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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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Prof. dr hab. Edmund Kowal

1927 - 2014

 W grudniu 2019 roku będziemy obchodzić już piątą rocznicę po-
żegnania Profesora Edmunda Kowala. Rodowity Białostocczanin, absol-
went Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie, wybitny specjalista chorób 
wewnętrznych – alergolog, pulmonolog i immunolog, przez 17 lat kiero-
wał Kliniką Chorób Płuc i Gruźlicy Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Ta Klinika zajmuje szczególne miejsce w historii podlaskiej medycyny, bo-
wiem zorganizowana w 1951 roku przez prof. Tadeusza Kielanowskiego 
była pierwszą kliniką akademicką w naszym Regionie. Dobrą tradycję tej 
placówki tworzył też Profesor Edmund Kowal. Dzięki Jego wszechstronnej 
wiedzy internistycznej, wieloletniemu doświadczeniu klinicysty, naukowca 
i dydaktyka, okres lat 1980 – 1997 gdy kierował placówką stał się pasmem 
sukcesów Kliniki, a profesor uchodził ponadto za wzór najwyższych warto-
ści etycznych.

 Urodził się 24 sierpnia 1927 roku w Białymstoku w znanej rodzinie 
nauczycielskiej.

 Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krako-
wie, który ukończył w 1952 roku. Pracę lekarską rozpoczął w II Klinice Chi-
rurgicznej AM w Krakowie, kierowanej przez słynnego Profesora Kornela 
Michejdę. Jednak powołanie do czynnej służby wojskowej nie pozwoliło mu 
zostać chirurgiem. Najpierw pełnił funkcję lekarza w różnych jednostkach 
wojskowych, by później – do 1958 roku – pracować w Instytucie Medycyny 
Lotniczej w Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie me-
dycyny lotniczej. W następnych latach był zatrudniony w Akademii Medycz-
nej w Łodzi.

 W 1962 roku wrócił do rodzinnego Białegostoku. Rozpoczął pracę 
lekarską i naukowo-dydaktyczną w klinikach Akademii Medycznej, kolejno 
na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta i kierownika klini-
ki, aż do emerytury w 1997 roku. W latach 1962-1969 pracował w I Klinice 
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Chorób Wewnętrznych pod kierunkiem prof. Beaty Bogdanikowej. Profesor, 
którą zawsze uważał za swego głównego nauczyciela, ukształtowała zainte-
resowania dr. Edwarda Kowala w stronę immunologii klinicznej. Od 1970 
roku, po powstaniu Instytutu Chorób Wewnętrznych AMB, został adiunk-
tem w Klinice Alergologii, kierowanej przez prof. Sabinę Chyrek-Borowską; 
funkcję tą pełnił przez 10 lat. Później, w latach 1980 – 1997 kierował Kliniką 
Chorób Płuc i Gruźlicy AMB.

 Stały rozwój zawodowy udokumentował zdobyciem II stopnia spe-
cjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, zaś naukowy – uzyskaniem w 
1967 roku stopnia doktora nauk medycznych, a w 1980 roku – doktora habi-
litowanego. Poza dorobkiem naukowym, podstawą habilitacji była rozprawa 
„Badania funkcji biologicznej granulocytów ze szczególnym uwzględnieniem, 
neutro$lów i ich roli w patomechaniźmie dychawicy oskrzelowej”. Tytuł profe-
sora otrzymał w 1990 roku.

 Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji zawodowych i organizacyj-
nych. W latach 1975 – 1980 był zastępcą dyrektora Państwowego Szpitala Kli-
nicznego ds. medycznych. Sprawował urząd prorektora Akademii Medycznej 
(1981 – 1987); w następnych latach (1987 – 1990) pozostawał członkiem Se-
natu AMB. W latach 1985 - 1992 oraz 1994 – 1998 był konsultantem krajo-
wym i regionalnym w zakresie gruźlicy i chorób płuc. Należał też do Rady 
Naukowej Instytutu Gruźlicy Płuc w Warszawie (1993 – 1996).

 Tematyka badań naukowych prowadzonych przez prof. Edmun-
da Kowala obejmowała szeroki zakres zagadnień immunologicznych w pa-
togenezie głównie chorób układu oddechowego, leczenia raka płuc, jak też 
problemy chorób tytoniowozależnych. Ważne były obserwacje nad wpływem 
wybranych czynników egzo- i endogennych na układ krwiotwórczy i elemen-
ty morfotyczne krwi. W swoich obserwacjach stosował nowoczesne metody 
badawcze, jak na przykład oznaczanie limfocytów gamma delta we krwi lub 
ocena zawartości treści oskrzelikowo-pęcherzykowej; stosował też pomiary 
potencjałów bioelektrycznych błony komórkowej limfocytów. Prowadził ba-
dania nad czynnikami sprzyjającymi szerzeniu się nikotynizmu. Opubliko-
wał ok. 140 prac oryginalnych w czasopismach krajowych i zagranicznych. 
Był promotorem pięciu doktorów nauk medycznych.

 Należał do licznych towarzystw naukowych, wśród nich do Intern. 
Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (członek korespondent 1989 
– 1992 oraz członek zwyczajny od 1992 roku), Europ. Soc of Pneumonology 
(1986 – 1989), Europ. Respiratory Soc., Pol. Tow. Immunologicznego, Pol. 
Tow. Przeciwtytoniowego. Był członkiem Zarządu Oddz. Białostockiego Pol. 
Tow. Immunologicznego oraz prezesem Oddz. Pol. Tow. Ftyzjopneumonolo-
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gicznego, jak też członkiem honorowym Pol. Tow. Chorób Płuc.
 Otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, między innymi medal „Za 
szczególne zasługi dla AM w Białymstoku”, Złoty Medal Społecznego Komi-
tetu Zwalczania Gruźlicy „Za zasługi w walce z gruźlicą”, odznaki regionalne 
„Zasłużony Białostocczyźnie” i „Za zasługi dla województwa suwalskiego”.

 W swoim biogramie, w rubryce „hobby”, pisał w sposób oryginalny, 
/lozo/czny – „turystyka w czasie i przestrzeni, zwiedzanie życia” (Współ-
cześni uczeni polscy – słownik biogra/czny, Warszawa 1999, str. 453-454).

 Zmarł po długiej chorobie 7 grudnia 2014 roku, został pochowany 
na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.
 

*

 Profesora Edmunda Kowala znałem od bardzo dawna. W 1947 roku 
był wychowawcą na koloniach letnich w miejscowości Sokole koło Żedni. 
Należałem do grupy kolonistów, którą prowadził. Jako student medycyny z 
Krakowa imponował nam wówczas na każdym polu – był starszym kolegą, 
pełnym spokoju i zawsze zrównoważonym, potra/ł świetnie organizować ko-
lonijne życie. Razem z nami grał w piłkę nożną, urządzał podchody indiań-
skie w okolicznych lasach, opowiadał o wszystkim w interesujący sposób.

 Znacznie później miałem kontakt z doktorem, docentem i wreszcie 
profesorem Kowalem podczas pracy akademickiej, bliski w latach siedem-
dziesiątych. Pracowaliśmy jako adiunkci w sąsiadujących klinikach tego sa-
mego Instytutu i Szpitala, przez pewien czas mieliśmy nawet wspólną Sze-
fową. Zapamiętałem Starszego Kolegę jako postać niezwykłego lekarza o 
wielkim sercu, autentycznie oddanego chorym, przyjaciela współpracowni-
ków, na którego zawsze można było liczyć. Jego spokój i rozwaga były wręcz 
symboliczne. Bardzo martwiła nas ciężka choroba, która towarzyszyła Mu u 
schyłku życia.

Jan Stasiewicz

Od redakcji: O prof. Edmundzie Kowalu pisaliśmy także w Biuletynie OIL w 
2015 roku, nr 106, str. 6-7 i 43-44.
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Dekalog spraw najważniejszych 
w trzydziestoleciu OIL w Białymstoku

 Opracowując ALMANACH trzydziestolecia Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, który ma ukazać się 
w listopadzie 2019 roku w 30-stą rocznicę I Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy, zadałem sobie pytanie, czy spośród setek 
zamieszczonych w nim informacji o samorządzie lekar-

skim można dokonać wyboru kilku, na przykład dziesięciu, które reprezen-
towałyby najważniejsze kierunki działania Izby w tym czasie. Spróbowałem 
więc sporządzić i przedstawić Czytelnikom Biuletynu listę takich wydarzeń 
stanowiącą resume naszej 30-letniej aktywności. Naturalnie, wybór ten nie 
może być obiektywny bowiem autorem jest tylko jeden uczestnik trzydzie-
stolecia.

I

 Pierwsza kadencja izbowa (1990-1993) wypadła w okresie podsta-
wowych przemian społeczno-politycznych w Polsce stąd też ówcześni dzia-
łacze izbowi, nawet najbardziej apolityczni, odczuwali potrzebę naprawiania 
różnych nieprawidłowości odziedziczonych po PRL-u. Z tego względu, jedną 
z pierwszych „akcji” było opublikowanie listu otwartego, w którym Samorząd 
domagał się pełnego zadośćuczynienia moralnego lekarzom zatrudnionym w 
AMB pokrzywdzonym w okresie stanu wojennego przez władze Uczelni za 
działalność w „Solidarności”. Pisałem o tym w poprzednim numerze Biulety-
nu. Ten historyczny akcent był z pewnością konieczny; list okazał się skutecz-
ny i stanowił swoiste credo odrodzonej Izby.
 Ważnym problemem było także inne rozliczenie się z przeszłością 
– musiały nastąpić zmiany w obsadzie stanowisk kierowniczych w ochronie 
zdrowia. W 1990 roku tylko część ordynatorów i dyrektorów pochodziła z 
konkursu, częściej były to nominacje o zabarwieniu politycznym lub zwią-

CHWILA REFLEKSJI



CHWILA  REFLEKSJI

– 8 –

zane z lokalnymi układami władzy. A nam chodziło głównie o kwali#kacje 
fachowe i moralne ordynatorów i kierowników zakładów. Zastanawiając się 
nad istniejącą sytuacją wybraliśmy strategię zmian ewolucyjnych, stawiając 
na postępowania konkursowe, zwłaszcza, że miały one mocne oparcie usta-
wowe. W ciągu paru lat praktycznie wszystkie oddziały i zakłady lecznicze 
trzech ówczesnych województw zostały obsadzone przez dyrektorów lub or-
dynatorów z konkursów, o których z kolei sprawiedliwy przebieg dbaliśmy w 
sposób szczególny. By wzmocnić rolę ordynatorów przeprowadziliśmy też ak-
cję reaktywowania lub powołania rad ordynatorów w każdym szpitalu, jak też 
na przestrzeni lat zorganizowaliśmy trzy wojewódzkie zjazdy ordynatorów, 
cieszące się prawie stuprocentową frekwencją i stanowiące poważne forum 
opiniotwórcze. W ten sposób, zupełnie bezkon)iktowy, nastąpiły korzystne 
zmiany kadrowe w ochronie zdrowia.

II

 Istotnym zadaniem, które zgodnie z ustawowym nakazem wykonał 
samorząd lekarski, było przejęcie od administracji państwowej spraw zwią-
zanych z wykonywaniem zawodu lekarza. W krótkim czasie akta osobowe 
lekarzy i lekarzy dentystów znalazły się w siedzibie Izby z pełnym zabezpie-
czeniem ich poufności. Rozpoczęliśmy też wydawanie prawa wykonywania 
zawodu oraz prowadzenie podlaskiej części Ogólnopolskiego Rejestru Leka-
rzy, zawierającego wszystkie ważne informacje zawodowe o lekarzu. Obecnie 
jest to prawie kompletny zbiór faktów z pracy poszczególnego lekarza, a zda-
rzające się braki informacyjne są wyłącznie winą niefrasobliwości kolegów, 
którzy nie zawsze zgłaszają w Izbie istotne wydarzenia ze swego życia, na 
przykład zmiany miejsca pracy i zamieszkania, uzyskane specjalizacje, stop-
nie i tytuły naukowe, odbyte ważniejsze szkolenia itp. Później okazuje się, że 
są one niezbędne, na przykład przy uzyskaniu stosownych zaświadczeń.
 Izba prowadzi też odrębny rejestr indywidualnych i zbiorowych 
praktyk lekarzy, które znajdują się pod kontrolą Samorządu.

III

 Priorytetem Izby Lekarskiej jest dbałość o jak najwyższy poziom 
etyczny jej członków. Wykonywanie tego zadania obejmowało udział w 
tworzeniu zapisów prawa etycznego, szkolenia w tym zakresie, a następnie 
egzekwowanie właściwych postaw etycznych. Białostocka Izba od początku 
uczestniczyła w pracach nad Kodeksem Etyki Lekarskiej, uchwalonym w 
1991 roku, oraz nad jego późniejszymi nowelizacjami. Szkolenie w zakresie 



Biuletyn OIL ROK XXX, Nr 4(128) 2019 r.

– 9 –

zagadnień etycznych to przede wszystkim prowadzenie przez Izbę corocz-
nego obowiązkowego kursu w ramach stażu podyplomowego. Ponadto stale 
przypominamy zasady etyki, głównie normatywnej, przy okazji większych 
szkoleń lekarskich, najczęściej w formie odrębnych wykładów.
 Natomiast nad przestrzeganiem zasad etycznych przez lekarzy czu-
wają dwa Organy działające w OIL – biuro Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Lekarzy, jak też Okręgowy Sąd Lekarski. Obie te in-
stytucje, w działalności merytorycznej niezależne od Izby, są organizacyjnie 
związane z samorządem. W swoich decyzjach opierają się na Kodeksie Etyki 
Lekarskiej.

