
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

Kadencja Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 2013 – 2015 przypada na 
125 rocznicę powstania Towarzystwa. To szczególny okres dla wszystkich chirurgów, członków 
Towarzystwa Chirurgów Polskich. Czas podsumowania dotychczasowej historii i osiągnięć TChP, 
ale też doskonała okazja do wypracowania nowej formuły działalności Towarzystwa, formuły na 
miarę oczekiwań środowiska chirurgów polskich i wyzwań związanych z rozwojem wiedzy i 
postępem technologicznym XXI wieku. To dla mnie wielki zaszczyt i honor, które traktuję jako 
osobiste wyróżnienie, że mam przyjemność kierować działalnością Towarzystwa Chirurgów 
Polskich w tak ważnym okresie.  
W imieniu Zarządu Głównego TChP oraz własnym mam zaszczyt zaprosić Państwa, wszystkich 
członków Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz przedstawicieli innych towarzystw naukowych i 
dyscyplin zabiegowych do udziału w 67 Kongresie TChP, który odbędzie się w Lublinie w dniach 
9 – 12 września 2015 roku. Przewidujemy udział około 2000-2500 uczestników z Polskich i gości 
zagranicznych z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei.  
Podczas Kongresu w trakcie o. 45 sesji plenarnych, sesji sponsorowanych, warsztatów, szkoleń 
doskonalących dla lekarzy w trakcie specjalizacji będziemy mieli okazję do zapoznania się z 
najnowszymi osiągnięciami nauki, z możliwością wymiany poglądów na nurtujące nas problemy 
kliniczne w chirurgii, czy dyskusji na temat zadań związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym w 
chirurgii i innych dyscyplinach zabiegowych.  
Mam nadzieję, że czas spędzony w Lublinie spełni Państwa oczekiwania odnośnie poziomu 
merytorycznego Kongresu, przyniesie wiele niezapomnianych wrażeń, przyczyni się do 
pogłębienia więzów przyjaźni, dalszej integracji środowiska chirurgów polskich, a także będzie 
okazją do wypoczynku w naszym mieście, oraz regionie Lubelszczyzny, czy znanym z uroków 
natury Roztocza. Intencją organizatorów, a także moim osobistym marzeniem jest, aby 
odbywający się w Lublinie już po raz czwarty Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich  był 
niezapomnianym przeżyciem naukowym i towarzyskim, a hasło lubelskie „Smakuj życie” stale 
towarzyszyło wszystkim uczestnikom w trakcie całego Kongresu i na zawsze pozostało w 
Państwa pamięci. 
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