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towarzyszenie Polski Klub
Stomatologiczny działa już
20 lat. A właściwie więcej,
bo pierwsze pomysły i inicjatywy
pojawiły się już prawie trzy lata
wcześniej. Przedstawiane w czasie licznych spotkań Koleżanek
i Kolegów propozycje doczekały
się realizacji w czerwcu 1997 roku.
W Domu Pracy Twórczej PAN
w Mądralinie odbyło się spotkanie
grupy założycieli klubu. Wypracowano wtedy założenia programowe
i formuły organizacyjne stowarzyszenia. W tym pierwszym spotkaniu uczestniczyło około 40 osób
– byli wśród nich zarówno lekarze
stomatolodzy, jak i pracownicy
naukowi oraz nauczyciele akademiccy, działacze izb lekarskich. Od
początku działalności do dziś klub
korzysta z nieocenionej pomocy
i wsparcia Wydawnictwa Medycznego Med Tour Press Int. oraz
redakcji czasopisma „Stomatologia
Współczesna”. Głównym założeniem pracy Klubu niezmiennie
jest eksponowanie celów edukacyjnych, kulturalnych, towarzyskich
w połączeniu z turystyką. Cele te
zawarto w haśle: „Świat, edukacja,
integracja”. Pierwsze klubowe
spotkania zostały sformalizowane
w postaci opracowania statutu i oficjalnego, potwierdzonego sądowo
wpisu do rejestru stowarzyszeń.
Osobowość prawną klub uzyskał
właśnie 20 lat temu, w czerwcu
roku 1999.
Pierwsze krótkie wyjazdy do
Liechtensteinu i Szwajcarii prze-

kształciły się szybko w większe
przedsięwzięcia, wyprawy na inne
kontynenty, udział w wielu prestiżowych międzynarodowych kongresach, wystawach i targach. Współpracowaliśmy z kolegami dentystami z Czech, Słowacji, Węgier, byliśmy zapraszani przez znane na całym świecie firmy stomatologiczne.
W minionym dwudziestoleciu
odwiedziliśmy 93 kraje na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. To niemal połowa państw uznawanych przez ONZ! Byliśmy w tak

odległych i egzotycznych rejonach,
jak Brazylia, Peru, Meksyk, Kanada,
Alaska, RPA, Kenia, Namibia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie,
Indochiny, Japonia, Australia, Nowa
Zelandia. Poznając świat, poznawaliśmy też ludzi i ich obyczaje, także po
linii zawodowej. Zwiedzaliśmy gabinety dentystyczne, kliniki, braliśmy
udział w światowych i europejskich
kongresach dentystycznych. Jakże
to ciekawe i pouczające!
Stanowimy od lat zgrany zespół
osób, które chcą zwiedzać świat,
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a przez to także uczyć się stomatologii, często w dość osobliwym wydaniu. Dzięki temu możemy lepiej
rozumieć nasze polskie problemy.
Jubileusz 20-lecia stowarzyszenia
uczciliśmy uroczystą konferencją
7 września br., która odbyła się
przy okazji Międzynarodowych
Targów i Kongresu Stomatologii
i Medycyny Estetycznej Warsaw
Dental Medica Show w Nadarzynie.
Spotkaliśmy się w ponad 130-osobowym gronie klubowiczów i sympatyków. Nasz jubileusz zaszczycili
swoją obecnością m.in. prof. Renata Górska, prof. Tomasz Konopka,
prof. Maria Borysewicz-Lewicka,
prof. Joanna Wysokińska-Miszczuk,
prof. Galina Biloklicka z Ukrainy,
dr hab. Małgorzata Knaś, dr hab.
Karolina Gerreth, a także przedstawiciele innych stowarzyszeń stomatologów i firm – nasi przyjaciele
i partnerzy. Kilkoro uczestników
gratulowało nam zaangażowania
i sukcesów w działalności osobiście, inni – nieobecni – przysłali
okolicznościowe życzenia. W jubileuszowej uroczystości znalazło się
miejsce na edukację – niezwykle
ciekawy wykład prof. Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego „Medycyna estetyczna jako przywracanie
godności i człowieczeństwa”. Były
oczywiście wspomnienia i podsumowania 20 lat działalności w prezentacji przedstawionej wspólnie
przez dr. Juliusza Minakowskiego
i dr. Wiesława Krajewskiego. Cieszymy się, że wielu osobom mogliśmy podziękować za okazaną
pomoc, zaangażowanie i cenną
współpracę poprzez wręczenie pamiątkowych wyróżnień.
Za nami 20 lat udanej działalności. Przed nami przyszłość – „świat,
edukacja, integracja”. Nic się nie
zmienia.
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