IV

 Standardom etycznym lekarzy powinien zawsze towarzyszyć odpo-
wiednio wysoki poziom aktualnej wiedzy medycznej. Izba Lekarska przez 
całe trzydziestolecie poświęciła wiele wysiłku  prowadząc bądź uczestnicząc 
w kształceniu ustawicznym lekarzy. Rolę organizatora i koordynatora róż-
nych form szkolenia pełni przede wszystkim Komisja Kształcenia ORL, a tak-
że w szerokim zakresie Komisja Stomatologiczna, Lekarzy Rodzinnych oraz 
ostatnio Komisja Młodych Lekarzy. Od 1990 roku przeprowadzono około 
tysiąca różnego rodzaju kursów, w których uczestniczyło ponad 10 tysięcy 
lekarzy. Były to większe konferencje, sympozja i kongresy, gromadzące nie-
rzadko 200 i więcej uczestników, jak też bardziej kameralne kursy i warsztaty 
szkoleniowe. Odbycie 2-dniowego lub dłuższego szkolenia upoważniało do 
otrzymania stypendium, ostatnio w wysokości 400 złotych. Zajęcia szkole-
niowe dawały lekarzom tzw. punkty edukacyjne, akceptowane przez Izbę.

V

 Aspekt szkoleniowy miała także współpraca samorządu lekarskiego 
z zagranicą. Na szczególne podkreślenie (i przypomnienie) zasługuje współ-
działanie naszej OIL (Komisja ds. Współpracy z Zagranicą) z amerykańskim 
medycznym ośrodkiem szkoleniowym w Milwaukee w zakresie ratownictwa 
medycznego. W ramach współpracy miast siostrzanych Białystok – Milwau-
kee, przy udziale władz miejskich, zorganizowano na początku lat 90-tych 
Ośrodek Szkolenia w zakresie Ratownictwa Medycznego w Białymstoku. 
Sześciu naszych lekarzy zostało przeszkolonych w Milwaukee i pełniło póź-
niej funkcję wykładowców w białostockim ośrodku. Zgodnie z umową mię-
dzy miastami przeszkolono ogółem ok. 200 lekarzy w zakresie nowoczesnego 
ratownictwa. Strona amerykańska współ#nansowała białostockie centrum, 
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jak też wyposażenie hotelu lekarskiego, prowadzonego przez Izbę, zlokalizo-
wanego przy Ośrodku. Wyposażyła też kilka karetek pogotowia w nowoczes-
ny sprzęt medyczny.
 W ramach współpracy zagranicznej organizowaliśmy także miesięcz-
ne pobyty stypendialne na szkoleniach w Białymstoku lekarzom polskiego 
pochodzenia z Litwy, Białorusi i ostatnio także z Mołdawii.

VI

 Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, rozpoczynając działalność 
w 1990 roku nie posiadała jakichkolwiek choćby wirtualnych nieruchomości, 
bowiem przed wojną i w latach 1945-1950 wchodziła w skład Izby Warszaw-
sko-Białostockiej – budynki będące własnością Izby znajdowały się w War-
szawie.
 Przez pierwszych 15 lat po 1990 roku musieliśmy więc rygorystycz-
nie oszczędzać, by wyłącznie z pieniędzy składkowych wybudować w Bia-
łymstoku przy ulicy Świętojańskiej 7 siedzibę OIL, dwupiętrowy budynek o 
ciekawej architekturze. Bezpośrednio potem niejako „z rozpędu”, na zakupio-
nej hektarowej działce w Turośni Kościelnej (15 km od Białegostoku w stronę 
Łap) wybudowaliśmy dwa następne izbowe obiekty: Dom Lekarza Seniora z 
17 apartamentami oraz Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy z salą wykła-
dową na 200 miejsc, seminaryjną (50 miejsc), jak też pokojami hotelowymi 
o wysokim standardzie z ok. 50-ciu łóżkami. Ponadto w Łomży i Suwałkach 
zakupiliśmy dwa lokale mieszkalne, zaadaptowane na biura naszych #lii.
 Dom Lekarza Seniora, po okresie wstępnego entuzjazmu, okazał się 
inwestycją bez perspektywy na przyszłość ze względu na brak zainteresowa-
nia lekarzy - seniorów by w nim zamieszkać (pomimo wstępnych prawie 30-
stu podań deklarujących taką ochotę). Został więc w 2019 roku odsprzedany 
po preferencyjnej cenie Białostockiemu Hospicjum i funkcjonuje jako Ośro-
dek Pielęgnacyjno-Leczniczy, korzystają z niego także lekarze. Nadal działa 
natomiast Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy zgodnie ze wstępnym prze-
znaczeniem.

VII

 Ustawa „o izbach lekarskich”, wśród zadań samorządu lekarskiego 
wymienia obowiązek dbania o ogólną sytuację w ochronie zdrowia, jak też o 
warunkach pracy i płacy personelu. W trzydziestoleciu realizowaliśmy te za-
dania dwojako. Po pierwsze, braliśmy aktywny udział w analizach aktualnego 
stanu ochrony zdrowia, sygnalizując stwierdzane nieprawidłowości, głównie 
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w postaci niedostatecznego #nansowania. Dowodem aktywności naszej OIL 
był udział w 2006 roku w spotkaniach regionalnych w ramach ogólnopol-
skiego ruchu środowisk medycznych pod nazwą „Koalicja Teraz Zdrowie”, 
na których przedstawiano społeczeństwu i władzom złą sytuację #nansową w 
ochronie zdrowia.
 Po drugie, z powodu braku reakcji władz na zgłaszane przez lata 
uwagi i postulaty, wzięliśmy udział w masowych demonstracjach protestacyj-
nych lekarzy, najpierw w 1996 roku w Warszawie, oraz później także w war-
szawskim proteście w 2006 roku. Wkrótce potem zorganizowaliśmy wspólnie 
ze związkami zawodowymi podobną manifestację w Białymstoku, składając 
petycję władzom województwa podlaskiego. Postulaty Izby, poza jak zawsze 
płacowymi, odnosiły się przede wszystkim do niedostatecznych nakładów 
#nansowych na  ochronę zdrowia, które wreszcie powinny osiągnąć 6% pro-
duktu krajowego brutto. Młodzi lekarze z Białegostoku uczestniczyli także 
w ogólnopolskich protestach rezydentów, które odbyły się w ostatnich dwu 
latach.
  

VIII

 Na przestrzeni trzydziestolecia, wśród lekarzy ujawnili się koledzy ze 
szczególnymi uzdolnieniami – muzycznymi, malarskimi, literackimi. Pomi-
mo zmęczenia pracą, okazywało się, że można wygospodarować trochę czasu 
by pielęgnować swoje hobby. W Klubie Lekarza pojawiły się wystawy obra-
zów malujących lekarzy, zaczęła coraz częściej rozbrzmiewać muzyka, na-
stąpiły przyjacielskie spotkania na wieczorach wspomnień i bene#sach zna-
komitych kolegów. Rolę mecenasa tych wydarzeń spełniała Komisja Kultury 
ORL. Zwłaszcza niektóre formy, na przykład łączenia wernisaży malarskich z 
oryginalną muzyką lub śpiewem, wzbudzały coraz większe zainteresowanie. 
Tradycją stały się grudniowe wieczory kolęd, o wysokim poziomie, bowiem 
w naszym gronie są osoby z dużym talentem, a w dodatku z profesjonalnym 
wykształceniem muzycznym. Opisujemy te wydarzenia, „kolorowo”, w Biu-
letynie, zachęcając jak największą liczbę czytelników do odkrywania w sobie 
takich talentów. Ich uprawianie stanowi doskonałą odskocznię od szarych 
dni codziennego lekarskiego trudu. Jest to też świetna pro#laktyka zapobie-
gająca modnemu teraz zaspołowi „wypalenia zawodowego”.

IX

 W naszym środowisku najbardziej aktywni okazali się lekarze senio-
rzy. Być może więcej wolnego czasu na emeryturze, a niekiedy przykre osa-
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motnienie, zachęcają ich do wspólnych działań. Następuje integracja coraz 
liczniejszych grup seniorów, którzy chętnie spotykają się w Izbie Lekarskiej w 
gronie przyjaciół.
 W pierwszych latach po reaktywowaniu Izby, bardziej aktywni senio-
rzy energię swoją skupili na realizowaniu idei wybudowania Domu Lekarza 
Seniora, widząc w nim ewentualną własną i przyjaciół przyszłościową przy-
stań, a także centrum emeryckiego życia. Dom powstał, jego losy opisałem 
wcześniej. Pomimo dalekiego od marzeń ostatecznego efektu, zaangażowanie 
naszych starszych kolegów w budowę wzbudza duży szacunek i podziw.
 Po etapie doświadczeń z Domem Lekarza Seniora aktywność eme-
rycka nie zmalała. Wielką inicjatywę wykazywała stale Komisja ds. Lekarzy 
Emerytów i Rencistów ORL. Jej zasługą stał się Klub Lekarza Seniora dzia-
łający o#cjalnie od 2007 roku w siedzibie Izby. Spotkania popołudniowe w 
każdy wtorek, których odbyło się już ponad 500 (!), cieszą się ciągle dużym 
zainteresowaniem, są miejscem dyskusji, przyjacielskich plotek, a także róż-
nych imprez okolicznościowych.
 Seniorzy organizują wycieczki autokarowe, krajowe i zagraniczne. W 
latach 2010-2019 odbyło się 35 takich wycieczek, udział w nich wzięło 1315 
seniorów, niektórzy z nich uczestniczyli kilkakrotnie. Sezon turystyczny co-
rocznie kończy się hucznie „Pożegnaniem lata” przy ognisku w Turośni Koś-
cielnej.
 Słynne są seniorskie spotkania opłatkowe, centralne w Aula Magna 
UMB oraz w Łomży i Suwałkach. Seniorzy prowadzą też działalność socjalną, 
samopomocową, ich Komisja stanowi bezcenny pomost pomiędzy zamknię-
tym w domu leciwym i schorowanym seniorem a Izbą Lekarską.

X

 Znacznie mniej entuzjazmu do działalności w samorządzie lekar-
skim wykazywali młodzi lekarze. Zachęty ze strony Izby, w postaci na przy-
kład spotkań integracyjnych stażystów, nawet połączonych z kuligiem, nie 
dawały większych efektów. Wytłumaczenie tej sytuacji wydawało się łatwe 
– zabieganie młodego lekarza, który musi zarobić na godne życie chwytając 
się dodatkowych zajęć, nie sprzyjało podejmowaniu działalności społecznej.
 Szczęśliwie, podczas obecnej kadencji izbowej zaczyna być inaczej. 
Wśród delegatów na Okręgowy Zjazd VIII kadencji znalazła się grupa mło-
dych kolegów; niektórzy z nich zostali wybrani do Okręgowej Rady Lekar-
skiej. Powstał obiecujący zalążek w postaci Komisji ds. Młodych Lekarzy (po-
przednio był tylko Zespół), która zgromadziła już wokół siebie większą grupę 
zainteresowanych lekarzy, głównie rezydentów.
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 Początki ich działalności przyniosły pierwsze sukcesy. Dużym po-
wodzeniem cieszą się warsztaty szkoleniowe organizowane w atrakcyjnej for-
mie na terenie Izby. Koledzy włączają się także do innych izbowych inicjatyw, 
na przykład wydarzeń kulturalnych, biorą też udział w rezydenckich spot-
kaniach ogólnopolskich. Nie będę szerzej głosić ich chwały, by nie zapeszyć 
rodzącej się, jak mówią młodzi, „fajnej sprawy”.

•

 Powyższy przydługi monolog na temat trzydziestolecia Izby stał się 
po raz pierwszy tak rozwlekłą „Chwilą re)eksji”, dedykuję ją tym moim kole-
gom, którzy od początku reaktywowania samorządu lekarskiego zadają stale 
to samo pytanie – „a po co te izby?”. Dziesięć wybranych informacji na ten 
temat powinno dać dostateczną odpowiedź.

Jan Stasiewicz

Październik 2019

P.S. Może Czytelnicy  zauważyli, że w felietonie nie wymieniłem ani jedne-
go nazwiska – a przecież za każdym wydarzeniem kryją się osoby war-
te trwałego zapamiętania. Są jednak tak liczne, że przedstawienie tylko 
najbardziej zasłużonych zajęłoby pół Biuletynu. Informacje o izbowych 
bohaterkach i bohaterach znajdą Państwo w 128 numerach Biuletynu, w 
20 Zeszytach Historycznych oraz w ukazującym się właśnie Almanachu 
Trzydziestolecia.
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

27 lipca, 11 września, 23 października 2019 roku – obradowała Komisja 
Bioetyki.

17 lipca – Prezydium ORL. Informacja w sprawie Biuletynu i Almanachu 
30-lecia - kol. J. Stasiewicz oraz o stanie finansów - kol. J. Poznański. Podjęto 
uchwały w sprawie: dofinansowania szkoleń lekarzy; wydatkowania środków 
z Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów oraz Komisji Kształcenia ORL; 
jednorazowej zapomogi, odprawy pośmiertnej; delegowania na doroczne 
szkolenie przedstawicieli OSL i OROZ; potwierdzenia spełnienia warunków 
kształcenia podyplomowego przez PSS; skreślenia praktyki z rejestru oraz 
przyznania PWZ; rekomendowania na przedstawicieli NRL do zespołów w 
dziedzinie medycyny rodzinnej; zgłoszenia przestawicieli do komisji konkur-
sowych. 

7 sierpnia – Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania 
szkoleń lekarzy; zgody na wydatkowanie środków z budżetu Komisji Sportu 
oraz Kształcenia; przyznania PWZ dentystom w celu odbycia stażu oraz leka-
rzom po stażu; skreślenia praktyki prywatnej; zgłoszenia przedstawicieli do 
komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w USK; zaopi-
niowania kandydata na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
medycyny ratunkowej i urologii; spełnienia warunków do prowadzenia sta-
żu podyplomowego; wydatkowania środków z budżetu Komisji ds. Lekarzy 
Emerytów i Rencistów; przekazano informacje w sprawie organizacji Jubile-
uszu 30-lecia OIL; padła propozycja spotkania Komisji Bioetycznych OIL i 
UMB z okazji ich 20-lecia.

