
Wpisując się w ubiegłoroczny Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości także służba 
weterynaryjna powołana „Dekretem w przedmiocie wyłączenia z kompetencji Ministra Spraw 
Wewnętrznych służby weterynaryjnej i przekazanie tejże służby kompetencji Ministra Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych”, wydanym przez ówczesnego Naczelnika Państwa - Marszałka Józefa Piłsudskiego, od 31 
grudnia 1918 r. rozpoczęła zapisywanie swojej stuletniej historii.   

Przyjmując, że rolą służby weterynaryjnej jest wykonywanie zadań państwa w zakresie weterynarii, a 
także uwzględniając kontekst historycznych zmian jakim podlegała weterynaria w  minionym stuleciu należy 
uznać, że oprócz administracji  rządowej   czyli Inspekcji Weterynaryjnej, służbę weterynaryjną tworzą  
także lekarze weterynarii wolnej praktyki, obecnie skupieni w samorządzie zawodowym  jak również, w 
bardzo istotnym zakresie - weterynaryjne środowisko naukowe. Wszyscy bowiem, stosownie do zakresu 
posiadanych kompetencji, realizują misję wyrażoną w powszechnie znanej sentencji – sanitas animalium pro 
salute homini. Kierując się tym przesłaniem  obchody Jubileuszu na  Dolnym Śląsku w dniach 12–13 
września 2019 r. zorganizowano wspólnie, czyli  z udziałem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjną oraz 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu. 

Obchody  Jubileuszu rozpoczęły się w dniu 12 września wieczorną mszą św. w kościele pw. Karola 
Boromeusza we Wrocławiu, koncelebrowaną przez Krajowego Duszpasterza Lekarzy Weterynarii w Polsce 
- o. Jerzego Brusiło. Msza św.  sprawowana  była  w intencji wszystkich, którzy na przestrzeni lat tworzyli 
służbę weterynaryjną oraz tych którzy nadal wypełniają jej zadania. W homilii o. Jerzy podkreślił bardzo 
ważną misję, jaką pełnią lekarze weterynarii na wszystkich odcinkach swojej działalności, co zresztą zostało 
powszechnie docenione poprzez nadanie naszemu zawodowi statusu zawodu zaufania publicznego. Wskazał 
także na historyczny kontekst zmian, jakim podlegała weterynaria na Dolnym Śląsku, podkreślając  bardzo 
silne związki z polską tradycją tzw. kresów wschodnich. To właśnie ze Lwowa i okolic  przesiedlono 
kilkaset tysięcy ludzi, w tym także lekarzy weterynarii oraz  naukowców, którzy tuż po zakończeniu II 
wojny światowej, tworzyli tutaj zręby służby weterynaryjnej i weterynaryjnego szkolnictwa wyższego. 
Nawiązał też do postaci św. Rocha, patrona polskich lekarzy weterynarii, a jednocześnie zaprosił wszystkich 
obecnych do uczestnictwa w uroczystości poświęcenia jego figury w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii we Wrocławiu, w drugim dniu obchodów. 

Ufundowanie figury św. Rocha było wspólną inicjatywą środowiska zawodowego, a jako miejsce jej 
umieszczenia wybrano  element architektoniczny budynku – wnękę, po dawnym oknie stróża uznając, że to 
najbardziej odpowiednie miejsce, nadające   dodatkowej symboliki. 

Drugi dzień obchodów Jubileuszu miał bardzo uroczysty i odświętny charakter. Rozpoczął się na 
dziedzińcu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 48 – 
historycznej siedziby administracji weterynaryjnej, od odegrania hymnu państwowego przez Orkiestrę 
Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia. Wśród wielu osób obecnych na dziedzińcu byli goście 
szczególni: pani minister Halina Szymańska - szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, pan minister Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii, pan płk. Dariusz Jackowski – 
z-ca Szefa Wojskowej Służby Weterynaryjnej, pan. ppłk Andrzej Wysocki – Komendant Wojskowego 
Ośrodka Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, o. Jerzy Brusiło – Krajowy Duszpasterz Lekarzy 
Weterynarii w Polsce, główny celebrans uroczystości, pan Jacek Łukaszewicz – Prezes Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, a także grupa wojewódzkich lekarzy weterynarii przybyłych z różnych stron 
Polski. Oprócz nich, co bardzo raduje, liczna grupa seniorów, dla których ten dzień – co podkreślali, miał 
znaczenie szczególne. 

Odsłonięcia figury św. Rocha dokonała p. minister Halina Szymańska wspólnie z gospodarzem 
miejsca, Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii – Zdzisławem Królem, a następnie o. Jerzy 
dokonał aktu jej poświęcenia. 

Chwilę po tej uroczystości na dziedzińcu  Inspektoratu miał miejsce wyjątkowy, pierwszy w historii 
występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia, który nadał naszemu Jubileuszowi 
dodatkowego splendoru i wyjątkowego charakteru. Był też zarazem wielkim zaskoczeniem i atrakcją dla 
okolicznych mieszkańców i przechodniów, którzy z zaciekawieniem zatrzymywali się, aby go wysłuchać. 



