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VI ŚWIATOWY KONGRES POLONII MEDYCZNEJ  

Częstochowa, 21–24 czerwca 2006 r. 

Polacy przebywający za granicą, prowadzący działalność w różnych obszarach i dziedzinach 
życia, skupieni w różnych organizacjach społecznych, zawodowych i charytatywnych w krajach ich 
przebywania, coraz częściej poszukują nowych form rozwijania prowadzonej działalności. Po 1989 r. 
Polonia światowa poszukiwała właściwej formuły i motywacji przebywania zagranicą. Wiele fede-
racji i organizacji skupiających inne, mniejsze, musiało uporać się z odpowiedzią na pytanie: w jaki 
sposób prowadzić działalność, żeby nie była ona wegetacją, lecz żywą współpracą będącą pomocą i 
wsparciem dla innych. 

Środowisko medyczne Polonii światowej składa się w dużej mierze z osób aktywnych zawo-
dowo o imponujących wynikach naukowych i zawodowych w krajach przebywania. Wielu z nich 
uczestniczy w działalności Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Jedną z cennych inicja-
tyw podejmowanych od kilku lat jest organizowanie Kongresów Polonii Medycznej cieszących się 
wysokim prestiżem w środowisku medycznym w Polsce i zagranicą. Ostatni VI Kongres odbył się 
w Częstochowie (po raz 4 w tym mieście) 21–24 czerwca 2006 r. Tym razem w składzie organizato-
rów znalazły się głównie takie organizacje, jak: Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, 
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie, Naczelna Rada Lekarska, Urząd Miasta Częstochowy, 
Polskie Towarzystwo Lekarskie. Patronat honorowy nad kongresem przyjęli: prymas Polski kard. 
Józef Glemp oraz marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W komitecie honorowym znaleźli się 
m.in.: Zbigniew Religa – minister zdrowia i opieki społecznej, Konstanty Radziwiłł – prezes Na-
czelnej Izby Lekarskiej oraz Andrzej Stelmachowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
Komitet naukowy składał się z wybitnych przedstawicieli polonijnego świata nauki różnych dzie-
dzin nauk medycznych, jak kardiologia, kardiochirurgia, traumatologia, onkologia, okulistyka, 
stomatologia, anestezjologia, choroby wewnętrzne oraz etyka. 

W celu udokumentowania tak cennej inicjatywy oraz możliwości korzystania z jej owoców, 
utworzono stronę internetową www.kongrespoloniimedycznej.pl oraz wydano, profesjonalnie opra-
cowaną broszurę, zawierająca wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kongresu. 

