PIERWSZE
SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ

Siedemdziesiąt lat temu przybyli do Olsztyna
oraz innych miejscowości Warmii i Mazur
lekarze wileńscy.
By wyrazić szacunek i oddać honor
pionierom medycyny oraz lepiej poznać nasze
zawodowe „korzenie”

serdecznie zapraszamy
na

PIERWSZE
SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ
„Lekarze wileńscy pionierzy medycyny w Olsztynie”

w dniu 17 września 2016 o godz. 10.30
do Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej

lek. Zygmunt Trusewicz

lek. Marek Zabłocki

Członek Okręgowej Rady Lekarskiej

Prezes ORL

i Ośrodka Historycznego

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

Naczelnej Rady

PROGRAM SPOTKANIA
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
„Wilno i Wileńszczyzna między II RP imperium stalinowskim”

dr hab. Witold Gieszczyński, prof. UWM
„ Przesiedlenie ludności Polski z Kresów Wschodnich RP
w świetle umów polsko-sowieckich w latach
1944-1948”

dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM
„Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie”

Dr Daniel Lipski

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie
PRZERWA

PREZENTACJA WYSTAW TOWARZYSZĄCYCH
Wystąpienie przedstawiciela Polskiego
Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM
„Doktor Kalinowska-Ankudowicz prekursorka
warmińko-mazurskiej reumatologii”

lek. dent. Leszek Dudziński
„Wspomnienie o doktorze Zdzisławie Kostrzewskim”

lek. Zygmunt Trusewicz
„Chirurdzy wileńscy w powojennym Olsztynie”

Przewidujemy zakończenie spotkania około godziny 14.00

Główna Biblioteka Lekarska
zaprezentuje wystawę
„Medycyna wileńska w II Rzeczpospolitej”
a lekarze
z Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie
przedstawią wystawę fotograficzną
„Wileńskie szpitale wczoraj i dziś”.

PIERWSZE
SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości
ani prawa do przeszłości”
JÓZEF PIŁSUDSKI.

Rozstrzygnięcia II wojny światowej zmieniły losy mieszkańców Wileńszczyzny i Prus Wschodnich. Jedni
i drudzy zmuszeni byli podjąć, jakże trudne dla każdego człowieka decyzje, o przyszłości swojej i najbliższej
rodziny. Tym bardziej, że to co było przed nimi, było nieznane, zupełnie nowe i inne. Począwszy od „dachu nad
głową” po możliwości pracy i rozwoju zawodowego
Siedemdziesiąt lat temu przybyli do Olsztyna oraz innych miejscowości Warmii i Mazur lekarze wileńscy.
By wyrazić szacunek i oddać honor pionierom medycyny, oraz lepiej poznać nasze zawodowe „korzenie” w dniu
17 września 2016 roku odbyło się PIERWSZE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ „Lekarze wileńscy
pionierzy medycyny w Olsztynie”
Spotkanie rozpoczęły wystąpienia profesorów – historyków Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego – Pana Dziekana prof. Andrzeja Szmyta, prof. Witolda Gieszczyńskiego i prof. Romana
Jurkowskiego, którzy wprowadzili obecnych w zawiłości historyczne tego okresu i wspomnieli dzieje
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
W pierwszej części wystąpił również dr Daniel Lipski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.
W części drugiej spotkania w interesujący, wzruszający sposób przedstawiono sylwetki lekarzy, pionierów
służby zdrowia w powojennym Olsztynie. Profesor Maria Ankudowicz-Bieńkowska wspomniała swoją matkę –
dr Kalinowską-Ankudowicz, dr Leszek Dudziński – doktora Zdzisława Kostrzewskiego a dr Zygmunt Trusewicz
– wileńskich chirurgów – dr Jana Janowicza, Jana Rymiana, Mieczysława Pimpickiego oraz Floriana
Piotrowskiego. Również w tej części wystąpił dr Dariusz Żybort, który opowiedział o zaangażowaniu Polskiego
Stowarzyszenia Medycznego w odnowienie (odrestaurowanie) grobów polskich lekarzy na Wileńskiej Rosie.
W przerwie spotkania, uczestnicy obejrzeli wystawy: fotograficzną „ Miejsca znane i bliskie wileńskim
lekarzom pionierom olsztyńskiej medycyny” przygotowaną przez dr Daniela Lipskiego z Wilna i dr Zygmunta
Trusewicza oraz wystawę „Medycyna wileńska w II Rzeczpospolitej” udostępnioną przez Główną Bibliotekę
Lekarską. Niezwykle interesującym eksponatem okazał się oryginalny dyplom dr wszechnauk medycznych
dr Jana Janowicza udostępniony dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur Pani Elżbiety Jelińskiej.
W PIERWSZYM SPOTKANIU MEDYKÓW Z HISTORIĄ uczestniczyli koledzy lekarze, przedstawiciele
samorządów medycznych. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin,
Zastępca Prezydenta Olsztyna Pan Jarosław Słoma, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Pani
A n n a K r a k o w i ń s k a , d y r e k t o r B i b l i o t e k i Wo j e w ó d z k i e j P a n A n d r z e j M a r c i n k i e w i c z .
PIERWSZE SPOTKANIE MEDYKÓW Z HISTORIĄ stało się znakomitą okazją by nawiązać współpracę
z Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie, rozpoczęło ją uroczyście podpisana Deklaracja przez prezesa
W-M IL dr Marka Zabłockiego i prezesa PSM dr Daniela Lipskiego
Wyrażam podziękowanie wszystkim uczestnikom PIERWSZEGO SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ
i osobom, które zaangażowały się by, jakże wymowna dla nas Polaków data 17 września, była dniem
szczególnym w naszej Izbie Lekarskiej.
Uznanie i ciepłe opinie jakie otrzymałem po spotkaniu zachęcają do kontynuowania kolejnych SPOTKAŃ
MEDYKÓW Z HISTORIĄ.

