo�ci, zakupy (przede wszystkim  s³oiki  na  grzyby  mary-
nowane!) i  kierujemy  siê  do  odleg³ego  o  kilka  kilometrów
Szerokiego  Boru  oraz  po³o¿onej  w  pobli¿u  le�niczówki
�Pogorzele�. Tu  w  Puszczy  Piskiej, nad jeziorem  Ja�kowo
Du¿e  zak³adamy  kwaterê  na  kilka  dni. Le�niczówka  ³adnie
usytuowana  nad  jeziorem, do  dyspozycji ³ódki, rowery wod-
ne i kajaki, a  w  budynku  m.in.... suszarnia  do  suszenia
grzybów! Posi³ek, krótki  wypoczynek  i  hajda  na  grzyby, bo
przecie¿  po  to  tu  przyjechali�my. Piêkny,  sosnowy  las,
czyste  powietrze, no  i  oczywi�cie upragnione  grzyby - po
powrocie  licytacja,  kto  zebra³  wiêcej,  kto  ³adniejsze (praw-
dziwki), itd. Ale  pora  odpocz¹æ  po wra¿eniach  zwi¹zanych
z  jazd¹ i  grzybobraniem. Przecie¿  od  jutra codzienne  grzy-
bobranie.

Nasta³  kolejny, s³oneczny ranek, wiadomo,  co  nas  czeka.
Tym  razem usi³ujemy  przeprawiæ  siê  rowerami  na  drugi
brzeg  jeziora. Czê�æ  ekipy  dobija  do  przeciwnego  brzegu
bez  przeszkód, natomiast  nasz katamaran  nie  utrzymuje  trzy-
osobowej  �za³ogi� � niestety o  jedn¹  osobê  za  du¿o, tym
bardziej, ¿e  Karol  ma �nadwagê�,  mówi¹c  jêzykiem  sporto-
wym. Efekt � ma³a  k¹piel, powrót,  aby  zmieniæ  mokre  ubra-
nia  i  ponowna  przeprawa, tym  razem  bez  przygód. Wszyst-
ko  ma  swój  urok, ale  najwa¿niejsze  s¹  grzyby.  Po  obiedzie
jedziemy przez  Ruciane-Nidê (jako�  mnie  bardziej  podoba
siê  Ruciane)  do pobliskiej  le�niczówki  �Pranie�, piêknie  po-
³o¿onej  na  wysokim  brzegu Jez. Nidzkiego. Tu  mieszka³
i  tworzy³  nasz  wielki  poeta  Konstanty Ildefons  Ga³czyñski.
Teraz jest  tu muzeum  po�wiêcone jego pamiêci. Ciekawe,
warto  zobaczyæ. Po  po³udniu  có¿ by  innego,  jak  nie  grzy-
by! Wieczorem, przy  piwku  �d³ugie  Polaków rozmowy�.

Kolejny  dzieñ  z  programem  ogólnie   znanym. Po  po³u-
dniu spacer  do po³o¿onego  obok  le�niczówki  Szerokiego
Boru - ok. dwudziestu domów, w  tym  letni  dom  aktora
W. Zborowskiego, prof. Frelka (nazwisko znane  starszym  po-
koleniom) � wszak  wypoczywaæ  w  Puszczy  Piskiej mog¹
wszyscy. Wêdrujemy wzd³u¿ drugiego  brzegu  jeziora, no
i  oczywi�cie  zbieramy  grzyby (có¿, nie  wszyscy  za  tym
przepadaj¹, ale  tak musi  byæ, przynajmniej  w  naszym  przy-
padku).

Kolejny  dzieñ  to  niedziela, rano  dzieñ  jak  co  dzieñ, ale
na  obiad  jedziemy do  oddalonego  o  13  km  Piszu. £adne,
powiatowe  miasto, ok. 20 tys.  mieszkañców. Powsta³o za  cza-
sów  krzy¿ackich, w roku 1645 uzyska³o  prawa  miejskie, od
1945 r. w  granicach  Polski. Pisz le¿y  nad  rzek¹  Pis¹ (142 km
d³., wpada  do  Narwi)  i  jeziorem  Ro�, które Kana³em Jagliñ-

WÊDRÓWKI PO POLSCE
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skim, poprzez  ma³e  jez. Seksty  ³¹czy  siê  z  jeziorem  �niar-
dwy.

Le¿y  w�ród  piêknych  lasów  Puszczy  Piskiej. Z  zabytków
pozosta³ jedynie ko�ció³ pw. �w. Jana  Chrzciciela,  z XVI w.
i  domy  z XIX w.

Po  smacznym  obiedzie  i  spacerze  po  mie�cie  wracamy
drog¹  przez  Wiartel nad  jeziorem  o  tej  samej nazwie do
naszej  le�niczówki. Kolejne  dni  up³ywaj¹  w  podobnym  ryt-
mie (las, grzyby, grzyby...), ma³y przerywnik  to  wyjazd  na
targ  do  Pisza (nasze  panie na  zakupach,  a ja  z  Karolem  przy
piwku  molestowani a¿  przez  trzy  Cyganki � mamy wziêcie �
do  powrotu  naszych  pañ).

Nadszed³  13  wrze�nia � ze  Stefanem szykujemy  siê  do
powrotu, �Karole� jeszcze  zostaj¹. Pakujemy  s³oiki  z  mary-
nowanymi  grzybami, równie¿  suszone, przecie¿  to  owoc
naszego  pobytu i  w godzinach po³udniowych  ¿egnamy  na-
szych  przyjació³  i  mi³ych  gospodarzy le�niczówki. Pogoda
piêkna, trochê  ¿al, ale  trzeba  jechaæ (mam  spotkanie by³ych
dzia³aczy zrzeszenia  w  Wi�le).