28 sierpnia – Prezydium ORL. Informacja o organizowanym Balu Lekarza 
i wystawie prac malarskich lekarzy - kol. A. Jakubowska; kol. J. Stasiewicz 
przekazał informację o Almanachu z okazji 30-lecia reaktywowania izb le-
karskich; podjęto uchwały w sprawie: zgłoszenia przedstawicieli do komisji 
konkursowych na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w UDSK i Szpitalu 
Wojewódzkim w Suwałkach; dofinansowania szkoleń lekarzy; wydatkowa-
nia środków z budżetu Komisji ds. Sportu; dofinansowania szkoleń lekarzy; 
delegowania na szkolenie OROZ; wykreślenia praktyki prywatnej; wypłaty 
odprawy pośmiertnej; przyznania PWZ stażystom i lekarzom po stażu oraz 
lekarzowi z innej izby; sprawdzianu z zakresu bioetyki, prawa medycznego i 
orzecznictwa. 

Z ŻYCIA IZBY
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11 września – Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowa-
nia szkoleń lekarzy; wypłaty odprawy pośmiertnej; zgody na wydatkowanie 
środków z budżetu Komisji Stomatologicznej; spełnienia warunków do pro-
wadzenia stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej; wytypowania 
przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowisko pielęgniarki oddzia-
łowej, z-cy dyrektora i przełożonej pielęgniarek; przyznania PWZ; wykreśle-
nia działalności leczniczej; przyznania jednorazowej zapomogi; wyznaczenia 
przedstawicieli do podpisania umowy z Ministerstwem Zdrowia. 

16 września – Kol. J. Zawistowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecz-
nej POW NFZ.

25 września obradowała Okręgowa Rada Lekarska pod przewodnictwem 
kol. Henryka Grzesiaka. Sprawozdania z działalności Prezydium ORL i NRL 
oraz delegatur OIL złożyli kol. kol. H. Grzesiak, M. Makarewicz, A. Tyne-
cki. Informacje o sytuacji finansowej przekazał kol. J. Poznański. Informa-
cje o obchodach jubileuszu 30-lecia reaktywowania Izb Lekarskich w Polsce 
przedstawili kol. kol. J. Zawistowski, J. Stasiewicz. Informację nt. produktów 
ubezpieczeniowych prowadzonych przez OIL przekazał kol. J. Gryko. Podję-
to uchwały w sprawie: zmiany uchwały i powołaniu Komisji Bioetycznej; do-
finansowania szkoleń lekarzy; delegowania przewodniczącego OKR do NIL. 

4 października – Kol. J. Zawistowski uczestniczył w .uroczystości podlaskich 
obchodów XX-lecia Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych w Polsce, któ-
ra odbyła się w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

9 października – Prezydium ORL. Informacja z posiedzenia Konwentu Pre-
zesów - kol. H. Grzesiak; informacja o sytuacji finansowej - kol. J. Poznański. 
Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania szkoleń lekarzy; zwolnienia z 
opłaty składki członkowskiej i korekty w programie FINN; przyznania od-
prawy pośmiertnej i bezzwrotnej zapomogi; zwrotu kosztów delegacji; wy-
kreślenia praktyki prywatnej; przyznania PWZ; dofinansowania udziału w 
XVIII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Szachach; zgłoszenia przedstawiciela 
do komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarek oddziałowych w USK; 
zwolnienia obcokrajowca z opłaty za szkolenie z bioetyki, prawa medycznego 
i orzecznictwa lekarskiego.  

11 października – Prezes ORL H. Grzesiak, v-ce prezes ds. stomatologii Jo-
lanta Szczurko oraz przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL Lucyna 
Mierzyńska-Ładny spotkali się z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Sa-
nitarnym, dr Elżbietą Kraszewską, celem przedstawienia problemów nurtu-
jących środowisko lekarskie w dobie obecnych wymogów w zakresie steryli-
zacji i dekontaminacji w gabinetach zabiegowych. 

15 października – z inicjatywy Komisji Stomatologicznej ORL prezes kol. 
H. Grzesiak oraz przedstawiciele w/w Komisji spotkali się w siedzibie POW 
NFZ z dyrektorem Oddziału p. Maciejem Olesińskim oraz naczelnikiem 
Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej p. Anną Andraka w celu dalszego 
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argumentowania inicjatywy samorządu lekarskiego o zwiększenie wartości 
cenowej punktu przeliczeniowego w zakresie świadczeń stomatologicznych 
Omówiono aktualne problemy dot. opieki stomatologicznej nad dziećmi i 
młodzieżą w szkołach.

23 października – Prezydium ORL. Informacja o sytuacji +nansowej izby 
- kol. J. Poznański. Podjęto uchwały w sprawie: składek członkowskich, do+-
nansowania szkoleń lekarzy, przyznania zapomogi; delegowania na szkolenie, 
korekty w systemie FINN, odprawy pośmiertnej, zgody na organizację spot-
kania opłatkowego org. przez Komisje ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, 
zaopiniowania kandydatury na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dia-
betologii, zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowej, wydania PWZ, 
doskonalenia zawodowego lekarzy, s+nansowania uroczystości wręczenia. 

Janusz Zawistowski

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku podczas posiedzenia plenar-
nego w dniu 12 czerwca 2019 roku reaktywowała stanowisko Rzecznika Praw 
Lekarzy OIL. Funkcję tą w bieżącej kadencji powierzono Koleżankom dr hab. 
n. med. Marzenie Wojewódzkiej-Żelezniakowicz oraz dr n. med. Monice 
Chorąży.

Zadaniem rzecznika jest udzielanie pomocy kole-
żeńskiej członkom naszej izby w sytuacjach zaistnienia 
niejednoznacznych problemów prawnych związanych 
z wykonywaniem zawodu lekarza, jak też ich obrona w 

zarzutów ze strony pracodawcy i innych instytucji. Rolą 
rzecznika jest też ewentualna interwencja przy pomówie-
niach ze strony środków masowego przekazu.

Dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żeleznia-
kowicz jest specjalistą medycyny ratunkowej. Ukończyła 
AM w Białymstoku oraz Podyplomowe Studium Prawa 
Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Pracuje 
w Klinice Medycyny Ratunkowej UMB oraz pełni obo-
wiązki Kierownika Centrum Symulacji Medycznych Uni-
wersytetu. Ponadto jest kierownikiem Ośrodka Terapii 
Hiperbarycznej oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia 
Ośrodków tej terapii, jak też konsultantem wojewódzkim 
w dziedzinie medycyny ratunkowej. Od lat jest biegłym 
sądowym z listy prezesa Sądu Okręgowego w Białymsto-
ku.

Dr n. med. Monika Chorąży ukończyła Wydział 
Lekarski AMB. Od 1997 roku jest pracownikiem Kliniki 
Neurologii UMB. Uzyskała tytuł doktora nauk medycz-
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nych oraz specjalizację w zakresie neurologii, jak też licencję elektroencefalo-
-

Pol. Tow. Epileptologii oraz Sekcji Stwardnienia Rozsianego PTN. Pełni też 
funkcję lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Jest koor-
dynatorem ds. padaczki i ciąży w regionie wschodnio-północnym programu 
EURAP.

Pełnomocnik ORL ds. Zdrowia Lekarzy

W kwietniu 2018 roku Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku po-
wołała Kolegę Witolda Olańskiego na stanowisko Pełnomocnika Rady ds. 
Zdrowia Lekarzy. Jest On doktorem nauk medycznych, specjalistą w zakresie 
chirurgii dziecięcej i medycyny ratunkowej. Od lat kieruje SOR-em w UDSK 
w Białymstoku i pełni obowiązki kierownika Kliniki Medycyny Ratunkowej 
Dzieci. Stale interesuje się także problemami zdrowotnymi wśród lekarzy. 

Szerzej sylwetkę Doktora Olańskiego przedstawialiśmy w 
Biuletynie ORL w 2018 roku (nr 122, str. 16-17), zaś Jego 
poglądy na zagrożenia zdrowotne lekarzy – w nr 123, str. 
30-35.

Obecnie dr Witold Olański przypomina swój kon-
taktowy numer telefonu – 885 65 60 65, pod który nale-
ży dzwonić w wypadku potrzeby informacji, porady lub 
wsparcia. Wymienia też zakres obowiązków/obszar dzia-
łań Pełnomocnika:

 Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy zajmuje się 
głównie problematyką uzależnień w środowisku lekar-
skim. Z problemem mogą zgłaszać się wszyscy lekarze, 

których dotyczy uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoak-
tywnych (narkotyki, leki uspokajające). Przyjmuje zgłoszenia od członków 
rodziny, gdy problem uzależnienia dotyczy lekarza.

 Problemy psychiczne/psychiatryczne w środowisku lekarzy jako 
problem w wykonywaniu zawodu.

 Działalność pomocowa/wsparcie w zakresie różnych aspektów zdro-
wotnych lekarzy pozbawionych opieki/wsparcia rodziny.

 Pomoc/wsparcie w zakresie znalezienia/umieszczenia lekarza w pla-
cówce o charaterze DPS/Hospicjum lub innego podmiotu opieki długotermi-
nowej przy braku opieki/wsparcia rodziny.

 Pomoc/wsparcie w zakresie wyszukiwania indywidualnych opieku-
nów w obszarze pomocy medycznej lekarzom z przewlekłymi chorobami, 
pozbawionymi wsparcia rodziny. 

Konsultacje indywidualne dla lekarzy z problemem uzależnienia.
spółpraca z innymi organami Izby Lekarskiej: Rzecznik Odpowie-
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dzialności Zawodowej, Komisja Socjalna, Komisja ds. Orzekania o Zdolności 
do Wykonywania Zawodu.

-
cjonarnymi) w celu ustalenia miejsca do terapii dla lekarza z problemem.

wizyt kontrolnych po ukończeniu leczenia.

izbowej.

kątem rozpoznawania i szybkiego reagowania na problemy uzależnień, ze-
społu „wypalenia zawodowego”, depresji, problemów psychiatrycznych w 
środowisku lekarskim.

Redakcja

Praca
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Suwałkach pilnie zatrudni do pracy na stałe lekarzy psychia-
trów, internistę, neurologa oraz na dyżury lekarzy psychiatrów, internistów.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Bardzo dobre warunki płacowe. 
Kontakt 87 56 26 402.

Rocznik 1971 AMB
 Dnia 13 grudnia 2019 roku o godz. 18oo w Klubie Lekarza Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7, podzielimy się opłat-
kiem. Zapraszamy. 
 Zgłoszenia do 9 grudnia br. proszę kierować do Teresy Dunaj (Kosk) 
nr tel. 600 766 466.

Sprostowanie
 W poprzednim Biuletynie (nr 127, 2019, str. 38) napisano: „córka 
narratora prof. Presnarowicza, jest dermatologiem ...”, winno zaś być: „córka 
prof. Sir Leszka Borysiewicza, jest dermatologiem ...”.
 Przepraszamy Autorkę tekstu dr n. med. Janinę Czerniakiewicz-Bo-
lińską oraz wymienione osoby.

Redacja

KOMUNIKATY
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Składka członkowska

 
 Przypominamy, że wysokość składki członkowskiej od 1 stycz-
nia 2015 roku miesięcznie  wynosi:

– 60 zł – kwota składki obowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów
– 10 zł – kwota składki lekarza z ograniczonym prawem wykonywania 
zawodu - „lekarz stażysta”.
 Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub 
z dowolnym wyprzedzeniem osobiście lub za pośrednictwem praco-
dawcy przelewem bankowym lub w kasie OIL.
 Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej po-
wstaje po pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym lekarz lub lekarz dentysta:
 1) ukończył 75 lat,
 2) został skreślony z rejestru członków Okręgowej Izby Lekar-
skiej,
 3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wy-
konywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w prze-
pisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem 
renty lub emerytury, na podstawie przedłożonej:
 – decyzji o emeryturze lub rencie,
 – decyzji z PUP o bezrobociu.

 Zwolnienie ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres 
nieosiągania przychodów, stosowne formularze dostępne są na stronie 
internetowej izby lub w biurze OIL i w Delegaturach.

 Pełny tekst uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 wrześ-
nia 2014 roku (Nr 27/14/VII) w sprawie wysokości składki członkow-
skiej zamieściliśmy w naszym Biuletynie nr 1(105) 2015 r., str. 14-16. 
Jest on dostępny również wraz z załącznikami na stronie internetowej 
izby: www.oilbialystok.pl

Irena Kuryłowicz, Janusz Poznański
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Wydarzenia w UMB

Inauguracja 
Roku Akademickiego

2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku 
studiów na Uniwersytecie Medycznym w 
Białymstoku nastąpiło w dniu 4 październi-
ka 2019 roku w uniwersyteckiej Aula Mag-
na.

 Tradycyjnie, przybyłych Gości, pracowników Uczelni, a przede 
wszystkim studentów trzech Wydziałów Uniwersytetu, powitał JM Rektor 
UMB prof. dr hab. Adam Krętowski, wygłaszając następnie coroczne prze-
mówienie inauguracyjne. Omówił w nim osiągnięcia Uniwersytetu w za-
kończonym roku studiów, jak też zamierzenia na przyszłość. W oparciu o 
fakty podkreślał, że Uczelnia należy obecnie do wiodących Uniwersytetów 
Medycznych w Polsce, co wymaga dalszego wielkiego wysiłku pracowników, 
jak też utrzymania innowacyjności i ciągłego inwestowania w działalność dy-
daktyczną, naukową i usługową.
 Po wystąpieniach zaproszonych gości, uroczystym wręczeniu medali 
i odznaczeń zasłużonym pracownikom UMB, nastąpiła najważniejsza część 
Inauguracji – immatrykulacja studentów rozpoczynających studia, reprezen-
tujących wszystkie trzy Wydziały Uniwersytetu.
 Wykład inauguracyjny wygłosiła Profesor Irene Sarosiek zatytułowa-
ny „Rola kobiet w amerykańskim środowisku naukowym”.
 Po Inauguracji długo jeszcze trwały dyskusje uczestników podczas 
koktajlu okolicznościwego.

