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P E R I O D Y K   O K R Ę G O W E J   I Z B Y   L E K A R S K I E J 

w  BIAŁYMSTOKU 
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej, 15-082 Białystok ul. Świętojańska 7, tel. 85 73-21-935.  
Sekretariat biura: Jolanta Wróblewska w. 102, Anna Zajączkowska w. 101. 
E-mail: bialystok@hipokrates.org

OC lekarzy - p. Halina Ofmańska tel. 85 73-21-694 lub 691-363-053.

OC NZOZ - p. Izabela Staniszewska-Jabłońska, tel. 692-114-662.

Ubezpieczenia na Życie, p. Anna Zajączkowska, tel. 85 73 21 935 lub 603-684-253.

1) Bieżący rachunek bankowy –  składki członkowskie, praktyki lekarskie
 Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Białystok – Nr 79124011541111000021488177. 

2) Składki z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie – PZU SA Życie, należy przekazywać na kon-
to: Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, Nr 98124011541111001003286527.

Delegatury OIL: 

Łomża – Krystyna Jakubowska, tel./fax 86 218-04-96, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 14 / 22. 

Suwałki – Elżbieta Rał, tel./ fax 87 567-10-35, 16-400 Suwałki, ul. Reja 66 / 1.

Od 1 lutego 2018 roku zmieniły się godziny pracy wszystkich 
jednostek organizacyjnych OIL, i tak w poniedziałek pracujemy od godz. 
9,00 do 17,00, w pozostałe dni tygodnia od 7,30 do 15,30. 

jest czynny: 

– w Białymstoku w każdy wtorek od godz. 15.00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej  
w Białymstoku ul. Świętojańska 7;

– w Łomży w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 12.00 w siedzibie 
delegatury, Łomża ul. Kazańska 14/22;

– w Suwałkach w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 11.00 – 14.00  
w siedzibie delegatury, Suwałki ul. Reja 66/1.

***

W sprawie wynajmowania Sali Konferencyjnej oraz Klubu Lekarza w siedzibie OIL w 
Białymstoku na wydarzenia okazjonalne, należy kontaktować się z p. Małgorzatą Jaskulską  
w biurze OIL Białystok, ul. Świętojańska 7, tel. 85 73-21-935 w. 108 w godz. 7,30 - 12,00.

Serdecznie zapraszamy.

Klub Lekarza Seniora
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Profesor dr hab. Krystyna Bernacka
1927 – 2019

 W pierwszych dniach kwietnia 2019 roku z wielkim żalem żegna-
liśmy Panią Profesor Krystynę Bernacką, wybitnego lekarza,wieloletniego 
nauczyciela akademickiego, naukowca i wspaniałego Człowieka. Jej wielką 
zasługą było, że wspólnie z Doktorem Dominikiem Kossakowskim i Profesor 
Beatą Bogdanikową, tworzyła od podstaw podlaską reumatologię. Wycho-
wała liczne grono reumatologów – zapewniło to dalszy rozwój tej specjalno-
ści. W pamięci rzeszy chorych, przyjaciół i uczniów, pozostanie na zawsze 
jako Osoba niezwykle życzliwa, uśmiechnięta, przepełniona pozytywną em-
patią.
 
 Z domu Myśliwiec urodziła się 16 września 1927 roku w Hieroni-
mowie k. Iłży. W 1940 roku ukończyła szkołę powszechną; w latach wojny 
uczyła się na tajnych kompletach w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie uzyska-
ła „małą maturę” (1944). Liceum Ogólnokształcące ukończyła w 1946 roku 
i rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim UMCS w Lublinie. Po drugim 
roku z powodów materialnych przeniosła się do Warszawy, gdzie studiowa-
ła w Akademii Medycznej, uzyskując dyplom lekarza 2 czerwca 1952 roku. 
Wcześniej (1951), po absolutorium została zatrudniona zgodnie z nakazem 
pracy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku jako 
zastępca lekarza.
 W 1952 roku rozpoczęła pracę jako asystent w III Szpitalu Miejskim 
w Białymstoku w oddziale II Kliniki Chorób Wewnętrznych AMB. Wkrót-
ce potem, po zmianach organizacyjno-lokalowych, została przeniesiona do 
Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego, którego interna mieściła się 
przy ulicy Skłodowskiej 25 i skierowana do pracy w tworzącej się I Klinice 
Chorób Wewnętrznych AMB kierowanej przez prof. Mariana Tulczyńskiego. 
Z tą Kliniką związała się na stałe, przechodząc pełną drogę zawodową na-
uczyciela akademickiego. Od 1961 roku pracowała w tej Klinice przez prawie 
20 lat pod kierunkiem prof. Beaty Bogdanikowej. W latach 1980-1997 pełniła 
obowiązki kierownika Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AMB.
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 W 1966 roku została specjalistą II stopnia w dziedzinie chorób we-
wnętrznych, zaś w 1968 roku – w zakresie reumatologii.
 Pracę na stopień doktora nauk medycznych pt. „Białka i glikoproteidy 
w gośćcu przewlekłym postępującym” obroniła w lutym 1966 roku; promoto-
rem była prof. Beata Bogdanikowa. Stopień doktora habilitowanego uzyskała 
w 1974 roku. Profesorem nadzwyczajnym została w 1985 roku, zwyczajnym 
w 1990 roku.
 Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Krystyny Bernackiej 
obejmowały patogenezę, diagnostykę i leczenie reumatoidalnego zapalenia 
stawów, zzsk oraz układowych chorób tkanki łącznej, głównie w aspekcie 
zaburzeń immunologicznych i biochemicznych. Ponadto badała zaburzenia 
krzepnięcia w zapaleniu naczyń, a także oceniała zachowanie się trypsyny 
i alfa-1-antytrypsyny w niektórych chorobach przewodu pokarmowego. 

Opublikowała ponad 200 artykułów i doniesień naukowych, w tym także 
książkę. Wypromowała 12 doktorów nauk medycznych.
 Pełniła szereg ważnych funkcji w towarzystwach naukowych. W 
latach 1977-1996 była przewodniczącą Oddziału Białostockiego Polskiego 
Towarzystwa Reumatologicznego, a w latach 1989-1996 także wiceprezesem 
ZarząduGłównego; w 2000 roku została Członkiem Honorowym tego To-
warzystwa. Kierowała też Oddziałem Białostockim Polskiego Towarzystwa 
Immunologicznego (1988-1996). Za aktywną działalność w Towarzystwie 

Prof. K. Bernacka i zespół Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych



– 6 –

Internistów Polskich (w latach 1988-1996 była przewodniczącą Oddziału 
Białostockiego) w 2006 roku została wyróżniona tytułem Członka Hono-
rowego TIP. W latach 1980-2007 była członkiem Rady Naukowej Instytutu 
Reumatologii w Warszawie.
 Po przejściu na emeryturę w 1997 roku aktywnie działała w samo-
rządzie lekarskim. Przez kilka kadencji była delegatem na Okręgowy Zjazd 
Izby Lekarskiej w Białymstoku. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji 
ORL ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów. Niezwykle zaangażowana w budowę 
Domu Lekarza Seniora w Turośni Kościelnej, przez kilka lat przewodniczyła 
Stowarzyszeniu Przyjaciół tego Domu. W latach 2006-2013 była też człon-
kiem Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku.
 W dniu 1 czerwca 2017 roku, w związku ze zbliżającą się 90-tą rocz-
nicą Urodzin, delegacja białostockiej Izby, której przewodniczył prezes OIL 
prof. Janusz Kłoczko, złożyła wizytę Pani Profesor by w otoczeniu rodziny i 
najbliższych przyjaciół życzyć stałej pogody ducha i przede wszystkim zdro-
wia. Dyplom uznania upamiętniał zasługi Jubilatki oraz bliską współpracę z 
samorządem lekarskim, który już wcześniej uhonorował Ją izbową odznaką 
„Gloria Artis Medicinae”.
 Mąż Pani Profesor, prof. Eugeniusz Bernacki (1919-1997) był zna-
nym chirurgiem, naukowcem i publicystą lekarskim, zaś spośród dwu ich 
synów Andrzej, dr n. med. jest chirurgiem i torakochirurgiem, pracowni-
kiem Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej UMB, zaś Piotr – informatykiem 
i pracownikiem naukowym uczelni technicznych. Miała czworo wnuków, a 
także czworo prawnuków.
 Do Jej hobby należała najnowsza historia Polski i filatelistyka.
 Zmarła w dniu 1 kwietnia 2019 roku po długiej i ciężkiej chorobie, z 
którą przez wiele miesięcy mężnie walczyła. Spoczęła obok Męża na Cmenta-
rzu Farnym w Białymstoku. Pogrzeb zgromadził liczne grono zaprzyjaźnio-
nych osób. Żegnali oni z głębokim żalem Wielką Postać z historii podlaskiej 
reumatologii.

Anna Stasiewicz, Jan Stasiewicz
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30-lecie Odrodzonych Izb Lekarskich 

 W poprzednim numerze Biuletynu pisałem o Inau-
guracyjnym Okręgowym Zjeździe Lekarzy, który odbył 

się 9 listopada 1989 roku i imponował frekwencją delegatów wcześniej wy-
branych w trzech województwach na zjazdach rejonowych – uczestniczyło 
180 osób na 190 wybranych. Przemówienie powitalne wygłosił prof. Andrzej 
Kaliciński, wówczas senator RP. Było ono emocjonalne, wprowadzało nastrój 
wielkiego oczekiwania na pozytywną przemianę, która z pewnością obejmie 
środowisko lekarskie i całą ochronę zdrowia.
 Wybrano wieloosobowy Zarząd Okręgowej Izby Lekarskiej w Bia-
łymstoku: przewodniczącego ORL – kol. Jana Stasiewicza, Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – kol. Andrzeja Klepackiego i 
przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego - kol. Wojciecha Pędicha, 
jak też organy kolegialne - ORL, zastępców OROZ, członków Sądu, członków 

  łybdo yrótk ,yzrakeL dzajZ ywojarK I an wótageled zaro jenjyziweR ijsimoK
się w grudniu 1989 roku.
 Na pierwszym plenarnym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
(16 listopada 1989 roku) wyłoniono Prezydium ORL, którego skład przypo-
minam, bo to oni w pierwszej kadencji głównie tworzyli izbę. Poza wybra-
nym przez Zjazd przewodniczącym, wiceprzewodniczącymi zostali kol. kol. 
Kazimierz Bandzul, Ewa Hubert, Marek Karpowicz i Bogusław Kość; se-
kretarzem – kol. Andrzej Lussa; skarbnikiem – kol. Eugeniusz Adamczyk; 
członkiem Prezydium – kol. Krzysztof Tytman. Do niezwykle aktywnych 
osób działających w ramach komisji ORL należeli Teresa Bartel-Bujnowska, 
Stanisław Boczoń, Waldemar Pędziński, Stanisław Sierko, Lech Zarem-
ba i wielu innych wykazujących ogromny zapał w budowaniu samorządu.  

