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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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Dr n. med. Ryszard Grabowski
1929 – 2019

Wybitny lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i che-
mioterapii nowotworów, przez wiele lat był adiunktem w Klinikach Cho-
rób Wewnętrznych i Hematologii AMB, a następnie ordynatorem Oddziału 
Chemioterapii w Białostockim Centrum Onkologii. W 1989 roku należał 
do najbardziej aktywnych organizatorów reaktywowanych Izb Lekarskich. 
Z pełnym zaangażowaniem działał w ruchu emeryckim przewodnicząc 
Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL w Białymstoku, będąc też 
członkiem Komisji w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Był wzorem lekarza spo-
łecznika reprezentującego najwyższe wartości etyczne.

Urodził się 26 listopada 1929 roku w Tyborach Uszyńskich w powiecie 
wysoko-mazowieckiem. Ojciec - Feliks był nauczycielem, matka - Anna z 
domu Szepietowska wychowywała dzieci. W latach 30-tych mieszkał z rodzi-
cami i dwiema siostrami w Łomży, gdzie rozpoczął naukę w szkole powszech-
nej. Podczas okupacji niemieckiej, ze względu na bezpieczeństwo ojca, rodzi-
na Państwa Grabowskich przeniosła się na wieś Średnica w pobliżu Szepieto-
wa. Tu Ryszard kontynuował naukę na tajnych kompletach, które prowadził 
jego ojciec. Dalsza edukacja odbywała się już po wojnie - najpierw w Łapach, 
a następnie w Białymstoku, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące, kie-
runek przyrodniczy. W latach 1949-1954 studiował na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Warszawskiego, później Akademii Medycznej w Warszawie, 
uzyskując dyplom lekarza w kwietniu 1955 roku.

Po powrocie do Białegostoku, jeszcze przed otrzymaniem dyplomu 
lekarza, został zatrudniony w listopadzie 1954 roku w Zakładzie Chemii Fi-
zjologicznej AMB jako asystent, a następnie już będąc lekarzem pracował w 
I Klinice Chorób Wewnętrznych AMB najpierw na etacie Wojewódzkiego 
Szpitala im. J. Śniadeckiego, a następnie akademickim. Przebył pełną dro-
gę zawodową nauczyciela akademickiego od asystenta do adiunkta pracując 
pod kierownictwem słynnych klinicystów prof. Mariana Tulczyńskiego, póź-
niej – prof. Beaty Bogdanikowej. W 1959 roku uzyskał specjalizację I stopnia 
z chorób wewnętrznych, zaś w 1961 roku – II stopnia. W 1965 roku obronił 
pracę doktorską pt. „Badania nad hipoalbuminemią w przebiegu przewlekłej 
niewydolności krążenia”, promotorem była prof. Beata Bogdanikowa. Pod-
czas pracy klinicznej zasłynął jako nauczyciel i autorytet w zakresie badania 
podmiotowego i przedmiotowego chorych, reprezentując zasady szkoły prof. 
Witolda Orłowskiego (którego asystentem był prof. Marian Tulczyński).
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Po reorganizacji struktur Akademii Medycznej w Białymstoku w 1970 
roku, dr n. med. Ryszard Grabowski został adiunktem w Klinice Hematologii 
powołanej w ramach Instytutu Chorób Wewnętrznych AMB. Kliniką kiero-
wał prof. Michał Bielawiec.

Od października 1976 roku objął stanowisko ordynatora Oddziału 
Chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodow-
skiej-Curie w Białymstoku, po przekształceniach organizacyjnych – Białosto-
ckim Centrum Onkologii. W 1988 roku otrzymał tytuł specjalisty w zakresie 
chemioterapii nowotworów. Ordynatorem tego Oddziału, który systema-
tycznie udoskonalał i modernizował, był aż do emerytury w 1996 roku. Póź-
niej kontynuował działalność lekarską w Spółdzielni Specjalistów „Eskulap” 
w Białymstoku, pracując tam w ostatnich latach (do 2018 roku) społecznie. 
Miał wówczas 88 lat.

Zawsze łączył pracę zawodową z dużą aktywnością społeczną. Jako 
młody asystent w klinice organizował różne wydarzenia towarzyskie, na 
przykład słynne bale internistów I Kliniki Chorób Wewnętrznych, które 
tradycyjnie rozpoczynały się polonezem prowadzonym przez Profesora Tul-
czyńskiego w pierwszej parze.