Redakcja

 Szczegółowe informacje o przebiegu Inauguracji znajdą Koleżanki  
i Koledzy w najbliższym wydaniu Medyka Białostockiego.
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Łomżyńska Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
o nowym modelu opieki koordynowanej w POZ

 Koordynowana opieka zdrowotna pod lupą świadczeniodawców i 
płatnika, 100-lecie Polskiej Inspekcji Sanitarnej oraz kierunki zmian syste-
mu ochrony zdrowia, to jedne z głównych tematów Międzynarodowej Kon-
ferencji Naukowej „Koordynowana opieka zdrowotna - kierunek zmian 
systemu opieki zdrowotnej”, która odbyła się 20 września b. r. w Łomży. 
Zorganizowanie tego istotnego wydarzenia pod auspicjami Polskiego To-
warzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego przypadło w 

udziale Łomżyńskiemu Centrum 
Medycznemu. Gościnną aulę Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości zapełnili 
przedstawiciele różnych zawodów 
medycznych, instytucji samorzą-
dowych, rządowych oraz naukow-
cy z wielu wiodących uczelni. W 
sesjach naukowych konferencji 
odbyło się ponad 40. wystąpień, 
prezentacji oraz dyskusji panelo-
wych. Jak zauważył prezes PTMSi-
ZP prof. Alfred Owoc: „Na uwagę 
zasługuje szczególna i znacząca 
treść prezentacji w zakresie aktu-

alnych wyzwań zdrowia publicznego - co stanowi interesującą i nowatorską 
płaszczyznę wymiany doświadczeń”. Sesji otwierającej konferencję przewod-
niczył dr Waldemar Pędziński - prezes ŁCM. 

 Warto podkreślić, iż bieżący rok jest rokiem jubileuszowym dla 
służb sanitarnych w Polsce. Dlatego wśród gości znalazł się Jarosław Pinkas 
- Główny Inspektor Sanitarny. Jak mówił: „Najistotniejsze, iż ta, działająca 
od ponad wieku instytucja, stała się partnerem dla podmiotów, a nie narzę-
dziem represji”. Kanwę prezentacji J. Pinkasa stanowiły materiały pozyskane 
ze zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej, odnoszące się do publikacji San-
epidu sprzed 100 lat. Do czasów obecnych aktualne są niektóre sfery, o jakie 
dbałość jest konieczna: higiena życia, jakość wody, zapobieganie chorobom 
- dowodził prelegent. Jednak, jak dodał, stoimy w obliczu nowych zagrożeń i 
wyzwań. Do najgroźniejszych zaliczył denializm - czyli szarlatanerię: odrzu-

-
na, tylko tabletka, która ma odchudzić). 
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 W merytoryczną dyskusję na temat kierunku zmian systemu ochro-
ny zdrowia włączył się Maciej Miłkowski - Wiceminister Zdrowia. Jak za-
znaczył, zmiana ta polegać będzie przede wszystkim na odejściu od opieki 
szpitalnej na rzecz podstawowej - blisko pacjenta. Pozytywna ocena pilotażu 
KOZ, daje realne podstawy do jej wdrożenia, jako alternatywy. Będzie możli-
wość wyboru koordynacji wielospecjalistycznej u lekarza rodzinnego, lub sta-
rej drogi skierowań do poradni specjalistycznych. Zdaniem ministra współ-
czesny system zmaga się z ogromnymi kosztami, jakie generują zbyt długie 
hospitalizacje oraz coraz bardziej doskwierającymi brakami kadrowymi. Do 
tego wiceszef resortu wymienia wciąż odstający od europejskiego system 
wynagrodzeń: „Chcemy skupić się na tym, aby dobrze płacić” - podkreślał. 
Poza tym w obliczu wzrostu płacy minimalnej, konieczne jest przygotowanie 
nowych stawek wyceny usług medycznych. Na zakończenie swojego wystą-
pienia minister Miłkowski wymienił konieczność dobrego monitorowania 
działalności podmiotów medycznych, ich porównywania i wychwytywania 
liderów zarządzania. 
 „Kierunki zmian, to dla nas wielkie wyzwanie” – rozpoczęła swoje 
wystąpienie dr Marzena Juczewska z-ca Dyrektora Podlaskiego Oddziału 
Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia. Pilotaż POZ Plus oceniła 
jako model opieki ukierunkowany na pacjenta, który koresponduje ze swoim 
lekarzem rodzinnym i pielęgniarką – czego wcześniej nie doświadczaliśmy. 
W ocenie podmiotów realizujących koordynowaną opiekę – Łomżyńskie 
Centrum jest na czołowej pozycji – podkreśliła. Dyrektor Juczewska dodała, 
że KOZ, to również inne projekty pilotażowe. Wciąż trwa kontraktowanie 
poradni geriatrycznych, których zwiększenie jest podyktowane starzeniem 
się społeczeństwa. Konkluzję wystąpienia stanowiła wypowiedź o koniecz-
ności sprawiedliwego dzielenia pieniędzy publicznych, tak by wszyscy na tym 
podziale skorzystali, ale nie kosztem innych. 
 W dalszej części konferencji mieliśmy okazję wysłuchać podsumo-
wania wieloletniej ogólnonarodowej debaty: „Wspólnie dla zdrowia”, którą 
streściła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Niepokojącym faktem jest wzrost 
liczby osób lokujących swój dobrostan poza własną troską. Według ostat-
nich danych Centrum Badania Opinii Społecznej, aż 55% Polaków uważa, 
że zdrowie nie zależy od ich własnych wyborów. Dlatego – jak zaznaczyła 
prelegentka – powinniśmy odwrócić tendencje od medycyny naprawczej, na 
rzecz większej promocji zdrowia publicznego. Jeśli społeczeństwo nie będzie 
uważało się za managerów swojego zdrowia, największe pieniądze niczego 
nie poprawią. Podczas debaty pojawiła się również propozycja nowych roz-
wiązań prawnych dla tzw. zdarzenia niepożądanego. Przy założeniu popraw-
ności postępowania przygotowywany jest model orzekania w formie no fault 
(brak winy). Warto przywołać, iż na zachodzie Europy pierwsze programy 
pilotażowe dotyczące koordynowanej opieki zdrowotnej miały miejsce 20 
lat temu. O szczegółach z tym związanych opowiadał ekonomista Andrew 
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Smith z OptiMedis – COBIC UK.  
 Gość konferencji zauważył, że podobne problemy z organizacją opie-
ki medycznej mają wszyscy. Społeczeństwo nie poświęca zbyt dużo czasu na 
promocję zdrowia, dodatkowo nieprawidłowe prowadzenie pacjenta gene-
ruje ogromne koszty. Przez wiele lat pracowano nad systemowymi rozwiąza-
niami, które zoptymalizują wydatki oraz poprawią opiekę medyczną. Celem 
było nie tylko zredukowanie kosztów, lecz również poprawa doświadczeń 
własnych pacjentów. Do procesu opieki został włączony regionalny integra-
tor, który oceniał ryzyko oraz współpracował z zespołem wielu specjalistów, 
na bazie POZ. Wdrożenie koordynowanej opieki zdrowotnej w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii pozwoliło wygenerować oszczędności w granicach 10%, 
przy poprawie komfortu pacjenta. 

 Dużo korzyści dostarczył praktykom pilotażu KOZ panel dyskusyj-
ny, jaki miał miejsce w popołudniowej części konferencji. Swoje stanowiska 
i rekomendacje przedstawiły organizacje świadczeniodawców opieki ko-
ordynowanej. Mowa była o mocnych i słabych stronach pilotażu oraz co w 
związku z tym można zmienić. W debacie - stanowisko Podlaskiego Związku 
Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie przedstawił dr Włodzi-
mierz Bołtruczuk. Z ramienia PTMSiZP wypowiadał się dr Bartosz Pę-
dziński, natomiast w imieniu Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej głos 
zabrał dr Andrzej Zapaśnik. W panelu uczestniczył również dr Paweł Żuk 
– IFIC Polska, EURIPA Polska. W wielu aspektach stanowiska dyskutujących 
były zbieżne. Ogółem do zalet pilotażu POZ Plus zaliczono: budowę zespołu 
wielodyscyplinarnego, pozytywny odbiór programu przez pacjentów, możli-
wość bilansowania osób w wieku 45-65 lat z ryzykiem chorób sercowo-na-
czyniowych. Wśród pozytywnych aspektów pilotażu POZ Plus wymieniano 
również: otwarcie gabinetów promocji zdrowia i edukacji ogólnozdrowotnej 
oraz dietetycznej, możliwość skonsultowania u specjalisty bez kierowania do 
poradni, wzrost roli lekarza rodzinnego, a także uświadamianie pacjentów 
w kwestii dbałości o własne zdrowie, które musi podlegać kontroli. Wśród 
słabych stron pilotażu koordynowanej opieki wymieniono: biurokrację, brak 
infrastruktury (zbyt małe zasoby lokalowe), duże obciążenie pracą, źle zwy-
miarowaną pracę pielęgniarek, w tym niedostatek kadr. Dodatkowo małe 
ośrodki odcięte od dużych miast nie są w stanie uczestniczyć w projekcie. 

Konferencja trwała do późnych godzin wieczornych. Natomiast jej 
uroczysty 7nał odbył się w hotelu Via Baltica. Tam goście odprężyli się pod-
czas koncertu Magdaleny Pietruczak, która jest na co dzień głosem Polskiego 
Radia Białystok.     

Wiesława Fira 

Redaktor Naczelna Wiadomości ŁCM
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Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne
Augustów 2019

 Już po raz dwudziesty, a więc jubileuszowy, piękny Augustów gościł 
Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne. Co prawda sympozjum tym 
razem miało miejsce nie jak zawsze w maju lecz w dniach 6-8 czerwca 2019 
roku, ale tradycja „wiosenności” spotkań nie została złamana.

 Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt. „Nowości w leczeniu sto-
matologicznym” została zorganizowana przez Podlaskie Stowarzyszenie 
Stomatologów przy współudziale Komisji Stomatologicznej ORL w Bia-

łymstoku. Miejscem zjazdu stał się tym razem malowniczo położony hotel 
Warszawa. Skarpa nad jeziorem Necko z pięknym widokiem na ten akwen 
oraz deptak prowadzący wzdłuż brzegu aż do centrum miasta stanowiły nie-
wątpliwą dodatkową atrakcję, która obok wybranego grona wykładowców 
zgromadziła liczną, ponad stu osobową grupę uczestników. Należy też wspo-
mnieć o kolegach z Litwy, którzy już kolejny raz pojawili się na Spotkaniach.

S T O M A T O L O G I A
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 Gościliśmy też jak zwykle wybitnych specjalistów w dziedzinie sto-
matologii, a także hematologii, medycyny ratunkowej i psychologii. Wykłady 
prowadzili: prof. Małgorzata Pietruska, dr hab. Jan Pietruski, dr n. med. 
Marcin Aluchna, prof. Janusz Kłoczko, dr Ewa Ignaczak, dr n. hum. Han-
na Hamer, prof. Jerzy Robert Ładny, dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada.

 Szczegóły omawianych tematów znajdują się na stronie: 
 http://www.stomatolodzy-podlasia.pl

 W drugim dniu konferencji, odbyła się Sesja Samorządowa, posie-
dzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Białymstoku i spotkanie z przed-
stawicielami OW NFZ w Białymstoku na temat „Najczęściej stwierdzane 
nieprawidłowości w trakcie realizacji świadczeń stomatologicznych w ramach 
kontraktów z NFZ”. Pełna sala, lawina pytań i kontrowersji dawały do zrozu-

mienia, że ten szeroki temat cieszy się wielkim zainteresowaniem i trudno 
jest go wyczerpać w ramach półtoragodzinnej sesji. Mamy więc nadzieję, że 
nie było to ostatnie spotkanie z przedstawicielami NFZ.
 Podczas konferencji swoje nowości zaprezentowały )rmy: MEGA-
DENTA, CERKAMED, MEDICAL, COLGATE, SEPTODONT, MS, OPTI-
DENT, SANITEX, KOLWENTAL, STOMED, N-E-R-V, Stomatologia Współ-
czesna, CHEMAELEKTROMET, QUADROSTOM, oraz główny sponsor 
PZU w zakresie ubezpieczeń.
 Jak zawsze, po części szkoleniowej, mieliśmy możliwość uczestni-
czenia w spotkaniach integracyjnych – w czwartek podczas rejsu statkiem, 
oraz w piątek podczas kolacji koleżeńskiej połączonej z ogniskiem. Nastrój 
augustowskich nocy ze słynnej piosenki sprzyjał odnowieniu już istniejących 
znajomości i przyjaźni oraz zawarciu nowych.
 Oczekujemy spotkania za rok.

Elżbieta i Adam Janoszukowie
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S E N I O R Z Y

90-lecie Urodzin

 Już tradycyjnie Izba Lekarska obchodzi 90-te Urodziny swoich 
Członków. W tym roku w dniu 1 lipca w siedzibie Izby podejmowaliśmy 
sześciu Seniorów, którzy urodzili się w 1929 roku. Skromną, lecz ser-
deczną Uroczystość zorganizowała Komisja OIL ds Lekarzy Emerytów i 
Rencistów pod wodzą kol. Ryszarda Grabowskiego, także tegorocznego 
Jubilata. Bohaterów spotkania i ich Rodziny witał Prezes, kol. Henryk 
Grzesiak. Były laudacje, serdeczne wspomnienia, tort i toasty szampa-
nem. To wielka przyjemność widzieć i rozmawiać z legendarnymi już 
Koleżankami i Kolegami, którzy pomimo upływających lat utrzymu-
ją aktywność i formę oraz wielką empatię do młodszego już pokolenia 
lekarzy. Chcielibyśmy im dorównać. Podziękowania za niewyobrażal-
nie długoletnią lekarską pracę oraz wychowanie rzesz swoich następ-
ców, wiązały się z wręczeniem pięknych bukietów kwiatów i dyplomów 
szczerego samorządowego uznania.

 Z przyjemnością Redakcja Biuletynu przyłącza się do tych sym-
patycznych obchodów, drukując jak co roku mini-biogramy naszych 
Szanownych Jubilatów, przypominające w wielkim skrócie ich dokona-
nia w niełatwym czasie przełomu wieków.

Poniżej przedstawiamy sylwetki tegorocznych 
Szanownych Jubilatów 

 Dr n. med. Aniela Brylińska urodziła się  
3 marca 1929 roku w Opace Małej, pow. Brześć n/Bu-
giem. W latach okupacji, w 1942 roku wywieziona z 
rodziacami do pracy przymusowej w Niemczech. Po 
wojnie ukończyła w Bydgoszczy 2-letnią Szkołę Pie-
lęgniarską, po której zgodnie z nakazem pracy była 
zatrudniona w Szkole Pielęgniarstwa PCK w Kroto-
szynie, a następnie jako instruktorka pielęgniarstwa 
w Kętrzynie.