Oficjalna  część uroczystości odbyła się dwie godziny później, w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym 
Pawłowice, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Oprócz ww. gości wzięli w niej udział: Wojewoda Dolnośląski – pan Paweł Hreniak, pan 
Włodzimierz Patalas – Sekretarz Miasta, reprezentujący Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, a także 
władze uczelni, pracownicy naukowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, szefowie inspekcji, straży i 
innych instytucji działających w obszarze rolnictwa oraz bezpieczeństwa i jakości żywności, przedstawiciele 
samorządów zawodowych reprezentujących zawody zaufania publicznego, liczne grono seniorów z byłymi 
wojewódzkimi lekarzami weterynarii: Henrykiem Bujakiem, Wiesławem Ciempką i Piotrem Kołodziejem, 
przewodniczącym Koła Seniorów - panem dr Bogdanem Wojtalem oraz wielka rzesza lekarzy weterynarii, w 
tym także prywatnie praktykujących jak również byłych i obecnych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. 
Po słowach powitania głos zabrali organizatorzy obchodów – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
UP we Wrocławiu – prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – 
dr Wojciech Hildebrand oraz Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii – Zdzisław Król. W tych 
wystąpieniach pojawił się jeden spójny motyw – a mianowicie że lekarze weterynarii, a także szerzej -  
środowisko weterynaryjne stanowią jedność, której nadano nazwę – służba weterynaryjna. Wszyscy 
bowiem, niezależnie od formalnej przynależności do  różnych instytucji czy też działalności na własny 
rachunek, wypełniają w zakresie posiadanych uprawnień i obowiązków  tę samą misję, zawartą w 
przywołanej  już  powyżej maksymie – przez zdrowie zwierząt dla zdrowia ludzi. 

Z okazji Jubileuszu organizatorzy przygotowali kilka upominków - wybito okolicznościowy medal 
oraz  opracowano monografię pod tytułem „Weterynaria Dolnośląska w 100 – leciu Polskiej Służby 
Weterynaryjnej. Jest to zbiorowe opracowanie wielu autorów, a w całość materiały te zebrał dr Jan Dorobek. 
Znaleźć tu można m.in. najważniejsze fakty dotyczące powojennego  odradzania się państwa polskiego na 
ziemiach zachodnich, tworzenia zrębów administracji weterynaryjnej oraz terenowej służby weterynaryjnej. 
Sporo miejsca poświęcono także teraźniejszości, a więc współcześnie funkcjonującej Inspekcji 
Weterynaryjnej, samorządowi lekarzy weterynarii skupionym w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-
Weterynaryjnej, lekarzom wolnej praktyki, a także wrocławskiej Alma Mater. Wielkie uznanie wśród 
zebranych wzbudził krótki film pt. Służba Weterynaryjna Wczoraj i Dziś, zawierający zarówno nutę 
retrospekcji jak i odniesienie do czasu współczesnego, w którym dolnośląska weterynaria wypełnia swoje 
zadania. Jego realizatorami  byli nasi Koledzy: Tadeusz Partyka, Grzegorz Wall i Paweł Wierciński, którym 
należą się słowa wielkiego uznania i podziwu dla pozazawodowych zdolności. 

Wiele  słów uznania za codzienny trud i wypełnianie powierzonej misji dla służby weterynaryjnej 
padło ze strony zaproszonych gości; były stosowne adresy, listy gratulacyjne, ryngrafy, statuetki. Obchody 
Jubileuszu były też okazją do wręczenia odznaczeń. Ośmioro pracowników Inspekcji Weterynaryjnej 
otrzymało odznaki Zasłużony dla Rolnictwa, które wręczyli Wojewoda Dolnośląski i Główny Lekarz 
Weterynarii.  Wykonano też wspólne zdjęcie wszystkich uczestników, przed wejściem do budynku Centrum 
Edukacyjnego. Po zakończeniu części oficjalnej wysłuchaliśmy wykładu pana prof. Jana Miodka – 
Zwierzęta w języku, a muzyczną puentą uroczystości był występ zespołu Sygit Band, z wokalnym popisem 
pana Profesora. 

Abstrahując od szczegółowych ocen tej imprezy, to zważywszy na rekordową frekwencję,  można już 
teraz odpowiedzialnie  stwierdzić, że spełniła ona  cel założony przez organizatorów. Była bowiem 
uroczystym, wielopokoleniowym spotkaniem środowiska weterynaryjnego, które dało okazję do refleksji, 
wspomnień, odnowienia osobistych relacji – niekiedy po latach, a także wymiany serdeczności i życzeń na 
przyszłość. Temu sprzyjało również spotkanie towarzyskie w pięknej scenerii pałacu w Pawłowicach, które 
zakończyło obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiej Służby Weterynaryjnej. 
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