CHWILA REFLEKSJI
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Także w mniejszych miastach, poza Łomżą i Suwałkami, gdzie były delegatu-
ry, powstawały grupy lekarzy, którzy chcieli tworzyć własne lokalne oddziały 
lub koła Izby. Tak było np. w Giżycku, Ełku, Olecku i innych środowiskach 
lekarskich. Najczęściej były to jednak krótko trwające inicjatywy. A może to 
my nie potrafiliśmy właściwie wykorzystać  entuzjazmu nowych czasów ?
 Po intensywnych przygotowaniach w listopadzie i grudniu, od stycz-
nia 1990 roku rozpoczęła  się właściwa praca Izby.
 Ustawa „o izbach lekarskich” z maja 1989 roku przypisywała nam 
statutowe obowiązki przejęcia od instytucji państwowych szeregu zadań, jak 
prowadzenie rejestru lekarzy, wydawanie prawa wykonywania zawodu oraz 
zorganizowanie działalności biura rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
i sądu lekarskiego. Stosunkowo sprawnie przejmowaliśmy te zadania. Na 
początku jako siedzibę OIL mieliśmy trzy pomieszczenia w Urzędzie Woje-
wódzkim w Białymstoku życzliwie użyczone Izbie przez wojewodę Mariana 
Gałę. Dopiero jesienią 1990 roku wydzierżawiliśmy od Szpitala Wojewódz-
kiego im. J. Śniadeckiego nieco większy lokal przy ulicy Akademickiej. Do 
pracowników administracyjnych z tamtego okresu należały panie Jolanta 
Wróblewska (wtedy Kowalewicz) oraz Halina Ofmańska; pierwszą główną 
księgową była mgr Eugenia Moroz. Całość spraw prawnych stanowiła do-
menę Pani mecenas mgr Joanny M. Wojtukiewicz-Olesiuk, która do dziś 
jest radcą prawnym OIL. Sekretariaty w Delegaturach prowadziły od począt-
ku p. Krystyna Jakubowska (Łomża) i p. Alfreda Krawczyk (Suwałki).

•

 Naszą ambicją tamtych czasów była jednak działalność przede 
wszystkim pro lekarska, wykraczająca poza obowiązkowe standardy. Wymie-
nię tylko kilka form tej działalności sięgającej 1990 roku.
 Już od stycznia szczególnie często organizowaliśmy spotkania środo-
wiskowe lekarzy, w których uczestniczyli członkowie Prezydium ORL. Mia-
ły one charakter informacyjny, ale prawie zawsze odbywały  się z udziałem 
przedstawicieli władz samorządowych lub państwowych, a także dyrektorów 
szpitali bądź przychodni. Mogliśmy więc sygnalizować aktualne problemy le-
karskie, których nie brakowało. Najwięcej spotkań mieliśmy w Białymstoku, 
byliśmy jednak także prawie we wszystkich miastach trzech ówczesnych wo-
jewództw. W pamięci pozostaje mi na przykład zebranie ponad 250 uczest-
ników, zorganizowane w końcu stycznia 1990 roku z redakcją „Kuriera Po-
rannego”, zatytułowane „100 pytań i 100 odpowiedzi”, podczas którego przez 
kilka godzin lekarze zadawali pytania, a licznie obecni decydenci musieli 
udzielać błyskawicznych odpowiedzi na trudne niejednokrotnie kwestie.
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 Spotkania środowiskowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, za-
leżnie od miejsca liczba uczestników wynosiła od 50 do 200 osób, a dyskusja 
zawsze charakteryzowała się dużym zaangażowaniem odzwierciedlając na-
stroje społeczeństwa w pierwszym roku po przemianie ustrojowej. W biu-
letynach OIL z 1990 roku czytamy o 18 takich spotkaniach, a przecież nie o 
wszystkich pisaliśmy. 

•

 Ważnym wydarzeniem z końca kwietnia 1990 roku stało się opubli-
kowanie w lokalnej prasie listu otwartego autorstwa samorządu lekarskiego 
Podlasia, skierowanego do JM Rektora i Senatu Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku. List zawierał prośbę i apel o zbadanie sprawy, a następnie rehabili-
tację kilkudziesięciu nauczycieli akademickich, którzy byli represjonowani w 
Uczelni wiosną 1982 roku z powodu prowadzenia przez nich działalności w 
„Solidarności” w latach 1980-1981, legalnego wówczas związku zawodowe-
go.
 Reakcja Rektora,  prof. Zbigniewa Puchalskiego, była szybka i zde-
cydowana. Na Uczelni powołano komisję weryfikacyjną, której przewodni-
czyła prof. Krystyna Bernacka. Po skrupulatnym dochodzeniu i przesłucha-
niu świadków oraz pokrzywdzonych, komisja wystąpiła z wnioskiem o pełną 
rehabilitację represjonowanych pracowników. Rektor wystosował indywidu-
alne listy przepraszające do wszystkich skrzywdzonych osób. 
 Ta akcja, rozpoczęta listem otwartym samorządu lekarskiego spotka-
ła się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem w środowisku medycznym Białe-
gostoku, a także w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

•

 Od początku reaktywowania izb lekarskich, jako priorytet w naszej 
działalności potraktowaliśmy udział samorządu w postępowaniach konkur-
sowych na stanowiska ordynatorów, dyrektorów szpitali i kierowników innych 
jednostek. Przepisy traktowały bardzo przychylnie nasz udział w komisjach 
konkursowych, a zwłaszcza ordynatorskich, przydzielając przedstawicielom 
Izby stanowiska przewodniczącego komisji oraz dwu członków. Systematycz-
ną, rozłożoną w czasie weryfikację kadry kierowniczej poprzez bezstronne 
konkursy, uważaliśmy wówczas za jedną z dróg uzdrawiania ochrony zdro-
wia. 
 Liczba konkursów stale zwiększała się, przeprowadzano je w jednost-
kach, w których ordynatorzy byli powołani bez konkursu, jak też po sześciu 

 
 

 



CHWILA  REFLEKSJI

– 10 –

latach ordynatury. Biuletyn OIL odnotował 16 konkursów z naszym udzia-
łem w 1990 roku, ale już w drugiej kadencji izbowej było ich aż 190, tzn. 
prawie 50 rocznie.
 By zwiększyć znaczenie ordynatorów we współrządzeniu  szpitalami 
rozpoczęliśmy akcję reaktywowania lub powoływania Rad Ordynatorów we 
wszystkich szpitalach trzech województw. Zaproponowaliśmy opracowany 
przez Izbę regulamin ich pracy. Na nasz apel odpowiedzieli prawie wszyscy 
dyrektorzy, akceptując regulamin, tylko niekiedy wnosząc poprawki.
 W dalszych latach, by wspomagać działania ordynatorów, Izba trzy-
krotnie zorganizowała Zjazdy Ordynatorów z trzech województw, które każ-
dorazowo cieszyły się prawie 100 procentową frekwencją. Omawiano na nich 
głównie problemy funkcjonowania oddziałów, przezwyciężenia trudności, 
roli ordynatora, a zwłaszcza sposoby kształcenia asystentów i ich rozwoju. 

•

 Oczywiście, tylko w dużym skrócie i wybiórczo mogę opisać, jak 
nasz samorząd pracował na samym początku. Mogę zapewnić, że najważ-
niejszy wtedy był nasz entuzjazm, że wreszcie robimy coś nowego. Dlatego tę 
chwilę refleksji dedykuję ówczesnym pracownikom samorządu, społecznym 
i administracyjnym – musimy bowiem niekiedy odświeżyć naszą pamięć, na 
przykład po trzydziestu latach. Pamiętajmy też o tych, których pożegnaliśmy; 
30 lat to przecież naprawdę wielki szmat czasu, wymuszający zmiany poko-
leniowe. Ci zaś, co od tamtych dni mają przywilej ciągłej pracy, winni przez 
chwilę przystanąć, pomyśleć i powiedzieć sobie okay.

Jan Stasiewicz 
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

27 marca, 24 kwietnia, 22 maja, 26 czerwca – obradowała Komisja Bioety-
ki.

24 kwietnia – Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowa-
nia szkoleń lekarzy; wydatkowania środków z Komisji ds. Lekarzy Emery-
tów i Rencistów oraz Komisji Kształcenia ORL; odprawy pośmiertnej; za-
opiniowania kandydatów na stanowiska konsultantów wojewódzkich; wpisu 
do rejestru OIL lekarza z innej izby; punktów edukacyjnych; wykreślenia 
działalności leczniczej; doskonalenia zawodowego; przyznania zapomogi ze 
względu na chorobę lekarza; zgody na wydatkowanie środków z budżetu OSL 
i OROZ. Przedstawiono projekt regulaminu przyznawania pomocy finanso-
wej dla szkolących sie lekarzy/lekarzy dentystów - Prezydium nie wyraziło 
zgody na zmianę regulaminu. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem dwóch 
wydarzeń. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie poniesionych kosztów z 
tytułu obrony pracy doktorskiej. Prezes zgłosił wniosek dot. naruszenia art. 
13 KEL przez lekarza - wniosek skierowano do Komisji Etyki ORL.

8 maja – Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania szko-
leń lekarzy; wypłaty odprawy pośmiertnej; przyznania zapomogi ze względu 
na chorobę lekarza; zwolnienia z opłaty składki członkowskiej; zgody na 
wydatkowanie środków z budżetu Komisji Stomatologicznej; wydanie du-
plikatu PWZ; wpisu do rejestru OIL lekarzy z innej izby; wykreślenia działal-
ności leczniczej lekarza; zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowej 
na stanowisko ordynatora w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży; zaopiniowa-
nia kandydata na stanowisko konsultanta wojewódzkiego; przedstawienia do 
odznaczeń państwowych i samorządowych osób zasłużonych dla samorządu 
lekarskiego; delegowania przewodniczącej Komisji Legislacyjnej na posie-
dzenie w NRL; zgody na rozpoczęcie stażu podyplomowego w innym ter-
minie; zgłoszenia do NRL kandydata na konsultanta krajowego. Omówiono 
sprawę wyjazdu lekarzy na protest środowiska medycznego w Warszawie w 
dniu 1 czerwca 2019 roku.

23 maja – Prezydium ORL podjęło uchwałę w sprawie zaopiniowania kandy-
data do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego. 

28 maja oraz 26 czerwca – Kol. J. Zawistowski uczestniczył w posiedzeniach 
Rady Społecznej POW NFZ.

Z ŻYCIA IZBY
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29 maja – Prezydium ORL. Kol. J. Stasiewicz przekazał informację o Biu-
letynie i Almanachu z okazji 30-lecia reaktywowania izb lekarskich; zgłosił 
wniosek o przyznanie medalu Gloria Artis Medicinae kol. J. Kuźmińskiemu. 
Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania szkoleń lekarzy; wydatkowania 
środków z budżetu Komisji ds. Młodych Lekarzy oraz Komisji ds. Sportu; de-
legowania na spotkanie OROZ w NRL; zaopiniowania kandydatów na stano-
wiska konsultantów wojewódzkich; wskazania kandydatur do składu komisji 
konkursowej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży; wykreślenia działalności 
leczniczej; przyznania punktów edukacyjnych. Sekretarz ORL przekazał in-
formacje w sprawie: zatrudnienia na lekarza sądowego przy SO w Suwałkach;  
podjęcia prac dot. przygotowania stanowiska w przedmiocie art. 10 ust. 3 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; dot. archiwizacji dokumentacji 
medycznej z prywatnych gabinetów lekarzy, którzy zmarli lub zamknęli prak-
tykę; kandydatów na rzecznika praw lekarza. 

30 maja kol. M. Kuczyński uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej przy 
Ośrodku Chorób Przenoszonych Drogą Płciową.