 
 

  .   
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 W latach 1954 - 1960 studiowała na Wydziale Lekarskim AMB, 
po ukończeniu którego pracowała w Zakładzie Mikrobiologii AM pod 
kierunkiem prof. Stanisława Legeżyńskiego. Następnie była zatrudnio-
na w Przychodni Kolejowej w Białymstoku, gdzie zorganizowała Pra-
cownię Mikrobiologii Lekarskiej. Uzyskała specjalizację I i II stopnia 
z mikrobiologii i obroniła pracę doktorską na temat „Standaryzacja 
odczynu hemaglutynacji biernej z antygenem Candida albicans jako 
metody serologicznej diagnostyki kandydiazy”. 

 Przez 2 lata (1979 - 1981) pracowała na kontrakcie w Zliten 
(Libia), gdzie prowadziła punkt krwiodawstwa. Jest mężatką; mąż Cze-
sław Bryliński, obecnie emeryt; dwóch synów Ryszard i Wojciech, mu-
zyk waltornista w Operze Bydgoskiej.

 Dr Ludmiła Brynkiewicz, z domu Murawska, 
urodziła się 7 września 1929 roku w Orli. Liceum 
Ogólnokształcące ukończyła w 1950 roku w Bielsku 
Podlaskim. Studia rozpoczęła w Akademii Medycz-
nej w Gdańsku, które ukończyła w 1954 roku uzy-
skując tytuł lekarza dentysty. W tym też roku wyszła 
za mąż; wraz z mężem zamieszkali w Białymstoku.

 Rozpoczęła wówczas pracę zawodową w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego, 
później – w latach 1959-1963 była zatrudniona w 
Przychodni Obwodowej nr 1 w Białymstoku. Praco-
wała też w pionie stomatologicznym MSW.

 W roku 1964 uzyskała specjalizację II stopnia w zakresie pro-
tetyki stomatologicznej. W 1964 roku rozpoczęła pracę w Przychodni 
PKP jako stomatolog-protetyk, dodatkowo – w Spółdzielni Lekarsko-
Dentystycznej w Białymstoku. Od 1960 roku była czynnym członkiem 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 Tak w wielkim skrócie wyglądalo pracowite życie zawodowe 
naszej Koleżanki, która święci 90-letnie Urodziny.
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 Dr Ignacy Dąbrowski urodził się 10 paździer-
nika 1929 roku w miejscowości Szepietowo-Żaki, 
pow. Wysokie Mazowieckie. Studia stomatologiczne 
rozpoczął w 1949 roku na Uniwersytecie Wrocław-
skim; po roku przeniósł się na Wydział Stomato-
logiczny AM w Warszawie, który ukończył w 1954 
roku. Został skierowany do pracy w Ośrodku Zdro-
wia w Łapach.

 W 1960 roku został powołany do okresowej 
służby wojskowej w Wojskach Lotniczych w Białej 
Podlaskiej; po jej zakończeniu zdecydował się na 

pozostanie w wojsku – został przeniesiony do Jednostki Wojskowej w 
Białymstoku. Tu zorganizował Garnizonowe Ambulatorium Stomato-

służby w czwartej zmianie Sił Pokojowych ONZ na Bliskim Wscho-
dzie. Ten ciekawy fragment życiorysu opisał w Zeszytach Historycz-
nych naszej OIL w numerze 20 z 2018 roku.

 Po odbyciu misji wrócił na poprzednie stanowisko w Białym-
stoku. Równocześnie prowadził gabinet stomatologiczny w Szkole 
Podstawowej Nr 23, a następnie pełnił obowiązki inspektora stomato-
logii drugiego Obwodu Lekarskiego w Białymstoku.

 W 1980 roku z powodów zdrowotnych (zawał serca) przeszedł 
na rentę, w stopniu majora. Kontynuował jednak praktykę stomato-
logiczną w Spółdzielni Lekarskiej „Eskulap”, którą zakończył w 2004 
roku.

 Obecnie Pan Major dr Ignacy Dąbrowski odpoczywa na zasłu-
żonej emeryturze u boku Małżonki, Pani Doktor Teresy Kurowskiej-
Dąbrowskiej, absolwentki pierwszego rocznika lekarskiego AMB, Po-
rucznika.

 Niezwykle bogaty życiorys zawodowy, naukowy 
i dydaktyczny Kolegi Ryszarda Kinalskiego, pozwala 
tylko na zasygnalizowanie najważniejszych wyda-
rzeń i sukcesów.

 Profesor dr hab. n. med. Ryszard Kinalski uro-
dził się 27 lutego 1929 roku we Lwowie. Tu ukończył 
szkołę powszechną i rozpoczął średnią; naukę kon-
tynuował na tajnych kompletach. Maturę uzyskał we 
Lwowie w 1946 roku, został też przyjęty na Wydział 
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Lekarski Uniwersytetu we Lwowie, wówczas już im. Iwana Franko. W 
listopadzie 1946 roku w ramach repatriacji tra$ł do Wrocławia. Po eg-
zaminie uzupełniającym lwowską maturę (po 10-latce) odbył 3-letnie 
studia wyższe na Studium Wychowania Fizycznego Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu Wrocławskiego; od 1948 roku Studium stało się 
Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego UW.

 Od 1950 roku zamieszkał w Białymstoku, gdzie był organizato-
rem i pierwszym kierownikiem oraz wykładowcą w Studium Wycho-
wania Fizycznego AMB. W tym czasie zorganizował AZS w Białymsto-
ku, którego został pierwszym prezesem, jak też trenerem narciarskim.

 Równolegle w latach 1950–1955 studiował na Wydziale Lekar-
skim AMB, uzyskując dyplom lekarza nr 74/56 wśród absolwentów 
pierwszego rocznika Akademii. W latach 1956–1961 pracował jako 
asystent w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniade-
ckiego w Białymstoku, który stanowił bazę Kliniki Chorób Nerwowych 
AMB. W 1959 roku został specjalistą I stopnia w zakresie neurologii.

 Był organizatorem Oddziału Rehabilitacji Leczniczej tego Szpi-
tala, który stał się wówczas pierwszą w Polsce placówką tego typu na 
szczeblu wojewódzkim. W latach 1963–1995, po uzyskaniu II stopnia 
specjalizacji w zakresie rehabilitacji pełnił funkcję ordynatora tego Od-
działu, który pod jego kierownictwem reprezentował wkrótce wysoki 
poziom pod względem lecznictwa, dydaktyki i pracy naukowej.

 Stale podwyższał swój poziom naukowy; w 1969 roku został 
doktorem nauk medycznych, natomiast w 1979 roku – doktorem habi-
litowanym. W latach 1983-1995 prowadził przedmiot „Rehabilitacja”  
w ramach Zespołu Nauczania Klinicznego AMB. Od 1967 roku był 
specjalistą wojewódzkim ds. rehabilitacji woj. białostockiego, a także 
suwalskiego. Prawie wszystkie powstające w tym czasie zakłady reha-
bilitacji i $zykoterapii w Białymstoku i województwie zostały zorgani-
zowane przy udziale docenta Ryszarda Kinalskiego – w krótkim bio-
gramie nie da się ich wymienić.

 Do najbardziej spektakularnych jego funkcji należała organi-
zacja rehabilitacji w latach 1978–1979 w Mongolii (głównie w Ułan 
Bator) oraz prowadzenie tam kursu z ramienia WHO. Od 1988 roku 
jest członkiem Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. W 
latach 1998 – 2005 był kierownikiem Katedry i Zakładu Neuro$zjo-
logii Klinicznej UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Od 2005 
roku pełnił też dydaktyczno-naukowe funkcje w zakresie Neuro$zjo-
logii Klinicznej i Fizjoterapii w Wyższej Szkole Ochrony Zdrowia w 
Białymstoku.

 Opublikował ponad 200 doniesień naukowych z zakresu reha-
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-
ręczników i rozdziałów w książkach z tego zakresu. Wśród licznych 
odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych, którymi go wy-
różniono, w szczególny sposób ceni Medal prof. Wiktora Degi.

 Obchodząc w tym roku Jubileusz 90-tych Urodzin może być 
wzorem stale wielkiej aktywności intelektualnej, prawie młodzieńczej.

 Dr Danuta Kozłowska, urodziła się 3 września 
1929 roku w Sidrze, pow. Sokółka, w rodzinie na-
uczycielskiej. Szkołę powszechną i średnią ukończyła 
w Augustowie. Studia medyczne odbyła na Wydzia-
le Lekarskim AMB. Po uzyskaniu dyplomu lekarza i 
wyjściu za mąż, przez cztery lata pracowała w Szklar-
skiej Porębie, woj. wrocławskie, w różnych instytu-
cjach, między innymi w sanatoriach i prewentoriach. 
Jednocześnie specjalizowała się we Wrocławiu w za-
kresie pediatrii. Następnie przeniosła się do Białego-
stoku, zamieszkała w Supraślu, gdzie pracowała jako 

kierownik Ośrodka Zdrowia aż do emerytury. Była też radną w gminie 
Supraśl, w powiecie białostockim a także radną wojewódzką. Obecnie 
korzysta z wypoczynku emerytalnego po pracowitym lekarskim życiu 
zawodowym.

 Dr Bogdan Pytasz urodził się 29 stycznia 
1929 roku w Białej Podlaskiej. Tu ukończył szkołę 
powszechną oraz czteroletnie gimnazjum ogólno-
kształcące. Następnie uczył się w Liceum Techniki 
Dentystycznej, które ukończył w Warszawie. Otrzy-
many dyplom upoważniał do podjęcie studiów na 
Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Warszawie, które ukończył 
zdobywając w 1955 roku tytuł lekarza dentysty. W 
tym czasie ożenił się z Barbarą Puciłowską, koleżan-
ką ze studiów, także stomatologiem. Mieli dwóch sy-

nów Piotra i Andrzeja. Zgodnie z nakazem pracy zostali skierowani 
do Ciechanowca. Po kolejnych latach zamieszkali w Białymstoku; żona 
ukończyła wówczas drugi kierunek studiów (lekarski) i zdobyła spe-
cjalizację z ortodoncji.

 Następnie, gdy synowie ukończyli szkołę podstawową wyje-
chali całą rodziną do pracy w Afryce, w Zairze, gdzie przebywali przez 
kilka lat. Po powrocie do Białegostoku, dr Pytasz uzyskał specjalizację 
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w zakresie protetyki, był zatrudniony w kilku instytucjach – Instytucie 
Stomatologii AMB, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz włas-
nej poradni protetycznej.

 Od siedmiu lat już nie pracuje, korzysta z pełnej emerytury. 
Został wdowcem, Żona spoczęła na Cmentarzu Farnym w Białymsto-
ku, synowie ukończyli wyższe studia w Belgii i w Polsce. W tym roku 
święci 90-te urodziny.

✳

 Nie wszyscy nasi Jubilaci mogli przybyć na Uroczystość 90-lecia 
w dniu 1 lipca 2019 roku do siedziby Izby Lekarskiej. Były to powody 
zdrowotne. Tych Seniorów, delegacja Samorządu odwiedziła w miejscu 
zamieszkania, składając najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia 
i pogody ducha, wręczając dyplom i kwiaty. Do Kolegów tych należeli dr 
Janina Roszkowska-Błachno oraz dr Bronisław Mieczkowski.

Dr Janina Błachno, z domu Roszkowska, uro-
dziła się 8 stycznia 1929 roku w Augustowie. W 1950 
roku ukończyła tam Liceum Ogólnokształcące i roz-
poczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Należała do pierwsze-
go rocznika absolwentów tej Uczelni; w 1956 roku 
otrzymała Dyplom z numerem 49/56.

 W 1957 roku podjęła pracę na Oddziale Pe-
diatrycznym w Szpitalu Wojewódzkim im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Białymstoku. Uzyskała I i II stopień 

specjalizacji w zakresie chorób dzieci (1959, 1963).

 W 1972 roku została ordynatorem Oddziału Noworodków w 
Wojewódzkim Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku, 
zaś od 1976 roku pełniła funkcję Ordynatora Oddziału Noworodków 
w Łapach.

 W latach 1982-1986 przebywała na kontrakcie lekarskim w Zli-
ten (Libia), gdzie pełniła obowiązki także ordynatora Oddziału Nowo-
rodków.

 Po powrocie do Białegostoku pracowała w Poradni Pedia-
trycznej (przy ulicy Kozłowej) do emerytury, na którą przeszła w 1989 
roku.
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 Ten wielki skrót opisu drogi zawodowej dr Janiny Błachno 
obejmuje ponad 30 lat żmudnej codziennej pracy lekarza, której wielką 
radością były sukcesy w walce o zdrowie, często o życie, najmłodszych 
pacjentów i wdzięczność ich rodziców. 

 Dr Bronisław Mieczkowski urodził się 5 stycz-
nia 1929 roku w Łomży. Szkołę podstawową i liceum 
ogólnokształcące ukończył w 1950 roku. W latach 
1950-1955 studiował na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Łodzi. Po uzyskaniu dyplomu 
w listopadzie 1955 roku został skierowany do pra-
cy w Kłodzku. Po roku uzyskał zgodę Ministerstwa 
Zdrowia na przeniesienie się do Białegostoku. Podjął 
pracę w Wojewódzkim Szpitalu Położniczo-Gine-
kologicznym przy ulicy Warszawskiej. W 1959 roku 
uzyskał specjalizację I stopnia z położnictwa i gine-
kologii.

 Wówczas, na polecenie konsultanta wojewódzkiego z gineko-
logii i położnictwa, prof. Stefana Soszki, zorganizował Oddział Położ-
niczo-Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Mońkach, w którym 
pracował do przejścia na emeryturę w 1994 roku.

 Będąc na emeryturze przeniósł się wraz z żoną do Białegosto-
ku. Ma dwie córki – obie skończyły studia medyczne.

 W dziesięciu zwięzłych zdaniach zawarliśmy historię 90 lat Jego 
życia, w tym co najmniej pół wieku codziennej trudnej pracy lekarza.

