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Jubileusze służą celebrowaniu znaczących wydarzeń, ale są również okazją do 
podsumowań oraz do refleksji nad przyszłością. Dają także sposobność przypo-
mnienia wszystkich, których życie i praca stworzyły ich następcom możliwość 
świętowania. Recenzowane wydawnictwo doskonale wpisało się w ubiegłoroczne 
obchody stulecia działalności administracji weterynaryjnej w Polsce, stanowiąc 
pewnego rodzaju klamrę spinającą wszystkie uroczystości jubileuszowe.

W tym imponującym opracowaniu na ponad ośmiuset stronach przedstawio-
no początki weterynarii w I Rzeczypospolitej (rozdz. I), działalność lekarzy 
weterynarii w okresie zaborów (rozdz. II) i I wojny światowej (rozdz. III), po-
wołanie i działalność państwowej służby weterynaryjnej w II Rzeczypospolitej 
(rozdz. IV), udział lekarzy weterynarii w walkach o niepodległość w latach 
1830-1945 (rozdz. V), zawodowe losy lekarzy weterynarii w czasie okupacji 
niemieckiej (rozdz. VI), powstanie, strukturę i funkcjonowanie państwowej 
służby weterynaryjnej w Polsce w PRL i po 1989 r. (rozdz. VII), krótką historię 
zaopatrzenia weterynarii w leki i sprzęt (rozdz. VIII), historię uczelni wetery-
naryjnych oraz nieakademickiego zawodowego szkolnictwa weterynaryjnego 
w Polsce (rozdz. IX), powstanie i działalność Polskiego Towarzystwa Nauk  
Weterynaryjnych (rozdz. X), działalność weterynaryjnych organizacji społeczno-

-zawodowych w Polsce (rozdz. XI), powołanie i funkcjonowanie duszpasterstwa lekarzy weterynarii i służb weterynaryjnych 
(rozdz. XII), historię polskich czasopism weterynaryjnych (rozdz. XIII) i muzealnictwa weterynaryjnego (rozdz. XIV) oraz 
biogramy kilku lekarzy weterynarii, których pozazawodowe pasje i zainteresowania sprawiły, że stali się oni postaciami 
rozpoznawalnymi poza środowiskiem weterynaryjnym (rozdz. XV). Całość opracowania zamykają wykazy piśmiennic-
twa i fotografii oraz osiem załączników, którymi są imienne listy lekarzy weterynarii m.in legionistów Piłsudskiego czy 
powstańców warszawskich. Oprócz przejrzystego i przemyślanego układu kolejnymi atutami tego wydawnictwa są piękna 
polszczyzna, którą posługuje się Autor, wykorzystanie formy biogramów dla przybliżenia czytelnikowi najznamienitszych 
postaci polskiej weterynarii oraz bogata dokumentacja fotograficzna i tabelaryczna tematów podejmowanych w poszcze-
gólnych rozdziałach. Należy wyrazić głęboką wdzięczność dr. W. A. Gibasiewiczowi za podjęcie ogromnego wyzwania, 
jakim było opracowanie koncepcji, napisanie i zredagowanie „Weterynarii na przestrzeni wieków (1919-2019)” oraz za 
umiejętność przekonania licznego grona osób do współtworzenia tego opracowania. Słowa uznania należy skierować rów-
nież do Głównego Lekarza Weterynarii, dr. Bogdana Konopki, który objął patronatem i sfinansował to przedsięwzięcie. Jest 
to wyjątkowe w swoim rodzaju, monumentalne i wartościowe wydawnictwo, godne polecenia jako lektura obowiązkowa 
wszystkim lekarzom i studentom weterynarii.
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