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Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą  

w dniu 21 .06.2016 

 

Na wstępie przewodniczący komisji odczytał sprawozdanie  

z poprzedniego posiedzenia, do którego nie wniesiono poprawek. 

Następnie podzielono się wrażeniami z przebiegu i organizacji  

IX Kongresu Polonii Medycznej. K. Schreyer wspomniał o kontaktach mailowych 

z Polonią  na Białorusi a szczególnie w Mołdawii, co wynikało  z niedostatku 

informacji dla kolegów z tych krajów, którzy nie byli pewni wysokości i formy 

refundacji.  Z ramienia  forum polonijnych organizacji medycznych listę lekarzy, 

którzy mieli refundowana opłatę zjazdową oraz lekarzy, którzy otrzymali 

bezpłatne zakwaterowanie w hotelu senatu sporządziła Bronisława Siwicka, 

jednak kontakt z nią  pozostawiał wiele do życzenia.  Komitet organizacyjny  

dostarczał istotnych informacji stopniowo, w miarę pozyskiwania nowych 

sponsorów. Ostatecznie zgłoszeni lekarze organizacji polonijnych otrzymali 

bezpłatne zakwaterowanie w hotelu Senatu i w hotel Marriott. Drobne kłopoty 

z uczestnictwem na bankiecie, między innymi dla Tatiany Kurczewskiej udało 

się pokonać. 

 K. Schreyer przedstawił dane liczbowe dotyczące Kongresu (uzyskane od 

Prezesa Izby).  Brało w nim udział 110 wykładowców.  Zgłoszono 53 prezentacje 

elektroniczne. Wśród 815 uczestników było 84 studentów. W bankiecie 

uczestniczyło 258 osób. 

 Zebrani z uznaniem mówili o poziomie naukowym Kongresu i o dobrej 

organizacji.  

Wszyscy opowiedzieli się za wydaniem przez Izbę folderu, albo nieco 

większej publikacji omawiającej organizację i działanie Izby Lekarskiej  

w Warszawie, podobnie do innych izb lekarskich w Polsce i zagranicą. 

Informacja elektroniczna  ma ogromne znaczenie, ale publikacje mają 

niezaprzeczalną wartość. 

Kol. Królikowski podkreślił wagę sesji poświęconej bibliotece polskiej  

w Kijowie. Jej otwarcie odbędzie się pod koniec września. 
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Kol. Schreyer poinformował, że Izba  Śląska zaproponowała wspólną 

publikację  o kontaktach z Polonią medyczną na bazie jego wystąpienia na 

Kongresie.  

Poinformował też o wyniku wyborów nowych władz Forum Organizacji 

Polonijnych. Prezesem został dr Kasina ze Szwecji. Prof. Rudnicki, 

dotychczasowy prezes, nie mógł, zgodnie ze statutem, kandydować na trzecią 

kadencję. Wiceprezesem do spraw Wschodu została dr  M. Syczewska  

z Białorusi, a skarbnikiem dr Miłek z Niemiec. 

 Kol. Krzysztof Makuch  wypowiedział się krytycznie o obecnie 

realizowanej idei Kongresu. Poprzednio najważniejszym celem było, aby  

w kongresach uczestniczyła jak największa ilość lekarzy polonijnych  

z niezbędnym wsparciem finansowym samorządu lekarskiego dla lekarzy ze 

wschodu. Istotny udział finansowy w tym celu poprzednio ponosiła Naczelna 

Izba Lekarska. Refundacja dla części lekarzy polonijnych ze wschodu ze strony 

Senatu (której inicjatorem był marszałek Karczewski) przyszła zbyt późno. Nie 

przyjechało wiele osób ze Wschodu, o których nie zadbano, na przykład lekarze 

z Odessy, z Żytomierza. Nie przyjechali lekarze  polonijni z Czech. Zapomniano  

o lekarzach którzy 25 lat temu organizowali I Kongres oraz wielu sugestiach 

komisji zagranicznej wręcz je lekceważąc (zarówno programowych jak  

i organizacyjnych). 

Podobne uwagi zgłaszali również inni członkowie komisji. 

Kol. Schreyer potwierdzając niedostatki informacji zaznaczył, że leżała 

ona w gestii Forum Organizacji Polonijnych.  Komisja Zagraniczna nie brała 

udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego, a jej pomoc dla Polonii była 

nieformalna i polegała na przekazywaniu przez przewodniczącego komisji 

istotnych informacji kongresowych kolegom ze Wschodu, głównie  z Mołdawii, 

Białorusi i Gruzji. Natomiast wiadomości o refundacjach ukazywały się 

stopniowo, w miarę załatwiania sponsoringu, niektóre rzeczywiście późno. 

Kol. Makuch podzielił się swoimi uwagami dotyczącego pomysłu 

stworzenia w OIL z komisji zagranicznej w Warszawie centrum współpracy 

zagranicznej, wg. koncepcji przedstawionej w „Pulsie” przez kol. Schreyera, 

zauważając że większość zadań dotyczy Ośrodka Współpracy z Polonią przy 

NILu. Przeznaczenie dla gości z zagranicy kilku nowych miejsc hotelowych przy 
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Izbie w Warszawie nie ma większego znaczenia, bo obecnie  w Warszawie nie 

brak miejsc do przenocowania. Nasza Izba powinna odgrywać rolą 

wspomagającą organizacje polonijne,  co zostało zapoczątkowane już w II 

kadencji naszej izby, ale zaproponowana koncepcja wymaga dopracowania. 

K. Makuch uważa, że warto w tym celu  odegrać i spisać wystąpienie 

Bronisławy Siwickiej i innych lekarzy polonijnych, mówiących o swoich 

problemach i oczekiwaniach.  

Wracając do planów na przyszłość K. Schreyer wspomniał o rozmowach  

z T. Kurczewską, która planuje następną konferencje w Lagodechii pod hasłem 

„Wpływ środowiska na zdrowie człowieka”, albo „Medycyna i ekologia” we 

wrześniu przyszłego roku. Należy zwrócić uwagę na to, że również we wrześniu 

2017 roku odbędą się uroczystości rocznicowe we Lwowie. Dokładny termin nie 

jest jeszcze znany.  

Ustalono termin  następnego zebrania Komisji Zagranicznej. Odbędzie się 

ono 20 IX br. 

Obecni byli:  

K. Schreyer K. Makuch, M. Klimkowska-Misiak, K. Królikowski,  

J. Ostojska. E. Tarasiuk, M. Wysocka-Bąkowska, K. Cukier, E. Rusiecka-Kuczałek,  

K. Sobociński 

 

    Sprawozdanie sporządził K. Schreyer  