Jedziemy  przez  Pisz, Kolno (Jan  z  Kolna), drogami  w�ród
lasów do £om¿y � pierwsza  osada datowana  na  rok  1000 �
obecnie  Stara  £om¿a, ok. 5 km od  obecnego  miasta, za³o¿o-
nego  tu  po naje�dzie Tatarów w 1241 r. Z zabytków  nale¿y
wymieniæ  katedrê  z XVI w. z  kaplic¹  z 1440 r., ko�cio³y
jezuitów  i  kapucynów  z XVII w.,  a  tak¿e  kamieniczki
z  podcieniami  (w rynku � odbudowane po  zniszczeniach wo-
jennych). £om¿a  le¿y  nad  Narwi¹ � szlak  sp³ywów kajako-
wych. W latach 1975 � 1999  stolica  województwa � w  tym
okresie  bardzo  prê¿nie  dzia³a³a  tu  weterynaria � powsta³o
ZHW-u, Muzeum  Weterynarii  w  Ciechanowcu, dr Jan  Stypu-

³a � Woj. Lek. Wet. by³  senatorem RP.
Opuszczamy  £om¿ê, kierujemy  siê  przez  Ostrów  Maz.

Miñsk  Maz. do Góry  Kalwarii, gdzie  przekraczamy  Wis³ê
i  przez  Grójec  doje¿d¿amy do trasy  DK-1 i  wieczorem  jeste-
�my  w  Czêstochowie.

Jeden  z  kolegów  zada³  pytanie: �Po co  jechaæ  tak  dale-

ko, skoro  pe³no  grzybów  jest  w  naszych  lasach?  Otó¿  nie
samymi  grzybami  cz³owiek  ¿yje. Warto  równie¿  poznaæ
inne  zak¹tki  naszego  kraju. Grupa  przyjació³ z  Klubu  Senio-
ra  tak  czyni. Jest  nam  razem  fajnie i  wspólnie poznajemy
Polskê. Zgadzamy  siê  ze  s³owami  piosenki �...piêkna  nasza
Polska  ca³a...�.     Zachêcamy  kole¿anki  i  kolegów  do  takich
poznawczych  wyjazdów. Warto.

Andrzej Szlichta

WÊDRÓWKI PO POLSCE

KOMUNIKAT Z OSTATNIEJ CHWILI

�l¹ska Izba Lekarsko�Weterynaryjna otrzyma³a od �l¹skiego Wojewódzkiego Leka-
rza Weterynarii w Katowicach pro�bê o opublikowanie informacji, ¿e z dniem
31.12.2006 r. trac¹ wa¿no�æ decyzje i umowy wyznaczaj¹ce lekarzy weterynarii wolnej
praktyki do czynno�ci urzêdowych wykonywanych w imieniu powiatowych lekarzy we-
terynarii.

W zwi¹zku z otrzymywanymi informacjami o braku chêtnych do wykonywania czyn-
no�ci z wyznaczenia �l¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach zawiadamia,
¿e  ju¿ obecnie mo¿na pisemnie sk³adaæ do w³a�ciwych terytorialnie dla wykonywania
danych czynno�ci powiatowych lekarzy weterynarii wnioski � deklaracje o chêci ich wy-
konywania.
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JEST PRACA DLA LEKARZY WETERYNARII!
Przyjmê do pracy w Pszczynie lekarza weterynarii z przynajmniej rocznym sta¿em, telefon kontaktowy: 602 277 591,

606 281 658, aktualne od 17.11.2006.

Lekarz weterynarii potrzebny do pracy w Zak³adzie Higieny Weterynaryjnej w Katowicach w pionie laboratoryjnym. Wszelkie
szczegó³y pod numerem telefonu: 032 609 16 31, aktualne od 10.11.2006.

Przychodnia weterynaryjna w Chorzowie, ul Ga³eczki, przyjmie do pracy lekarza weterynarii, tel. 032 241 95 91, 032 241 78
40, aktualne od 02.10.2006.

Przyjmê do pracy lekarza weterynarii na sta¿ lub technika weterynarii. Przychodnia weterynaryjna �Terrier�, Sosnowiec,
ul. Gospodarcza 32, tel. 032 291 17 58, aktualne od 02.10.2006.

Przychodnia weterynaryjna zatrudni lekarza weterynarii, Gliwice, ul. Rybnicka 24, tel. 0605 689 140, aktualne od 21.09.2006.

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

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 25c, 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 rozwoju zawodowego.
Na wyposa¿eniu USG, EKG, ultrad�wiêkowy aparat stomatologiczny, analizator biochemiczny. Mo¿liwo�æ zamieszkania.
Tel. kontakt. 0606 638 682, aktualne od 07.09.2006.

Przyjmê do pracy lekarza weterynarii. Siemianowice �l¹skie, ul. 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.

DAM PRACÊ
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Po¿egnanie 1941-2006

Lekarz weterynarii JERZY £UCZYÑSKI

Urodzi³ siê 20 lipca 1941 roku w Warszawie, w rodzinie nauczycielskiej. Po upadku Powstania Warszawskiego i zakoñ-
czeniu wojny przenosi siê wraz z rodzin¹ do Czêstochowy.

W Czêstochowie koñczy szko³ê podstawow¹, a w 1960 roku zdaje maturê i rozpoczyna studia na Wydziale Weteryna-
ryjnym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

�p. Jerzy, lata 1960-1966 spêdzi³ w Warszawie i 17 marca 1967 roku otrzyma³ dyplom lekarza weterynarii. W czasie
studiów aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu uczelni, by³ przewodnicz¹cym Rady Wydzia³u Zrzeszenia Studentów Polskich.

Swoj¹ pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii w Pruszczu Gdañskim, gdzie odby³ sta¿. Od
1968 do 1971 roku pracowa³ w Pañstwowym Zak³adzie Leczenia Zwierz¹t w Grzmi¹cej na stanowisku ordynatora.

Od 1971 do 1976 roku przenosi siê z rodzin¹ do Namys³owa, gdzie pracuje jako kierownik punktu weterynaryjnego
w pobliskim Kowalowie.