12 czerwca obradowała Okręgowa Rada Lekarska pod przewodnictwem 
kol. Jolanty Szczurko. Sprawozdania z działalności ORL, delegatur i NRL 
złożyli kol. kol. M. Makarewicz, A. Tynecki oraz J. Szczurko. Informacje 
o sytuacji finansowej przekazał kol. J. Poznański. Ustalono termin głów-
nych obchodów 30-lecia reaktywowania Izby lekarskiej w Białymstoku 
na 23 listopada 2019 roku. Informację nt. rozwinięcia produktów ubez-
pieczeniowych prowadzonych przez OIL przekazał kol. J. Gryko. Podjęto 
uchwały dot.: dofinansowania szkoleń lekarzy; odprawy pośmiertnej; uru-
chomienia środków z budżetu Komisji Sportu; składki członkowskiej; wy-
kreślenia działalności leczniczej; prowadzenia stażu podyplomowego. Na 
wniosek kol. J. Stasiewicza przyznano medal Gloria Artis Medicinae kol.  
J. Kuźmińskiemu. Podjęto uchwałę w sprawie powołania rzecznika praw le-
karza, funkcję tą pełnić będą kol., kol. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz 
i Monika Chorąży.

26 czerwca – Prezydium ORL. Informację o stanie finansów OIL przekazał 
kol. J. Poznański. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania szkoleń le-
karzy; wypłaty odprawy pośmiertnej; przyznania zapomogi ze względu na 
chorobę lekarza; zwolnienia z opłaty składki członkowskiej; zgody na wydat-
kowanie środków z budżetu Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów oraz 
Komisji ds. Sportu; wydania duplikatu PWZ; wpisu do rejestru OIL lekarzy z 
innej izby; wykreślenia praktyki lekarskiej; spełnienia warunków do prowa-
dzenia stażu podyplomowego; wytypowania przedstawicieli do komisji kon-
kursowych na stanowiska pielęgniarki oddziałowej i położnej oddziałowej; 
zwolnienia z opłaty za wydanie opinii dot. badań niesponsorowanych przez 
Komisję Bioetyczną OIL; zgody na staż podyplomowy dla lekarza obcokra-
jowca.

Janusz Zawistowski
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Informacje Skarbnika OIL w Białymstoku w sprawie 
wysokości aktualnej składki członkowskiej 

na rzecz izby lekarskiej
 Uprzejmie informujemy o obecnie obowiązujących zasadach opła-
cania składek na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej, wynikających z Ustawy o 
Izbach Lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) z dnia 2 grudnia 2009 roku, w 
związku z Uchwałą NIL nr 27/14/VII z dnia 5 września 2014 roku.
 Przynależność do samorządu reprezentującego profesje zaufania 
publicznego, w tym lekarzy i lekarzy dentystów jest obowiązkowa. Przyna-
leżność do samorządu zawodowego wiąże się z obowiązkowym uiszczaniem 
składek członkowskich, które są przeznaczane na prowadzenie działalności i 
realizację ustawowych działań organizacji.
 Obowiązek ten, co istotne,  nie jest powiązany z faktycznym wyko-
nywaniem zawodu lekarza. Nieopłacone w terminie składki członkowskie 
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (art. 116 Ustawy o Izbach Lekarskich). Na podstawie art. 70 §1 
ustawy – Ordynacja podatkowa przedawnienie upływa po 5 latach.
 Aktualnie obowiązujące składki miesięczne płatne do końca każdego 
miesiąca to:

•	 60	zł	dla	wszystkich	lekarzy	i	lekarzy	dentystów	członków	Okręgo-
wej Izby Lekarskiej, osiągających przychody (przepisy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych) z wyłączeniem renty i emerytu-
ry, 

•	 10	zł	lekarze	stażyści,
•	 osoby,	którym	na	mocy	uprzednich	uchwał	 zmniejszono	 składkę,	

lub zwolniono z jej opłacania (prawa nabyte).
Zwolnieni z opłat są lekarze i lekarze dentyści którzy:
•	 ukończyli	75	lat,
•	 	złożyli	oświadczenie,	że	nie	otrzymują	przychodów	w	myśl	przepi-

sów podatkowych,
•	 zostali	skreśleni	z	rejestru	członków	samorządu	zawodowego.
 Obowiązek opłacania składek członkowskich wygasa w przypadku:
•	 zrzeczenia	się	lub	orzeczenia	o	utracie	prawa	do	wykonywania	za-

wodu, 
•	 śmierci	lekarza.	

 Wyjazd za granicę w celach zarobkowych nie pociąga za sobą skre-
ślenia z rejestru członków samorządu zawodowego. Lekarz nadal podlega 
odpowiedzialności zawodowej w Polsce i musi ponosić określone obciążenia 
finansowe z tego tytułu. Jedyną w tym przypadku możliwością nieopłacania 
składek na rzecz OIL jest złożenie przez zainteresowanego pisemnego oświad-
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czenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza oraz dostarcze-
nie dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu” do macierzystej Okręgowej 
Izby Lekarskiej. Powoduje to skreślenie z Rejestru członków Izby Lekarskiej 
oraz niemożność wykonywania zawodu lekarza na  terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i Unii Europejskiej (prawo wykonywania zawodu konieczne do 
rejestracji lekarza, lekarza  dentysty w UE).
 Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku informuje, że w celu wy-
miany informacji dotyczących prawidłowości przestrzegania zasad m.in. wy-
konywania zawodu, w UE została powołana organizacja IMI (International 
Market Information System) - system wymiany informacji z innymi urzęda-
mi w UE, w tym izbami lekarskimi UE (art. 52 ustawy o Izbach Lekarskich). 
Członkostwo w tej organizacji, do której należą w Polsce okręgowe izby le-
karskie, zobowiązuje do wymiennej informacji z innymi członkami IMI o 
zauważonych naruszeniach  obowiązujących zasad prawnych i etycznych za-
rejestrowanych podmiotów.    Janusz Poznański

Człowiek redukuje ryzyko lub go omija. Redukuje przez zawarcie od-
powiedniego ubezpieczenia, a unika poprzez postępowanie zgodne z zasada-
mi wykonywania zawodu. Zabezpieczenie siebie i rodziny na wypadek nie-
zdolności lub niemożliwości wykonywania zawodu wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, choroby, leczenia szpitalnego, poważnego zachorowania itp. jest 
rozwiązaniem chroniącym rodzinę i jego samego przed ruiną finansową.
 Od wielu lat w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku funkcjo-
nuje grupowe ubezpieczenie na życie wynegocjowane i podpisane z PZU 
Życie SA, w ramach którego wypłacane są świadczenia z tytułu między inny-
mi śmierci ubezpieczonego, śmierci współmałżonka, świadczeń zdrowotnych 
(uszczerbek na zdrowiu), wystąpienia ciężkiej choroby, leczenia szpitalnego. 
Do ubezpieczenia podstawowego mogą przystąpić lekarze, którzy nie ukoń-
czyli 75 roku życia oraz członkowie najbliższej rodziny, którzy ukończyli 18 
rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.
 Dodatkowo proponujemy Koleżankom i Kolegom ubezpieczenie 
PZU w RAZIE WYPADKU. Za dodatkową bardzo niewielką składkę, można 
ubezpieczyć sytuacje takie jak śmierć ubezpieczonego lub uszkodzenie ciała 
powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku różnego rodzaju.
 Wszelkich informacji na temat PZU Życie udziela osobiście p. Anna 
Zajączkowska w pokoju 106 lub telefonicznie, nr tel. 85 73-21-935 lub 603-
684-253. Zapraszam na naszą str. int. www.oilbialystok.pl

Jerzy Gryko

UBEZPIECZENIA  NA  ŻYCIE  w  OIL
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Zapraszamy 
LEKARZY DENTYSTÓW do udziału w bezpłatnym szkoleniu

DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZESPOŁU 
UZALEŻNIENIA OD TYTONIU (ZUT)

Termin szkolenia: 16 listopada 2019
Miejsce szkolenia: Białystok

(dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie)
Liczba miejsc ograniczona (obowiązuje rejestracja elektroniczna)

 Szkolenie organizowane jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. 
Marii Skłodowskiej-Curie przy współpracy z Sekcją Stomatologii Zachowaw-
czej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Oddziałem PTS w Bia-
łymstoku w ramach programu „Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych inter-
wencji antytytoniowych” finansowanego ze środków  Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020. 

 Tematyka szkolenia:
- diagnostyka uzależnienia oraz leczenie farmakologiczne ZUT
- wsparcie behawioralne pacjenta 
- specjalne zagadnienia związane z procesem rzucania palenia (m.in. żywie-

nie, aktywność fizyczna)
- prowadzenie minimalnej interwencji
- praca z pacjentem o specjalnych potrzebach (m.in. choroby przewlekłe, za-

burzenia psychiczne, kobiety ciężarne)
- przeciwdziałanie nawrotom. 

 Uczestnikom zapewniamy: certyfikat ukończenia kursu, 10 punktów 
edukacyjnych, catering i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdu i noclegów 
dla osób spoza miejsca szkolenia, wysokie kompetencje prowadzących.

Zapisy:  szkoleniazut.coi.pl 
Kontakt: Centrum Onkologii – Instytut i Marii Skłodowskiej-Curie w War-
szawie 
 e-mail: szkoleniazut@coi.pl tel. 22  507 86 61 
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Sukces inwestycyjny w Szpitalu Ogólnym w Kolnie

 W dniu 28 maja 2019 roku w Szpitalu Ogólnym w Kolnie uroczy-
ście otwarto po remoncie i modernizacji Oddział Chirurgii Ogólnej z Pod-
oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Równocześnie prze-
prowadzono remont sali pooperacyjnej oraz zakupiono nowoczesny sprzęt 
medyczny o wartości ponad 2,3 mln złotych. Wśród aparatury znalazły się 
między innymi bronchoskop, aparat do hemodializy, zestaw torów wizyjnych 
do zabiegów ortopedyczno-chirurgicznych, pompy infuzyjne, respiratory, 
przyłóżkowy aparat usg. Łączny koszt inwestycji wyniósł 4,3 mln złotych. 
Dotacje pochodziły z trzech głównych źródeł: Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego, środków własnych powiatu kolneń-
skiego oraz Szpitala Ogólnego w Kolnie.

 Pani Dyrektor Szpitala Krystynie Dobrołowicz oraz Jej Współpra-
cownikom gratulujemy kolejnego sukcesu. Wcześniej bowiem uruchomiono 
nową pracownię endoskopową wyposażoną w gastroskopy i kolonoskopy z 
torami wizyjnymi, myjnię, sterylizator. 

 
i rozbudowę, czekamy na pozytywne informacje

Redakcja
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Jubilat Doktor Marek Pyd

 27 kwietnia wyjechaliśmy rano z Irkiem Rzewnickim do Łomży, 
na Jubileusz pracy dr n. med. Marka Pyda na stanowisku ordynatora Od-
działu Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, połączone 
z dwudziestoleciem oddziału. Jubilat był wieloletnim asystentem w Klinice 
Otolaryngologicznej UM w Białymstoku. 26 kwietnia 1999 r. objął stanowi-
sko ordynatora w Szpitalu w Łomży. Droga jest przyjemna zwłaszcza w oko-
licy Wizny. Irek jest doświadczonym kierowcą, a audi quatro 5, spisuje się 
znakomicie. Zawsze podziwiam pięknie położone miasto na wysokim brzegu 
nad Narwią. Jadąc od strony Piątnicy trochę błądziliśmy, dzięki temu obej-
rzeliśmy stare miasto, gdzie trwa przebudowa, minęliśmy katedrę i wkrótce 
byliśmy przed budynkiem szpitala. W zebraniu uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób. 

