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9 Ustanowienie konkursu im. S.B. Lindego. Rola Ludwiki Góreckiej [w:] Halina Ho-
rodyska: Dzieje konkursu leksykograficznego im. Samuela Bogumiła Lindego. 
1876-1922. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 1989 s. 29-43 

10 Szczegółowa historia konkursu jest przedstawiona w książce: Halina Horodyska: 
Dzieje konkursu leksykograficznego im. Samuela Bogumiła Lindego. 1876-1922. Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 1989, s. 304. 

Halina Horodyska 
Warszawa 

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
PN. LEKARZE POLSCY NA SYBERII OD XVIII DO XX WIEKU 

ZORGANIZOWANEJ DZIĘKI FINANSOWEJ POMOCY 
URZĘDU MIASTA ŁODZI 

Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach od 29 do 31 października 2007 r. 
w pomieszczeniach Instytutu Medycyny Pracy przy ul. Św. Teresy 8. Patronat 
Honorowy nad Konferencją objął Prezydent Miasta Łodzi pan dr Jerzy Kropi-
wnicki. Konferencję zorganizowały następujące instytucje: 

1. Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytewtu Medycz-
nego w Łodzi; 

2. Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji; 
3. Komisja Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był JM Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński. 
Spiritus movens Konferencji, czyli główny jej inspirator i realizator - prof. 

dr hab. med. Jerzy Supady - sprawował de facto funkcję koordynatora wszel-
kich poczynań związanych z organizacją spotkania, przewodząc Komitetowi Or-
ganizacyjnemu. Poza tym do Komitetu Organizacyjnego weszli w charakterze 
wiceprzewodniczących profesorowie: Zbigniew Wójcik z Warszawy i Antoni 
Kuczyński z Wrocławia oraz członkowie: Bożena Kuzara, mgr Marta Miśkie-
wicz i mgr Piotr Machlański (związani z Katedrą i Zakładem Historii Medycy-
ny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). 

Problematyka Konferencji obejmowała następujące bloki zagadnień tema-
tycznych: 

1. Lekarze polscy na Syberii jako więźniowie i zesłańcy; 
2. Lekarze polscy pracujący dobrowolnie na Syberii; 
3. Lekarze polscy w armii rosyjskiej; 
4. Lekarze polscy biorący udział w badaniach i rozwoju cywilizacyjnym 

Syberii; 
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5. Lekarze polscy w Armii gen. Władysława Andersa. 
Dwudniowy program obrad uwzględnił 32 referaty, w tym wystąpienia goś-

ci z Rosji wygłaszane przede wszystkim w auli Instytutu Medycyny Pracy. 
Ramowy plan konferencji obejmował uroczystość inauguracyjną z udziałem 

Prezydenta Miasta Łodzi, w zastępstwie którego przybyła do Instytutu Medycy-
ny Pracy pani Wiceprezydent Miasta Łodzi Halina Rosiak, oraz JM Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pana prof. Andrzeja Lewińskiego. Organi-
zatorzy zaprosili na inauguracją łódzkiego duszpasterza akademickiego ks. Paw-
ła Sudowskiego prezesa „Wspólnoty Polskiej" prof. Andrzeja Stelmachowskie-
go oraz dyrektora Instytutu Medycyny Pracy prof. Konrada Rydzyńskiego; dwaj 
ostatni panowie z powodu rozlicznych obowiązków nie zaszczycili swą obe-
cnością uroczystości otwarcia Konferencji Po powitaniu gości przez prof. Jerze-
go Supady'ego wygłosili kolejno okolicznościowe przemówienia: Wiceprezy-
dent Miasta Łodzi pani Halina Rosiak, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi prof. Andrzej Lewiński, duszpasterz akademicki ks. Paweł Sudowski, 
prof. Zbigniew Wójcik oraz prof. Antoni Kuczyński. Poza tym Wiceprezydent 
Miasta Łodzi Halina Rosiak i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. 
Andrzej Lewiński złożyli na ręce prof. Jerzego Supady'ego pisemne pozdrowie-
nia dla uczestników Konferencji oraz wyrazy uznania dla jej organizatorów. 

W pierwszym dniu obrad (29 października) odbyły się dwie sesje naukowe. 
Pierwszą prowadził prof. Tadeusz Brzeziński, drugą prof. Antoni Kuczyński. 
Drugi dzień obrad (30 października) podzielony był na trzy sesje, którym prze-
wodniczyli kolejno profesorowie: Zbigniew Wójcik z Warszawy, Roman 
Meissner z Poznania, Jerzy Supady z Łodzi i Albin Głowacki z Łodzi. 