�p. Jerzego pozna³em w Zak³adowym Weterynaryjnym Inspektoracie Sanitarnym nr 1 przy Zak³adach Miêsnych
w Czêstochowie, gdzie pracowa³ od 1976 roku. Razem przepracowali�my w tej jednostce do 1995 roku, do czasu jej
rozwi¹zania. �p. Jerzy da³ siê poznaæ jako bardzo dobry cz³owiek, niezwykle inteligentny i oczytany, bardzo wra¿liwy
i zawsze nios¹cy pomoc innym. Odznacza³ siê wysok¹ kultur¹ i obowi¹zkowo�ci¹, co by³o bardzo istotne w pracy zespo-
³owej. Pracowa³ wtedy na stanowisku kierownika Oddzia³u Uboju Byd³a. Nasze drogi rozesz³y siê na krótko w 1996 roku,
kiedy �p. Jurek przeszed³ do pracy w Rejonowym Oddziale Weterynarii w Myszkowie, ale od 15 wrze�nia 1997 roku
spotkali�my siê znowu w Rejonowym Oddziale Weterynarii w K³obucku, gdzie po przekszta³ceniu 1999 roku w Powiato-
wy Inspektorat Weterynarii przepracowa³ do 2002 roku, w którym odszed³ na emeryturê.

Odznacza³ siê skromno�ci¹, dobroci¹ i ¿yczliwo�ci¹ dla ludzi, by³ pracownikiem sumiennym i obowi¹zkowym, ocenia-
nym wysoko przez prze³o¿onych. Kocha³ ¿ycie rodzinne, by³ wspania³ym mê¿em i ojcem. Cieszy³ siê szacunkiem i uzna-
niem,  tak w�ród spo³eczno�ci zawodowej, jak i w �rodowisku, w którym ¿y³ i pracowa³.

Zmar³ 25 wrze�nia 2006 roku, pochowany zosta³ na cmentarzu Kule w Czêstochowie, ¿egnany przez liczne grono
przyjació³ i dawnych wspó³pracowników. Odszed³ od nas wra¿liwy i dobry cz³owiek.

Cze�æ Jego pamiêci.

Marek Kowasz

WSPOMNIENIE

STANIS£AW   �LIWA

Staszka  pozna³em  w  pa�dzierniku  1951 roku, kiedy  to  razem  rozpoczynali�my  studia  na  Wydziale Weterynaryj-
nym  Wy¿szej  Szko³y  Rolniczej  we  Wroc³awiu. Nie  przypuszcza³em  wtedy, ¿e  przez  wiele  lat  bêdziemy  pracowali
blisko  siebie, a  przez  lat  15 � nawet  bardzo  blisko, i  ¿e  ³¹czyæ  nas  bêdzie  nie  tylko  dzia³alno�æ  zawodowa, ale  te¿
wiêzy  przyja�ni.

 Urodzi³  siê  w  Lipowej  ko³o  ¯ywca  1  maja  1932 roku. Dzieciñstwo  spêdzi³  w  ¯ywcu, gdzie  w  wieku  dziesiêciu
lat  utraci³  matkê. W 1950 r. ukoñczy³  Technikum  Rolno-Hodowlane  w  £odygowicach i rozpocz¹³ pracê  jako  laborant
w  Zak³adzie  Higieny  Weterynaryjnej  w Opolu. Po  roku, jako  wyró¿niaj¹cy  siê  pracownik, zosta³  skierowany  przez
zak³ad  na  studia  weterynaryjne, które  ukoñczy³  we  Wroc³awiu w  1957 roku.

Przez  pierwsze  dwa  lata  po  uzyskaniu  dyplomu  pracuje  jako  ordynator  lecznicy w  K³odzku, sk¹d  w r. 1959
przenosi  siê  do  Czêstochowy  i  zatrudnia  w  Zak³adzie  Unasieniania  Zwierz¹t  na  stanowisku  kierownika  produkcji.
Ja  ju¿  od  dwóch  lat  pracowa³em  w  lecznicy  zwierz¹t  w  pobliskim  K³obucku, dlatego  z  przyjemno�ci¹  nawi¹za³em
z  Nim  bli¿szy  kontakt, zw³aszcza  po 1 stycznia  1969 r., kiedy  to  Staszek  przeniós³  siê  do  pracy  w  Powiatowym
Zak³adzie  Weterynarii  w  Czêstochowie,  gdzie obj¹³ stanowisko Powiatowego  Weterynaryjnego  Inspektora  Sanitarne-
go. Zastêpowa³  powiatowego  lekarza  w  ró¿nych  sprawach, a  poniewa¿ ja  w 1970 r. zosta³em  powiatowym  lekarzem
w  K³obucku, czêsto  brali�my  wspólnie  udzia³  w  naradach  i  innych  spotkaniach s³u¿bowych  Wojewódzkiego  Zak³adu
Weterynarii  w  Katowicach.

1 sierpnia 1975 roku  ustanowiono  województwo  czêstochowskie, powo³ano  Staszka  �liwê  na  stanowisko  woje-
wódzkiego  lekarza weterynarii  i  dyrektora  WZWet. w  Czêstochowie, a  mnie zrobiono  Jego  zastêpc¹.

