


skich, wziąć udział w wycieczce do przepięknego parku w Wörlitz. 
Ze względu na toczące się wówczas kuluarowe dyskusje, znacze-
nie owych imprez miało także swój wymiar intelektualny. Gene-
ralnie rzecz biorąc konferencja w Wittenberdze należała niewąt-
pliwie do interesujących i bardzo dobrze zorganizowanych spot-
kań naukowych. 

Teresa Szkudaj 

Międzynarodowa Konferencja „Przeszłość zrozumieć - przy-
szłość kształtować". Krzyżowa, 14-16 września 2001 r. 

Z inicjatywy dr n. med. Włodzimierza Bednorza - wiceprezesa 
Naczelnej Rady Lekarskiej i przewodniczącego Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej, w dniach 14-16 września 2001 r. odbyła się Między-
narodowa Konferencja sąsiadujących ze sobą izb lekarskich: Dol-
nośląskiej Izby Lekarskiej i Saksońskiej Izby Lekarskiej. Mottem 
tego spotkania było: „Przeszłość zrozumieć - przyszłość kształto-
wać". Miejscem spotkania była Krzyżowa koło Świdnicy - sym-
boliczne miejsce pojednania polsko-niemieckiego, także miejsce 
oporu Niemców przeciwko Hitlerowi. Gościom z Saksonii zależało 
na spotkaniu właśnie tutaj. 

W konferencji uczestniczyło około 250 osób: lekarze, stoma-
tolodzy, profesorowie uczelni medycznych, historycy medycyny z 
Niemiec i Polski oraz przedstawiciele miejscowych władz oraz Mi-
nisterstwa Zdrowia. 

Sponsorami konferencji ze strony polskiej były: Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe Inter Polska S.A. oraz Przedsiębiorstwo Farma-
ceutyczne Jelfa S.A., ze strony niemieckiej: Unterstüztung bei 
der Hans-Neuffer-Stiftung, Inter Versicherung, Landeszahnärzte -
kammer Sachsen. 

Po południu 14 września, tuż przed uroczystym otwarciem 
konferencji, gości witał zespół muzyczny prezentując utwory 
kompozytorów polskich i niemieckich. Ceremonii otwarcia doko-
nali: przewodniczący Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu 
dr n. med. Włodzimierz Bednorz oraz Prezydent Saksońskiej 
Krajowej Izby Lekarskiej prof, dr med. Jan Schulze. Obie strony 
dokonały uroczystego wręczenia medali pamiątkowych oraz ob-
razów przedstawiających obecne gmachy obu izb lekarskich we 
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Wrocławiu i Dreźnie. Dr Włodzimierz Bednorz otrzymał wysokie 
odznaczenie Niemieckiej Izby Lekarskiej. Jest drugim obcokrajow-
cem posiadającym takie odznaczenie. Dr Włodzimierz Bednorz, peł-
niąc honoiy gospodarza, serdecznie przywitał wszystkich zgroma-
dzonych gości. Zwrócił uwagę na miejsce spotkania, w którym w 
1989 r. doszło do historycznego polsko-niemieckiego pojednania 
dokonanego przez Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla. Wy-
raził nadzieję, że spotkanie w Krzyżowej przyczyni się do dalszych 
kontaktów lekarskich, a także przybliży zagadnienia związane z 
transformacją systemu opieki zdrowotnej; wyraził chęć podtrzymy-
wania dalszej współpracy obu korporacji lekarskich Dolnośląskiej 
i Saksońskiej na gruncie zawodowym. Wejście Polski w struktury 
Unii Europejskiej umożliwi utworzenie wspólnego lobby na rzecz 
samorządu lekarskiego. Następnie głos zabrał Prezydent Saksoń-
skiej Krajowej Izby Lekarskiej prof, dr med. Jan Schulze. Wystą-
pienie to miało na celu podkreślenie wagi wspólnych rozmów i 
dyskusji dla obu regionów oraz ścisłej współpracy w procesie two-
rzenia i rozbudowy samorządu lekarskiego w Polsce i Saksonii. 
Spotkanie w pierwszym dniu zakończyło się uroczystą kolacją. 

