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Sprawozdanie Komisji Współpracy z Zagranicą z posiedzenia  
w dniu 13.I.2015  

(1) 
 

 Na wniosek gościa Komisji, Prezesa Andrzeja Sawoniego, zebranie 
rozpoczęto od omówienia zaproszenia na Konferencję w Lagodechii, przesłaną 
na jego ręce przez Tatianę Kurczewską, prezesa Polskiego Towarzystwa 
Medycznego w Gruzji. Zebrani jednogłośnie głosowali za przyjęciem 
zaproszenia i uczestnictwem delegacji ORL na tej konferencji. Z podanych przez 
dr Kurczewską terminów wybrano koniec sierpnia br.  Kol Sawoni zauważył, że 
ze względu na niższą cenę biletów samolotowych kupowanych z dużym 
wyprzedzeniem,  konieczne jest szybkie podanie przez PTM ostatecznego, 
oficjalnego terminu konferencji (z PTM skontaktuje się K.Schreyer). Ponadto 
wspomniał, że najlepszą formą pomocy dla organizatorów konferencji byłoby 
uiszczenie przez uczestników odpowiedniej opłaty zjazdowej.                            
kol.  Ancyparowicz apelował o wysoki, przyczyniający się do budowania prestiżu 
nauki polskiej i europejskiej, poziom referatów przygotowanych                          
na Konferencję.  
 Dalsze szczegóły wyjazdu będą omawiane później, po uzyskaniu nowych 
informacji od strony gruzińskiej.  
 Przewodniczący Komisji przeczytał sprawozdanie z ostatniego jej 
posiedzenia (w dniu 18 XI 2014r  ), które zostało przyjęte bez uzupełnień. 
 
 Bez poprawek przyjęto również sprawozdanie z działalności w roku 2014. 
 
 Kol. Makuch ilustrując swe wystąpienie zdjęciami, opisał swój pobyt         
w Odessie, gdzie jako reprezentant naszej Izby uczestniczył w zebraniu Liderów 
Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego. Przedstawił władze i strukturę tej 
organizacji, podkreślając jej długą, ok. 100 letnią tradycję. Swoje wystąpienie 
ilustrował licznymi zdjęciami. Wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas której 
zastanawiano się nad możliwością pomocy środowisku lekarzy ukraińskich w 
stworzeniu demokratycznej, samorządnej organizacji, odpowiednika Izb 
Lekarskich. Oprócz obiektywnych trudności politycznych przeszkodą jest 
również brak odpowiednich tradycji samorządowych i nie zawsze europejskie 
rozumienie demokracji, szczególnie we wschodniej części Ukrainy. 
Uczestnicy posiedzenia stwierdzali zgodnie, że w tej sytuacji niezmiernie ważne 
są kontakty z lekarzami z tego kraju. Kol Radziwiłł podkreślił wielkie zasługi, 
jakie na tym polu położył  kol Makuch. Opinia ta uzyskała bezdyskusyjne 
poparcie zebranych.  
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 W czasie dyskusji wspomniano, że niektórzy  lekarze ukraińscy 
przyjeżdżając do Polski mają głównie na uwadze załatwianie własnych 
bytowych interesów ( na przykład pracę) ale nie powinno to w żadnym stopniu 
hamować naszych inicjatyw w przybliżaniu im znajomości polskiej medycyny, 
szczególnie działania naszego samorządu. Przypominano pomoc, jaką przy 
reaktywacji samorządu lekarskiego w Polsce udzielali nam koledzy z Zachodu 
i w tym kontekście powstał pomysł stworzenia przez naszą Izbe programu 
wsparcia samorządu na Ukrainie. Można sobie wyobrazić przyjazdy do naszej 
Izby 6 osób, działaczy Ukrańskiego Stowarzyszenia Medycznego,  dwa razy w 
roku na 3 dniowe pobyty szkoleniowe (z wykorzystaniem pokoi gościnnych 
naszej izby), którzy zapoznawaliby się z praca poszczególnych organów  
i komisji. Sugerowano, aby działacze reprezentowali nie jeden, ale różne 
oddziały  tej organizacji. Opinia kol. Makucha miała by tu decydujące znaczenie. 
 Wstępny projekt programu wsparcia należy przedstawić na Prezydium 
Rady Okręgowej. Można by następnie wystąpić o jego wsparcie do Senatu 
Rzeczpospolitej, co sugerowała kol. Ostojska. 
 W interesującej dyskusji na temat współpracy z Ukrainą udział brali 
koledzy Makuch, Radziwiłł, Królikowski, Pawlikowski, Ancyparowicz, Ostojska, 
Schreyer, Paluszek ,Tarasiuk.  
 Następnie przewodniczący komisji przestawił program spotkań 
międzynarodowych z udziałem przedstawicieli Nilu. W związku  
z postanowieniem uczestnictwa w tych spotkaniach przedstawicieli OIL  
w Warszawie, wykonano krótki przegląd  tych spotkań z wytypowaniem 
szczególnie nas interesujących w czym bardzo istotne były uwagi kol. 
Radziwiłła.  
 Biorąc pod uwagę zaplanowane wyjazdy do Gruzji i na Litwę, jak również 
udział w niektórych delegacjach Nilu oraz program wsparcia samorządu na 
Ukrainie kol. Olszewski zasugerował powiększenie planowanego budżetu 
Komisji Zagranicznej. Do analizy i decyzji w najbliższych dniach (kol.  Schreyer      
i kol. Olszewski) 
 Należy podkreślić wysoka frekwencję, którą unaoczniło i utrwaliło zdjęcie 
aparatem Kol Makucha. 
 
 Obecni byli: K. Schreyer, S. Ancyparowicz, F. Dąbrowski, L. Huzior,             
W. Koniński, M. Klimkowska-Misiak, K. Królikowski, K. Makuch, A. Misiak,         
R. Modzelewski, J. Ostojska, R. Olszewski, D. Paluszek, T. Pawlikowski,                 
E. Tarasiuk, M. Wysocka-Bąkowska 
 Goscie: Andrzej Sawoni, Konstanty Radziwiłł, Krystyna Cukier 
 

Sprawozdanie sporządził Krzysztof Schreyer 