Staszek  by³  pe³en  pasji  spo³ecznikowskiej, tote¿  po  uporaniu  siê  z trudno�ciami  organizowanego  WZWet.
rozpocz¹³  aktywn¹  dzia³alno�æ  w  Zrzeszeniu  Lekarzy  i  Techników  Weterynarii, stworzy³ w Czêstochowie  grupê
zaanga¿owanych  dzia³aczy tej  organizacji. Miêdzy  innymi  w grupie tej znalaz³ siê kolega  Andrzej  Szlichta, pó�niejszy
przewodnicz¹cy  Komisji Spo³eczno- Zawodowej  i  Spraw  Socjalnych  Zarz¹du  G³ównego  Zrzeszenia, której  tak¿e
zosta³em  cz³onkiem, jak  równie¿  dwie  inne  osoby  z  naszego  województwa. Zorganizowali�my  i przeprowadzili�my
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u  wszystkich  pracowników  fachowych w  województwie  badania  rozpoznawcze  w  kierunku  leptospirozy, brucelozy
i  toksoplazmozy. W  kilku  przypadkach  wykryto  brucelozê, skierowano  kolegów  do  szpitala  w  £odzi, gdzie  choroba
zosta³a  potwierdzona, uznano  j¹  za zawodow¹  i  przyznano  renty, które  do  dzi�  wszyscy  otrzymuj¹.  Opracowali�my
krajow¹ �mapê�  wystêpowania  brucelozy  w�ród  spo³eczno�ci  weterynaryjnej, opracowali�my  stan  zasobów  mieszka-
niowych  w  polskiej  s³u¿by  weterynaryjnej, a  tak¿e  wnioskowali�my  o  zmiany  w  taryfikatorach  p³acowych �
oczywi�cie  na  lepsze.

Najwa¿niejsz¹  jednak  rzecz¹, jak¹  uda³o  siê  nam  w  Czêstochowie  zrobiæ, by³o  opracowanie   i  uzasadnienie
wniosku (brudnopis  jest   w  moim  posiadaniu)   o  uznanie  niektórych prac  w  s³u¿bie  weterynaryjnej za  prace
wykonywane  w  szczególnych  warunkach, uprawniaj¹cych  do  ni¿szego  wieku  emerytalnego  oraz  do  wzrostu
emerytury lub  renty  inwalidzkiej. Wniosek  ten  przes³any  przez  Zarz¹d  G³ówny Zrzeszenia  do  Ministra Pracy, P³acy
i  Spraw  Socjalnych  spowodowa³  wydanie  rozporz¹dzenia,  na  podstawie  którego  pracownicy  fachowi  terenowej
s³u¿by  weterynaryjnej, pracuj¹cy  co  najmniej 15 lat  w  tzw. warunkach  szczególnych, uzyskali  prawo  do  wcze�niejszej
o piêæ lat  emerytury  i  dziesiêcioprocentowe jej  zwiêkszenie.

Wszystkim tym  dzia³aniom  patronowa³  Staszek  �liwa, który  w 1984 r.  wybrany  zosta³  cz³onkiem  Prezydium
Zarz¹du  G³ównego, a w 1988  na  prezesa  Zrzeszenia, któr¹  to  funkcjê  pe³ni³  do  samorozwi¹zania  siê  tej  organizacji
5 kwietnia 1991 r.

W  tym  okresie  aktywnie  dzia³a³  spo³ecznie. Bra³  udzia³  w  spotkaniach z  premierem, ministrem  rolnictwa
i  przedstawicielami  innych  resortów w  sprawach  dotycz¹cych  warunków  pracy, p³ac  i  wyposa¿enia  s³u¿by  wetery-
naryjnej. Uczestniczy³  te¿  w  pracach  komisji  sejmowej, dotycz¹cych  projektów  ustaw, rozporz¹dzeñ  i  innych  aktów
prawnych  zwi¹zanych  z  naszym  zawodem. Miêdzy  innymi  przy  Jego  wspó³udziale  powsta³  projekt  ustawy
o  zawodzie lekarza  weterynarii i  izbach  lekarsko-weterynaryjnych, uchwalonej  przez  Sejm  w  1990 r.

Wysoko  oceniano  Jego  dzia³alno�æ  zawodow¹  i  spo³eczn¹  przyznaj¹c  Mu  Srebrny  Krzy¿  Zas³ugi  i  Krzy¿
Kawalerski  Orderu Odrodzenia  Polski, liczne  odznaczenia resortowe  i regionalne (�Za  wzorow¹  pracê  w  S³u¿bie
Weterynaryjnej�, �Za  zas³ugi  dla  woj. katowickiego�,  a tak¿e  czêstochowskiego, Medal  Honorowy  Wydzia³u  Medy-
cyny  Weterynaryjnej  Akademii  Rolniczej  we  Wroc³awiu�).

Jako  Jego  d³ugoletni  znajomy  i  najbli¿szy  wspó³pracownik  mam  podstawy,  by  twierdziæ, ¿e  Staszek  �liwa  by³
doskona³ym,  pe³nym  inicjatywy  organizatorem, wymagaj¹cym,  a  zarazem  wyrozumia³ym  prze³o¿onym, ¿e  by³  on
lojalnym  i  uczynnym  Koleg¹,  s³u¿¹cym  w  razie  potrzeby  rad¹, pomoc¹, ¿e  by³  dobrym  cz³owiekiem  i  ¿e  temu
cz³owiekowi  wyrz¹dzono  wielk¹  krzywdê. Bez  ¿adnej  merytorycznej  przyczyny  zosta³  zwolniony  przez  nowe
w³adze  administracyjne  ze  stanowiska  wojewódzkiego  lekarza  weterynarii, zmuszony  do  przej�cia  na  emeryturê.
Koledzy, inicjatorzy  tego  zwolnienia  skwapliwie  objêli  najwa¿niejsze  stanowiska  w  WZWet, aczkolwiek  nie  na
d³ugo.

Staszek  bole�nie  odczu³  takie  po¿egnanie  z  zawodem. Zapad³  na  zdrowiu - rozpoczê³a  siê  Jego  d³ugotrwa³a,
ciê¿ka  choroba, z  któr¹  walczy³  przez  piêæ  lat, przechodz¹c  operacje  i  bolesne  zabiegi. Po powstaniu  �l¹skiej  Izby
Lekarsko-Weterynarjnej  zosta³  wybrany  na  cz³onka  Rady  Okrêgowej  i  ten  powrót  do  pracy  spo³ecznej  pozwoli³  Mu
znosiæ  przeciwno�ci  losu. By³  delegatem  �l¹ska  na  I Krajowy  Zjazd  w  Bydgoszczy, gdzie  miêdzy  innymi  przewod-
niczy³  obradom. Bra³  udzia³  w  pracach  Izby, uczestniczy³  jeszcze  w  II  Nadzwyczajnym  Krajowym  Zje�dzie
w  Krakowie w 1994 r., lecz  nieub³agana  choroba  doprowadzi³a  do  Jego  �mierci 25 pazdziernika 1995 roku.

