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Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą  

w dniu 12 V 2015 

(3) 

 Na wstępie odczytano sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia           

(K. Schreyer), które zostało przyjęte bez uwag.  

 Omawiając okres między posiedzeniami K. Schreyer  przedstawił ostatnią 

korespondencję z T. Kurczewską, dotyczącą konferencji w Lagodechii.               

W związku z kłopotami finansowymi brak jeszcze ostatecznych ustaleń 

dotyczących opłat i niektórych punktów programu Konferencji, która 

ostatecznie ma się odbyć w Lagodechii w dniach 5 – 6 IX 2015 r . Przedstawiono 

orientacyjny program konferencji.  Jej tematem przewodnim ma być 

działalność Ludwika Młokosiewicza i  ekologia Kaukazu. 

 Kol. Elżbieta Rusiecka,  przedstawiła zainicjowaną przez siebie akcję 

pomocy dla domu opieki społecznej w Winnicy. Podczas ożywionej dyskusji 

członkowie komisji zaproponowali dalsze działania w tej sprawie,                      

jak : ogłoszenie w „Pulsie”, ogłoszenie na pikniku Izby, wykorzystanie fundacji 

Kresów Wschodnich (w celu ułatwienia formalnego  przekazania darów – 

sprzętu medycznego i leków), wykorzystanie pisma „Moda na Zdrowie”, 

kontaktów z Konsulem Generalnym w Wilnie i Biskupem Mokrzyckim               

we Lwowie. 

 Kol Kuczałek – Rusiecka wyraziła chęć stałego uczestniczenia w pracach 

Komisji Współpracy z Zagranicą, co zostało przyjęte przez aklamację. 

 Odczytano pismo Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycznego           

(Mykoła Tyszuk) z 12 V z listą proponowanych uczestników szkolenia w naszej 

Izbie oraz z prośbą o przesłanie zaproszeń. Na liście znaleźli się czołowi 

działacze wyżej wymienionej organizacji (aż trzech z Odessy) co oceniono 

krytycznie, ale po wszechstronnej dyskusji postanowiono zaakceptować skład 

delegacji ukraińskiej, mając nadzieję, że pierwsze spotkanie będzie wstępem do 

lepszego zrozumienia idei i praktyki szkoleń w przyszłości.  Omawiano wstępne 

sprawy organizacyjne, między innymi miejsca hotelowe i posiłki). 

Prawdopodobnie lekarzy ukraińskich będzie można umieścić w pokojach 

gościnnych naszej Izby. Posiłki: trzy śniadania w hotelu „Reytan”, dwa obiady 
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cateringowe i „szwedzki stół” przed posiedzeniem Prezydium Rady w środę. 

Kol. Rusiecka – Kuczałek zasugerowała, aby w pierwszym dniu pobytu 

(poniedziałek) lekarze z Ukrainy zaznajomili się z pracą Rzecznika i Sądu. Do 

pomocy w oprowadzaniu gości zgłosiła się koleżanka Tarasiuk, kol.                      

T. Pawlikowski, K. Królikowski  (po godzinach pracy) i K. Schreyer. 

Następnie omawiano wyjazd na konferencję rocznicową w Wilnie (18 -20 

IX br.) Sugerowana wyjazd autokarem  z częściowym  (?) pokryciem kosztu 

przejazdu prze Izbę. Pozostałe koszty pokrywaliby uczestnicy szeroko 

rozumianej delegacji.  

 Członkowie Komisji poparli kandydaturę K. Schreyera do uczestnictwa w 

delegacji NIL na Sympozjum Izb Lekarskich Krajów Europy Środkowej                    

i Wschodniej ( wrzesień, Albania) oraz na posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy 

Europejskich ( 30 – 31 X w Brukseli)  

 Ustalono termin następnych posiedzeń Komisji Współpracy z Zagranicą, 

które ze względu na okres urlopowy i  wyjazdy na omawiane konferencje 

odbędą się 9 VI i 15 IX (wtorki, o godz. 15.30) 

 W zebraniu uczestniczyli koledzy : 

1. Krystyna Cukier 

2. Leszek Huzior 

3. Marta Klimkowska Misiak 

4. Krzysztof Królikowski 

5. Roman Olszewski 

6. Janina Ostojska 

7. Tadeusz Pawlikowski 

8. Elżbieta Rusiecka - Kuczałek 

9. Emilia Tarasiuk 

10.  Krzysztof Schreyer 

 

 

 

  Sprawozdanie sporządził Krzysztof Schreyer 


