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„… ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,

Nie jest godzien szacunku teraźniejszości

ani prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski

(w rozmowie z Arturem Śliwińskim z 4 listopada 1931 roku) 

 w dniu 4 listopada 2017 o godz. 10.30

do  Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej 

 na

DRUGIE

SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ
„PIŁSUDSKI I MEDYCYNA

 - w 150 rocznice urodzin

Marszałka Józefa Piłsudskiego”

serdecznie zapraszamy

dr n. med. Zygmunt Trusewicz
Przewodniczący Ośrodka Historii

Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

lek. Marek Zabłocki
Prezes ORL

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej



dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

„Drogi Polaków do niepodległości”

•

prof. dr hab. Norbert Kasparek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

„Życie i dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego”

•

lek. stom. Dariusz Żybort

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie

„Wilno Marszałka J. Piłsudskiego w fotografii”

•

PRZERWA

PREZENTACJA WYSTAW TOWARZYSZĄCYCH

•

dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz

Ośrodek Historii Warmińsko – Mazurskiej Medycyny

„J. Piłsudski i medycyna – co łączy J. Piłsudskiego z medycyną i 

medykami?”

•

dr n. med. Magdalena Grassmann

Kierownik Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny 

i Farmacji UMB

„Druskienniki – ulubione miejsce leczenia i odpoczynku Marszałka 

Piłsudskiego”

•

dr n. med. Aistis Żalnora

Wydział Medyczny Uniwersytet Wileński 

„Testament medyczny”

PROGRAM SPOTKANIA

Przewidywany czas trwania około 3 godzin



BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

W OLSZTYNIE

zaprezentuje wystawę publikacji

związanych z Józefem Piłsudskim

Podczas spotkania przedstawiony

zostanie jeden z kilku, zachowanych

do dziś, egzemplarzy monografii

„Mózg Józefa Piłsudskiego”

„Le cerveau de Joseph Piłsudski”

pod redakcją prof. Maksymiliana Rosego

znajdujący się na stałe w zbiorach

Uniwersytetu Wileńskiego



DRUGIE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ

W grudniu 2017 r. obchodziliśmy 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. W związku z jubileuszem 

DRUGIE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ miało temat „Józef Piłsudski i medycyna”.

   Historia pokazuje, że związki Marszałka z medycyną były niezwykle ciekawe, czasami wręcz zaskakujące. 

Medycyna towarzyszyła mu od czasów młodzieńczych, najbardziej oddani koledzy – lekarze – mieli wpływ

na jego życie, dokonania i decyzje. Nawet wykonanie zapisów testamentu w pewnym zakresie powierzył 

lekarzom.

   DRUGIE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ odbyło się 4 listopada 2017 r. Powyższą tematykę 

przybliżyli zaproszeni goście z Muzeów Historii Medycyny w Białymstoku i Wilnie, lekarze z Polskiego 

Stowarzyszenia Medycznego na Litwie i lekarze Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny, a także 

historycy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   Spotkanie zainaugurowały interesujące wystąpienia historyków. Dziekan Wydziału Humanistycznego UWM 

dr.hab. Andrzej Szmyt, profesor UWM, przedstawił wykład pt. Drogi Polaków do niepodległości, a prof. dr.hab. 

Norbert Kasparek Życie i dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego.

   W pierwszej części wystąpił również dr Dariusz Żybort, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego

na Litwie, prezentując Wilno Marszałka Józefa Piłsudskiego w fotografii. W ciekawy sposób, chronologicznie, 

przedstawił na fotografiach miejsca pobytu i zamieszkania Marszałka w Wilnie i opisał historię każdego z nich.

   W części drugiej dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz z Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny 

przybliżył związki Piłsudskiego z medycyną J. Piłsudski i medycyna – co łączy J. Piłsudskiego z medycyną

i medykami. Okazuje się, że od czasów studiów medycznych w Charkowie, udziału lekarzy w ucieczce z Cytadeli 

Warszawskiej i ze Szpitala Psychiatrycznego w Petersburgu, poprzez współpracę z lekarzami piastującymi ważne

stanowiska rządowe, aż do wykonania testamentu „medycznego” J. Piłsudski był związany z medycyną 

i medykami.

   Dr n. med. Magdalena Grassmann, kierownik Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przedstawiła miejsce bliskie J. Piłsudskiemu: Druskienniki – 

ulubione miejsce leczenia i odpoczynku Marszałka J. Piłsudskiego. Pacjent J. Piłsudski często i chętnie 

przebywał w jednym z najbardziej popularnych kurortów przedwojennej Polski, gdzie łagodny, ciepły klimat, 

leczenie i zabiegi lecznicze korzystnie wpływały na jego zdrowie i samopoczucie.

   Gość z Wilna dr n. med. Aistis Żalnora, kierownik Muzeum Medycyny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

Wileńskiego, wystąpił z ciekawym wykładem pt. Testament medyczny. Przedstawił historię badań mózgu 

Marszałka, który po jego śmierci przewieziono do Wilna w celu badań w Instytucie Badań Mózgu profesora 

Maksymiliana Rosego. Zaprezentował także jeden z nielicznych, dostępnych dziś egzemplarzy Atlasu Mózgu 

Józefa Piłsudskiego, który wzbudził żywe zainteresowanie uczestników spotkania. Dr Aistis Żalnora jest 

naukowcem – historykiem medycyny, zajmującym się rozwojem polskiej medycyny w II Rzeczpospolitej 

w Wilnie.



    W przerwie spotkania uczestnicy obejrzeli wystawę przygotowaną przez Bibliotekę Wojewódzką w Olsztynie, 

która zaprezentowała publikacje związane z Józefem Piłsudskim. Przedstawiony został także wyżej wspomniany 

egzemplarz monografii Mózg Józefa Piłsudskiego (Le cerveau de Joseph Piłsudski) pod redakcją

prof. Maksymiliana Rosego, znajdujący się na stałe w zbiorach Muzeum Historii Medycyny Uniwersytetu 

Wileńskiego.

     DRUGIE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ zgromadziło zainteresowanych tematyką lekarzy; cieszy 

udział młodych kolegów, pasjonatów historii. Żywa dyskusja, jaka wywiązała się wśród obecnych, potwierdziła, 

że osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego życiem i dokonaniami interesują się nie tylko historycy, ale również 

lekarze.

   Pani Agnieszka Warakomska-Poczobutt, dyrektor Biura Wojewody, przekazała adres w imieniu wojewody 

warmińsko-mazurskiego i wyraziła zainteresowanie organizacją TRZECIEGO SPOTKANIA MEDYKÓW 

Z HISTORIĄ w bieżącym roku z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości.

 dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz


