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Sprawozdanie Komisji współpracy z Zagranicą z posiedzenia w dniu 9 VI 2015 

(4) 

Ze względu na obecność pana    Kwasiborskiego,  właściciela firmy turystycznej, 

który w przeszłości, z bardzo dobrym rezultatem świadczył usługi dla OIL, 

zebranie rozpoczęto od omówienia wyjazdu na rocznicową konferencję w 

Wilnie (18 -20 IX 2015). Pan Kwasiborski  opisał swe kompetencje i przedstawił 

ofertę organizacji wyjazdu (autobus, przewodnik,  zakwaterowanie).                 

Po analizie  sytuacji,  biorąc również pod uwagę trudności w uzyskaniu miejsca 

hotelowego na czas Konferencji, zaakceptowano powierzenie organizacji 

wyjazdu firmie pana  Kazimierza Kwasiborskiego ( „Kwatour”) , dysponującego 

dużym doświadczeniem w kontaktach z Litwą. Omawiano różne warianty 

wyjazdu na Konferencje i ustalono orientacyjny przebieg wyjazdu, który miałby 

się rozpocząć rano w dniu 17 IX (sprzed siedziby izby) . W drodze do Wilna 

nastąpiłoby zwiedzanie Suchowoli, ewentualnie Troków.  W Wilnie grupa 

podzieli się na osoby uczestniczące i nie uczestniczące w konferencji,  

zwiedzając wymiennie istotne miejsca miasta, miedzy innymi cmentarz na 

Rosie. W niedzielę 20 IX wyjazd do Druskiennik, zwiedzanie okolic szlakiem 

Piłsudskiego, powrót do Polski po nocy spędzonej w Druskiennikach.                    

W programie powinna się znaleźć góra krzyży (Szawle), najlepiej wyjazd po 

niedzielnej mszy na Ostrej Bramie. Kol. Makuch podkreślił, że dla upamiętnienia 

daty 17 IX delegacja naszej Izby powinna wystąpić ze sztandarem w specjalnie 

poświęconej temu  uroczystości ( apel poległych -  do omówienia z Ambasadą 

Polską). Wyrażając żal, że w programie konferencji nie ma wystąpienia 

przedstawiciela naszej izby kol. Makuch sugerował zgłoszenie takiego 

wystąpienia, co jak sądzi, powinno zakończyć się sukcesem pomimo tego, że 

termin zgłoszeń upłynął w marcu. Zebrani zgodzili się z tą sugestią. 

Przewodniczący  poprosił kol. Makucha aby przygotował wystąpienie                    

i skontaktował się w tej sprawie z Bronisławą Siwicką. Padła również propozycja 

zabrania chóru naszej akademii, który uświetniłby uroczystości rocznicowe. 

 Następnie omawiano przygotowania na przyjęcie lekarzy z Ukrainy, którzy 

przybędą w niedzielę wieczorem celem trzydniowego zaznajamiania się z praca 

naszej Izby.  W zwiedzaniu warszawy  pomogą kol. Pawlikowski, Tarasiuk, 

Makuch, Schreyer.  Ewentualne bilety do muzeum Holokaustu i Powstania 

warszawskiego podjął się zamówić kol. Olszewski, który przypilnuje wysłania 
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zapytania o sposób i godzinę przyjazdu. (Jak się okazało po zebraniu, koledzy      

z Ukrainy, zgodnie z oczekiwaniem,  przesłali kilka dni wcześniej informacje        

o przyjeździe własnym środkiem z prośbą o dodatkowe  zaproszenie ze względu 

na zmianę składu delegacji, co zostało zrobione, ale bez poinformowania 

przewodniczącego komisji). Kol. Schreyer przedstawił projekt szkolenia, 

polegający w pierwszym dniu na zwiedzaniu Izby z objaśnieniem działania 

poszczególnych komórek, a potem na wykładach, które będą kontynuowane     

w dniu następnym.  Skład wykładowców  jest w trakcie uzgadniania.  W środę 

17 VI  odbędzie się zebranie podsumowujące i uczestnicy szkolenia wezmą 

udział w obradach Prezydium. Kolega Makuch wyraził swe niezadowolenia         

z powodu mało uroczystego przyjęcia gości, stanowiących elitę Ukraińskiego 

Stowarzyszenia Medycznego, jak również nie przygotowania wyczerpujących 

materiałów dotyczących działalności  Izby. Przewodniczący wspomniał, że 

przyjezdni działacze mają dużą znajomość idei działania Izb Lekarskich, a  nawet 

ustawy o izbach Lekarskich w Polsce (np. Mykoła Tyszuk) i istotniejsze będzie 

pokazania im działania izby w praktyce, a odpowiedzi na ewentualne pytania 

będzie można sformułować później w formie pisemnej. 

W dyskusji wypłynął problem braku odpowiednio wydanego folderu naszej 

Izby. Sprawę tą należy poruszyć na posiedzeniu ORL.  

Na koniec zebrania kol Makuch poinformował, że gościł delegacje lekarzy            

z Litwy, reprezentantów Uniwersytetu Trzeciego wieku. Przewodniczący 

poprosił go o sporządzenie notatki na ten temat  

Następne zebranie komisji odbędzie się we wrześniu, jak zwykle w 2gi wtorek 

miesiąca, przed wyjazdem do Wilna. 

 

Udział w zebraniu  wzięli koledzy: 

K. Schreyer 

K. Makuch 

L. Huzior  

M. Klimkowska-Misiak 

R. Olszewski 

J. Ostojska 

D. Paluszek. 

E.Tarasiuk                                                               

Sprawozdanie sporządził Krzysztof  Schreyer 