Dwa  dni  pó�niej,  w s³oneczny,  jesienny  dzieñ na  cmentarzu  Kule  w  Czêstochowie, ostatni¹  pos³ugê  Zmar³emu
w  manifestacyjny sposób  odda³y  t³umy kolegów, przyjació³  i  znajomych  przyby³ych  z  ró¿nych  stron  kraju.
Spo³eczno�æ  zawodow¹  reprezentowali  koledzy z  Bielska, Katowic, Krakowa, Koszalina, Ostrowa  Wlkp., Opola,
Poznania, Piotrkowa Tryb., Sieradza  i  innych  miast  Polski, a  w  ko�ciele, gdzie  odbywa³o  siê  nabo¿eñstwo  ¿a³obne,
zmie�ci³a siê  tylko  czê�æ  uczestników  pogrzebu. Obok  innych  przemawiaj¹cych  kolegów, ja  jako  upowa¿niony  przez
osoby  nie mog¹ce  uczestniczyæ  w  uroczysto�ci - dyrektora  Departamentu  Ministerstwa  Rolnictwa, dziekana  Wydz.
Medycyny Weterynaryjnej  Akademii  Rolniczej  we  Wroc³awiu, prezesa  �l¹skiej  Izby, kole¿anek  i  kolegów -  do
po¿egnania  Staszka  w  ich  imieniu, ze wzruszeniem  to  uczyni³em.

Noty  biograficzne  Kolegi  Stanis³awa  �liwy  mo¿na  znale�æ  w  S³owniku  Biograficznym  ¯ywiecczyzny (t. II s. 271),
w ksi¹¿ce  dr.  Juliusza  Sêtowskiego �Cmentarz  Kule  w  Czêstochowie�.

 Andrzej   Brzózka
K³obuck
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WSPOMNIENIE

TADEUSZ BUZEK

W dniu 24.07.2006 r. rozpoczynaj¹c urlop zmar³ w Gdañsku dr nauk weterynaryjnych Tadeusz Buzek � Rejonowy,
a nastêpnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie.

Urodzony 28.09.1937 r. w Cieszynie, w tym samym mie�cie ukoñczy³ w roku 1951 szko³ê podstawow¹. W 1955 roku
zda³ egzamin maturalny w Technikum Rolniczym w Miêdzy�wieciu, po którym otrzyma³ nakaz pracy na ziemiach zachod-
nich w Pañstwowym O�rodku Maszynowym w Kar³owicach Wielkich k. Otmuchowa. W latach 1957-1963 studiowa³ na
Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie i po uzyskaniu tytu³u lekarza weterynarii, w 1963 roku rozpocz¹³ pracê
w Powiatowym Zak³adzie Weterynarii w Cieszynie, gdzie pracowa³ jako ordynator, a nastêpnie kierownik Pañstwowego
Zak³adu Leczniczego dla Zwierz¹t w Cieszynie.

Po reformie administracyjnej w 1974 roku zosta³ zastêpc¹ kierownika oddzia³u terenowego w Cieszynie Wojewódzkie-
go Zak³adu Weterynarii w Bielsku-Bia³ej, a od 1982 r. kierownikiem oddzia³u. Dodatkowo w tych latach pracowa³ jako
Graniczny Lekarz Weterynarii w Zebrzydowicach. W 1990 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolni-
czej we Wroc³awiu obroni³ prac¹ doktorsk¹ na temat: �Wp³yw selenu i antybiotyku jonoforowego monenzinu na efekty
produkcyjne i dynamikê przebiegu kokcydiozy u owiec�. Po kolejnej reformie s³u¿by weterynaryjnej, do roku 1999 by³
Rejonowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie, a w 1999 roku, po zmianie podzia³u terytorialnego kraju zosta³ powo³any
na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie. W 2000 roku przeszed³ na emeryturê prowadz¹c jednocze-
�nie prywatn¹ praktykê lekarsko-weterynaryjn¹ i  w dalszym ci¹gu wykonuj¹c urzêdowe czynno�ci - nadzoruj¹c miêdzy-
narodowy obrót zwierzêtami.

Udziela³ siê równie¿ spo³ecznie: w latach 1970-1990 nale¿a³ do Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii, a od 1991
roku by³ cz³onkiem �l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - wielokrotnie reprezentowa³ �l¹sk¹ Izbê na zjazdach krajo-
wych i dwukrotnie zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej tej Izby.

Za zas³ugi odznaczono go zarówno odznaczeniami pañstwowymi, jak i resortowymi, miêdzy innymi Krzy¿em Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym, Srebrnym i Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ �Zas³u¿ony Pracownik
Rolnictwa�.

By³ równie¿ wielkim mi³o�nikiem sportu - w m³odo�ci gra³ czynnie w pierwszoligowym zespole Piasta Cieszyn
w hokeju na trawie. Ka¿dy z nas pewnie w inny sposób zapamiêta³ Tadeusza - naszego Szefa, Kolegê, Przyjaciela. ¯ona
i dzieci pamiêtaj¹ Go z codziennego ¿ycia, w którym zmagali siê wspólnie ze zwyk³ymi troskami i k³opotami, ale i dzielili
siê rado�ci¹ bycia razem. My za� - Jego przyjaciele i wspó³pracownicy, bêdziemy przede wszystkim wspominaæ Go jako
wspania³ego, pe³nego pomys³ów cz³owieka, z którym spêdzili�my wiele cudownych chwil � i w pracy, i poza ni¹. Wspo-
minamy niezliczone sytuacje, kiedy s³u¿y³ nam rad¹ i pomoc¹ � zawsze mogli�my liczyæ na Jego u�miech i profesjonaln¹
radê tak, jak i zawsze mogli�my liczyæ na jego zwyk³y ¿art, bo Tadeusz doskonale wiedzia³, jak po³¹czyæ pracê z rado�ci¹
jej wype³niania.