 Przewodniczył Jubilat, przyjmując jednocześnie gratulacje i prezen-
ty. Między innymi pokaźnych rozmiarów tort od kolegów z Kliniki Otola-
ryngologicznej w Białymstoku. Najważniejszym uczestnikiem zebrania i jed-
nocześnie pierwszym referentem był prof. Henryk Skarżyński, konsultant 
krajowy w dziedzinie otolaryngologii. Wygłosił referat zatytułowany „Słuch 
w rozwoju społeczeństwa - wyzwania i istota ryzyka”. Prelegent przedstawił 
historię wszczepów wewnątrz ślimakowych, uwzględniając własne doświad-
czenia oraz osiągnięcia Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, którego 

którzy po operacjach przywracających słuch uczyli się języków obcych, grali 

Od lewej dr Marek Pyd, prof. Henryk Skarżyński
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na instrumentach muzycznych. Widzieliśmy między innymi dzieci grające 
przed posłami Parlamentu Europejskiego. Profesor Henryk Skarżyński jest 
wybitnym organizatorem i światowej sławy oto-chirurgiem, dokonał rzeczy 
wielkich. Tajemnicą sukcesu, jak sam się przyznaje jest praca od godz. 6 do 23, 
naturalnie z kilkoma przerwami. Dobrze się składa, że w kraju działa spraw-
nie szereg ośrodków zajmujących się operowaniem i rehabilitacją chorych z 
niedosłuchem i głuchych, kierowanych przez prof. Kazimierza Niemczyka 
w Warszawie, prof. Witolda Szyftera w Poznaniu i prof. Marka Rogowskie-
go w Białymstoku. 
 Kolejne referaty przedstawiły rezydentki - lek. Izabela Głowacka 
i lek. Weronika Chojnowska. Historię powstania Oddziału Otolaryngo-
logicznego w Szpitalu w Łomży omówił dr Marek Pyd. W czasie 20 lat na 
oddziale leczono ponad 20 tys. chorych, lekarze wykonali ponad 16 tys. ope-
racji. Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i narzę-
dzia chirurgiczne. Każdego roku wprowadzane były nowe operacje. Oddział 
cieszy się znakomitą opinią wśród chorych. 
 Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zebrania udali się do For-
tu w Piątnicy, gdzie przygotowany był posiłek, a później odbyły się zawody w 
strzelaniu z krótkiej broni o puchar ufundowany przed Ordynatora Oddzia-
łu. Najwięcej punktów zdobył dr Tadeusz Cieśla. Na zakończenie przytoczę 
anegdotę opowiadaną przez dr M. Pyda, który poza medycyną pasjonował się 
żeglarstwem. „Kiedyś załoga jachtu wracała z rejsu do Białegostoku nocnym 
pociągiem. Pociąg nagle zahamował, załoganci pospadali z ławek, a jeden ze-
rwał się z okrzykiem „znowu wpadliśmy na mieliznę”. Niestety jubileusz dr 
Marka Pyda łączy się z Jego przejściem na emeryturę.

Opracowanie i zdjęcia: prof. dr hab. Stanisław Chodynicki

Jubileusz 35-lecia
 W dniach 24-26 maja 2019 roku w Rybakach k. Olsztyna odbyło się 
pierwsze, po 35 latach od opuszczenia Alma Mater, oficjalne spotkanie absol-
wentów Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku, którzy otrzymali dyplo-
my w 1984 roku.
 Koleżanki i Koledzy zjechali się z całej Polski i z zagranicy. Niektó-
rzy przyjechali choćby tylko na kilka godzin, większość osób wykorzystała 
jednak pełny 2-dobowy pobyt. Przygotowane identyfikatory pomocne były 
jedynie tylko na początku spotkania, potem głos, spojrzenie oczu, ruchy cia-
ła, powiedzonka, które głęboko zapadły w pamięci, w jedno zlały dwa obrazy: 
25-cio i 60-cio latków, zabarwione intensywnymi uczuciami, wszak one nie 
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starzeją się, zachowują wieczną młodość i świeżość. A gdy zabrzmiał refren 
hymnu klubu studenckiego Co-Nie-Co znowu byliśmy razem w „piwniczce, 
piwniczce małej ...” I popłynęły głęboko w noc opowieści.... Tak zakończył się 
rozpoznawczy wieczór pierwszy.

•

 Następnego dnia nie było profesorów, docentów, doktorów etc... 60-
letnia młodzież cieszyła się życiem, pięknem otaczającej przyrody, radością 
wspólnego kajakowania, wędrowania, snucia opowieści o życiu. Był też czas 
na zadbanie o swoje ciało pod okiem i dłońmi fizjoterapeutów.
 Podczas uroczystej kolacji padło pytanie o sukces życiowy 35-lecia. 
W przeciwieństwie do chóru zwierząt w balladzie „O szczęściu”, gdzie każde 
zwierzę definiowało je po swojemu, tutaj była jedna odpowiedź w imieniu 
wszystkich: sukcesem jest to, że ŻYJEMY i że TU JESTEŚMY !
 Poloneza czas zacząć...i były lekkie tylko w tańcu dziewczyny i chłop-
cy szurający „odwiniętą podeszwą”. Tak upłynął wieczór drugi.

•

 W dniu wyjazdu zjawił się RUAH – niecielesny pierwiastek życia. W 
tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza on czynną, pobudzającą siłę życiową w 
ziemskich stworzeniach, której siedliskiem jest symboliczne serce człowieka i 
która sprawia, że wypowiada się on i postępuje w określony sposób. A były to 
słowa i czyny pełne Miłości.
 Choć na stołach stały karafki, to może dotarliśmy do źródła, z któ-
rego chcemy ugasić nasze pragnienie. Jak pisze Norwid: „z karafki można się 
napić biorąc ją oburącz i przytykając sobie do ust, ale by pić ze źródła, trzeba 
przed nim uklęknąć”.
 Wszystkim uczestnikom Zjazdu serdecznie dziękuję za wspólnie spę-
dzony czas i życzę, aby jego wspomnienie dawało siły do trwania w codzien-
ności i widzenia w niej ukrytego piękna życia i radości z rzeczy małych.

Apolonia Szarkowicz
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Szkolimy się

 Jak zapowiadaliśmy na początku działalności Komisji ds. Młodych 
Lekarzy – pomysłów na szkolenia nam nie brakuje.

 W kwietniu 2019 roku zorganizowaliśmy warsztaty doskonalące 
umiejętność prawidłowej interpretacji zapisu EKG. Gwarantami meryto-
rycznej jakości tego szkolenia byli dr hab. Anna Tomaszuk – Kazberuk z 
rodzimej Alma Mater oraz prof. dr hab. Dariusz Kozłowski, wykładowca 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie cieszyło się dużym za-
interesowaniem – chętni na bezpłatny udział zapełnili miejsca w ciągu kilku 
godzin.

 Jako młodzi lekarze chętnie doskonalimy nasze umiejętności ra-
dzenia sobie w systemie, toteż zorganizowaliśmy szkolenie mające na celu 
poprawę trafności kierowania pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego. Cennych rad, opartych na wytycznych, udzieliła nam dr Dorota Lew-

MŁODZI LEKARZE
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ko – Ninkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i 
medycyny ratunkowej.

 W czerwcu delegaci naszej Komisji reprezentowali OIL w Białymsto-
ku na Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. Młodych Lekarzy, która odbyła 
się w Starych Jabłonkach koło Olsztyna. W czasie dwudniowych obrad zosta-

-
sowych na ochronę zdrowia, o poprawę warunków pracy lekarzy. Zgłoszono 
również formalny sprzeciw wobec proponowanych kar więzienia za błąd me-
dyczny skutkujący zgonem pacjenta. Te i inne wnioski zostaną przekazane 
m.in. Ministrowi Zdrowia.

 O planowanych przez nas wydarzeniach można dowiadywać się z 
naszej facebookowej grupy „Młodzi Lekarze w Białymstoku”.

Łukasz Kopciewski
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S E N I O R Z Y

Kolejna wyprawa na Litwę
Wilno, Troki, Druskienniki

10-12 maja 2019 roku

 Do Wilna można i należy wracać wielokrotnie. Zawsze bowiem 
stając przed Ostrą Bramą, chodząc po Starym Mieście, odwiedzając 
Rossę lub zabudowania Uniwersyteckie z czasów USB, odczuwamy 
w sercu miły niepokój, to tak jak byśmy składali wizytę bliskim przy-
jaciołom. A ponieważ Wilno to miasto budowli sakralnych – ponad 
40 kościołów katolickich, 12 cerkwi, trzy kościoły ewangelickie, jeden 
grekokatolicki i synagoga, zawsze możemy odkryć coś, czego wcześ-

niej nie widzieliśmy. Poza tym, każdy pobyt w Wilnie oznacza lekcję 
historii, co najmniej powtórkę z historii. A przecież „repetitio est mater 
studiorum”.Odwiedzając profesorskie groby na Rossie uczymy się tak-
że historii medycyny.

 
 

  .   
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 Zawsze pobyt w Wilnie będzie zbyt krótki, a chcemy jeszcze 
odwiedzić Troki – sprawdzić, co nowego w ciągłej renowacji zamku 
Giedymina, Kiejstuta i Wielkiego Księcia Witolda na wyspie Piles na 
jeziorze Galve i udać się na karaimski posiłek.

 Wracając z litewskiej wędrówki, niejako po drodze zwiedzamy 
Druskienniki, obecnie sztandarowe uzdrowisko Litwy, stale moderni-
zowane, w którym zawsze można spotkać licznych Polaków. Stojąc nad 
zakrętem Niemna, ci z nas z wyobraźnią, widzą odbijającą się w wodzie 
sylwetkę Marszałka Piłsudskiego, z sumiastym wąsem, ale być może 
bez szabli u boku, jako że do Druskiennik zjeżdżał dla odpoczynku i 
relaksu.

 Stamtąd, jak zawsze pełni wrażeń i nowej energii, seniorzy wra-
cają do codzienności w oczekującym na nich Białymstoku.

Ryszard Grabowski

Zapowiadamy wyjazdowe spotkania 
integracyjne Seniorów

 1. Giby, Sejny, Puńsk, Krasnogróda. 1 dzień – 10 sierpnia 
(sobota) 2019 roku. Wyjazd spod Izby o godz. 6,00. 
 Zgłoszenia do  26 lipca br. do sekretariatu Izby. Możliwość wy-
jazdu dla 50 osób. Uczestnicy opłacają w autokarze za bilety wstępu i 
przewodnika.

 2. „Pożegnanie lata” w Turośni Kościelnej w dniu 13 września 
(piątek). Wyjazd spod Izby o godz. 16,30. 
 Zgłoszenia uczestników do 30 sierpnia br.

 Prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie ewentualnej rezygna-
cji z wyjazdu.

 Spotkania integracyjne są nieodpłatne.

Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
dr med. Ryszard Grabowski
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 Od redakcji: Prezes Sądu Okręgowego, Pani Jolanta Korwin-Pio-
trowska, zwróciła się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z prośbą o 
przekazanie informacji o możliwościach objęcia funkcji biegłego sądowego w 
określonych dziedzinach medycyny. Ze względu na ważność sprawy drukuje-
my całość korespondencji. 