VI Kongres Polonii Medycznej jako myśl przewodnią przyjął temat: „Plagi naszych czasów: 
choroby układu krążenia, nowotwory, wypadki”. Uroczyste rozpoczęcie nastąpiło w Bazylice Ja-
snogórskiej. Mszę św. w intencji ojczyzny i Polonii medycznej sprawowali: arcybiskup metropolita 
łódzki Władysław Ziółek, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Służby Zdrowia, i arcybiskup 
metropolita częstochowski Stanisław Nowak oraz towarzyszący im koncelebranci. Następnie doko-
nano uroczystego otwarcia kongresu w gmachu Filharmonii Częstochowskiej. Wykład inauguracyj-
ny wygłosił prof. T. Maliński z Ohio University pt.: „Zastosowanie nanomedycyny w chorobach 
układów: sercowo-naczyniowego i nerwowego”. Po wstępnej części inauguracyjnej odbył się uro-
czysty koncert. Następnego dnia uczestnicy kongresu spotkali się w budynku Akademii Polonijnej, 
aby rozpocząć uczestniczenie w części naukowej składającej się z piętnastu sesji. Wykład przewod-
ni do sesji etycznej wygłosił ks. prof. A. Szostek pt.: „Cywilizacja życia i miłości”, temat dyskusji: 
„Ekonomia a cywilizacja życia i miłości w medycynie” jako moderatorzy prowadzili: J. Borowiec 
(Szwecja), Z. Chłap (Polska), B. Orawiec (USA), J. Grabski (Niemcy), K. Radziwiłł (Polska), A. 
Szostek (Polska). Sesja kardiologiczna była przeprowadzona na podstawie tematu: „Współczesne 
standardy w profilaktyce, diagnostyce i terapii”. Moderatorami dyskusji byli: A. Bochenek (Polska), 
B. Orawiec (USA), L. Poloński (Polska), M. Sochański (USA). Sesja traumatologiczna odbywała 
się pod identycznym tematem wiodącym co poprzednia, a jej moderatorami byli: J. Andres (Polska), 
J. Dzielicki (Polska), J. Jakubaszko (Polska), S. Zemankiewicz (USA). Sesja onkologiczna, jako 
kontynuacja poprzednich spotkań, prowadzona była przez: B. Maciejewskiego (Polska), M. Nowac-
kiego (Polska), M. Rudnickiego (USA), D. Sońta-Jakimczyk (Polska). Spotkanie popołudniowe 
otworzyła sesja traumologiczna pt.: „Wypadkowość związana z ruchem drogowym i środkami ko-
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munikacji; sytuacja w Polsce a w tle międzynarodowe rozwiązania”, a jej moderatorami byli: J. 
Bohosiewicz (Polska), J. Borowiec (Szwecja), J. Jakubaszko (Polska), J. Karski (Polska), S. Ze-
mankiewicz (USA). Wzięli w niej udział także przedstawiciele przemysłu, Ministerstwa Komunika-
cji i Policji. Następnie odbyła się sesja wolnych doniesień pt.: „Współczesne standardy w profilak-
tyce, diagnostyce i terapii w różnych specjalnościach.” Prowadzili ją: L. Pączek (Polska), M. Rud-
nicki (USA), A. Szczeklik (Polska). Następna sesja onkologiczna pt.: „Wybrane, szczególnie aktu-
alne zagadnienia onkologiczne” prowadzona była przez: B. Jarząba (Polska), M. Krzakowskiego 
(Polska), W. Zatońskiego (Polska). Sesja informatyczna pt.: „Komputeryzacja i internet w medycynie 
– przyjaciel czy wróg?” prowadzona była przez J. Bodziony (Polska) i J. Woy-Wojciechowskiego. 
Trzeci dzień kongresu był kontynuacją naukowych rozważań. Otworzyła go sesja okulistyczna na 
temat: „Problemy naczyniowe w okulistyce; Fundacja Słoneczny Horyzont na rzecz rozwoju okuli-
styki”. Patronat naukowy nad tą inicjatywą przyjęli J. Kański (Wlk. Brytania), W. Romaniuk (Pol-
ska). Kolejna sesja to sesja stomatologiczna pt.: „Współczesne kierunki w leczeniu chorób przyzę-
bia”, której moderatorowi zostali: J. Banach (Polska), J. Sadlak-Nowicka (Polska), M. Ziętek (Pol-
ska). Z kolei przyszedł czas na kolejną sesję wolnych doniesień nazwaną technicznie: „Wybrane 
aktualne problemy w różnych specjalnościach”, którą poprowadzili: S. Golec (USA), M. Koczorow-
ska (Kanada), S. Raczek (USA). Po przerwie obiadowej kontynuowano sesję okulistyczną (dla 
chętnych). Równolegle odbyło się posiedzenie robocze Rady Federacji Polonijnych Organizacji 
Medycznych. Także po południu w gmachu Politechniki Częstochowskiej odbyła się wspólna sesja 
kardiologiczno-onkologiczno-traumatologiczna w ramach V Konferencji Naukowej Towarzystwa 
Lekarskiego Częstochowskiego o wiodącym temacie: „Plagi naszych czasów – co nowego w dia-
gnostyce i terapii”. Wygłoszono następujące referaty: M. Pasowicz (Polska) „Nieinwazyjna diagno-
styka obrazowa tętnic wieńcowych (MSCT) – ocena ryzyka zawału serca”; G. Wójcik („Kardiolo-
giczny rezonans magnetyczny – CMR”; A. Bochenek (Polska) „Chirurgia naczyń wieńcowych w 
obliczu dynamicznie rozwijającej się kardiologii inwazyjnej – operowa czy stentowa?”; M. Cisow-
ski (Polska) „Transmisja z I Kliniki Kardiochirurgii w Katowicach – operacja hybrydowa – mało-
inwazyjny zabieg pomostowania LAD z użyciem techniki wideoskopowej i robota asystującego (E-
ACAB)”; J. Sadowski, K. Bartuś (Polska) „Nowe możliwości chirurgicznego leczenia wad zastawki 
aortalnej” – transmisja ze Szpitala Jana Pawła II w Krakowie – operacja wszczepienia zastawki 
serca aortalnej bezszwowej; L. Poloński (Polska) „Co nowego w leczeniu ostrych zespołów wień-
cowych” – transmisja z pracowni hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – 
zabiegi: A. Stys (USA), M. Gąsior (Polska), B. Orawiec (USA), K. Wilczek (Polska); P. Buszman 
(Polska) „Aterektomia tętnic obwodowych Fox Hollow” – transmisja z Polsko-Amerykańskiej Kli-
niki Serca w Ustroniu – zabieg aterektomii tętnic kończyn dolnych wykonał R.S. Kiesz (USA); P. 
Kasprzak (Niemcy) „Stent vs leczenie operacyjne zwężeń tętnic szyjnych w profilaktyce udaru 
mózgu”; R. Krajewski „Interdyscyplinarna operacja nowotworów podstawy czaszki” – transmisja z 
Instytutu Onkologii w Warszawie; B. Jarząb (Polska) „Zastosowanie mikromacierzy DNA w onko-
logii”; J. Bohosiewicz (Polska), J. Osemlak (Polska) „Organizacja dla dzieci poszkodowanych w 
wypadkach”. W czwartym dniu kongresu sesje naukowe trwały do południa. Sesja etyczna, w której 
uczestniczyli przewodniczący komisji etycznych okręgowych grup lekarskich, poświęcona była 
tematowi: „Etyczne wyzwania medycyny XXI w”. Moderatorami byli: Z. Chłap (Polska), J. Grabski 
(Niemcy), M. Jeleń (Polska), J. Woy-Wojciechowski (Polska). Sesja kardiologiczna pt.: „Wybrane 
szczególnie aktualne zagadnienia kardiologiczne”, prowadzona była przez: W. Banasiaka (Polska), 
P. Podolca (Polska), J. Sadowskiego (Polska). Równolegle zorganizowano Sejmik Polonii Medycz-
nej nt.: „Przyszłość polonijnego ruchu medycznego” prowadzony przez M. Świtalskiego (Polska) i 
T. Borg (Szwecja). 

