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Polonia Medyczna

60 – lecie Związku Lekarzy Polskich w Chicago
Emigrację lekarzy z Polski na 
świecie ocenia się na około 20 ty-
sięcy. Największa grupa pracuje 
w Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej i w Niemczech. Po 
zmianach ustrojowych w Polsce 
w latach 1989 medycy zaczęli się 
organizować w wielu państwach 
Europy w Stowarzyszenia. 13 mar-
ca 1994 roku grupa kolegów z An-
glii, Francji i Szwecji powołała Fe-
derację Towarzystw Medycznych. 
W czerwcu 2000 roku nazwę Fe-
deracji zmieniono na “Federację 
Polonijnych Organizacji Medycz-
nych” (http://www.polmed.org/) .
Lekarze, którzy wyemigrowa-
li tuż po wojnie do USA, założy-
li już w roku 1946 Związek Leka-
rzy Polskich w Chicago (http://
www.zlpchicago.org/). Stworzenie 
takiej organizacji było konieczne 
aby bronić interesów dużej grupy 
lekarzy, którzy przybyli po wojnie 
do USA.
Borykali si$ z trudną sytuacją ma-
terialną i barierą językową oraz 
brakiem akceptacji środowiska za-
wodowego. Lokalne stowarzysze-
nia lekarzy polskiego pochodzenia 
nie były skłonne do pomocy, wi-
dząc w nowych emigrantach kon-
kurencję.
Obecnie Związek Lekarzy Polskich 
odgrywa kluczową rolę w ruchu 
polskiej emigracji medycznej świa-
ta: jest członkiem Chicago Medical 
Society, Kongresu Polonii Amery-
kańskiej, Federacji Polonijnych Or-
ganizacji Medycznych. Członkowie 
ZLP reprezentują liczne specjaliza-
cje medyczne, wielu z nich zajmuje 
prestiżowe profesorskie stanowiska 
na uniwersytetach w Chicago.

Związek prowadził i prowadzi nadal 
liczne zbiórki funduszy na cele cha-
rytatywne, takie jak: Fundusze Sty-
pendialne Związku Lekarzy Pol-
skich w Chicago (jeden na szko-
lenie w Chicago lekarzy z Polski, 
a drugi na stypendia dla polonij-
nych studentów medycyny), pomoc 
medyczną rodakom w czasie stanu 
wojennego w Polsce, Polskie Mu-
zeum w Ameryce, Th e Lira Ensam-
ble, Stowarzyszenie Polsko-Amery-

kańskie, Dar Serca, pomoc ofi arom 
powodzi w Polsce w 1997 i 2001 ro-
ku, Fundacja Charytatywna Kon-
gresu Polonii Amerykańskiej czy 
Fundacja Kosciuszkowska. 
Związek organizuje także słynne 
Bale Lekarzy (ma ich na swoim 
koncie już 55), pikniki oraz nar-
ciarskie i tenisowe zawody spor-
towe, uczestniczy w lokalnych ak-
cjach na rzecz Polonii chicagow-
skiej, a przede wszystkim jednoczy 
i koordynuje środowiska lekarzy 
medycyny, stomatologii i wetery-

narii. Dzięki ZLP nawiazują się no-
we przyjaźnie i rozwija koleżenska 
współpraca. Np. Prof. Marek Rud-
nicki – chirurg, organizuje szkole-
nia dla polskich lekarzy i studen-
tów, prowadzi badania profi lak-
tyczne raka persi w społeczności 
polonijnej. Był ofi cjalnym dorad-
cą ministra zdrowia Prof. Grzego-
rza Opali.
Związek Lekarzy Polskich w Chi-
cago liczy ponad 400 członków. 
Prezesami ZLP w Chicago w ko-
lejności chronologicznej byli: Bo-
leslaw Zietak, MD; Aleksander 
Rytel, MD; Władysław Cebulski, 
MD; Barbara Roniker, MD; Józef 

Mazurek, MD, Marek 
Gawrysz, MD; Anna 
Szpindor, MD. 
Aktualnym przewod-
niczącym Związku jest 
dr med. Bronisław Orawiec - absol-
went Śląskiej Akademii Medycznej, 
zakopiańczyk. Postać bardzo barw-
na i wszechstronna. Świetny lekarz 
kardiolog, sportowiec, działacz 
społeczny – po prostu Bronek.
ZLPwC jest członkiem Swiatowej 
Federacji Polonijnych Organiza-
cji Medycznych. Medycy z Chica-
go brali aktywny udział w impre-
zach i kongresach organizowanych 
w Polsce i Europie, pomagają 
w szkoleniach, w przesyłaniu infor-
macji i sprzętu medycznego. Czę-
sto nawiązywali kontakty z polski-
mi lekarzami na wschodzie, w tym 
na Białorusi i Ukrainie.
Uroczystości jubileuszowe zor-
ganizowane w Muzeum Polskim 
w Chicago miały barwny i cieka-
wy przebieg. Przyjechali goście 
z Polski, Niemiec a nawet Mołda-
wii. Dwudniowe seminaria i wy-
kłady dotyczyły nie tylko tematów 
medycznych, ale również przy-

szłości tego Związku. „Jest jeszcze 
wiele do zrobienia“ - powiedział dr 
Orawiec, zamykając sesję naukową 
11 lutego 2006 roku. Ukorono-
waniem jubileuszu był wspaniały 
słynny już Bal Lekarzy, który zgro-
madził ponad 300 osób. Punktem 
kulminacyjnym był koncert „Czer-
wonych Gitar”, loterie, tombole, 
konkursy.
W niedzielę 12 lutego uroczystą 
mszą św. w kościele Św. Trójcy, ce-
lebrowaną przez dwóch biskupów, 
zakończono uroczystości 60-lecia 
Związku Lekarzy Polskich w Chi-
cago. 
Kolejnym miejscem spotkania bę-
dzie Austria, gdzie na zimowi-
sko narciarskie Polonii Medycznej 
(www.polonia.org/narty2006.htm) 
wybiera się ponad 20 kolegów z za 
wielkiej wody. Reportaż z tej im-
prezy już wkrótce na łamach Fak-
tów Polonijnych.
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