Prezes Sądu Okręgowego         Białystok, dnia 29 maja 2019 r.
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok
A- 4500–64/19

Okręgowa Izba Lekarska z siedzibą
w Białymstoku
ul. Świętojańska 7
15-082 Białystok

 W związku z koniecznością uzupełnienia listy biegłych sądowych z 
zakresu nauk medycznych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o przekazanie osobom zainteresowanym objęciem 
funkcji biegłego sądowego zatrudnionym w Państwa jednostce załączonej in-
formacji. Deficyt biegłych sądowych w danej dziedzinie wiąże się z wydłuże-
niem czasu trwania postępowań sądowych, co ma wpływ na realizację prawa 
do sądu przez obywateli.

      Prezes Sądu Okręgowego
      Jolanta Korwin-Piotrowska

BIEGLI  SĄDOWI
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INFORMACJA 
DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OBJĘCIEM FUNKCJI 

BIEGŁEGO SĄDOWEGO

 W okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku istnieje potrzeba uzu-
pełnienia listy biegłych specjalistów z zakresu: geriatrii, ortopedii, hemato-
logii, kardiologii, medycyny sądowej, neurologii dziecięcej, traumatologii, 
okulistyki, okulistyki dziecięcej, kardiologii dziecięcej, stomatologii, chirurgii 
szczękowej, urologii, anestezjologii, angiologii, audiologii, chirurgii plastycz-
nej, pediatrii, neonatologii, seksuologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, 
proktologii, genetyki, laryngologii, foniatrii, otolaryngologii, ginekologii, 
reumatologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, nefrologii, neuro-
chirurgii, gastrologii,endokrynologii, diabetologii, rehabilitacji, psychiatrii, 
psychiatrii dziecięcej, urologii dziecięcej, ortopedii dziecięcej, chirurgii dzie-
cięcej, onkologii, medycyny pracy, chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, oraz 
specjalistami z zakresu: toksykologii, optometrii, psychologii i psychologii 
dziecięcej.

 Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniają-
ce wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 
stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133), a 
w szczególności: 
 1) korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) mające ukończone 25 lat życia,
3) posiadające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w w/w za-

kresie,
4) dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5) które wyrażają zgodę na ustanowienie jej biegłym

mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok.

 Bliższe informacje o wymaganych dokumentach, jakie kandydat na 
biegłego winien złożyć znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego 
w Białymstoku www.bialystok.so.gov.pl w zakładce: „informacje” następnie 
„biegli sądowi” i „pliki do pobrania”, bądź pod numerem telefonu 85-74-59-
245.
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Tomasz Szulżyk

Diagnozowanie zakażeń HCV 
jako wyzwanie dla lekarzy wobec 

-
wanych z budżetu terapii

 Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest proble-
mem o charakterze globalnym. Na świecie zakażonych jest co najmniej 170 
milionów osób. W Polsce, z ok. 190 tysięcy zakażonych ponad 80% chorych 
nie jest zdiagnozowanych, co oznacza, że tylko 1 na 10 zakażonych HCV wie 
o chorobie.
 Wirus występuje we krwi i w tkankach osoby zakażonej. Do transmi-
sji dochodzi na drodze bezpośredniej (krew) i pośredniej (za pomocą przed-
miotów zanieczyszczonych krwią). Nie istnieje szczepionka zabezpieczająca. 
 Przebieg zakażenia może mieć postać ostrą i przewlekłą. Ta pierw-
sza, związana z ostrym zapaleniem wątroby typu C jest rzadko obserwowana, 

wątroby typu C. Przez długi okres pozostaje ono bezobjawowe. O ile chorzy 
-

nie, senność, bóle mięśni, stawów, obniżenie nastroju, brak apetytu.
 Taki przebieg choroby znacznie utrudnia postawienie diagnozy. 
Opóźnione rozpoznanie i w efekcie opóźnione leczenie prowadzi do postę-
pującego włóknienia, rozwoju marskości wątroby i jej niewydolności. Zarów-
no marskość, jak i sam wirus są czynnikami sprzyjającymi powstaniu raka 
wątrobowokomórkowego, który stwarza poważne zagrożenie życia. U osób 
zakażonych HCV wzrost zachorowalności i śmiertelności jest związany nie 
tylko z chorobami wątroby. Wzrasta u nich również ryzyko chorób sercowo-
naczyniowych i nerek. Zakażenie HCV sprzyja też krioglobulinemii i opor-
ności na insulinę.
 Do rozpoznania zakażenia HCV dochodzi najczęściej przypadkowo 
podczas hospitalizacji, w stacjach krwiodawstwa, czy też podczas akcji testo-
wania.

KSZTAŁCENIE  PODYPLOMOWE
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 Diagnostyka zakażenia w pierwszej kolejności opiera się na badaniu 
przesiewowym wykrywającym przeciwciała anty-HCV. Należą do nich kla-
syczne metody immunoenzymatyczne, szybkie testy diagnostyczne oraz testy 
wykorzystujące suchą kroplę krwi. Charakteryzujące się wysoką czułością i 
swoistością szybkie testy są łatwe w użyciu, a uzyskanie wyniku zajmuje kil-
kanaście minut. 
 Stwierdzenie obecności przeciwciał anty-HCV nie jest równoznacz-
ne z rozpoznaniem zakażenia, gdyż zaledwie połowa z osób mających prze-
ciwciała jest aktywnie zakażona. Do potwierdzenia aktywności zakażenia 
używa się metod molekularnych wykrywających RNA HCV. Podczas kwa-
lifikacji do leczenia konieczna jest ocena zaawansowania choroby poprzez 
badanie włóknienia wątroby najczęściej metodami nieinwazyjnymi opartymi 
na technice elastograficznej. Dodatkowo konieczne jest oznaczenie genotypu 
wirusa oraz wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych. 
 Ocena skuteczności terapii w trakcie i po leczeniu polega również na 
wykrywaniu RNA HCV. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w tera-
pii pacjentów przewlekle zakażonych HCV. Dziś stosowane są leki o bezpo-
średnim działaniu przeciwwirusowym (DAA). Mają one bardzo wysoką, bo 
sięgającą 100% skuteczność, są dobrze tolerowane i całkowicie refundowane 
przez NFZ. Leczenie odbywa się w warunkach ambulatoryjnych.
 Podstawą zwiększenia wykrywalności zakażeń HCV powinny być 
rozwiązania systemowe takie jak finansowanie badań przesiewowych z bu-
dżetu NFZ w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Zwiększyłoby to 
znacząco liczbę osób świadomych zakażenia HCV, a więc poddawanych wy-
soce skutecznej terapii. Oznaczenia przeciwciał anty-HCV w warunkach POZ 
(wg opinii Rady Przejrzystości AOTMiT nr 370/2017 z 13 listopada 2017 r.) 
powinno w pierwszej kolejności obejmować pacjentów którzy:
•	 otrzymali	przetoczenie	krwi	przed	rokiem	1992,
•	 używają	teraz	lub	używali	w	przeszłości	środków	odurzających	do-

żylnie,
•	 byli	hospitalizowani	więcej	niż	3	razy	w	życiu,
•	 przebywali	w	placówkach	karnych,
•	 zgłaszają	się	do	punktów	anonimowego	testowania	w	kierunku	zaka-

żenia HIV,
•	 posiadają	podwyższone	aktywności	aminotransferaz	wykryte	przez	

lekarza rodzinnego lub w oddziale szpitalnym,
•	 mają	postawione	podejrzenie	jakiejkolwiek	choroby	wątroby.
 Lekarz rodzinny uzyskując wynik dodatni testu przesiewowego po-
winien niezwłocznie skierować chorego do placówki specjalistycznej, której 
zadaniem jest: potwierdzenie zakażenia poprzez wykrycie RNA HCV, kwali-
fikacja do terapii i przeprowadzenie leczenia.
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 Prowadzenie badań przesiewowych w kierunku zakażenia HCV oraz 
leczenie coraz większej liczby osób może doprowadzić w najbliższym czasie 
do wyeliminowania problemu zakażeń HCV w Polsce, a przez to znaczącego 
ograniczenia liczby chorych umierających z powodu marskości i raka wątro-
by.

 Artykuł został przygotowany w ramach działań informacyjnych nt. 
zakażenia HCV prowadzonych przez Gilead Sciences Poland.

HCV/PL/19-03/PM/1418

 Autor: dr n. med. Tomasz Szulżyk, specjalista chorób zakaźnych, jest za-
trudniony na stanowisku starszego asystenta w  Klinice Chorób Zakaźnych i Hepato-
logii UMB; kierownik Kliniki prof. dr hab. Robert Flisiak.
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Wernisaż wystawy Tobiasza Kenio 
„Dwie sekundy przerwy…” 

Odliczamy: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3… i zostały jeszcze 2 sekundy. „Dwie 
sekundy przerwy…” tak właśnie została zatytułowana kolejna indywidualna 
wystawa Tobiasza Kenio (właściwie Paweł Pecuszok – specjalista medycy-
ny rodzinnej i geriatra, a jednocześnie zawodowy śpiewak klasyczny), która 
odbyła się 5 kwietnia 2019 r. Publiczność obecna na wernisażu w OIL miała 
oczywiście znacznie więcej czasu niż 2 sekundy na kontemplowanie nowej, 
niezwykle oryginalnej, serii obrazów Tobiasza Kenio. Ten malarz-amator 
prezentujący swoje prace na licznych wystawach w kraju i zagranicą, z po-
wodzeniem współpracujący z domami aukcyjnymi w Warszawie, zapropo-
nował tym razem dzieła na deskach, płycie i drewnie, o wyraźnej jednoli-

tej linii tematycznej. Kurator wystawy, znany berlińsko-warszawski malarz 
Piotr Mariusz Urbaniak w następujący sposób charakteryzuje tę kolekcję: 
„Tworzywa sztuczne w twórczości Tobiasza Kenio to metamorfoza zgrabnie 
utworzonej niesztuczności. Artysta określił nowy wizerunek technicznej ma-
larskości. Obsesyjne podlepianie powierzchni zagruntowanego podobrazia 
– często znalezionego ukradkiem przy drodze, po której poruszał się artysta 
– to reminiscencja  jego akrylowego malarstwa z przeszłości…”  Sztuka poka-

K U L T U R A
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zana przez malarza na kwietniowej wystawie różni się zatem zarówno pod 
względem substancji, jak i formy od jego wcześniejszych poczynań. Dwie 
sekundy, stanowiące cytat tytułu jednego z obrazów, mają zapewne również 

nad nieuniknionym upływem czasu, nad kruchością i nieuchronnością. Po-
nadto obrazy te, wykonane mieszanymi technikami malarskimi, kolażu i z 
użyciem różnorodnych akcesoriów (taśm, folii), bardzo wyraźnie nawiązują 
do życia codziennego, do powszedniej materii – zwykle pomijanej w naszym 
postrzeganiu rzeczywistości i pośpiechu. Obrazy te mianowicie przemawiają 
jak swoiste symbole oraz ikony codzienności. W pięknie wydanym katalogu 
towarzyszącym wystawie Urbaniak pisze dalej: „W poprzednich wyrazach ar-
tystycznych odnajdujemy pobudzony, emocjonalny ruch pędzla, który urucha-
mia obecnie zasłony lub kotary przyklejonej, chemicznej ceraty z pokrojonych 

gurtów, prawie jak z magazynku robótek remontowych i budowlanych mar-
ketów. Bez wahania przykleja artysta, dokleja, przekleja i odkleja… wszystkie 
ślady przemienionej skóry obrazu, zamieniając materialne struktury podobra-
zia w arcymistrzowski splot zakodowanej tajemnicy. Artysta nie owija jednak 
wszystkiego w bawełnę blejtramów, tylko przekazuje hasła, opowiada języ-
kiem konsumenta. Na płaszczyźnie jego obrazów odnajdziemy czytelne parole; 
tylko na kilogramy jest cena, jaką miewa SZTUKA MIĘSA (dla pospolitych 
zjadaczy aukcyjnej wagi zauważalności), UWAGA! Spadające elementy tynku 
(prawie odlepiony i ponownie przyklejony foliownik), SZUKAM MIESZKA-

telefonu).(…) Wyprzedaż artystyczna jest skierowana do mnogości odbiorców. 

jest bardzo fragilna, delikatna, wrażliwa, enigmatycznie kabalistyczna. Łatwo 
może ulec rozbiórce, rozbić się, irracjonalnie osądzić. (…) To on sam [TK] 
rozebrał swoje prace z aureoli banalnego pseudo-transportu, dopisując wyraź-
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ną instrukcję obsługi absolutnie prywatnej osobowości”. Tę interesującą pod 
względem formy, koloru, symboliki i przekazu wystawę można było – ow-
szem – odebrać jako pewną pochwałę codzienności, normalności i prozy ży-
cia, ale trzeba przyznać, że nie brakowało w niej elementów tajemniczości, 
zagadki i zaskoczenia. 