W drugim dniu konferencji cała część przedpołudniowa po-
święcona była tematom historycznym, m.in. wspólnej pracy le-
karzy na terenie Dolnego Śląska. Referaty przedstawili m.in.: 

- prezydent Naczelnej Izby Lekarskiej w Niemczech prof. Jörg-
Dietrich Hoppe z Kolonii, 

- prezydent Saksońskiej Izby Lekarskiej prof, dr med. Jan 
Schulze z Drezna, 

- prof, dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok z Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, 

- prof, dr med. Albrecht Scholz z Uniwersytetu w Dreźnie, 
- mgr Teresa Szkudaj - Zbiory Specjalne Głównej Biblioteki 

Lekarskiej w warszawie, 
- dr n. med. Włodzimierz Bednorz z Dolnośląskiej Izby Lekar-

skiej we Wrocławiu. 
Z zainteresowaniem wysłuchano poszczególnych prelegentów 

mówiących o początkach samorządu lekarskiego w Saksonii, na 
Dolnym Śląsku i we Lwowie. 

Prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok z zakładu Humanisty-
cznych Nauk Lekarskich AM we Wrocławiu w swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na postać profesora Antoniego Cieszyńskiego -
twórcę polskiej stomatologii. Życie i działalność prof. A. Cieszyń-
skiego stanowią przykład przenikania się i wzajemnego wzboga-
cania kultur i myśli między przedstawicielami różnych narodo-
wości. 
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W kolejnym wystąpieniu prof. Albrecht Scholz szczegółowo 
omówił temat samorządności lekarskiej na Dolnym Śląsku przed 
II wojną światową, poczynając od zaczątków izb lekarskich. Jed-
ną z pierwszych na świecie była izba lekarska w Saksonii, z 
której wzorców korzystały inne izby lekarskie. Profesor nawiązał 
również do dużej roli Wrocławia, kształcącego wielu specjalistów. 
Tutaj rozwijało swą działalność śląskie stowarzyszenie lekarzy 
kierujące się własnym regulaminem zawodowym, własnym ko-
deksem i organami kontroli. Tworzone regulaminy lekarskie mia-
ły służyć uregulowaniu zawodów medycznych w państwie oraz 
wobec państwa. 

W następnym referacie mgr Teresa Szkudaj przedstawiła za-
sięg terytorialny Izby Lekarskiej Lwowskiej w początkowej fazie 
jej istnienia w zaborze austriackim oraz po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Zaakcentowała ogrom pracy i poświęcenia 
działaczy izb lekarskich oraz lekarskich stowarzyszeń społecz-
nych i naukowych w dążeniu do poprawy organizacji i jakości 
opieki medycznej, a także ochrony interesów lekarskich. Prele-
gentka zwróciła również uwagę na znaczenie lokalnych samorzą-
dów okresu międzywojennego, współpracujących z przedstawi-
cielami rządu nad wypracowaniem programu ochrony zdrowia w 
niepodległej Polsce, uwieńczonych ustawą o ustroju i zakresie 
działania izb lekarskich. W zakończeniu wskazała na znajdujący 
się w Zbiorach Specjalnych GBL zespół akt archiwalnych Izby 
Lekarskiej Lwowskiej. 

Podczas dłuższej przerwy między częścią historyczną a politycz-
ną organizatorzy z delegacjami Polski i Niemiec złożyli wieniec na 
grobie Jana Mikulicza-Radeckiego, patrona DIL - łączącego obie 
Izby. Odbyło się również spotkanie przedstawicieli izb stomatologi-
cznych saksońskiej i niemieckiej ze stomatologami z Dolnośląskiej 
Izby Lekarskiej. Stronę polską reprezentowali uczestniczący w kon-
ferencji stomatolodzy - członkowie Komisji Współpracy Międzynaro-
dowej NRL, wiceprzewodniczący OIL w Warszawie Ryszard Majko-
wski oraz wiceminister zdrowia Andrzej Ryś. Delegacji niemieckiej 
przewodniczył dr Joachim Lüddecke, prezes Saksońskiej Izby 
Stomatologicznej w Dreźnie. Rozmowy dotyczyły tematów kształce-
nia oraz wspólnych szkoleń stomatologów. 

