
PODZIĘKOWANIE 

 

Przeżywane w dniach 12 – 13 września 2019 r., obchody Jubileuszu 100 – lecia Polskiej Służby 
Weterynaryjnej były doniosłym wydarzeniem nie tylko dla naszego środowiska zawodowego, ale z uwagi na 
społeczną funkcję naszej działalności, miały także wymiar regionalny. Ich rangę i doniosłość podkreślili 
swoim uczestnictwem zaproszeni goście, zwłaszcza piastujący wysokie urzędy. 

Wyrażając wdzięczność chciałbym tą droga podziękować za udział w naszym święcie oraz przekazane 
gratulacje i życzenia Pani Minister Halinie Szymańskiej – szefowej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, 
Panu Wojewodzie Dolnośląskiemu – Pawłowi Hreniakowi, Panu Ministrowi dr Bogdanowi Konopce – 
Głównemu Lekarzowi Weterynarii oraz Panu płk. Dariuszowi Jackowskiemu – z-cy szefa Wojskowej 
Służby Weterynaryjnej. Serdecznie dziękuję za udział i życzenia Panu Włodzimierzowi Patalasowi – 
Sekretarzowi Miasta, przedstawicielowi Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, władzom Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, szefom i przedstawicielom straży, inspekcji i innych instytucji działających 
w obszarze rolnictwa, z którymi na co dzień współpracujemy oraz przedstawicielom Wojskowego Ośrodka 
Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu. 

Wdzięczny jestem za przeżywanie naszego święta wraz z gronem wojewódzkich lekarzy weterynarii z 
województw: lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, a także 
prezesów izb lekarsko-weterynaryjnych: kaszubsko-pomorskiej, opolskiej, małopolskiej, warmińsko-
mazurskiej, z prezesem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Panem dr Jakiem Łukaszewiczem na czele. 
Dziękuję za obecność zaprzyjaźnionym samorządom zawodowym - Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. 

Słowa podziękowania za udział w uroczystych obchodach Jubileuszu kieruję do pracowników 
naukowych i wykładowców z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej naszej Uczelni 

Szczególne słowa podziękowania pragnę złożyć dla o. Jerzego Brusiło, za dwudniową posługę 
duszpasterską zwłaszcza podczas Mszy św. jak i ceremonii poświęcenia figury św. Rocha, na terenie 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. 

Wielką radość swoją liczną obecnością sprawili nam seniorzy, którzy najdłużej zapisywali karty 
historii naszego zawodu i służby dla Państwa. Wielkie dzięki za Waszą obecność, która jest świadectwem 
nie tylko przywiązania do tradycji naszej służby, ale także żywej troski o jej przyszłość. 

Jedną z miar sukcesu każdej tego typu uroczystości jest frekwencja - a ta przeszła oczekiwania 
organizatorów. Największe grono uczestników tworzyli dawni i obecni członkowie służby weterynaryjnej. 
W tej wielkiej grupie, oprócz lekarzy weterynarii, można było dostrzec: inspektorów weterynaryjnych 
reprezentujących inne zawody, techników weterynarii, sanitariuszy, kontrolerów weterynaryjnych, 
oglądaczy, trychinoskopistów, członków byłych ekip dezynfekcyjnych, pracowników diagnostyki 
laboratoryjnej – asystentów, laborantów, pomoce laboratoryjne, pracowników obsługi biura – sekretarki, 
osoby zajmujące się księgowością i finansami, sprawami gospodarczymi, pracowniczymi i 
administracyjnymi, obsługą prawną i informatyczną, kierowców, rzemieślników, sprzątaczki. Wy wszyscy, 
stosownie do zakresu powierzonych obowiązków, przez lata współtworzyliście chlubną historię służby 
weterynaryjnej, a część spośród obecnych nadal realizuje ustawowe zadania na rzecz Państwa i buduje jej 
współczesny wizerunek. Raz jeszcze dziękuje za tak liczny udział. 

Każde przedsięwzięcie wymaga wielu czynności przygotowawczych - od przyjęcia koncepcji, aż po 
ostateczną jej realizację. Wymaga też wsparcia organizacyjnego i finansowego. 

Dlatego szczególne słowa podziękowania kieruję do współorganizatorów – Dziekana Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu - pana prof. dr hab. Krzysztofa Kubiaka, pana Prodziekana - 
dr Stanisława Dzimiry oraz Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - pana dr Wojciecha 
Hildebranda. Dziękuję za wszelką pomoc i organizacyjny wkład wniesiony w przygotowanie obchodów. W 
szczególności dziękuje za nieodpłatne użyczenie pomieszczeń Uczelni, za zorganizowanie transportu dla 



uczestników spotkania, za sfinansowanie kosztów wydania okolicznościowej monografii, występu zespołu 
artystycznego oraz spotkania towarzyskiego. 

Dziękuję twórcom filmu pt. „Służba Weterynaryjna Wczoraj i Dziś” – Kolegom, lekarzom 
weterynarii: Tadeuszowi Partyce, Grzegorzowi Wallowi i Pawłowi Wiercińskiemu, za świetne dzieło, 
nagrodzone oklaskami przez uczestników oficjalnej uroczystości. 

Dziękuję panu dr Janowi Dorobkowi za ogrom pracy przy zbieraniu materiałów i nadaniu ostatecznej 
formy monografii - „Weterynaria Dolnośląska w 100-leciu Polskiej Służby Weterynaryjnej”, a także za 
przygotowanie prezentacji - „100 lat Służby Weterynaryjnej Dolny Śląsk”. 

Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie materiałów wykorzystanych przy 
realizacji filmu i monografii. 

Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do naszych seniorów – pana dr Kazimierza Łosieczki za długi 
wywiad, jakiego udzielił w siedzibie Inspektoratu. Zostanie on w całości opublikowany na naszej stronie 
internetowej, a jego fragmenty wykorzystano podczas montażu filmu. Bardzo dziękuję panu dr Henrykowi 
Bujakowi oraz dr Stanisławowi Szachnowskiego za osobiste świadectwa, które wykorzystali twórcy filmu. 

Szczere podziękowania kieruję do pana płk. Dariusza Jackowskiego – z-cy szefa Wojskowej Służby 
Weterynaryjnej. W szczególności dziękuję za pomysł i nieocenioną pomoc przy organizacji występu 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia, na dziedzińcu Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii we Wrocławiu, który nadał naszym obchodom wyjątkowego charakteru.. 

Panu prof. Andrzejowi Gawłowi i panu dr Andrzejowi Woźnicy dziękuję za dyskretną, ale bardzo 
wymierną pomoc przy organizacji uroczystości. 

Dziękuję moim współpracownikom z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i powiatowych 
inspektoratów weterynarii, którzy stosownie do przydzielonych zadań wnieśli swój wkład w przygotowanie i 
sprawny przebieg uroczystości. 

Dziękuję także Telewizji Polskiej – Oddział TVP 3 Wrocław, za obecność podczas naszych porannych 
uroczystości i zamieszczenie stosownego materiału na antenie, w dniu obchodów Jubileuszu. 

W imieniu współorganizatorów słowa podziękowania składam firmom, które wsparły nas w 
organizacji dzisiejszych obchodów, a więc: Bayer, Ceva, Hipra, Boehringer Ingelheim, Zoetis, Dechra, 
Virbac, MSD Animal Health, Agri Plus, Animex, Ami Agro s.c. 
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