 Redakcja Biuletynu OIL składa serdeczne gratulacje i ży-
czenia jak najlepszego zdrowia wszystkim Jubilatom.

Redakcja

Wycieczki Seniorów Roku Jubileuszowego

Od redakcji:
 W maju 2019 roku Seniorzy odwiedzili Wilno (i Litwę); ta wy-
cieczka opisana w poprzednim Biuletynie miała charakter bardziej 
emocjonalny niż poznawczy, bowiem stanowiła jubileuszowe powtórze-
nie pierwszej seniorskiej wycieczki do Wilna w 2010 roku, a więc sprzed 
dziesięciu lat.
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 Rok bieżący jest jednak rokiem przede wszystkim Jubileuszu 
Trzydziestolecia Odrodzenia Izb Lekarskich w Polsce – z tego względu 
seniorzy postanowili udać się na trzy dni do Warszawy – miejsca, w 
którym Sejm RP 17 maja 1989 roku uchwalił ustawę powołującą Od-
rodzone Izby Lekarskie. Uczestnicy chcieli też być w Stolicy choć raz 
bez pośpiechu, jakichkolwiek obowiązków, bo dotychczas jeździli tam 
głównie załatwiać różne sprawy, szkolić się, odbywać spotkania itp. Tym 
razem miała to być tylko turystyka i odpoczynek, skupienie się wreszcie 
na dziesiątkach pięknych miejsc, które zazwyczaj mijali w pośpiechu, 
zwykle nie zatrzymując się. 
 Wycieczkę opisuje jej uczestniczka Pani Doktor Danuta Łopia-
necka.

Trzy dni w Stolicy

 W dniu 14 czerwca 2019 roku Seniorzy wyruszyli w kolejną 
podróż, tym razem w kierunku Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od Zamku Królewskiego, który pierwotnie zbudowany został jako re-
zydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku stał się siedzibą Władz 
Rzeczpospolitej. Okres swojej świetności przeżywał za panowania Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego. W czasie wojny spalony i ograbiony 
przez Niemców został zrekonstruowany w latach 1971-1984, by stać 
się pomnikiem historii. To w nim 3 maja 1791 roku w Sali Senatorskiej 
Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję. W kaplicy zamkowej przecho-
wywane są insygnia królewskie oraz urna z sercem Tadeusza Kościusz-
ki. Zwiedzających zachwyciły bogato wyposażone sale zamkowe, gale-
rie obrazów, mebli, porcelany.
 Następnie z przewodnikiem wyruszyliśmy na zwiedzanie Sta-
rego Miasta odbudowanego z wielkim pietyzmem – wspaniałe urokli-
we kamieniczki i tętniące życiem uliczki. Po drodze wstąpiliśmy do go-
tyckiej Katedry św. Jana Chrzciciela, w której kazania wygłaszał Piotr 
Skarga. Znajdujące się w niej pomniki, popiersia i tablice upamiętniają 
osoby zasłużone w służbie dla Kraju.
 Z Katedry poszliśmy na urokliwy Mały Rynek. Przeszliśmy 
przez Barbakan obok pomnika Małego Powstańca. Autokarem przeje-
chaliśmy Krakowskim Przedmieściem obok Pałacu Prezydenckiego. 
 W drugim dniu wycieczki zwiedziliśmy Stadion Narodowy z 
58 tys. miejsc, zobaczyliśmy szatnie piłkarzy, pomieszczenia odnowy 
biologicznej, centrum konferencyjne oraz kaplicę wielowyznaniową.
 Kolejnym punktem wycieczki były Łazienki Królewskie – teatr, 
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Stara Oranżeria, Pałac Myśliwski, Pałac na Wyspie, gmachy Sejmu i Se-
natu. W Muzeum Powstania Warszawskiego mogliśmy zobaczyć jakim 
heroizmem wykazali się warszawiacy w walce z niemieckim najeźdźcą. 
Na zakończenie dnia wjechaliśmy na 34 piętro tarasu widokowego Pa-
łacu Kultury oglądając panoramę miasta.
  Trzeci dzień wycieczki rozpoczęliśmy zwiedzaniem Centrum 
Nauki Kopernik, gdzie uczestnicy mieli możliwość poznania różnych 
ciekawostek świata nauki.

 Zakończeniem programu wycieczki było zwiedzanie rezydencji 
Jana III Sobieskiego w Wilanowie. W pałacu oglądaliśmy bogate zbiory 
sztuki europejskiej i dalekowschodniej oraz centralną część pałacu po-
święconą Janowi III Sobieskiemu i wspaniałej przeszłości narodowej. 
Dodatkową atrakcją były przechadzające się po komnatach zamku i 
wspaniałych ogrodach osoby w strojach barokowych.
 Po trzech dniach wracaliśmy do Białegostoku oczarowani War-
szawą i Wilanowem.

Danuta Łopianecka

Wilanów, zwiedzający na tle Pałacu Króla Jana III Sobieskiego
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 W 2019 roku niestrudzeni Seniorzy wędrowali też innymi tra-
sami:
 – Kozłówka, Lublin, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy
(16-21 lipca 2019 roku);
 – Puńsk, Sejny, Krasnogruda, Giby, Studzieniczna  
(10 sierpnia 2019 roku).

✳

 Inna grupa seniorów, studiujących w AMB w latach 1954-1961, 
odbyła kolejną wycieczkę autokarową w dniu 8 czerwca 2019 roku do 
Krynek, ciekawego przygranicznego miasteczka, często niedocenia-
nego przez turystów. Nasi seniorzy pojechali tam by sprawdzić krajo-
znawcze zalety tych okolic i później ewentualnie zachęcać innych zwo-
lenników wędrówek po pięknym Podlasiu do odwiedzenia Krynek. Po 
wycieczce i własnych obserwacjach zachęcamy do zwiedzania Krynek, 
bo warto być na Górze Ekumenicznej, są tu trzy symbole religijne zwią-
zane z ziemią podlaską (krzyż katolicki i prawosławny oraz półksiężyc 
muzułmański), u stóp góry jest zalew Ozierany; zobaczyliśmy syna-
gogę kaukaską z 1850 roku (obecnie mieści się tutaj Gminny Ośrodek 

Kultury), cerkiew Św. 
Jana Chrzciciela (1930 
rok) w lesie obok wsi 
Stara Grzybowszczy-
zna, kościół św. Anny 
(1913 rok) z neobaro-
kową dzwonnicą.
 Wycieczkę nale-
ży zakończyć smako-
witym podlaskim po-
siłkiem w „Gospodzie 
pod Modrzewiem”.
 Wyprawa samo-

-
sującego się i stale ak-

tywnego rocznika studiów „61”, odbyła się już tradycyjnie pod wodzą 
dr n. med. Danuty Kilczewskiej -
rystycznego ducha wśród swoich Koleżanek i Kolegów ze wspólnych 
studiów. Chwała 80-latkom !

Obserwator z Redakcji Biuletynu - Jolanta Wróblewska

Z zaciekawieniem słuchamy opowieści o historii budowy Cerkwi 
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 Sezon wycieczkowy Seniorów zakończył się tradycyjnie spot-
kaniem „Pożegnanie lata”, które odbyło się 13 września 2019 roku w 
Turośni Kościelnej. Pięćdziesiąt troje seniorek i seniorów zawitało do 
Ośrodka naszej Izby by z żalem pożegnać ciepłe i słoneczne w tym 
roku lato, z żalem bo do następnego lata tak daleko ...
 Było bardzo rodzinnie, przyjemnie, swojsko – oaza przyjaznej 
i spokojnej atmosfery wśród hałasu współczesnego otoczenia. Jak za-
wsze dominowały rozmowy o teraźniejszości i wspomnienia, a wszyst-
ko odbywało się przy suto zastawionych stołach z wiejskimi przysma-
kami z Podlasia. Dodatkową atrakcją był coroczny seniorski konkurs 
na najlepsze nalewki własnej produkcji, które oczywiście degustowa-
no.
 Piękny wieczór kończono przyrzeczeniem, że za rok – po wielu 
wycieczkach – spotkamy się znowu na „Pożegnaniu lata”.

Ryszard Grabowski

Komunikat – Opłatek Seniorów

Komisja ds Lekarzy Emerytów i Rencistów 
ORL w Białymstoku zaprasza P.T. Koleżanki i Ko-
legów wraz ze Współmałżonkami do udziału w 
uroczystości dzielenia się opłatkiem.

Uroczystość odbędzie się w dniu 9 grud-
nia (poniedziałek) o godzinie 11,00 w Dużej 
Auli w Pałacu Branickich.

Przewodniczący Komisji 

dr med. Ryszard Grabowski
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Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy

Dnia 26 maja 2019 roku odbyła się w Łodzi XVII Wystawa Malarstwa 
Lekarzy, objęta patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Miejscem 
wydarzenia była willa Ryszarda Geyera czyli obecna siedziba łódzkiej OIL. 

W tej pięknej rezydencji, utrzymanej w stylu typowego włoskiego re-
nesansu, w trzech salach wystawiono około 120 obrazów lekarzy zajmujących 

ekspozycji wykonane były głównie w technikach olej, akryl na płótnie oraz 
rysunek. Można było zapoznać się z różnorodną formą ekspresji malarskiej: 

-
cie abstrakcyjne formy malarskie reprezentujące nowoczesne trendy malar-
skie. Wśród 64 uczestniczących kolegów lekarzy – przedstawicieli aż 24 spe-

K U L T U R A

Jerzy Konstantynowicz
węgiel, marker, kredka, ołówek, papier, 130 x 96 cm,

2016 rok
sygn. na odwrocie
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cjalizacji lekarskich z różnych miast Polski (m.in. Warszawy, Łodzi, Gdańska, 
Białegostoku), naszą Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku reprezentowali: 
prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz (Kierownik Kliniki Pediatrii, Reuma-
tologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości UDSK, specjalista pe-
diatrii, medycyny rodzinnej i densytometrii klinicznej) oraz Tobiasz Kenio 
(wł. dr Paweł Pecuszok, specjalista geriatrii, medycyny rodzinnej, w trakcie 
specjalizacji z diabetologii, znany również jako profesjonalny śpiewak opero-
wy i kameralista). 

Dziękujemy kolegom za godną reprezentację naszego środowiska na 
tym ogólnopolskim wydarzeniu artystycznym. W nawiązaniu do tegorocznej 
wystawy malarskiej prezentujemy powyżej reprodukcje pracy prof. Jerzego 
Konstantynowicza oraz Tobiasza Kenio, eksponowanych w maju w trakcie 
ogólnopolskiego wernisażu.

Anna Jakubowska

 

Tobiasz Kenio
Martwa natura - gaz, 2018

akryl, płótno 
fot. I. Malesińska

Tobiasz Kenio
Amatorska, 2018

olej, płótno 
fot. T. Grześ
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„Szkice Białostockie”

26 września 2019 w siedzibie OIL w Białymstoku odbył się wernisaż 
wybitnego malarza, na stałe mieszkającego w Berlinie, Piotra Mariusza Ur-
baniaka. Artysta – przebywając w Białymstoku, zachwycony jego klimatem, 
urodą i pięknem detali, urokiem salonu ogrodowego Pałacu Branickich – po-
stanowił stworzyć kolekcję obrazów zatytułowanych „Szkice Białostockie”. 
Pod wpływem tych emocji rozpoczął pewnego razu szkicowanie i realizację 
swoich wrażeń i wizji w pociągu powrotnym na trasie Białystok – Warszawa. 
Przedmiotem wystawy było malarstwo na papierze oraz dzieła na płótnie, 
przywiezione przez artystę do wnętrz Okręgowej Izby Lekarskiej w Białym-
stoku. Piotr Mariusz Urbaniak mieszka i tworzy w zasadzie jednocześnie w 
dwóch miastach, które w równym stopniu są silnie związane z jego życiory-
sem i ukształtowały jego sylwetkę: Warszawa i Berlin. 

W czasie wcześniejszego pobytu w Białymstoku, zimą tego roku, za-
inspirowany szczególną aurą wrażliwości i kolorytu tego miasta, stworzył 

miejsca, o jego kulturowym nasączeniu różnorodnością. Niby ludowe wzor-
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ki, czasami niczym odpustowe kalejdoskopy albo orientalne wycinanki... 
prezentuje się obraz artystycznej kompozycji miejskiego światopoglądu. Bia-
łystok w ujęciu Urbaniaka zaczyna nabierać żywiołowej kolorystyki, świecąc 
i jarząc się światłem wielokulturalnym, odbijającym złożoność historii mia-
sta i okolicy. Prace te tworzą kompozycję plastycznej wspólnoty, nawiązując 
podświadomie do estetyki witrażowych mozaik, albo do ikonogra(i, która 
połączyła cechy ciepłego orientu z wyważonym spokojem okcydentalnych 
schematów i zapatrywań. Kilka kartek papieru i naciągnięta bawełna – to 
swoisty szkicownik, który zagościł na ścianach OIL we wrześniu, zapraszając 
do oglądania i kontemplacji.