Po południu przystąpiono do drugiej części obrad. W części 
polityczno-europejskiej wysłuchano dwóch referatów. Prof. dr 
Jorg-Dietrich Hoppe z Kolonii oraz dr Konstanty Radziwiłł - se-
kretarz Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie nawiązywali do obe-
cnej sytuacji izb i samorządów lekarskich. Skupili uwagę na wa-
runkach pracy we Wspólnej Europie. Prof. Hoppe nadmienił, że 
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15 IX 2001. Konferencja w Krzyżowej . Cześć 
historyczna. 
Za mównicą: prof. Albrecht Scholz - Uniwersytet 
Drezno. Instytut Historii Medycyny. Obok siedzi: prof, 
dr med. Jan Schulze z Drezna - Prezydent Saksońskiej 
Krajowej Izby Lekarskiej, dr n. med. Włodzimierz 
Bednorz - przewodniczący Dolnośląskie j Izby 
Lekarskiej, prof, dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok z AM 
we Wrocławiu, mgr Teresa Szkudaj - Zb. Spec. GBL. 
obok tłumacze 

Unia Europejska w ra-
mach nowej strategii 
zdrowotnej skłania się do 
ujednolicenia publicznych 
systemów opieki zdrowot-
nej w państwach Unii. 
Pewnym jest, że w przy-
szłości dojdzie do kon-
frontacji i konkurencji po-
między różnymi europej-
skimi systemami opieki 
zdrowotnej. 

Dr Konstanty Radziwiłł 
w swoim wystąpieniu poło-
żył główny nacisk na prze-
ciągający się czas negocja-
cji dotyczących procesu 
wchodzenia Polski do Unii 
Europejskiej. W dziedzinie opieki zdrowotnej, zdaniem dra K. Ra-
dziwiłła, poszerzenie Unii Europejskiej o Polskę będzie korzystne 
dla wszystkich stron. Konkurencyjność wymusi lepszą opiekę 
nad choiym. Migracja nie będzie problemem, obecnie zawód le-
karza przeżywa kryzys i jest mniej atrakcyjny niż dawniej. 

Sesję zakończyły wystąpienia wiceministra zdrowia dra An-
drzeja Rysia i profesora Egona Bahra z Berlina, wypowiadających 
się na temat dróg ku wspólnej przyszłości w zjednoczonej Euro-
pie. Mowa była o dostosowaniu prawa polskiego do przepisów 
Unijnych. Prof. E. Bahr stwierdził, że polityka wschodnia Niemiec 
nie powinna stanowić 
przeszkody w drodze ku 
wspólnej przyszłości. 
Członkostwo Polski w NA-
TO i przyjęcie jej do Unii 
Europejskiej otwiera taką 
możliwość. Profesor na za-
kończenie stwierdził, że 
jest jeszcze sporo proble-
mów, ale czy Niemcy 
zrozumieją szczególną rolę 
Polski w odniesieniu do 
krajów na wschód od Unii 
Europejskiej? Czy Polacy 
pojmą szczególne interesy 

Uroczyste wręczenie medali pamiątkowych. 
Od lewej : dr n. med. Włodz imierz Bednorz. 
przewodniczący DIL. w środku: Prezydent Saksońskiej 
Krajowej Izby Lekarskiej prof, dr Jan Schulze, przy 
mównicy: prof, dr Joerg-Dietrich Hoppe, prezydent 
Naczelnej Izby Lekarskiej w Niemczech 
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Europy w kontekście inte-
resów Ameryki?". Zakoń-
czył słowami: „Budowanie 
wspólnej przyszłości jest 
naszą wspólną szansą, 
której nie może stać na 
przeszkodzie przeszłość". 

W przerwie odbywały 
się jeszcze dyskusje pane-
lowe z przedstawicielami 
samorządów i polityków. 
Uroczysta kolacja połączo-
na ze „staropolskim wie-
czorem przy piwie" zakoń-
czyła drugi dzień konfe-
rencji. W programie pozo-
stał dzień trzeci, w którym 
zorganizowano wspólny 
wyjazd do Świdnicy na na-
bożeństwo w Kościele Po-

Przed mikrofonem prof. Egon Bahr 

koju połączone ze zwie-
dzaniem kościoła. 

Oceniając program od-
bytej konferencji należy 
podkreślić dobry klimat do 

dalszych rozmów i współpracy na gruncie obu środowisk lekar-
skich. Była to również możliwość spotkania wielu osób myślą-
cych perspektywicznie, z troską mówiących o przyszłym zawodzie 
lekarza w zjednoczonej Europie. 

„Staropolski wieczór przy piwie". Występy artystyczne. 
Przy stole goście z Niemiec 

Joanna Mackiewicz 

Konferencja „70-lecie utworzenia pierwszego szpitala onko-
logicznego w Wilnie", Wilno, 20 IX 2001 

Z inicjatywy Litewskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem, Litew-
skiego Centrum Onkologii w Santoiyszkach i Polskiego Stowarzy-
szenia Medycznego na Litwie odbyła się konferencja poświęcona 70 
rocznicy utworzenia pierwszego w Wilnie szpitala onkologicznego. 
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