Uczestników konferencji, którzy przyjechali do Łodzi, zakwaterowano w In-
stytucie Medycyny Pracy. Tamże serwowano dla nich posiłki trzy razy dziennie 
(śniadanie, obiad, kolacja), a w przerwach obrad przygotowywano kawę, her-
batę i ciastka. 

Wszyscy uczestnicy konferencji obdarowani zostali materiałami promujący-
mi miasto Łódź i łódzki Uniwersytet Medyczny. Posiadający znaczne walory 
edytorskie, wydrukowany na kredowym papierze program Konferencji zawierał 
na stronie tytułowej herb m. Łodzi oraz informację, iż „Międzynarodowa Kon-
ferencja Lekarze polscy na Syberii od XVIII do XX wieku zorganizowana (zosta-
ła - J.S.) dzięki finasowej pomocy Urzędu Miasta Łodzi". Wewnątrz broszurki 
programu zamieszczono dwa wiersze więźniarki GUŁagu, poetki Beaty Obe-
rtyńskiej (Gwiazda Polarna, Suplikacje) oraz fotografię więźniów i mapkę Sy-
berii. Ponadto na Sali obrad (aula) zawieszono wykonany przez artystę plastyka 
pionowy transparent z napisem informującym o nazwie i dacie Konferencji, za-
opatrzony również w herb m. Łodzi. 

Kolejnym przedsięwzięciem promocyjnym Łodzi była uroczysta kolacja (29 
października, godz. 20°°) w zabytkowych wnętrzach bardzo eleganckiej restauracji 
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pn. „Klub Spadkobierców" przy ul. Piotrkowskiej 77, poprzedzona pamiątkową 
fotografią w wykonaniu artysty fotografika w stroju z la belle epoque. 

Podobne intencje promocyjne przyświecały organizatorom Konferencji, 
którzy jej uczestników zaprosili na autokarową wycieczką z profesjonalnym 
przewodnikiem po Łodzi w dniu 31 października br. Trwające 5 godzin zwie-
dzanie miasta uwzględniło w swoim programie m.in. Cmentarz Żydowski, pałac 
fabrykanta Poznańskiego, Manufakturę, pałac fabrykanta Kindermana, Muzeum 
Kinematografii w pałacu fabrykanta Scheiblera, Stare Miasto, Plac Wolności, 
fragment ulicy Piotrkowskiej, ciągi ulic m.in. Narutowicza, Gdańskiej Zachod-
niej, Zielonej, al. Kościuszki, Wojska Polskiego. Poza tym zaprezentowano goś-
ciom niektóre skupiska miejskiej zieleni, m.in. parki im. Matejki, Moniuszki, 
Staszica, Poniatowskiego, a także łódzkie dworce (Fabryczny i Kaliski) i kościo-
ły (m.in. Katedrę). Pokazano również ciekawe przykłady łódzkiej architektury 
fabrycznej przełomu XIX i XX wieku. Powrót do Instytutu Medycyny Pracy 
wiódł ulicą Rokicińską oraz alejami Piłsudskiego i Włókniarzy. 

Na zakończenie organizatorzy Konferencji obdarowali przybyłych do Łodzi 
gości publikacjami książkowymi nt. dziejów łódzkiej opieki zdrowotnej autor-
stwa prof. Jerzego Supady'cgo. 

Uczestnicy Konferencji bardzo chwalili jej wysoki poziom merytoryczny 
(naukowy) oraz aspekt organizacyjny spotkania. Zaskoczeni byli urodą miasta, 
którego albo nie znali, albo znali bardzo powierzchownie. Komplementy będące 
udziałem wszystkich gości, stanowiły dla organizatorów wspaniałą nagrodę za 
realizację pomysłu Konferencji i trudy z nią związane. 

Konferencja znalazła znaczny wydźwięk w lokalnych mediach. Mówiono 
0 niej w łódzkiej audycji telewizyjnej, w miejscowych rozgłośniach radiowych 
oraz w lokalnej prasie („Dziennik Łódzki", „Express Łódzki") opublikowano in-
formacje na jej temat. Organizatorzy wysłali sprawozdania z Konferencji do kil-
ku ogólnokrajowych czasopism naukowych („Przegląd Wschodni", „Zesła-
niec", „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny", „Kwartalnik Historii Nauki 
1 Techniki"). 

Referaty wygłoszone na Konferencji zostaną w najbliższym czasic ogłoszo-
ne w fonnie publikacji książkowej. 

Łódź, 5 listopada 2007 r. 

Jerzy Supady 
Łódź 