By³ uwa¿ny, wra¿liwy na problemy innych, ale tak¿e �wiadomy, kiedy nale¿y siê wycofaæ, odsun¹æ na bok i pozwoliæ
innym dzia³aæ samodzielnie. Bardzo czêsto prowokowa³ dyskusje, aby zmusiæ nas do my�lenia i zajêcia w³asnego stanowi-
ska w danej sprawie. Piêkn¹ cech¹ Jego charakteru by³a swego rodzaju � wolno�æ, któr¹ mia³ w sobie i któr¹ dawa³ innym.
Ka¿de polecenie szefów wykonywa³ dok³adnie i terminowo, ale jednak po swojemu � �po cieszyñsku� � jak wielokrotnie
nam powtarza³. Zreszt¹ umi³owanie tej ziemi i ludzi na niej mieszkaj¹cych znajdowa³o odbicie w Jego nieod³¹cznym
stwierdzeniu � �To jest województwo bielskie/�l¹skie, ale Ksiêstwo Cieszyñskie�. Wszyscy znamy Jego pracowito�æ, do-
k³adno�æ i porz¹dek � co nieraz by³o przedmiotem zazdro�ci wielu kolegów � natomiast jego szefowie mogli zdaæ siê na
Niego w najtrudniejszych sprawach, wiedz¹c, ¿e zrobi jeszcze wiêcej ni¿ siê od niego wymaga. Dla nas Dr Buzek �
mówimy to z pe³nym przekonaniem - by³ mistrzem i � o co w ¿yciu du¿o trudniej � by³ naszym przyjacielem.

Po odej�ciu na emeryturê w dalszym ci¹gu pracowa³ jako urzêdowy lekarz weterynarii i godziny ca³e w tych trudnych
nie tylko dla weterynarii czasach � czasach wej�cia do UE -  spêdzali�my na dyskusjach w poszukiwaniu najlepszego
rozwi¹zania spraw zdrowia ludzi i zwierz¹t w g¹szczu administracyjnych przepisów.  Praktycznie do ostatnich chwil ¿ycia
Tadek trwa³ na lekarsko-weterynaryjnym posterunku pracy.  Móg³ ju¿ dawno, jako emeryt odpoczywaæ, ale jego si³a
i energia ¿yciowa nie pozwala³y mu na odcinanie emeryckich kuponów. Ból po Jego �mierci jest tym bardziej dotkliwy, ¿e
sam¹ swoj¹ obecno�ci¹ stanowi³ wysoki moralny standard i by³ dla nas wzorem  w rozwi¹zywaniu wszystkich urzêdowych
problemów.

Theodor Fontane powiedzia³ kiedy�, ¿e: �Umieæ ¿yæ:  to ¿yæ lekko bez lekkomy�lno�ci;  byæ weso³ym bez swawoli;
mieæ odwagê bez brawury - umieæ zaufaæ i umieæ z u�miechem rezygnowaæ�.

Wszystko to Tadeusz potrafi³.
Pochowali�my niew¹tpliwie wybitn¹ postaæ po�ród lekarzy weterynarii nie tylko powiatu cieszyñskiego, i w naszej

pamiêci Dr Buzek na zawsze pozostanie wzorem szefa, kolegi i lekarza weterynarii.
Jest taki zwyczaj, ¿e wojskowych chowa siê z szabl¹ � my lekarze weterynarii pochowali�my Doktora Buzka z trokarem

� weterynaryjnym instrumentem chirurgicznym, którym uratowa³ w powiecie cieszyñskim niejedno zwierzêce ¿ycie.

Coraz trudniej o takich, jak On.
Zbigniew Blimke
Bogus³aw Kubica

O TYCH, CO ODESZLI
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Sekcja Dermatologów Weterynaryjnych Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii
Ma³ych Zwierz¹t  zaprasza na

VII Warsztaty Dermatologiczne
oraz

Zawody „Ze Skórki na Pazurki”

20-21 stycznia 2007 r., Ustroñ

Miejsce warsztatów:
O�rodek Wczasowy Lasów Pañstwowych �Le�nik�
ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustroñ Jaszowiec

Cena:

300 PLN � cz³onkowie PSLWMZ  z op³aconymi sk³adkami
350 PLN � pozostali lekarze i osoby towarzysz¹ce

Cena obejmuje:

� udzia³ w wyk³adach,
� zakwaterowanie w 2-osobowym pokoju (³azienka, TV/Sat) z 20 na 21 stycznia ze �niadaniem,
� obiad w sobotê i niedzielê,
� udzia³ w autokarowej imprezie plenerowej - Zawody �Ze Skórki na Pazurki� w Wi�le Malince,
� wieczorny bankiet taneczny.

Uwaga:
Przyjazd z dzieæmi i  ewentualn¹  rezerwacjê dodatkowego  noclegu z pi¹tku na sobotê (kosztuje 60
z³ ze �niadaniem) prosimy uzgadniaæ telefonicznie ze Zbigniewem Blimke, tel. kom. 507 144 600
po godzinie 20.00 lub poprzez e-mail: blimke@kki.pl.

Op³atê za uczestnictwo nale¿y wp³aciæ na konto:

Renata Lisowska-Demel
43-450 Ustroñ, ul. 3 Maja 26
91 1050 1096 1000 0022 8884 6013
z dopiskiem: Warsztaty dermatologiczne

 ZAPROSZENIE
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Zg³oszenia uczestnictwa  prosimy przesy³aæ do dnia 10.01.2007 na adres:
Dr Dorota Pomorska
Zak³ad Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, ul. G³êboka 30, 20-612 Lublin, za³¹-
czaj¹c kserokopiê dowodu wp³aty.