Kongres Polonii Medycznej był wspaniałą okazją do wymiany myśli i doświadczeń, ale także 
do pogłębienia znajomości i skorzystania z wielu dodatkowych imprez kulturalno-rozrywkowych 
przygotowanych przez organizatorów. Można było wziąć udział w wycieczce do Koszęcina, pod-
czas której istniała możliwość zwiedzenia kompleksu pałacowo-parkowego, w którym mieści się 
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siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, a wieczorem organizatorzy zaprosili chętnych na piknik 
folklorystyczny. Można było także zrelaksować się na wieczorze w klubie jazzowym „Paradoks”, 
często goszczącym znakomitych muzyków z całego świata. Dla miłośników sportu przygotowano 
turnieje tenisa ziemnego, golfa (dla posiadaczy green cart), biegi przełajowe, pływanie oraz rajd 
rowerowy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Szczególną atrakcją dla wielu osób okazała się 
możliwość zwiedzenia wielu odrestaurowanych pomieszczeń i eksponatów muzealnych w klaszto-
rze Ojców Paulinów na Jasnej Górze. 

 
ks. Mariusz Chamarczuk SDB 

Salezjański Ośrodek Dokumentacji Duszpasterstwa (SODD),  
w Sztokholmie 

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM  
„PRAWA MNIEJSZOŚCI ETNICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ  

– STANDARDY I RZECZYWISTOŚĆ” 

Sztokholm, 23–24 września 2006 r. 

Debata publiczna na temat kształtu Unii Europejskiej zatacza coraz szersze kręgi. Przeróżne 
środowiska naukowe i akademickie, komisje, zespoły robocze, stowarzyszenia, związki w poszcze-
gólnych państwach członkowskich aranżują i organizują sympozja, seminaria, dyskusje podejmują-
ce aktualne tematy dotyczące procesu tworzenia się Wspólnoty Europejskiej. 

W ramach inicjatyw propagowanych przez EU, 23–24 września 2006 r. w Sztokholmie, miało 
miejsce seminarium zorganizowane przez Kongres Polaków w Szwecji oraz Związek Dziennikarzy 
Polskich na Wschodzie, pt.: „Prawa mniejszości etnicznych w Unii Europejskiej – standardy i rzeczy-
wistość”. Spotkanie odbyło się w lokalach Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych w 
Sztokholmie. Organizatorzy zadbali o to, aby przed rozpoczęciem seminarium możliwie jak najwięcej 
informacji na jego temat dotarło do osób zainteresowanych. W tym celu utworzono specjalną stronę 
internetową www.polskakongressen.org/minority/ oraz wydano publikację zawierającą teksty refera-
tów oraz konwencje i uregulowania międzynarodowe, takie jak: Powszechna Deklaracja Praw Czło-
wieka, Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, Konwencja ramowa o ochro-
nie mniejszości narodowych, Europejska konwencja o obywatelstwie, Rezolucja Parlamentu Europej-
skiego w sprawie ochrony mniejszości i polityka walki z dyskryminacją w rozszerzonej Europie. 

Część oficjalną seminarium otworzył Michał Bieniasz, prezes Kongresu Polaków w Szwecji, 
redaktor naczelny pisma „Słowo Kongresu”, przywitał zebranych gości, zwłaszcza przedstawicieli 
władz Rzeczypospolitej Polskiej (ambasadora RP Michała Czyża, konsula generalnego Wiesława 
Scholza oraz Attaché Wojskowego), delegata Uniwersytetu w Uppsali (prof. Nillsa Ugglę), Parla-
mentu Europejskiego (eurodeputowanego Ryszarda Czarneckiego). Po oficjalnym rozpoczęciu 
nastąpiła część naukowa, którą rozpoczął M. Bieniasz, wygłaszając referat pt.: „Asymilacja, aliena-
cja, integracja”, w którym prelegent dokonał teoretycznego przeglądu i analizy zjawisk podanych w 
tytule wystąpienia, kładąc szczególny akcent na problem alienacji, dokonujący się coraz wyraźniej 
w różnych środowiskach mniejszości narodowych. Kolejny referat wygłosiła dr Magdalena Środa z 
Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Tożsamość i inność w demokracji”. Skoncentrowała się na 
trzech, wg prelegentki, najważniejszych perspektywach percepcji Inności oraz ujęciach problematy-
ki mniejszości w EU: perspektywie politycznej, filozoficznej i normatywnej. Z kolei prof. dr hab. 
Grzegorz Janusz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podjął temat „Prawa mniej-
szości narodowych w Polsce w dwa lata po wejściu do Unii Europejskiej”, prezentujący bogaty 