Nie było natomiast zaskoczeniem, że w trakcie inauguracji tej wysta-
wy pojawiła się również muzyka, jak to zwykle się zdarza na wydarzeniach 

z udziałem Tobiasza Kenio. Podczas wer-
nisażu nowych prac Tobiasza swój kunszt 
wokalny zaprezentowała dr n. med. Hanna 
Zajączkiewicz, otolaryngolog, a zarazem 
znana aktywnie koncertująca śpiewaczka, 
pracująca obecnie zawodowo na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie. Ta muzyczna część 
okazała się świetnym dopełnieniem este-
tycznym wernisażu. W gościnnym mini-
recitalu sopranistka zaśpiewała w pięknym 
stylu utwory kompozytorów polskich, m. 
in. Wiłkomirskiego, Kilara, Szymanowskie-
go, Chopina i Moniuszki. Dołączył do niej 
również Paweł Pecuszok, który wykonał 
atrakcyjną koloraturową arię Mozartowską. 

Oboje artyści, będący – co warto raz jeszcze podkreślić – absolwentami UM 
w Białymstoku oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej 
Fryderyka Chopina, pokazali świetną formę i potwierdzili swoje znakomite 
możliwości wykonując arcytrudną lirykę wokalną i arie operowe. A teraz, 
Drodzy Państwo, …dwie sekundy przerwy. 

Jerzy Konstantynowicz

„Portrety i pejzaże”
20 czerwca 2019 roku odbyło się otwarcie wystawy malarskiej „Portre-

ty i pejzaże” autorstwa Joanny Petrusewicz i Barbary Piekarskiej Abou-hilal.

Joanna Petrusewicz od lat doskonali studium portretu i z wrodzonym 

Jej portrety pełne ekspresji, tworzone techniką suchej pasteli przykuwają uwa-

twarzy a jej pięknem. Z zawodu biolog, pasjonuje się sztuką, uczestniczy w 
warsztatach i plenerach plastycznych, bierze udział w wystawach. Jej ostatnie 
prace można oglądać w Galerii Arsenał przy ul. Elektrycznej w Białymstoku. 
Pracuje społecznie na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie pełni za-
szczytną funkcję wiceprezesa ds. dydaktycznych. 
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Z Barbarą Piekarską mogły się spotkać dawno temu. Wychowały się 
w tej samej dzielnicy Białegostoku, w Śródmieściu. Ich drogi przecinały się, 
Barbara chodziła do trzeciego liceum a Joanna – do szóstego. Moc sztuki 
spowodowała ich spotkanie i wspólną pracę artystyczną.

Barbara Piekarska Abou-hilal z zawodu psycholog pracowała w 
Szpitalu Wojewódzkim w oddziałach neurologii. Malowała „od zawsze”- jak 
mówi. Połączenie psychologii i sztuki dało w rezultacie arteterapię jako me-
todę podnoszącą jakość życia. Sama doświadcza oddziaływania sztuki na 
zdrowie. Ma za sobą wystawy malarskie w Maroku, Francji, Anglii i Polsce. 
Uczestniczy w akcjach artystycznych w Białymstoku. 

Aktualna wystawa stanowi zapis miejsc i chwil z ostatniego okresu. 
Lubi zaskoczyć odbiorcę swych prac ukazując subtelnie dwoistość, ulotność i 
trwałość, spokój i niepokój, intryguje ją niezwykłość realności. W sztuce ceni 
sobie wolność, nieograniczoność wypowiedzi plastycznej. Malowanie nazy-
wa „lekiem na wszelkie zło”. 

Zapraszamy do oglądania wystawy, trwa do końca lata.

Barbara Piekarska

Barbara Piekarska  Joanna Petrusewicz
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Libijskie echo – po 40 latach

Od redakcji: Otrzymaliśmy list od naszej koleżanki Pani Doktor Kry-
styny Pisanko, internistki i diabetologa z Bielska Podlaskiego, która 
pisała: Na dnie szuflady znalazłam pożółkłe już notatki, które robi-
łam w latach 80-tych będąc na kontrakcie w Libii. Są to opowiastki 
o libijskich kobietach; pisałam je zadziwiona, ale i często wstrząśnię-
ta konkretnymi historiami tych istot – żyły one we własnym świecie, 
zwykle niedostępnym dla świadków zewnątrz. Nowelki ułożyłam w cykl 
„Mary” – „Kobiety”. Jako lekarka miałam z nimi kontakt. Zachowałam 
oczywiście pełną ich anonimowość. Może Redakcja Izbowa będzie za-
interesowana? Oczywiście, byliśmy zainteresowani. Jeszcze tylko prze-
czytał je dr Jerzy Samusik, „specjalista od Libii”, o którym pisaliśmy w 
poprzednim Biuletynie. I drukujemy pierwszą „opowiastkę”.

Krystyna Pisanko

Zepsuta zabawka

 Wiele kobiet arabskich zgłaszających się do lekarza jest zdrowa. 
Przychodzą dla urozmaicenia sobie życia i przekonują nas, że coś im 
dolega. Aisza stanowiła osobliwą odmienność. W pierwszym zdaniu 
poprosiła o potwierdzenie na piśmie swego pełnego zdrowia. Prosiła 
żarliwie: „Daj mi skierowanie na wszystkie badania, zdjęcia. Zbadaj 
mnie dokładnie całą. Ja jestem zdrowa. Cztery lata temu miałam opera-
cję na kamienie w woreczku z żółcią, ale teraz nic mnie nie boli.” Uderzy-
ła przy tym pięścią w okolicę wątroby, przekonując mnie oprócz słów, 
językiem ciała, że jedyny feler w jej zdrowiu został usunięty. Zdziwiłam 
się. „Dlaczego Ci potrzebne takie świadectwo zdrowia?” Jej odpowiedź: 
„Dla męża. On mówi, że jestem chora i już mnie nie chce.”
 Chyba znalazła na mojej twarzy zaciekawienie i odebrała to 
jako zachętę do opowiedzenia swojej krzywdy. Robiła to bardzo suge-
stywnie.

LITERATURA
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 Jest zamężna od 10 lat, urodziła sześcioro dzieci. Najmłodsze (3 
i pół miesiąca) jeszcze karmi piersią. Przed dwoma tygodniami jedno 
ze starszych dzieci leżało w szpitalu i było operowane. Ona z tym naj-
młodszym spędziła w szpitalu 9 dni jako murawka. Dzwoniła do domu 
kilkakrotnie, bo mąż odwiedził ją i dziecko tylko raz. Pytała o dzieci i 
dom. Otrzymała odpowiedź: Kulum quejs.
 Strasznej dla siebie prawdy dowiedziała się w chwili wypisy-
wania dziecka ze szpitala. Mąż przyjechał po nich sajarą z ... nowo 
nabytą żoną. Był to czwarty dzień fantazyi weselnej urządzonej pod 
jej nieobecność. Najpierw pojechali do domu, który był dotychczas jej 
domem. Tam został chłopiec wypisany za szpitala i maleństwo. Aisza 
widziała swoje starsze dzieci krótko przez uchylone drzwi. Słyszała ich 
głosy: oma, oma ..., a potem została odwieziona do domu swego ojca. 
Mąż oświadczył ojcu, że już nie potrzebuje w domu chorej kobiety i 
odjechał z nową żoną. 
 Aisza uczepiła się tej iskierki nadziei: jeżeli lekarze poświadczą, 
że jest zdrowa, być może i mąż da się przekonać. Nie uwierzyłam w 
bezpośredni wpływ świadectwa zdrowia na decyzję męża. Rozumując 
po polsku podejrzewałam, że kobieta zaopatrzona w taki dokument, 
chce udać się do odpowiedniego urzędu stojącego na straży porząd-
ku obyczajowego. Podejrzenia moje rozwiał, zaproszony do rozstrzyg-
nięcia problemu, lekarz libijski. Pokiwał ze zrozumieniem głową, ale 
stwierdził, że żadne prawo nie zostało naruszone. Mąż ma prawo zre-
zygnować z kobiety będącej jego żoną, kiedy tylko zechce. Żaden urząd 
za nią nie ujmie się. Opinia publiczna potępi go tylko w przypadku gdy 
oddala od siebie kobietę ciężarną lub nie zapewnia bytu dzieciom. To 
wszystko tłumaczył nam lekarz libijski, dodając: „Lepiej się w to nie 
mieszać. To nie jest problem lekarza.”
 Aisza wysłuchała odmowy z ust miejscowego lekarza i wyszła 
pochlipując. Żegnałam ją współczującym spojrzeniem oraz gestem rąk 
wyrażającym bezradność.
 Wkrótce przekonałam się, że sama zainteresowana bezradnie 
rąk nie rozłożyła. Zobaczyłam ją za chwilę w kolejce do ginekologa. 
Jak się dowiedziałam, że usiłowała przekonać lekarza ginekologa, że 
jest w ciąży, której on badaniem nie potwierdził. Gdy pod wpływem jej 
sugestii wyraził przypuszczenie, że może to być bardzo wczesna ciąża, 
natychmiast zażądała świadectwa na piśmie. Zadowolić się jednak mu-
siała skierowaniem na test ciążowy.
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 Spotkałam ją nazajutrz w szpitalu trzymającą w ręku wynik ne-
gatywnego badania w kierunku ciąży. Wiedziała już, że zgasła ostatnia 
iskierka nadziei. Twarz smutna, poszarzała, głowa opuszczona. Cała 
sylwetka była uosobieniem życiowego niepowodzenia. Aisza miała 25 
lat i praktycznie życie kobiety z własną rodziną za sobą.
 W tym miejscu musiałam zawiesić ciekawość jej dalszych lo-
sów. Być może zostanie zabrana z domu ojca i przywrócona na swoje 
dotychczasowe miejsce.
 Myślę jednak, że mimo mentalności kobiety arabskiej, ma po-
czucie, że jest rzeczą odrzuconą z niechęcią, jak zepsuta zabawka, która 
znudzi się dziecku.     ■

Słowniczek: Murawka - opiekunka, osoba towarzysząca choremu przez 
24 godziny w szpitalu; kulum quejs - wszystko dobrze; saraja - samo-
chód; fantazyja - wesoła uroczystość, może być weselna; oma - mama.

