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Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (SLP) we Lwowie zostało założone przy Towarzystwie
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (TKPZL) w marcu 1991 roku, przez grupę lekarzy: dr.
Adama Kokodyńskiego, d n.med. Ewelinę Hrycaj-Małanicz, śp. dr. Leonarda Pocieja i dr Helenę
Tarnawiecką.

Pierwsze zebranie Stowarzyszenia odbyło się 13 maja 1991 roku. 11 zebranych wówczas lekarzy
wybrało pierwszy zarząd oraz zatwierdziło główne cele i zadania organizacji. Pierwszym
prezesem Stowarzyszenia został doktor Adam Kokodyński, który pełnił tę funkcję przez cztery
lata.
Celem Stowarzyszenia była i jest integracja lekarzy - Polaków zamieszkałych we Lwowie i w
obwodzie lwowskim, systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych członków,
nawiązywanie kontaktów naukowo-zawodowych i koleżeńskich z polskimi lekarzami i
organizacjami medycznymi w Polsce i na świecie.
Obecnie Prezesem Stowarzyszenia jest doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz.
Dzialalnoscia Stowarzyszenia kieruje Zarzad, skladajacy sie z pieciu osob.
SLP we Lwowie jest medyczną organizacją społeczną, charytatywną i apolityczną.

Prezes SPL we Lwowie dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 50 członków. Wszyscy lekarze Stowarzyszenia zostali
wykształceni w dawnym Związku Sowieckim. Większość studiowała w różnych latach na
Lwowskim Uniwersytecie Medycznym. Członkami SLP we Lwowie są lekarze, którzy po
wojnie nie zdecydowali się na wyjazd do Polski, ale też ich następcy i uczniowie w zawodzie.
Wśród członków SLP są lekarze wielu specjalizacji. Dziś wielu z nich zajmuje różne
kierownicze stanowiska w zakładach opieki zdrowotnej we Lwowie.
Dewiza SLP we Lwowie brzmi: „Jesteśmy tyle warci, na ile pomagamy innym”. Głównym ich
zadaniem było i jest okazywanie charytatywnej pomocy medycznej ludziom chorym, samotnym
i starszym, których wśród rodaków we Lwowie jest wielu.
Zrzeszeni lekarze współdziałają z innymi organizacjami polskimi we Lwowie i na całej
Ukrainie. Aktywnie prowadzą szeroką działalność sanitarno-oświatową, prozdrowotną i
naukowo-popularną wśród społeczeństwa polskiego. Są to wykłady członków Stowarzyszenia

dla młodzieży szkół polskich, słuchaczy polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członków
TKPZL.

Od kwietnia 1997 roku SLP jest członkiem Federacji Polskich Organizacji Medycznych na
Obczyźnie

W ciągu 26 lat działalności polscy lekarze ze Lwowa nawiązali kontakty zawodowe i
koleżeńskie z lekarzami z Polski i całego świata, uczestnicząc aktywnie we wszystkich
dziewieciu Światowych Kongresach Polonii Medycznej, w tym w ostatnim, który odbył się w
2016 roku w Toruniu. Uczestniczyli również w Jubileuszach, Międzynarodowych
20 września 2009 roku dziesięciu członków SLP we Lwowie uczestniczyło w Międzynarodowej
Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie i
Okręgową Izbę Lekarską w Częstochowie na temat „Lwowska szkoła lekarska i jej wpływ na
rozwój medycyny lwowskiej”.
Członek lwowskiego Stowarzyszenia, dr Helena Tarnawiecka, wyglosilaw ykłady o nauczaniu
medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1661–1918 oraz o
lwowskiej szkole lekarskiej i jej tragicznych losach podczas II wojny światowej. Prezes
Stowarzyszenia dr Ewelina Hrycaj-Małanicz została odznaczona przez Częstochowskie
Towarzystwo Lekarskie Honorową Statuetką Biegańskiego.
Od dłuższego czasu SLP we Lwowie współdziała z Ośrodkiem Współpracy z Polonią Medyczną
Naczelnej Rady Lekarskiej, założonym z inicjatywy pierwszego prezesa odrodzonej NRL śp.
prof. Tadeusza Chruściela i kierowanym przez dlugie lata przez panią dr Bożenę
Pietrzykowską, dzięki czemu lekarze Stowarzyszenia korzystają ze stażów podyplomowych,
konferencji naukowych oraz mają możliwość regularnego otrzymywania polskich czasopism
medycznych.