....................................................................................................................................................

Zg³oszenie uczestnictwa

Imiê i nazwisko

Adres i tel. .....................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Zg³aszam swój udzia³ w VII  Warsztatach Dermatologicznych w Ustroniu w dniach 20-21 stycz-
nia 2007 r.

Czytelny podpis............................................................................
.............................................................................................................................................................................

Nasi wyk³adowcy:
Dr n wet. Regina Wagner (Austria) jest specjalistk¹  z zakresu dermatologii weterynaryjnej. Wieloletnia kierownik Ambulatorium
Dermatologicznego Kliniki Ma³ych Zwierz¹t Uniwersytetu Weterynaryjnego w Wiedniu. Odby³a liczne sta¿e zagraniczne w klinikach
dermatologicznych w USA (Cornell University, Ohio State University, Animal Dermatology Clinic w San Diego oraz Europie (Royal
Veterinary College w Londynie).  Absolwentka ESAVS Luxemboug. Prowadzi prywatn¹ praktykê weterynaryjn¹.  Konsultantka

LABOKLIN GmbH&Co.KG, Bad Kissingen w Niemczech.

Tematy:
· Zasady  prawid³owego pobierania materia³u do badañ laboratoryjnych.
· Diagnostyka ró¿nicowa wybranych  dermatoz psów i kotów w oparciu o uzyskane wyniki

badañ  laboratoryjnych  (schorzenia alergiczne, endokrynologiczne, autoimmunologiczne, o
pod³o¿u genetycznym).

· Leishmanioza - czy  potrafimy j¹ diagnozowaæ i leczyæ?

Dr  Ilan Skorinsky (Izrael)  specjalizuje siê w dermatologii weterynaryjnej. Jest wyk³adowc¹ Veterinary College of Koret, The Hebrow
University, Rehovot w Izraelu. Absolwent East Barnet Veterinary Hospital Dermatologist w Londynie. Cz³onek The European College of
Veterinary Dermatology. Jest konsultantem firmy IAMS Company.

Tematy: Klinika dermatoz psów i kotów - przypadki kliniczne. Sesja  interaktywna z udzia³em ucz-
estników.

Dodatkowe informacje:

·   W niedzielê po warsztatach istnieje dogodne po³¹czenie kolejowe z Katowicami i Warszaw¹ (bezpo�redni ekspres).

Innych informacji udzielaj¹:
Dr Zbigniew Blimke:
tel. kom. 0 507 144 600 po godz. 20.00 lub blimke@kki.pl
Dr Dorota Pomorska:
tel. 081 445 61 94, 0 607 359 414 lub pomorska@hot.pl

·   Sponsorów prosimy o kontakt z Pani¹ dr Dorot¹ Pomorsk¹.

 ZAPROSZENIE
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W redakcji Biuletynu nie jest a¿ tak
gor¹co. Po pierwsze dla tego, ¿e jest to
kwartalnik, wiêc na zgromadzenie mate-
ria³ów jest trochê wiêcej czasu. Po dru-
gie dla tego, ¿e autorami tekstów s¹ sami
lekarze weterynarii, którzy pisz¹ w
domu, a nie dziennikarze pisz¹cy na po-
czekaniu w redakcji. O atmosferze pa-
nuj¹cej w siedzibie �l¹skiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej, która panuje w
ostatnich godzinach zbierania tekstów,
wiêcej opowiedzia³ by pewnie, sam re-
daktor naczelny � Andrzej Alweil, a ja
chcia³abym przybli¿yæ proces tzw. reali-
zacji poligraficznej Biuletynu.

Realizacj¹ poligraficzn¹ Biuletynu
�l¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
jak wynika ze stopki redakcyjnej, zajmu-
je siê Górno�l¹ska Oficyna Wydawnicza
SA. Jest to ¿mudny proces przygotowa-
nia materia³ów do druku. Ale po kolei.

Wszystkie teksty i zdjêcia - w formie
elektronicznej � przekazywane s¹ do na-
szego wydawnictwa. Od tego momentu
rozpoczyna siê tzw. makietowanie. Tro-
chê inaczej ni¿ w redakcjach dzienni-
ków, tygodników i miesiêczników, gdzie
makietowanie jest z góry zaplanowane.
Oznacza to, ¿e dziennikarze przygoto-
wuj¹ teksty �na zamówienie� z okre�lo-
n¹ ilo�ci¹ znaków, tak aby zajmowa³y
okre�lon¹ liczb¹ miejsca.

W przypadku Biluletynu nie znamy
wcze�niej d³ugo�ci tekstów � dostajemy
tylko kolejno�æ � ustalon¹ przez naczel-
nego, dlatego najpierw wk³adamy teksty
na strony. Odbywa siê to za pomoc¹ spe-
cjalnego programu Adobe PageMaker.
Teksty napisane w Microsoft Word,
przewa¿nie zapisane w formacie .doc
(tzn. w formie plików z rozszerzeniem
.doc), najpierw musz¹ zostaæ zapisane w
formacie .rtf, gdy¿ tylko ten format da siê
umie�ciæ w PageMakerze. Zanim makie-
ta trafi do zatwierdzenia przez naczelne-
go, teksty s¹ formatowane i tu zaczyna
siê tzw. sk³ad komputerowy. Oto przy-
k³ad:

Tak wygl¹da fragment tekstu - wy-
druk, który otrzymali�my � przed
umieszczeniem na stronach makie-
ty(obok, u góry):

SAMO ¯YCIE
Jest 19.20. W³a�nie zaczyna siê kolejny odcinek serialu �Samo ¿ycie�. Znów zamieszanie w redakcji. Redak-

tor wydania popêdza dziennikarzy: �Czekam na teksty, za pó³ godziny zamykamy numer!�. Zwyk³y dzieñ
w redakcji tzw. dzienników codziennych.