Stanisław Sierko - Pejzaż libijski: Czarna pustynia (akwarela)
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Toruńskie spotkania ze słowem
Almanach
Red. Waldemar Hładki, Janusz Czarnecki, Anna 
Pituch-Noworolska

Wyd. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Le-
karska, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, Toruń 
2019, stron 42, oprawa twarda, fotogra�e kolo-
rowe. ISBN 978-83-942437-7-7

Prof. Waldemar Hładki, prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, we wstę-
pie tak prezentuje tą starannie wydaną publikację: „Almanach jest pokłosiem 
jesiennego Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w Toruniu w dniach od 
21 do 23 września 2018 roku, a dokładnie spektaklu poetycko-muzycznego, 
który odbył się 21 września w ramach naszego sympozjum. Znalazły się w nim 
utwory literackie autorstwa naszych koleżanek i kolegów pisarzy-lekarzy, któ-
rzy przyjechali do Torunia.” Almanach ukazał się dzięki wsparciu Kujawsko-
Pomorskiej Izby Lekarskiej i osobistemu zaangażowaniu jej prezesa Doktora 
Wojciecha Kaatza.

O toruńskim Sympozjum UPPL obszernie pisał w naszym Biuletynie 
OIL (nr 5, 124, 2018) Doktor Jerzy Samusik, lekarz, pisarz. Fragmenty jego 
powieści „Wokół Annapurny” znalazły się na stronach Almanachu.

Z przyjemnością ogląda się i czyta przedstawioną perełkę wydawniczą, 
która jest piękną wizytówką Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. 

Jan Stasiewicz

KSIĄŻKI
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Nie tylko o nauce
rozmowy z Profesorem Sir 
Leszkiem Borysiewiczem

Sławomir Presnarowicz

Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 
2018, oprawa twarda, stron 93 plus liczne ko-
lorowe zdjęcia i fotogra�e,  ISBN 978-83-7431-
547-0

 Pisze dr n. med. Janina Czerniakiewicz-Bolińska
 Miałam przyjemność być uczestnikiem spotkania na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu w Białymstoku w ramach prezentacji książki pt. „Nie tylko o 
nauce rozmowy z Profesorem Sir Leszkiem Borysiewiczem”. Autor - prof. Sła-
womir Presnarowicz z Katedry Prawa Finansowego i Finansów Publicznych 
UwB oraz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - jest pa-
sjonatem, koneserem i znawcą historii, uczuciowo związanym z Podlasiem 
(Narew, Iwanki, Żywkowo) – dawny szlak Jagielloński.
 Bohater książki – prof. Sir Leszek Borysiewicz – były rektor (wice-
kanclerz) Uniwersytetu w Cambridge, pochodzi z białostockiej ziemi i opo-
wiada „o życiu swoim i rodziny, swojej pracy, ale odpowiada również na pyta-
nia dotyczące roli nauki i naukowca we współczesnym świecie, w szczególno-
ści w badaniach nad zwalczaniem nowotworów.” To wszystko autor wywiadu 
prof. Presnarowicz ujął w bardzo interesujące konkretne pytania z piękną 
polszczyzną i zrozumieniem tematów także medycznych; książkę czyta się 
z olbrzymim zainteresowaniem. Obok tekstu znajdują się zdjęcia rodzinne, 
genealogia oraz fotki obrazów malowanych przez prof. Borysiewicza.
 W rozmowie po prezentacji dowiedziałam się, że córka narratora, 
prof. Presnarowicza, jest dermatologiem – bardzo wysoko pod względem na-
ukowym ocenia Klinikę Dermatologiczną w Warszawie.

Dr n. med. Janina Czerniakiewicz-Bolińska, dermatolog
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Tenis ziemny - kolejne sukcesy
W dniach 20-23 czerwca 2019 roku w 

Olsztynie odbyły się XXIX Letnie Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym. Kolejny 
złoty medal zdobył kol. Zdzisław Hrynkie-
wicz, natomiast brązowy w tej samej kategorii 
wywalczył kol. Jerzy Talarczyk.

Ponadto obaj zdobyli w deblu brązowy 
medal w swojej kategorii wiekowej.

Gratulujemy, życzymy dalszych sukce-
sów.

 Redakcja

3. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Biegu Alpejskim
Komisja Sportu, Kultury i Turystyki DRL zaprasza wszystkich 

sympatyków sportu do wzięcia aktywnego udziału w Mistrzostwach 
Polski Lekarzy w Biegu Alpejskim, które odbędą się 11 sierpnia 2019 
r. (niedziela) w Ludwikowicach Kłodzkich, w ramach 10. Biegu na 
Wielką Sowę. 

*Bieg rozegrany zostanie w stylu alpejskim (pod górę). Dystans 
– 9,6 km. Suma przewyższeń – 600 m. 

Kontakt do koordynatora: 
Jerzy Słobodzian, kom. 602 486 406, e-mail: jerzyslobodzian@

gmail.com

S P O R T
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II Mistrzostwa Polski Medyków
w Brazylijskim Jiu - Jitsu (BJ)

 Mistrzostwa odbyły się 11 maja 2019 roku we Wrocławiu, a uczestni-
czyło w nich ok. 30 lekarzy i studentów medycyny w różnym wieku. 
Zawody odbywały się w dwu formułach Gi (w kimonach) i no-gi (bez ki-
mon).
 Białostocką Izbę Lekarską reprezentował dr Krzysztof Murawko, 
który odniósł znaczące sukcesy zdobywając trzy złote medale (niebieskie 
pasy gi i no-gi oraz open w Gi).

 Informacje uzupełniające: Brazylijskie jiu - jitsu (BJJ) jest dyscypliną 
sportową – brazylijskim sportem walki wywodzącym się z jiu – jitsu, zapasów 
i judo, który wyróżnia się naciskiem na walkę w parterze. Obejmuje walkę w 
stójce, zwarciu i parterze, zaś podstawowe dwie formuły walki w BJJ, to walka 
w gi (kimonie) oraz walka no-gi; opiera się na chwytach. Dominują dżwignie, 
duszenia i inne techniki unieruchamiania przeciwnika.

 Koledze Krzysztofowi Murawko gratulujemy sukcesów

Redakcja
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Dr hab. n. med. Tomasz W. Soszka
Prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach
1947 – 2018

Urodził się 1 lutego 1947 roku w Gdańsku. Od 1953 
roku mieszkał w Białymstoku, bowiem jego ojciec prof. Ste-
fan Soszka, został kierownikiem Kliniki Położnictwa i Cho-
rób Kobiecych AMB. Tu studiował na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej otrzymując dyplom lekarza w 1970 
roku. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1975 

roku, zaś doktora habilitowanego – w 1985 roku. Pracując w Klinikach Położniczo-
Ginekologicznych AMB został specjalistą I stopnia (1975) i II stopnia (1978) w tej 
dziedzinie.

W latach 1985 – 2004 był ordynatorem Oddziału Położniczo-Ginekologiczne-
go w Suwałkach. Założył wówczas Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne im. Prof. 
Stefana Soszki, które wydawało własne czasopismo naukowe o zasięgu krajowym; 
przewodniczył Towarzystwu w latach 1991-2004. W 1994 roku został uhonorowany 
Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W następnych latach pracował jako profesor nzw. na Wydziale Nauk o Zdro-

w Położnictwie i Ginekologii.
-

du hemostazy w aspekcie położniczo-ginekologicznym, jak też układu krzepnięcia i 

70 publikacji, wśród nich 3 książki. Działał w Zarządach Pol. Tow. Kolposkopii i Pato-

Jego hobby stanowiła muzyka i przyroda (wędkarstwo).
Zmarł 21 października 2018 roku, pochowany w grobie rodzinnym na Cmen-

tarzu Farnym w Białymstoku.
Pozostaje w pamięci środowisk medycznych Białegostoku i Suwałk jako zdol-

ny i ambitny lekarz oraz naukowiec zawsze z dużą inicjatywą badawczą.
Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku

PRO  MEMORIA
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Prof. dr hab. Marian Furman
1929 – 2019

Należał do grona pierwszych studentów i absolwentów Akademii Me-
dycznej w Białymstoku. Z Uczelnią związał się na całe życie, przebył długą 
drogę nauczyciela akademickiego – od młodszego asystenta do profesora.  
Z czasem stał się wybitnym chirurgiem i naukowcem. Znalazł się w plejadzie 
znakomitych lekarzy; wychowanków i wychowawców białostockiej Alma 
Mater.

Urodził się 26 maja 1929 roku w Łyniewie, pow. włodawski, woj. lubel-
skie. Ojciec był rolnikiem, posiadał pięciohektarowe gospodarstwo. Marian 
miał dwu braci i cztery siostry. Ze względu na bardzo trudne warunki ma-
terialne od najmłodszych lat musiał pracować zarobkowo. W latach 1937-
1939 uczył się w Szkole Powszechnej w Łyniewie, podczas wojny, pracując w 
gospodarstwie ojca, kształcił się dalej korzystając z pomocy starszego brata. 
W 1944 roku zdał egzamin z zakresu szkoły powszechnej (przed Komisją 
Tajnych Kompletów) i rozpoczął naukę w gimnazjum w Białej Podlaskiej. 
Świadectwo dojrzałości uzyskał w roku szkolnym 1949-1950.

Po zdaniu egzaminów wstępnych w Akademii Medycznej w Białym-
stoku został przyjęty na studia, jednak jeszcze przed  ich rozpoczęciem z po-
lecenia władz politycznych skreślono go z listy studentów (jego brat uczył się 
w seminarium duchownym). Niezwykły upór w walce o indeks spowodował, 
że w połowie listopada 1950 roku został ponownie przyjęty na studia.

Podczas nauki w latach 1950-1955 był wzorowym i aktywnym studen-
tem. Pracował równocześnie jako młodszy asystent w Zakładzie Anatomii 
Prawidłowej AMB, przewodniczył Kołu Naukowemu Anatomów. Uczestni-
czył w badaniach antropologicznych grobów Jaćwingów. Brał udział w licz-
nych pracach społecznych.

Dyplom lekarza nr 33/55 otrzymał 30 grudnia 1955 roku. Od 1 stycz-
nia na podstawie nakazu pracy, został zatrudniony w Studium Wojskowym 
AMB. Zgodnie jednak ze swoimi zainteresowaniami jeszcze w roku akade-
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mickim 1956/1957 rozpoczął pracę w I Klinice Chirurgii Ogólnej, kierowa-
nej przez prof. Feliksa Oleńskiego, który stał się jego pierwszym nauczycie-
lem chirurgii. W Klinice tej pracował do 1970 roku, uzyskując specjalizacje  
I stopnia (1959) i II stopnia (1964) w zakresie chirurgii ogólnej. W 1964 roku 
obronił pracę doktorską pt. „Aktywacja fibrynolizy krwi krążącej królika”, 
jego promotorem był prof. Karol Buluk, kierownik Zakładu Patologii Ogólnej 
AMB. W Klinice stopniowo awansował do stanowiska adiunkta.

W 1970 roku, po powołaniu w AMB Instytutu Chirurgii, przeszedł do 
pracy w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń tego Instytutu, 
którą kierował prof. Stanisław Adamski. W 1977 roku został specjalistą w 
zakresie Chirurgii Klatki Piersiowej, a w 1981 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego. W latach 1987-1999 (do emerytury) był kierowni-
kiem Kliniki Torakochirurgii AMB, otrzymując w 1993 roku stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego.