Logo Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie

W 2001 roku we Lwowie z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich odbyło się
jubileuszowe spotkanie, którego głównym akcentem było Międzynarodowe Sympozjum
Naukowe „Medycyna ostatniej dekady XX wieku”. W uroczystościach wzięło udział ponad 200
lekarzy z całego świata, w tym liczna grupa polskich lekarzy z USA, Francji, Niemiec, Szwecji,
Litwy, Białorusi i innych państw. Władze Polski reprezentowali Senatorzy oraz Konsul
Generalny RP we Lwowie, a władze Ukrainy – doradca Ministra Zdrowia. Z tej okazji SLP
wydało medal pamiątkowy.
Lwowski Jubileusz, który odbył się tydzień po niezapomnianej wizycie papieża Jana Pawła II we
Lwowie, z różnych względów był wyjątkowy, tak jak wyjątkowym jest nasze miasto. To
przecież tutaj, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pracowali
uczeni, których nazwiska znane są nie tylko w polskiej medycynie, ale i w światowej.
Pracownicy naukowi tego Wydziału wnieśli po wojnie ogromny wkład w tworzenie Wydziału
Lekarskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Z szacunku i sentymentu dla swych starych
profesorów najliczniejszą delegację stanowili członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
Uczestnicy Jubileuszu 10-lecia SLP wzięli również udział w uroczystościach, związanych z 60.
rocznicą rozstrzelania polskich profesorów wyższych uczelni lwowskich, ich rodzin i przyjaciół.
Wydział Lekarski UJK poniósł wśród innych wydziałów największe straty – 17 pracowników
naukowych.
Wielu Polaków, którzy przybyli do Lwowa na uroczystości 10-lecia Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich, łączą z tym miastem bliskie powiązania rodzinne. Wielu spędziło tu młode lata, tak jak
śp. prof. Tadeusz Chruściel – pierwszy prezes odrodzonej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz
współorganizator lwowskiego jubileuszu prof. dr hab. medycyny Tadeusz Lesław Chruściel
(1928–2010), który urodził się we Lwowie. Prof. Chruściel zawsze był aktywny społecznie. Był
pierwszym prezesem (i działał w niej do końca życia) reaktywowanej w 1990 r. Naczelnej Rady
Lekarskiej, , a w latach 1968–1975 pracował w WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).
We lwowskim spotkaniu uczestniczył też prof. Łukasz Kulczycki z Waszyngtonu, absolwent
słynnego Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu, który ukończył
przed wojną studia na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Bliskie kontakty
rodzinne łączą ze Lwowem również prof. Andrzeja Dobrzańskiego, specjalistę w dziedzinie
chirurgii ręki, od 60 lat mieszkającego w Waszyngtonie. Sympozjum Naukowe „Medycyna
ostatniej dekady XX wieku” zostało wysoko ocenione przez Polaków z kraju i ze świata. W
trakcie wykładu inauguracyjnego śp. prof. Zbigniewa Religi ogromna sala konferencyjna
trzeszczała w szwach – mimo nieznośnego upału i zamkniętych szczelnie okien.