Ten sam fragment tekstu, po wlaniu
na stronê makiety (powy¿ej):

Formatowanie polega zatem na usu-
niêciu tabulatorów, spacji, akapitów za-
stosowanych w trakcie pisania w Wor-
dzie oraz justowania � czyli wyrówny-
wania tekstu od marginesu do margine-
su. Niestety, programy do sk³adu nie za-
chowuj¹ formatowania zastosowanego
w Wordzie. Daje to mo¿liwo�æ dowol-
nego uk³adania tekstu bezpo�rednio na
stronie makiety. Ale kiedy ju¿ autor u³o-
¿y swój tekst na stronie w Wordzie, to po
wlaniu przez program do sk³adu, ca³a

¿mudna praca wygl¹da w³a�nie tak, jak
powy¿ej. W trakcie sk³adu wydawnic-
twa nadaje siê tak¿e jednolit¹ czcionkê
(rodzaj i wielko�æ oraz typografiê) dla
tekstu, tytu³ów, wyró¿nieñ, leadów itd.

Po wstêpnym u³o¿eniu materia³ów na
stronach, w³o¿eniu zdjêæ, rysunków itp.
oraz sformatowaniu, wydruki wêdruj¹
do redaktora naczelnego, który zatwier-
dza ca³o�æ do dalszych prac, a tak¿e wy-
my�la tytu³y, �ródtytu³y, winiety i propo-
nuje przestawianie tekstów tak, aby wy-
pe³niæ wszystkie strony.

Kiedy poprawki zostan¹ naniesione,

 O WYDAWNICTWIE
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wydruki wêdruj¹ do korekty. Sk¹d, w ta-
kim stanie jak pokazuje rysunek poni¿ej,
wracaj¹ z powrotem do sk³adu, gdzie
korekty s¹ wprowadzane. Zapewniam,
¿e nie jest to ³atwa praca, a i bardzo od-
powiedzialna, bo przecie¿ ³atwo prze-
oczyæ jaki� b³¹d i potem ju¿ tylko wstyd.

Po naniesieniu korekty, znów wydru-

ki wêdruj¹ do naczelnego. I to czas na
ostatnie uwagi. Ka¿da zmiana w postaci
dodania tekstu, skrótów itp. powoduje
tzw. prze³amanie tekstów, to znaczy
zmienia ich uk³ad. Na przyk³ad �w�,
które zosta³o przy nanoszeniu korekty
wyrzucone z linijki wy¿ej do linijki ni-
¿ej, ¿eby nie by³o na koñcu, przy zmia-
nie mo¿e z powrotem wróciæ na swoje
miejsce, albo wypchn¹æ w innym miej-

scu pojedyncz¹ literê na koniec wiersza.
Dlatego po kolejnych zmianach, strony
Biuletynu s¹ ponownie czytane przez
korektora.

Kolejn¹ czynno�ci¹ w trakcie sk³adu
publikacji jest obróbka zdjêæ, przerabia-
nie ich na odpowiedni format, nadawa-
nie kolorów i ostatnie �wyg³adzanie�. Po

ostatecznym zatwierdzeniu przez redak-
cjê Biuletynu, pozostaje jeszcze spis tre-
�ci. Robimy go na samym koñcu, bo do
koñca nie wiemy, jak u³o¿¹ siê materia³y
na stronach.

Potem nastêpuje najbardziej odpo-
wiedzialny moment. W ¿argonie wy-
dawniczym nazywamy to �wieceniem.
Okre�lenie to pochodzi jeszcze z cza-
sów, kiedy strony publikacji przygoto-

wywa³o siê w formie elektronicznej tak,
aby mo¿na z nich by³o zrobiæ klisze, z
których po na�wietleniu, robi³o siê p³yty
na maszyny drukarskie. Poniewa¿ p³yty
(w zale¿no�ci od maszyny drukarskiej,
najczê�ciej spotykane tzw. pó³formatów-
ki czyli A-2) s¹ wiêksze ni¿ format poje-
dynczej strony publikacji (A-4), to do
�wiecenia przygotowywa³o siê z³o¿one
na jednym arkuszu drukarskim strony
publikacji (to tzw. impozycja) wraz z
umieszczeniem tzw. ³apek, czyli wska�-
ników nak³adania kolorów i ciêæ. Oczy-
wi�cie w rozbarwieniu � czyli ka¿dy ko-
lor oddzielnie.

Teraz pracê mamy ju¿ nieco u³atwio-
n¹. Nasza drukarnia nie robi ju¿ klisz,
tylko na�wietla bezpo�rednio na p³yty.
Pozwala to przygotowaæ ca³o�æ publika-
cji bez rozbarwieñ, informacja o kolo-
rach jest zachowana w formie cyfrowej i
przenoszona wprost na p³yty drukarskie.
Tak przygotowany Biuletyn w postaci
pliku trafia do drukarni, ale to ju¿ histo-
ria na inn¹ opowie�æ.

Gotowe egzemplarze Biuletynu �l¹-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, po
przywiezieniu do siedziby Izby s¹ pako-
wane i rozsy³ane do Was, drodzy Czy-
telnicy. A oto, kto przyczynia siê do
tego, ¿eby powsta³o to czasopismo, czyli
wspó³pracownicy w Górno�l¹skiej Ofi-
cynie Wydawniczej SA:

Janusz Moczulski � prezes Zarz¹du �
odpowiada za ca³o�æ.

Micha³ Siedlaczek � grafik kompute-
rowy � to on nadaje Biuletynowi odpo-
wiedni wygl¹d.

Marek Duszyñski � korektor � to on
wyszukuje b³êdy i potkniêcia.

I wreszcie pisz¹ca te s³owa � Anna
Tarkowska � kierownik redakcji � sk³ad,
³amanie i nanoszenie korekty.

Górno�l¹ska Oficyna
Wydawnicza SA

ul. M³yñska 1
40-953 Katowice

tel./faks.: (32) 253-90-91
e-mail: info@gow.com.pl

www.gow.com.pl

 O WYDAWNICTWIE