Miał duży dorobek naukowy. Jak większość badaczy, na początku był 
autorem doniesień kazuistycznych. Warto przypomnieć jedną z jego pierw-
szych publikacji – był to opis przypadku gruźlicy pęcherzyka żółciowego, 
unikalny w polskiej literaturze. Później skupił się na problematyce chirur-
gicznej związanej z sercem i płucami, obejmującej eksperymentalne warunki 
przeszczepu serca (był jednym ze współorganizatorów ośrodka doświadczal-
nego AMB), a także zagadnienia kliniczne elektrostymulacji serca, raka płuc, 
raka przełyku i inne z zakresu torakochirurgii.

Ogółem ogłosił drukiem 165 publikacji, w tym dwa rozdziały w książ-
ce „Przeszczep serca” pod redakcją K. Sterkowicza. Lubił pisać, dowodem 
tego były dzieła, które powstały już w czasie emerytury, w tym fundamental-
ny „Album Torakochirurgów Polskich”, opracowany wspólnie z prof. Tadeu-
szem Orłowskim. Za to dzieło został w 2014 roku uhonorowany przez Zarząd 
Główny Pol. Tow. Kardio-Torakochirurgicznego specjalnym dyplomem gra-
tulacyjnym. Prof. Marian Furman wypromował pięciu doktorów nauk me-
dycznych i był opiekunem dwu przewodów habilitacyjnych. Kierował spe-
cjalizacją 10 lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej i siedmiu w chirurgii klatki 
piersiowej. Był autorem filmu naukowego „Perfuzja serca wyosobnionego” 
(PZWL, 1974).

Odbył szereg szkoleń zagranicznych. Wśród nich ważny był pobyt sty-
pendialny (1971-1972) w Paryżu w Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire 
u prof. Ch. Dubosta. Współpracował także z innymi francuskimi ośrodkami 
(na przykład z Instytutem Gustava-Roussy w Villejuif pod Paryżem – 1995-
1999), jak też Instytutem Medycznym w Kownie. Był członkiem szeregu to-
warzystw naukowych, w tym Tow. Chirurgów Polskich oraz Pol. Tow. Kar-
dio-Torakochirurgów. Współorganizował sympozja i zjazdy, wśród nich na 
przykład XIII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń w 
Białymstoku w 1969 roku, jak też Sympozjum o tej tematyce w Augustowie 
(1974).
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Trudno wymienić wszystkie sukcesy i odznaczenia, które otrzymał 
za swoją działalność torakochirurgiczną. Bardzo wysoko cenił wyróżnienie 
Klubu Torakochirurgów Polskich „Złoty Skalpel” z 2002 roku oraz „Laur” 
– dyplom i statuetkę Pol. Tow. Kardio-Torakochirurgów, który przyznano mu 
w 2004 roku. Wyjątkowy był też puchar z dedykacją „Naszemu Nauczycie-
lowi Chirurgii Przełyku” przyznany w 2004 roku przez torakochirurgów ze 
Szczecina.

Stale utrzymywał żywy kontakt z Kolegami z roku studiów, regularnie 
współorganizując i uczestnicząc w Zjazdach Koleżeńskich i spotkaniach ka-
meralnych na Uczelni, a także w Izbie Lekarskiej. Stanowiło to jego pasję w 
okresie emerytalnym.

Ożenił się jeszcze w czasie studiów w AMB, z koleżanką z roku, Kry-
styną Sztuczko, znanym później lekarzem – reumatologiem. Ich małżeństwo 
trwało 60 lat, zawsze było wzorowe. Syn Krzysztof, także lekarz, mieszka w 
Australii, zaś córka Maria jest neurologiem w Białymstoku. Także wnuczka 

Nasz Kolega Marian zmarł 31 maja 2019 roku. Spoczął u boku Krysty-
ny na Cmentarzu Farnym w Białymstoku. Do ostatnich chwil intensywnie 

przemawiała nad grobem Jego wnuczka Elżbieta. Nam, Jego koleżankom i 
kolegom z pierwszego roku studiów jest coraz trudniej przeżywać takie po-
żegnania.

Teresa Kurowska-Dąbrowska,
w imieniu studentów i absolwentów pierwszego roku studiów AM w Białymstoku
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EPITAFIA

1953 - 2016

Już ? Tak prędko ? Co to było ?
Coś strwonione ? Przeszło skrycie ?

Czy nie młodość swą przeżyło ?
Ach więc to już było życie

)

W dniu 24 czerwca 2016 roku na Wieczny Dyżur odszedł nasz kolega 
 2 kwietnia 1953 roku w Suwałkach. 

W latach 1973 - 1979 studiował na Wydziale Lekarskim AM w Białymstoku. Po 
studiach na stałe związał się z Sejnami. Po stażu rozpoczął pracę typową dla le-
karzy. Poradnia, dyżury w Pogotowiu Ratunkowym i szpitalu, dojazdy do ośrod-
ków zdrowia. Przez kilka lat był kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Berżnikach. 
W 1986 roku uzyskał specjalizację z okulistyki. Zorganizował i przez wiele lat 
prowadził Poradnię Okulistyczną w Sejnach. Jednocześnie pracował w Pogoto-
wiu Ratunkowym, kończąc wszystkie kursy uprawniające do pracy w karetkach 
„R”. Pełnił w sumie setki dyżurów. Ot, ktoś powie, zwykłe lekarskie życie.

-
nowanym kolegą. Zapamiętaliśmy Jerzego jako szczerego kolegę, pełnego cieka-
wych powiedzeń, niezależnego w poglądach. Zachował pogodę ducha, mimo, że 
życie go nie oszczędzało – przeżył tragiczną śmierć małego synka, a po 32 latach 
pracy musiał odejść z ulubionego stanowiska.

-
matyką, ogrodnictwem. Miał wiele planów. Nie zdążył, zmarł po krótkiej choro-
bie. Odszedł, pozostawiając rodzinę w bólu i żalu, a kolegów, przyjaciół i liczne 
grono pacjentów w smutku.

Trudno jest mówić o kolegach, w czasie przeszłym. Cóż pozostaje nam po 
tej stronie ? Znicze zapalić i ... nie zapomnieć.

  W imieniu lekarzy Ziemi Sejneńskiej

  Lech Chatkowski
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Krystyna Wenderlich
1934-2018

Z domu Dawidowicz, urodziła się 15 maja 1934 roku 
w Białymstoku w rodzinie inteligenckiej, tutaj uczęszczała 
do szkoły powszechnej. Była wychowywana przez matkę. 

Jej ojciec został zamordowany przez Niemców w czasie okupacji. Po ukończeniu 
Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Białymstoku, w 1951 roku rozpoczęła studia 
na Wydziale Lekarskim tutejszej Akademii Medycznej, a następnie przeniosła 
się na dalsze studia do AM w Warszawie z kierunkiem pediatrycznym. W War-
szawie wyszła za mąż w 1955 roku za Zbigniewa Wenderlicha, kolegę z roku, 
który później został znanym radiologiem. Dyplom lekarza oraz specjalizację 
pierwszego stopnia z pediatrii otrzymała w 1957 roku. Została zatrudniona na 
Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Białym-
stoku, gdzie pracowała do 1960 roku, a następnie została służbowo przeniesiona 
do Poradni Dziecięcej. 

W 1961 roku  rozpoczęła pracę w Zakładzie Histologii i Embriologii 
AMB na etacie asystenta. W 1969 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną: 
Wpływ hormonów gonadotropowych (serogonadotropina, pregnyl) oraz testoste-
ronu na budowę morfologiczną i histochemiczną gruczołu Loeventhala samca 
szczura białego. Awansowała na stanowisko st. asystenta. Była dobrym dydakty-
kiem lubianym przez studentów. W 1969 roku na własną prośbę przeszła do pra-
cy w Poradni Dziecięcej w Przychodni Obwodowej, mieszczącej się przy obecnej 
ul. dr Ireny Białówny. Jak wspomina dr Hanna Kowerdej, pracująca z nią przez 
dwadzieścia lat, była sympatyczną koleżanką, pogodną, z poczuciem humoru, 
lubianą przez małych pacjentów. Krystyna i Zbigniew Wenderlichowie mieli 
dwoje dzieci Izabellę i Przemysława, którzy ukończyli studia stomatologiczne. 
Doczekali się też 3 wnuków. 

W 1994 roku przeszła na emeryturę, pracowała jeszcze przez kilka lat w 
niepełnym wymiarze godzin. Choroba uniemożliwiła jej dalsze wykonywanie 
zawodu. 

Dr med. Krystyna Wenderlich lubiła wypoczywać na działce w pobliżu 
Wasilkowa, do czasu kiedy pozwalało jej na to zdrowie. 

Zmarła w Turośni Kościelnej w dnu 3 lipca 2018 roku. Została pochowa-
na na Cmentarzu Farnym obok męża Zbigniewa. Żegnała ją rodzina i koledzy.

Prof. prof. Bożena i Stanisław Chodyniccy



Biuletyn OIL ROK XXX, Nr 3(127) 2019 r.

– 47 –

Kazimierz Wojtkowski
1940 – 2019

Urodził się 5 listopada 1940 roku w Bujakach. W szkole powszech-
nej i w liceum ogólnokształcącym uczył się w Drohiczynie, skąd przeniósł 
się do Torunia by tam wstąpić do Liceum Felczerskiego, które ukończył w 
1959 roku. Jako felczer pracował do 1962 roku w lecznictwie otwartym w 
Nidzicy w woj. olsztyńskim. W latach 1962-1968 studiował na Wydziale 
Lekarskim AM w Białymstoku.

Staż podyplomowy odbył w szpitalu w Łomży, pracując równo-
cześnie w Ośrodku Zdrowia w Rogienicach. W 1976 roku zawarł związek 
małżeński z koleżanką, lekarzem stomatologiem, Haliną Ogrodnik. Mieli 
trójkę dzieci, a także sześcioro wnucząt.

Od września 1971 roku został zatrudniony jako kierownik Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Miastkowie. Wyróżniał się jako lekarz niezwy-
kle pracowity i uczynny, zawsze był dostępny pacjentom w wieku pode-
szłym, a także chorym dzieciom. Cieszył się doskonałą opinią w całej 
okolicy, miał świetne podejście do problemów chorego człowieka.

Działał społecznie, lubił przyrodę, dokarmiał na przykład dziką 
zwierzynę. Marzył, że na emeryturze zajmie się wielkim ogrodem, peł-
nym drzew i kwiatów.

W 2013 roku przeszedł na emeryturę, jednak choroba, która przy-
kuła go do łóżka nie pozwoliła na realizację marzeń o bliskich związkach 
z przyrodą. Pomimo tego do końca zachował niezwykłą cierpliwość i z 
pokorą znosił cierpienie.

Zmarł 7 marca 2019 roku. Pozostawił w wielkim bólu i żalu Ro-
dzinę, dla której zawsze był oparciem i wzorem. W głębokiej zadumie 
pożegnali Go przyjaciele, w pamięci których zawsze pozostanie lekarzem 
i człowiekiem o najwyższych wartościach etycznych.

Był moim kolegą z roku studiów; w imieniu więc naszego środo-
wiska składam Jego Małżonce i najbliższej Rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia.

Bronisław Podolak
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