
Laudacja
dr hab. n. med. Marcina Olajossego

głoszona przez dr n. med. Mirosława Uszyńskiego z okazji odznaczenia Medalem 
LIL

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym dr Marcin Olajossy otrzymuje Medal 

Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Desygnowany przez Kapitułę w/w Medalu mam przybliżyć 

Państwu osobę dr Olajossego, co czynię z wielką satysfakcją i 
przyjemnością. 

Założeniem utworzenia Medalu LIL było promowanie wysokiej 
kultury, która niesie wartości moralne i obyczajowe, stanowiąc 
antidotum na prymitywizm i chamstwo. 

Walka o przyszłość narodu rozgrywa się nie w gospodarce, ale 
na polu kultury. Wzory dobrego postępowania przekazujemy z 
pokolenia na pokolenie. Bez ciągłości takich wzorców, przykładów i 
autorytetów, bez tradycji społeczeństwo nie może przetrwać.

Pewne zasady postępowania, chociaż nie zwerbalizowane, 
były społecznie przestrzegane. Dzisiaj te normy spotyka się 
indywidualnie, ale przestały być wspólne dla całej społeczności. W 
minionym półwieczu nie wytworzono odpowiednich wzorców, które 
Polacy mogliby naśladować. Nieuczciwość w życiu publicznym 
dawno temu stała się normą. Świat bez zasad moralnych, bez etyki 
pracy, poczucia obowiązku, bez tolerancji, poszanowania prawa, a 
także bez naturalnej życzliwości wobec innych jest nie do przyjęcia.

Odeszli bezpowrotnie nauczyciele naszego pokolenia, a wraz z 
nimi cała formacja intelektualna i moralna, której ciągłość 
przechować nam trzeba.

Dr hab. n. med. Marcin Olajossy jest godnym kontynuatorem 
tej formacji, tej zniszczonej i odradzającej się polskiej inteligencji.

Doceniając Jego wysokie wartości intelektualno – moralne, 
wysoką kulturę i zaangażowanie społeczne Kapituła Medalu LIL na 
p[osiedzeniu w dniu 10 lutego 2010 uchwaliła przyznanie Medalu 
Panu dr Marcionowi Olajossemu.

Obecnie przedstawię Państwu krótki życiorys Pana dr 
Olajossego, który jest znaczącą i wymowną częścią mojego 
dzisiejszego wystąpienia.

Dr hab. n. med. Marcin Olajossy urodził się w 1946 roku. W 17 
roku życia zdaje maturę i rozpoczyna studia na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymuje 
w 1969 roku. 



Rozpoczyna pracę w Klinice Psychiatrii AM. W Lublinie. W 
czasie pracy w Klinice uzyskuje I i II stopień specjalizacji w zakresie 
psychiatrii oraz doktorat w 1978 roku. Prze kilka lat pełni funkcję 
konsultanta wojewódzkiego do spraw psychiatrii w województwie 
lubelskim i zamojskim. Aktualnie jest przewodniczącym Oddziału 
Lubelskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W latach 1992 – 2000 wykładowca na Wydziale Psychologii 
UMCS. Od 1992 do dziś związany z KUL-em, gdzie prowadzi zajęcia z 
psychopatologii i medycyny pastoralnej. Odznaczony przez 
arcybiskupa Życińskiego medalem Lumen Mundi.

W 1992 roku otrzymuje nagrodę fundacji Niezależnej Kultury 
Polskiej za działalność na rzecz demokracji i budowy społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce.

Realizuje działalność publicystyczną na łamach Medicusa. Prze 
dwie kadencje realizuje się społecznie w Lubelskiej Izbie Lekarskiej 
jako członek Okręgowej Rady oraz jako inicjator i pracownik Komisji 
Interwencyjno – Prawnej.