Zarząd SLP we Lwowie

Polscy lekarze lwowscy, w swojej działalności, wiele uwagi poświęcają pogłębianiu wiedzy i
rozpowszechnianiu sławnej historii ich przodków – wybitnych lwowskich lekarzy i uczonychmedyków. Lekarze lwowscy mieli długoletnie i bogate w doświadczenia tradycje zrzeszania się
w stowarzyszenia o charakterze kształceniowym i naukowym – to właśnie we Lwowie powstał
jeden z pierwszych Wydziałów Lekarskich na Uniwersytecie imienia Jana Kazimierza w 1661
roku. To właśnie we Lwowie, jako jedno z pierwszych na ziemiach polskich, powstało
Lwowskie Towarzystwo Lekarskie (2 grudnia 1867 roku) i jako jedna z pierwszych została
założona w 1893 roku Lwowska Izba Lekarska (nazywana poprzednio Wschodnio-Galicyjską),
której statut, doświadczenia organizacyjne i rozmach działalności stworzyły wzorzec dla
wszystkich ziem polskich.
W 1906 roku Towarzystwo Lekarskie we Lwowie założyło „Lwowski Tygodnik Lekarski” jako
swój organ prasowy. We Lwowie również drukowano „Głos Lekarzy”.
Lwów był stolicą polskiej stomatologii dzięki działalności Antoniego Cieszyńskiego, który
założył Związek Stomatologów Lwowskiej Izby Lekarskiej (1909).
W 1922 roku we Lwowie powstał Związek Lekarzy Kas Chorych.

Członkowie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich przed pomnikiem Adama Mickiewicza we Lwowie
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie w miarę swoich skromnych możliwości
organizuje również swoje życie towarzyskie. Przede wszystkim regularnie, co roku, bardzo
uroczyście obchodzi wspólne spotkania opłatkowe i Wielkanocne.
Członkowie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, jak i wszyscy inni lekarze
mieszkający w Polsce i na całym świecie, mają też różne talenty. Do grona tych osób zaliczyć
należy m.in. panie: dr Marię Grzegocką, dr Danutę Hnatyk, dr Annę Szewczenko. Należą one do
lwowskiej Szkoły Plastycznej „Wrzos”, gdzie pogłębiają swoje talenty i gdzie mają możliwość
organizowania indywidualnych i grupowych wystaw malarskich.
W 2011 roku Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie uroczyscie obchodzilo Jubileusz
swego20-lecia. Z tej okazji w dniach 22–24 września 2011 roku odbylo sie uroczyste
Spotkanie Jubileuszowe w wspanialej Sali Lwowskiej Opery i Międzynarodowa Konferencja
Naukowa, poświęcona problemom zdrowia publicznego, aktualnym problemom medycyny
praktycznej i sławnej historii polskiej medycyny lwowskiej. Na uroczystosci naszego 20-lecia

Przyjechalo ponad 300 lekarzy i naukowcow z Polski i wielu krajow
swiata „Z ogromną radością powitamy wszystkich uczestników naszego Jubileuszu.
W 2017 roku minie 150 lat od założenia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego,
działaność, którego odegrała olbrzymią rolę w rozwoju i historii polskiej
medycyny.
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie, działające od 1991 roku i
uważające siebie w dużej mierze za kontynuatora
sławnej działalności
Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego, pragnie zoorganizować we Lwowie w
dniach 19 – 21 października 2017 roku uroczystość z okazji Jubileuszu 150-lecia
Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego i Międzynarodową Konferencję naukową.
Na te uroczystości chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli Naczelnej i wszystkich
polskich izb lekarskich, przedstawicieli wszystkich organizacji, należących do
Federacji
Polonii
Medycznej,
członkiem, której
jest
również
nasze
Stowarzyszenie. Nasz Jubileusz nie może się odbyć bez udziału delegacji od
polskich Stowarzyszeń Lekarskich zza wschodniej Granicy - Litwy, Białorusi,
Mołdawii i Ukrainy.
W celu uswietnienia obchodów Jubileusz mamy zamiar napisać i wydać w
języku
polskim
monografie p.t. „Lwowskie
Towarzystwo
Lekarskie”,
przedstawiająca całokształt jego wielokierunkowej 150-letniej działalności.
Wierzymy, że nasze spotkanie i Konferencja pozostaną w ich pamięci, a nam dodadzą sił w
kontynuowaniu polskości we Lwowie i wykonywaniu zadań statutowych naszego
Stowarzyszenia” – mówią.
Spotkanie odbędzie się z udziałem Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego we
Lwowie pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Miłośników
Lwowa.
Dziś Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie kontynuuje swoje powołanie i realizuje
zadania statutowe. Działają z pobudek patriotycznych i potrzeby serca, niosąc pomoc chorym.
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