


Sprawozdanie z konferencji „Pielęgniarstwo polskie na przełomie 
wieków - 50 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego" 
-Warszawa, 15.09.2007 

Obchody 50-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zain-
augurowano 15 IX 2007 roku Mszą św. celebrowaną przez kapelana 
krajowego Służby Zdrowia i wielkiego przyjaciela pielęgniarek ks. 
Józefa Jachimczaka. Msza odbyła się w kościele św. Jakuba przy pl. 
Narutowicza w Warszawie. Dalsze uroczystości odbyły się w auli 
Akademii Medycznej przy ul. Żwirki i Wigury. Po wprowadzeniu 
siedmiu pocztów sztandarowych, różnych formacji pielęgniarskich 
i odśpiewaniu hymnu pielęgniarskiego: 

„ W świat niesiemy swe serca gorące, najpiękniejszą 
głosimy ideę... " 
rozpoczęła się część merytoryczna Międzynarodowej Konferencji 

Naukowo-Szkoleniowej, zatytułowanej: „Pielęgniarstwo polskie na 
przełomie wieków - 50 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego". 
W kolejnych wystąpieniach prelegentów przypomniano jego dzieje 
i początek utworzenia w 1957 roku jako kontynuację Polskiego Sto-
warzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Polskie Towarzystwo Pielę-
gniarskie to pierwsza samorządna organizacja polskich pielęgniarek, 
przyjęta w 1925 roku do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN). 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek jest towarzystwem naukowym, 
posiadającym osobowość prawną. Od 1961 roku reprezentuje Polskę 
w Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek, a od 1979 roku jest człon-
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kiem Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych. Realizuje zale-
cenia ICN w zakresie kształcenia, doskonalenia i uregulowań w za-
wodzie pielęgniarskim. 

Na szczególną uwagę zasługuje inauguracyjny referat p. Krysty-
ny Wolskiej-Lipiec, ukazujący Polskie Towarzystwo Pielęgniarek na 
tle historycznym. Zostały przywołane w nim wybitne postaci w za-
wodzie pielęgniarskim. W dalszej części uroczystości nie zabrakło 
także wystąpień gości, m.in. Annette Kennedy, Barbary Dobrowol-
skiej, Grażyny Wójcik, Zofii Sienkiewicz, Ireny Wroński ej, Doroty 
Kilańskiej i innych. Wśród odznaczonych znalazła się senator Janina 
Fetlińska, która została uhonorowana złotą odznaką Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego. Konferencji towarzyszyły wystawy: „Po-
koleniowe wzorce pielęgniarek polskich" - stworzona przez Główną 
Komisję Historyczną PTP oraz druga, zatytułowana „Twórczość pie-
lęgniarek". 

Patronat medialny nad konferencją objęły: „Magazyn Pielęgniar-
ki i Położnej", „Problemy pielęgniarstwa", „Pielęgniarka i Położ-
na", TVP 3, „Radio dla Ciebie", „Oriflame". Organizatorem Konfe-
rencji „Pielęgniarstwo Polskie na przełomie wieków - 50 lat PTP" 
był Zarząd Główny PTP, Wydział Nauki o Zdrowiu Akademii Me-
dycznej w Warszawie oraz Delpol. 

Patronat honorowy sprawowali senator obecnej kadencji Janina 
Fetlińska, Minister Zdrowia Zbigniew Religia, Marszałek woj. ma-
zowieckiego Adam Struzik, Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz oraz goście zagraniczni: Annette Kennedy - Przewod-
nicząca Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek, Hikoro 
Minami - Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. 

Celem Konferencji było uhonorowanie ważnych postaci w pielę-
gniarstwie oraz ukazanie wzorców zawodowych, godnych naślado-
wania. Poruszane tematy miały skłonić do przemyśleń i „przenieść 
nas choć na chwilę" w minione czasy, sięgając do historii i pierwo-
wzorów. Przypomniały trudne czasy, ale i niezłomność oraz pełną 
pasji postawę pielęgniarek. 

Konferencja odbyła się w miłej, serdecznej i przyjacielskiej at-
mosferze, jaką mogły stworzyć tylko polskie pielęgniarki ale i zapro-
szeni goście. 

Marek Rafalski 
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