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Koleżanki i Koledzy: lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni,
a pteka rze, wszyscy pracownicy stużby zd rowia !

W tych niezwykle trudnych dniach, których nikt się nie spodziewał i do których nikt się nie
przygotował, chciałem zlożyĆ wszystkim Państwu wyrazy podziękowania, ogromnego szacunku,
a wręcz - czasy są wyjątkowe, więc nie bójmy się wyjątkowych słów - hołdu za Wasze poświęcenie,
bezgraniczne oddanie i ciężką codzienną pracę ratującą zdrowie i życie Polaków. Podczas gdy

zdecydowana większość społeczeństwa pozostaje w szoku spowodowanym skalą i konsekwencjami
epidemii, sparaliżowana strachem chroni się w domach, Wy - narażając własne życie i zdrowie
Waszych rodzin - stanęliście na pierwszej linii frontu, pracując w szpitalach, przychodniach, karetkach
i laboratoriach po kilkanaście godzin dziennie.

Na co dzień wspólnie działamy w Forum Zawodów Zaufania Publicznego, skupiającym
wszystkie samorządy zawodowe w Polsce. W tej chwili, najdobitniej, jak można to sobie wyobrazić,
pokazujecie Polakom, czym jest zawód zaufania publicznego, zawód o szczególnym charakterze
wynikającym z troski o zabezpieczenie interesu publicznego. Jestem przekonany, że obecna
katastrofa uświadomiła społeczeństwu, że najważniejszym członem określenia profesji, które
reprezentujemy, jest ZAUFANlE. Mam nadzieję, że uda nam się, jako społeczeństwu polskiemu, jako

ludzkoŚci, przejść przez pandemię koronawirusa z jak najmniejszymi stratami. Uważam, że tragedia,
jaka spotyka pacjentów i ich rodziny, powinna uświadomić decydentom skalę niedoinwestowania
polskiej służby zdrowia i raz na zawsze zmienić podejście do potrzeb zawodowych lekarzy,
pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, aptekarzy. Jako
koledzy reprezentujący inny zawód zaufania publicznego - zawód inżyniera budownictwa - będziemy
Was zawsze wspierać w dążeniu do poprawy stanu polskiej służby zdrowia, a budując obiekty
szpitalne zrobimy to z największą starannością, nie tylko dlatego, że mamy obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa użytkownikom wznoszonych przez nas budowli, ale iz wdzięczności dla Was, którzy
dziŚ ratujecie nasze życie. Zdajemy sobie sprawę, że to bohaterstwo ma swoją wysoką cenę. Jednak
społeczeństwo obdarzyło Was zaufaniem. Wytrwajcie! Jesteśmy z Wamisercem i myślami.

W imieniu małopolskich inżynierów budownictwa przesyłam Państwu życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności, sukcesów zawodowych, poczucia spełnienia i satysfakcji z wykonywanego
zawodu.
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