Kurator wystawy Anna Jakubowska 

Fot. J. Doroszkiewicz

Wernisaż i wystawa prac malarskich lekarzy OIL 

Z okazji jubileuszowego roku 30-lecia odrodzenia Izb Lekarskich, w 
dniu 23 listopada 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białym-
stoku ul. Mickiewicza 3 odbędzie się wernisaż i wystawa prac malarskich le-
karzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Kuratorzy 
wystawy: dr Anna Jakubowska, dr Paweł Pecuszok tel. 509 698 874

Uroczysty wieczór wigilijny lekarzy

Dnia 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 1900 odbędzie się uro-
czysty Wieczór Wigilijny lekarzy w siedzibie  Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Białymstoku, ul. Świętojańska 7. W trakcie wigilii wystąpią: Chór Kame-
ralny MediCoro pod dyr. prof. Bożenny Sawickiej oraz Ensemble Quattro-
Voce (Marta Wróblewska - sopran, Aleksandra Pawluczuk - mezzosopran, 
Przemysław Kummer - bas, Paweł Pecuszok - tenor). W programie znajdą 
się kolędy polskie oraz promocja najnowszego albumu płytowego Ensemble 
QuattroVoce zatytułowanego „In natali Domini” z łacińskimi kolędami rene-
sansowymi z klasztoru w Staniątkach. 
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Pod nóż
28 niezwykłych operacji w historii chi-
rurgii

Arnold van de Laar

Przekład z języka niderlandzkiego Małgorzaty Die-
deren-Woźniak

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, stron 411, 
oprawa miękka, ryciny czarno-białe, 
ISBN 978-83-08-06921-9

Jest to książka popularno-naukowa, 
oryginalna, która z pewnością zainteresuje 
zarówno profesora chirurgii, jak i czytelnika 
zupełnie spoza medycyny. Autor, holenderski 
praktykujący chirurg, z dużym talentem lite-

rackim przedstawia obrazy z dziejów światowej chirurgii, przyjmując jako ich 
istotę operacje wykonywane często przez słynnych chirurgów u jeszcze słyn-
niejszych pacjentów. Opisy dwudziestu ośmiu wręcz historycznych zabiegów, 
pozwalają czytelnikowi zrozumieć w jaki sposób otaczająca rzeczywistość 
wpłynęła na rozwój wiedzy i techniki operacyjnej.
 Występują też wątki sensacyjne, jak chociażby historia słynnego za-
biegu „La Grande Operation”, który wykonał chirurg Ch.-F. Felix de Tussy, a 
pacjentem z przetoką okołoodbytniczą był sam „Król Słońce” Ludwik XIV. 
Jak mówi historia medycyny padł wówczas rekord wysokości honorarium le-
karskiego wynoszącego 300.000 liwrów, co stanowiło trudną do wyobrażenia 
kwotę. Polskich czytelników może też szczególnie zainteresować gawędziar-
ski rozdział o chorobach wodza rewolucji Włodzimierza I. Uljanowa (Leni-
na). Książkę czyta się łatwo i z zainteresowaniem ze względu na tematykę, jej 
różnorodność i wartki opis sytuacji.

 Istnieje także „szczegół białostocki” – konsultantem chirurgicznym 
wydania polskiego, na prośbę Wydawnictwa Literackiego, został dr n. med. 
Mieczysław Wasielica, znany podlaski chirurg i współpracownik naszego 
Biuletynu.

 Zachęcam do lektury.

Jan Stasiewicz

Bliższe informacje o książce pod adresem:
księgarnia internetowa: www.wydawnictwo literackie.pl
e-mail: księgarnia@wydawnictwo literackie.pl

KSIĄŻKI
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20 lat
Łomżyńskiego Centrum 

Medycznego

Nasze ślady

Waldemar Franciszek Pędziński

Wyd. Łomżyńskie Centrum Medycz-
ne, Łomża 2019, oprawa twarda, wy-
danie albumowe, stron 184, bardzo 
liczne barwne ilustracje, ISBN 978-
83-941788-2-6

 Jest to trzecia książka-album z serii „Nasze ślady”, wydana przez 
Łomżyńskie Centrum Medyczne. Starannie opracowana publikacja, z bogatą 
dokumentacją fotogra'czną, poza wstępem dr. Waldemara F. Pędzińskiego 
oraz JE ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, składa się z trzech części. Pierw-
sza, to obszerne opracowanie naukowe tematu  „Koordynowana opieka zdro-
wotna” pióra Katarzyny Lutostańskiej i Bartosza Pędzińskiego, stanowiące 
wartościową analizę nowego w polskiej organizacji ochrony zdrowia pojęcia 
Kompleksowej Opieki Zdrowotnej. Wartość artykułu podwyższa oparcie się 
na bogatych już własnych doświadczeniach i statystykach, zdobytych przez 
Łomżyńskie Centrum Medyczne.

 Część drugą, bardziej beletrystyczną, stanowi obszerny biogram 
Państwa Anny Szumowskiej-Pędzińskiej i Waldemara Pędzińskiego – „40 lat 
życia nie tylko zawodowego”. Ten pięknie ilustrowany artykuł stanowi prze-
ciekawą lekturę, zwłaszcza dla białostocko-łomżyńskich przyjaciół obojga 
Autorów.

 Następne artykuły, w tym „Kronika ŁCM – kalendarz od 2015 do 
chwili obecnej”, dokumentują główne wydarzenia z życia Centrum także poza 
medyczne, nazwijmy „humanistyczne”, wśród nich z zakresu uprawiania 
sztuki.

 Redakcja Biuletynu OIL może tylko gratulować kolejnego sukcesu 
wydawniczego Panu Doktorowi Waldemarowi Pędzińskiemu i Jego Zespoło-
wi. Okazuje się, że organizacyjny rozmach, wyobraźnia, uzdolnienia, a prze-
de wszystkim „chęć szczera”, nawet w czasach trudnych w ochronie zdrowia 
pozwalają nie tylko rozpoznawać i leczyć, ale wydawać też piękne książki.

 Jan Stasiewicz
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Od redakcji: „Libijskie echo – po 40 latach” – zapiski Pani Doktor Kry-
styny Pisanko o arabskich kobietach. Te mini - opowieści powstawały 
na żywo w libijskim szpitalu i przez długie lata leżały na dnie szuflady, 
aż pożółkły. Drukujemy kolejny odcinek.

Krystyna Pisanko

Pierwsza jaskółka

 Jazgot kobiecych podniesionych głosów przerwał senną po-
południową ciszę na Izbie Przyjęć. Mobaszyrowie szpitalni szybko 
zgromadzili się wokół dwóch kobiet z kilkuletnim chłopcem. To jed-
na z nich była źródłem hałaśliwego monologu. Wyrzuciła z siebie całe 
potoki gniewnych słów, dla nas niezrozumiałych. Wkrótce rzecz się 
wyjaśniła. Chłopiec miał dość mocno rozbitą głowę. Sprawcą był jego 
ojciec i mąż rozgniewanej kobiety. Obrazowo pokazała nam, że ojciec 
trzymając chłopca za kark, uderzał kilkakrotnie jego głową o kant bla-
chy okiennego obramowania. Rana już była wcześniej zaopatrzona w 
huriacie. Kobieta domagała się od nas tylko raportu o uszkodzeniu cia-
ła celem przdstawienia policji. Dokument taki w tutejszych warunkach 
zaczyna postępowanie z urzędu, zmierzające do ukarania winnego. 
Dziwiła się cała polska załoga obecna przy tym. Winnym był mąż tej 
kobiety, a ona była zdecydowana narazić go na kłopoty. Kobieta – rzecz 
będąca własnością, grozi swemu właścicielowi?
 Nie miałam powodu ani niechęci, żeby odmówić napisania ra-
portu, więc to zrobiłam. Papier złożony we czworo natychmiast wylą-
dował w najbardziej bezpiecznym miejscu, pod biustem kobiety. Wtedy 
uspokoiła się i usiadła w kącie łóżka czekając na umówiony samochód, 
który ją uprzednio przywiózł. Zauważyć się dało, że obecni na Izbie 
Libijczycy sympatyzowali z kobietą. Opinia publiczna w Libii nie ak-
ceptowała bicia dzieci, chociaż nie reagowała na rękoczyny na żonie.

LITERATURA
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 Za chwilę mobaszyrowie dali nam znać, że pojawił się mąż.
 Najpierw zajrzał przez okno. Był niepozorny i zachowywał 
się niepewnie. Kobieta ujawniła się, gdy usłyszała jego głos, i wszyscy 
obecni w Izbie Przyjęć stali się świadkami głośnej i pełnej żywej gesty-
kulacji awantury. Nie rozumiejąc słów z przyjemnością obserwowałam 
jak powoli jedno z awanturujących się bierze górę. Mówi dużo więcej, 
głośniej, energiczniej wymachuje rękami. Na placu boju pozostaje ... 
kobieta, uzbrojona przeze mnie w urzędowy dokument skryty za biu-
stem.
 Kobieta była słusznej postury i miała potargany strój. Nie przy-
pominała małego ptaszka. Mimo tego, patrząc na nią, pomyślałam - 
może to pierwsza jaskółka, która nie czyni jeszcze wiosny, ale ...  ■

Słowniczek: mobaszyr - dozorca, sprzątacz, obserwator polskiej załogi, 
niektórzy mogli być na usługach policji; huriat - przychodnia obsługi-
wana przez polski personel medyczny.

Stanisław Sierko - Pejzaże libijskie - Eukaliptusy
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PRO  MEMORIA

Prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek
1931 – 2019

-
torytetem w zakresie gastrologii doświadczalnej.

Urodził się 8 października 1931 roku w Zakliczynie. W 1955 roku ukoń-
czył studia lekarskie w Krakowie; z krakowską AM, a później Collegium Medi-
cum UJ związał się na całe życie. Tu odbył drogę zawodową od asystenta do pro-

– uzyskał też specjalizację kliniczną z chorób wewnętrznych i gastroenterologii. 
Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizjologii AM w Krakowie, jak też dziekana 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum (1993-1996) i rektora (1996-1999).

Jego dorobek naukowy był imponujący. Jak podaje w Jego biogramie Zło-
ta Księga Nauk Medycznych, w 2010 roku miał już 1150 publikacji naukowych, 
ok. 16000 cytowań, Impact Factor – ok. 2000 za ostatnie 10 lat, 35 książek, 46 
wypromowanych doktorów; tytuł Doctor Honoris Causa nadano Mu w pięciu 
Uniwersytetach. Był członkiem zwyczajnym i honorowym w licznych towarzy-
stwach naukowych, w tym członkiem honorowym Amerykańskiego Towarzy-
stwa Gastroenterologicznego (AGA), jak też członkiem Komitetów Redakcyj-
nych najbardziej renomowanych międzynarodowych czasopism gastroenterolo-

Posiadał wszystkie cechy uczonego – wiedzę, pracowitość, krytycyzm w 
stosunku do własnych i cudzych osiągnięć naukowych, pasję odkrywczą, a przy 
tym dynamikę działania i umiejętność nawiązywania kontaktów. Między innymi 
współpracował z zaprzyjaźnionym prof. Antonim Gabryelewiczem i białostocką 
Kliniką Gastroenterologii AM, co owocowało w postaci wspólnych inicjatyw ba-
dawczych.
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Jako pracownik białostockiej Kliniki, w ramach tej współpracy, poznałem 
osobiście Profesora Stanisława Konturka w latach siedemdziesiątych podczas 
krótkich ale owocnych pobytów w Zakładzie Fizjologii na ulicy Grzegórzeckiej 
w Krakowie. Pamiętam zwłaszcza pierwszą wizytę, podczas której obserwowa-
łem Profesora przy stole operacyjnym wykonującego przetokę trzustkową u psa 
do późniejszych zbiórek soku trzustkowego. My badaliśmy wówczas zewnątrz-
wydzielniczą czynność trzustki u ludzi, stąd zainteresowanie przewlekłymi prze-
tokami. Profesor był później recenzentem mojej habilitacji – niezwykle wnikli-
wym, krytycznym, ale i sprawiedliwym. Za wielkie  wyróżnienie uznałem, gdy 
po kilku następnych latach zwrócono się do mnie z propozycją recenzowania 
dwu przewodów doktorskich wykonywanych w Zakładzie pod kierunkiem prof. 
Konturka.

Profesor zmarł 8 sierpnia 2019 roku. Został pochowany na Cmentarzu 
Rakowieckim w Krakowie.

Pozostał w naszej pamięci jako autentyczny wielki autorytet naukowy, ty-
tan pracy, wzór wybitnego badacza, uczonego o najwyższej etyce.

Jan Stasiewicz
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Prof. dr hab. Henryk Franciszek Nowak
1925 - 2019

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w 1952 
roku. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w Poznaniu, ale już od 1954 roku 
związał się z Białymstokiem, zostając adiunktem, a następnie kierownikiem 
Zakładu Anatomii Patologicznej w Akademii Medycznej aż do emerytury w 
1995 roku. Zapisał piękną kartę w historii podlaskiej medycyny jako jeden z 
najbardziej zasłużonych organizatorów patomorfologii w północno-wschod-
niej Polsce. W tym Regionie wychował całe pokolenie specjalistów oraz stwo-
rzył niezwykle nowoczesny akademicki warsztat pracy usługowej, dydaktycznej 
i naukowej białostockim patomorfologom.

Urodził się 20 lutego 1925 roku w Esterpolu. Studiował na Wydziale Le-
karskim Uniwersytetu Poznańskiego, który ukończył w 1952 roku. Jako student 
pracował na wolontariacie w Zakładach Anatomii Opisowej i Fizjologii UP, a w 
latach 1950 - 1953 był asystentem w Zakładzie Anatomii Patologicznej AM w 
Poznaniu. W 1954 roku przeniósł się do Białegostoku, gdzie rozpoczął pracę jako 
adiunkt Zakładu Anatomii Patologicznej AM, kierowanego przez prof. Ludwika 
Komczyńskiego, także wywodzącego się z Uniwersytetu Poznańskiego.

Przebył pełną drogę rozwoju zawodowego i naukowego. Zdobył specjali-
zację z zakresu patomorfologii – I stopnia w 1954 roku i II – 1957 roku. Stopień 
doktora nauk medycznych uzyskał w 1960 roku na podstawie rozprawy „Morfo-
logia wstrząsu wywołanego błękitem trypanu przy podawaniu zapobiegawczym 
polialkoholu winylu”. Doktorem habilitowanym został w 1964 roku; w latach 
1964 - 1969 był docentem w Zakładzie Anatomii Patologicznej AMB. Od 1970 
roku do emerytury w 1995 roku kierował tym Zakładem. Równocześnie (1970 
- 1985) pełnił funkcję kierownika Studium Doktoranckiego przy Zakładzie Ana-
tomii Patologicznej AM. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 roku, 
zwyczajnego - w 1988 roku.
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W latach 1966 - 1969 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego AMB, a 
następnie (1969-1972) – dziekanem tego Wydziału. Przez 15 lat należał do Sena-
tu Akademii Medycznej w Białymstoku (1961 - 1972 i 1979 - 1981). Pełnił obo-
wiązki specjalisty wojewódzkiego ds. patomorfologii województw białostockie-
go, olsztyńskiego i suwalskiego (1967-1998), jak też specjalisty regionalnego. W 
tym czasie powstał w Białymstoku jeden z najbardziej nowoczesnych Zakładów 
Patomorfologii w Polsce.

