
  
„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, 

nie jest godzien szacunku teraźniejszości 

ani prawa do przyszłości” 

 

Józef Piłsudski 

 

 

 

 

 
 Pan/Pani 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
 
 
 
Szanowny Państwo, 
 
 

W 2018 roku świętujemy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
To, między innymi, geniusz Marszałka Józefa Piłsudskiego sprawił, że po 123 latach 
Polacy odzyskali własne państwo. 

Różne drogi wiodły do niepodległości, każdą z nich podążali polscy lekarze-
oficerowie, którzy ramię w ramię z wojskiem walczyli o Niepodległą. 
 

Aby uczcić 100 lecie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, ale też 
przedstawić niebagatelną rolę, wysiłek lekarzy-oficerów, przywołać ich  pamięć i oddać 
należny szacunek, Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny zaprasza 
do Olsztyna na III Spotkanie Medyków z Historią. Tematem wiodącym będzie „Udział 
lekarzy w walce o Niepodległą”.  

Zapraszamy koleżanki i kolegów lekarzy do udziału w Konferencji Historycznej, 
która odbędzie się w dniach 9 - 10 listopada 2018 roku w Olsztynie. Prosimy 
o poinformowanie i zainteresowanie powyższym wydarzeniem członków Państwa Izby 
Lekarskiej.  
 
Zamanifestujmy swoją radość z odzyskania niepodległości. Zapraszamy. 
 
 
 

Przewodniczący Ośrodka Historii 
Warmińsko-Mazurskiej Medycyny 

 

dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz 

Prezes ORL 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej 

 

lek. dent. Anna Lella 
 
  



   

 

III SPOTKANIE  MEDYKÓW  Z  HISTORIĄ 
 

„LEKARZE  W  WALCE  O  NIEPODLEGŁĄ” 
OLSZTYN,  9 – 10  listopada  2018 r. 

 
 
 
 
KOLEŻANKI  I  KOLEDZY, 
 
 

Ośrodek Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny serdecznie  zaprasza  
do  udziału  w  Konferencji Historycznej: „Lekarze  w  walce  o  Niepodległą”,  która  
odbędzie  się  w  dniach  9 – 10  listopada  2018  roku  w  Izbie  Lekarskiej  w  Olsztynie. 
       Konferencja  zostanie  zorganizowana  z  okazji  100-tnej  rocznicy  odzyskania  
niepodległości.  Poświęcona  będzie  lekarzom  i  ich  roli  w  odzyskaniu  przez  Polskę  
niezależności  i  suwerenności  po  latach  zaborów.   
       
Tematy  sesji  naukowych  to  m.in.: 

 lekarze  okresu  1914 – 1920,  praca  zawodowa,  działalność  społeczno – 
polityczna, 

 organizacja  medycyny  w ówczesnym  czasie, 
 lekarze  na  polu  walki, 
 ośrodki  kształcenia lekarzy, 
 lekarze  w  świecie  polityki. 

 
Zapraszamy do udziału, również poprzez zaprezentowanie referatu i dyskusji. 
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zostaną przesłane zainteresowanym. 
 
 
 

Przewodniczący Ośrodka Historii 
Warmińsko-Mazurskiej Medycyny 

 
dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz 

Prezes ORL 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej 

 
lek. dent. Anna Lella 

 

 

 

  



FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

Konferencji: ”Lekarze w Walce o Niepodległą” 

9 – 10 listopada 2018 roku, Olsztyn 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy 

 

……………………………………………………………………………………. 

Okręgowa Izba Lekarska / Uczelnia 

 

……………………………………………………………………………………. 

Adres Izby Lekarskiej / Uczelni 

 

……………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji i kontaktu 

 

……………………………………………………………………………………. 

Tel./ e-mail 

 

……………………………………………………………………………………. 

Tytuł wystąpienia 

 

……………………………………………………………………………………. 

Streszczenie (pół strony) 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 czerwca 2018 r.  

drogą mailową: olsztyn@hipokrates.org lub pod adres siedziby Izby Lekarskiej. 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące konferencji: 

 

 dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz: 

kom. 603 592 130 lub z.trusewicz@wp.pl 

 

 Bożena Pątkowska: kom. 609 690 466 lub olsztyn@hipokrates.org 
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