Prof. Henryk Nowak stale prowadził aktywną pracę naukową. Jego głów-
nym zainteresowaniem badawczym była onkologia doświadczalna i kliniczna, 
patologia molekularna oraz wpływ środowiska na komórki i tkanki. Badał różni-
cowanie się komórek w procesach odnowy (regeneracji) i rozrostu (proliferacji), 
jak też możliwości zastosowania tworzyw sztucznych w technikach histologicz-
nych. Był autorem 270 publikacji naukowych, drukowanych między innymi w 
tak renomowanych czasopismach jak „Nature” lub „Exp. Pathol.”, oraz książki i 
trzech rozdziałów w podręcznikach. Wypromował 37 doktorów nauk medycz-
nych i opiekował się 12-ma habilitacjami.

Należał do licznych towarzystw naukowych, w których pełnił szereg 
ważnych funkcji, jak na przykład przewodniczącego oddziału białostockiego 
Pol. Tow. Patologów oraz członka Zarządu Głównego tego Towarzystwa (1978 
- 1999), członka Pol. Tow. Histochemików i Cytochemików, członka Europ. As-
soc. for Cancer Research (od 1990 roku), członka Komisji Biologii Nowotwo-
rów PAN (1972 - 1978) oraz członka-współzałożyciela International Academy 
of Pathology (1999). Został Członkiem Honorowym Pol. Tow. Patologów oraz 
laureatem licznych nagród naukowych i odznaczeń państwowych. W 1994 roku 
otrzymał Krzyż Armii Krajowej.

Do ostatnich dni życia utrzymywał żywy kontakt z Zakładem, z którym 
był związany przez ponad pół wieku.

Zmarł 18 czerwca 2019 roku, został pochowany w rodzinnych stronach.

Środowisko lekarskie Podlasia żegnało Go z wielkim żalem, stał się bo-
wiem legendą białostockiej patomorfologii.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
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Jakże piękny jest człowiek,
gdy jest naprawdę człowiekiem

Wacław Dąbrowski
1931 – 2019

Urodził się 25 stycznia 1931 roku w Radomiu. Tam ukończył szkołę pod-
stawową, zaś Liceum Felczerskie – w Łodzi. W 1962 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Po uzyskaniu dyplo-
mu lekarza został zatrudniony w Szpitalu w Łomży, gdzie pracował przez cały 
okres działalności lekarskiej.

W 1980 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrz-
nych. Pracując w Szpitalu pełnił równocześnie dyżury w Pogotowiu Ratunko-
wym, a będąc już emerytem pracował w Hospicjum Św. Ducha w Łomży.

Zawsze niósł pomoc lekarską ludziom jej potrzebującym. Był bardzo su-
mienny, obowiązkowy i zdyscyplinowany. Z pełnym oddaniem troszczył się o 
swoich pacjentów, wspierał ich wiedzą fachową oraz wykazywał bardzo pozy-
tywny stosunek do ich problemów. Był powszechnie lubiany i szanowany przez 
współpracowników.

Poza pracą zawodową interesował się historią, a także wędkarstwem. Był 
miłośnikiem zwierząt, bardzo troszczył się o swoje psy i koty.

Zmarł 19 maja 2019 roku. Pochowany został obok swojej żony w grobie 
rodzinnym na Cmentarzu Katedralnym w Łomży przy ulicy Kopernika. W wiel-
kim bólu pozostawił dzieci, wnuki oraz całą rodzinę.

Mieszkańcy Łomży zawsze będą pamiętać o zmarłym Doktorze Wacławie 
Dąbrowskim jako o dobrym lekarzu i wspaniałym człowieku.

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

W imieniu łomżyńskich lekarzy

Bronisław Podolak
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Eugenia Kiesiecka - Głowacka
1926 - 2019

Urodziła się 25 grudnia 1926 roku w miejscowości 
Kotły koło Bielska Podlaskiego. Jej ojciec, Piotr Kiesiecki 
był nauczycielem. Egzamin dojrzałości zdała w 1947 roku 
w Bielsku Podlaskim. Studiowała na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1950 - 1956. 
Należała do pierwszego rocznika studentów tej uczelni. 

Dyplom lekarza Nr 104/56, uzyskała w 1956 roku. W tym też roku otrzymała 
nakaz pracy do Krakowa, gdzie jej mąż, lekarz weterynarii, odbywał służbę woj-
skową.

Została skierowana do pracy w medycynie szkolnej w dzielnicy Nowa 
Huta, która jeszcze się budowała. Pracowała tam przez osiem lat. W tym czasie 
urodziła trójkę dzieci, w wychowaniu których pomagała teściowa, a mąż, były 
harcerz, wpajał dzieciom najwspanialsze cechy i zamiłowania. Cała trójka legity-
muje się dyplomami wyższych uczelni.

W 1964 roku uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie medycyny szkol-
nej. W 1965 roku została przeniesiona do pracy w Miejskiej Przychodni Higieny 
Szkolnej na stanowisko kierownika działu konsultacyjnego. Po paru latach po-
mimo reorganizacji, pracowała nadal na tym stanowisku w Miejskim Ośrodku 
Matki i Dziecka. Było to związane ze ścisłą współpracą z różnymi placówkami 
ochrony zdrowia, kuratorium oświaty i szeregiem instytucji społecznych, jak 
TPD i PCK i wymagało poświęcenia prywatnego czasu na wypełnianie różnych 
zadań.

Po następnej reorganizacji została kierownikiem Działu Medycyny Szkol-
nej w Specjalistycznym Zespole Matki i Dziecka. Pracowała na tym stanowisku  
aż do przejścia na emeryturę w 1987 roku. Zawsze służyła z pełnym oddaniem 
i zaangażowaniem zdrowiu dzieci i młodzieży, wykonując wzorowo powierzone 
zadania. Otrzymała szereg wyróżnień, wśród nich odznaczenie „Za pracę spo-
łeczną dla Miasta Krakowa”. 

Zmarła 13 lipca 2019 roku. Została pochowana obok męża na Cmentarzu 
Batowice w Krakowie.

Rodzinne tradycje medyczne kontynuuje syn Andrzej Głowacki (radio-
log) oraz wnuk Piotr Betlej (farmaceuta).

W imieniu Rodziny Wiktor Głowacki

Droga Eugenio ! Studenci pierwszego rocznika AMB będą zawsze pamię-
tać o Tobie jako o wspaniałej Koleżance ze studiów, a później zasłużonym Leka-
rzu w dalekim Krakowie.

– pierwsi absolwenci Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku
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Elżbieta Kołaczkiewicz-Molenda

1947-2019

Urodziła się 16 stycznia 1947 roku w Łodzi. Ojciec Stefan przeżył 5 lat 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (nr obozowy 3308), mama Marta też 
była więźniarką obozu w Ravensbruck (nr obozowy 8845).

W 12-tym roku życia wraz z rodziną zamieszkała w Białymstoku, gdzie 
ukończyła szkołę podstawową. W 1965 roku otrzymała świadectwo maturalne w 
Liceum Ogólnokształcącym nr 1. W lutym 1966 roku nagle straciła kochanego 
ojca; to tragiczne wydarzenie miało bardzo duży wpływ na jej dalsze życie i wy-
bór drogi zawodowej.

W latach 1966-1972 studiowała na Wydziale Lekarskim w Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Po ukończeniu studiów w latach 1972-1976 była 
zatrudniona w Klinice Chorób Psychicznych AMB. Po zdobyciu specjalizacji 
w zakresie psychiatrii w 1976 roku otrzymała etat nauczyciela akademickiego. 
Obowiązki naukowo-dydaktyczne wykonywała do 1995 roku. Od stycznia 1995 
roku była zatrudniona w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bia-
łymstoku, gdzie pracowała aż do przejścia na emeryturę w 2004 roku. W latach 
2003-2014 była konsultantem psychiatrycznym w klinikach Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pełniła też obowiązki biegłej sądowej z za-
kresu psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku (1999-2007).

W 2008 roku zawarła związek małżeński z dr. n. med. Ryszardem Mo-
lendą.

Elżbieta była zawsze uczynnym i empatycznym lekarzem, szanowanym 
przez pacjentów. Lubiła przyrodę i literaturę.

Zmarła 5 kwietnia 2019 roku w wieku 72 lat, po długiej chorobie. Spoczy-
wa na Cmentarzu Św. Rocha w Białymstoku obok męża Ryszarda i rodziny.

Jej siostra Małgorzata

oraz grono przyjaciół
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Romualda Kondracka
1936 – 2019

Z domu Bagan, urodziła się 16 lutego 1936 roku we 
wsi Makowlany, gm. Sidra, pow. Sokółka. Mieszkając na 
kolonii chodziła codziennie 5 kilometrów pieszo do szkoły 
powszechnej w Sidrze, po ukończeniu której, uczyła się w 
Liceum Ogólnokształcącym w Sokółce. Przeniosła się jed-

nak do Szkoły Położnych w Białymstoku, gdyż miała tam bezpłatne zakwatero-
wanie i wyżywienie. Ukończenie tej szkoły pozwoliło jej jako najlepszej uczenni-
cy zdać z powodzeniem egzamin wstępny do Akademii Medycznej w Warszawie. 
Wkrótce przeniosła się do Akademii Medycznej w Białymstoku by być bliżej ro-
dziny. Studia na Wydziale Lekarskim AMB ukończyła w 1960 roku i w tym też 
roku wyszła za mąż za sędziego, później adwokata Mariana Kondrackiego.

Jako lekarz została zatrudniona w Przychodni Kolejowej w Białymstoku, 
pracując jednocześnie w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku gdzie 
uzyskała specjalizacje I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Związana 
z Kliniką Gastroenterologii AMB, w lecznictwie kolejowym pracowała głównie 
jako gastrolog. W latach 1981 – 1984 przebywała na kontrakcie lekarskim w Zli-
ten w Libii; tam, by jak najlepiej opiekować się chorymi nauczyła się nawet języ-
ka arabskiego, oczywiście w znaczeniu potocznym.

Po powrocie nadal była zatrudniona w Przychodni Kolejowej w Białym-
stoku. Uczestniczyła w działalności społecznej jako przewodnicząca „Solidar-
ności” w tej Przychodni. Należała też do Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich 
w Białymstoku. W ramach Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, jako 
wolontariuszka niosła pomoc lekarską terminalnie chorym.

Była lekarzem z powołania, miała doskonały kontakt z chorymi, którzy 
darzyli Ją wielkim zaufaniem, szacunkiem i sympatią. Poza pracą zawodową wy-
kazywała zainteresowania artystyczne – podczas studiów występowała w teatrze 
amatorskim; i literackie – pisała wiersze.

Ostatnie lata życia spędziła w Białymstoku pod opieką córki i syna. Zmar-
ła nagle 15 września 2019 roku w wieku 83 lat; została pochowana na Cmentarzu 
Miejskim w Białymstoku.

Głęboko odczuwamy brak najbliższej nam Osoby.

Rodzina
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W pamięci Koleżanek i Kolegów z pracy, i wcześniej ze studiów, Doktor 
Romualda Kondracka pozostała jako osoba zawsze pogodna i serdeczna, ła-
godna i pełna humoru, a także o pozytywnej empatii w stosunku do otoczenia.

Publikujemy Jej wierszyk, pogodny, żartobliwy, o treści w pełni zrozu-
miałej i wymownej dla równolatków – dedykowała go Profesorowi Sławińskie-
mu, wykładowcy biologii.

List do Pana profesora Witolda Sławińskiego

Kocha nas Ojciec, kocha nas Matka, 
Lecz my najbardziej kochamy „Dziadka”
Tak Cię nazwała nasza „Gromadka”.

Więc Profesorze, Ty się nie gniewaj
I „Gaudeamus” dla nas zaśpiewaj!
Bowiem Twój ogród - ten botaniczny
Jest dla nas „Rajem”, jest taki śliczny!

Z różnych stron świata rosną tam zioła
I polskie kwiaty są dookoła.....
Ty co dzień wstajesz, każdy wspomina
o 4-ej, 5-ej są egzaminy,
które zdajemy tak wczesną porą,
abyśmy spokój mieli wieczorem.

Wieczór się zbliża, złote słoneczko
Znów nas zaprasza na tę wycieczkę.
Ten twój ogródek jest piękny taki,
Rosną tam zioła, czerwone maki,
które czasami, za twoją zgodą
zerwą koledzy dla panny młodej!

Ten rajski ogród zniknął bez wieści,
Zostały po nim te opowieści....

Redakcja
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Wiktor Mackiewicz

1946 – 2018

Urodził się 30 marca 1946 roku w miejscowości Długi Bród w powiecie 
hajnowskim. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białym-
stoku (1964-1970), w której po otrzymaniu dyplomu lekarza był zatrudniony na 
stanowisku doktoranta do 1973 roku. W latach 1973-1984 pracował w Zespo-
le Opieki Zdrowotnej w Hajnówce jako asystent Pracowni Radiologicznej, a po 
uzyskaniu specjalizacji w tej dziedzinie jako jej kierownik.

Od 1984 roku związał się na stałe z Białymstokiem pracując jako lekarz 
radiolog najpierw w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej, a po jego likwidacji 
w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK, wyodrębnionym  w 2000 roku ze 
struktury MZOZ.

Dr Wiktor Mackiewicz, senior białostockiej radiologii, był zawsze  ser-
deczny, ciepły, koleżeński, wielkiej kultury osobistej, otwarty na pacjenta i kole-
gów, nigdy nie odmawiał swojej pomocy. Obowiązkowy i solidny oraz spokojny 
i opanowany – to cechy jego charakteru.

Zmarł po ciężkiej chorobie 10 grudnia 2018 roku pozostawiając Rodzi-
nę, przyjaciół i współpracowników w wielkim bólu i żalu. Został pochowany na 
Cmentarzu Prawosławnym w Werstoku, gminie Dubicze Cerkiewne.

Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku poniósł wielką stratę.

Nasz Przyjaciel, dr Wiktor Mackiewicz pozostanie na zawsze w pamięci 
współpracowników.

Dr Krzysztof A. Teodoruk

oraz koledzy z pracy