Przez lata aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Lekarskim, peł-
niąc przez długi czas funkcję sekretarza Oddziału Białostockiego. Organizo-
wał posiedzenia naukowe, był inicjatorem wydawnictw Towarzystwa. Na tym 
polu blisko współpracował z prof. Piotrem Boroniem; przykładem może być 
wspólnie redagowana książka „Służba Zdrowia Białostocczyzny w II wojnie 
światowej” (wyd. KAW, 1988), która jest obecnie cennym źródłem informacji 
o podlaskich lekarzach czasów wojny i wczesnego okresu powojennego. W 
latach osiemdziesiątych PTL stało się jednym z głównych inicjatorów reakty-
wowania izb lekarskich w Polsce. O zaangażowaniu Doktora Grabowskiego 
w tym zakresie może świadczyć fakt, że powierzono mu w listopadzie 1989 
roku przewodniczenie I-mu Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy, który zgroma-
dził ok. dwustu delegatów z województw białostockiego, łomżyńskiego i su-
walskiego rozpoczynając działalność OIL w Białymstoku.

W Izbie początkowo był członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego, zaś 
w następnych latach działał niezwykle aktywnie w ruchu emeryckim. Razem 
z prof. Franciszkiem Taraszkiewiczem i prof. Krystyną Bernacką należał do 
inicjatorów i później budowniczych izbowego Domu Lekarza Seniora w Tu-
rośni Kościelnej. Od V kadencji (2006), aż do ostatnich dni życia, przewod-
niczył Komisji ORL ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, jednej z najbardziej 
aktywnych komisji w białostockiej Izbie. Był członkiem ORL przez cztery 
kadencje i delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy, jak też członkiem Komisji 
Emeryckiej w Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także jej wiceprzewodniczącym.
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Z inicjatywy dr. Grabowskiego w 2007 roku powstał przy Izbie Klub 
Lekarza Seniora. Od tego czasu odbyło się już ponad 500 (!) cotygodniowych 
wtorkowych spotkań integracyjnych seniorów, niekiedy o charakterze uro-
czystości okolicznościowych, prawie zawsze z udziałem przewodniczącego 
Komisji. Pod jego kierownictwem od 2010 roku organizowano kilkudniowe 
autokarowe wycieczki turystyczne. W każdej z 35 wycieczek zagranicznych 
lub krajowych uczestniczyło 40-50 seniorów, a przewodził im dr Ryszard 
Grabowski. Trudno wymienić wszystkie różnorodne działania Komisji, obej-
mujące samopomoc seniorów, jednodniowe wyjazdy wypoczynkowe (Turośń 
Kościelna, Suwalski Park Krajobrazowy), uroczystości opłatkowe. Przewod-
niczący Komisji stał się autentycznym liderem dużej grupy lekarzy emerytów 
członków białostockiej Izby.

Otrzymał szereg medali i odznaczeń, wśród nich Krzyże Kawalerski 
Polonia Restituta, a także medal naszj Izby „Gloria Artis 

Medicinae”.

Pomimo zaawansowanego wieku był zawsze aktywny, miał mnóstwo 
pomysłów, nigdy nie skarżył się na poważniejsze kłopoty ze zdrowiem. Tym 
większy żal i zaskoczenie, gdy rankiem 3 listopada 2019 roku pożegnał nas na 
zawsze, nagle i niespodziewanie. Właśnie rozpoczęliśmy przygotowania do 
Jubileuszu Jego dziewięćdziesiątych urodzin, wypadającego 26 listopada.

Dedykując Mu ostatni w 2019 roku numer Biuletynu chcemy w imie-
niu środowiska lekarskiego i Redakcji złożyć hołd i podziękowania naszemu 
Koledze i Współpracownikowi Ryszardowi Grabowskiemu za wszystko co 
uczynił podlaskim lekarzom. Jego portret będzie ozdobą galerii najbardziej 
zasłużonych lekarzy Podlasia.

Jan Stasiewicz

Dr n. med. Ryszard Grabowski, w towarzysztwie Seniorek, zwiedzają Tatry w maju 2015 roku
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Trzydzieści lat minęło...

 Byt samorządowy polskich lekarzy w postaci izb lekarskich 
został zlikwidowany w 1950 roku na podstawie PRL-owskiej ustawy. 
Wskutek jednak zmieniającej się świadomości i uwarunkowań histo-
rycznych, jeszcze te same władze w dniu 17 maja 1989 roku przyjęły 
nową ustawę „o izbach lekarskich” reaktywującą samorząd lekarski. 
Odpowiedniki izb, pod różnymi nazwami, funkcjonowały we wszyst-
kich cywilizowanych krajach, wobec czego Polska musiała do nich do-
łączyć.
 W 2019 roku obchodziliśmy więc jubileusz trzydziestolecia na-

obchodów w białostockiej Izbie Lekarskiej, którym była uroczystość 
w dniu 23 listopada 2019 roku zorganizowana w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W tym samym miejscu odbył 
się bowiem w listopadzie 1989 roku Pierwszy Okręgowy Zjazd Lekarzy 
delegatów izbowych z trzech województw – białostockiego, łomżyń-
skiego i suwalskiego, rozpoczynający pierwszą kadencję samorządu. 
Tegoroczne uroczystości uświetnił bal lekarzy, zaś trwałą pamiątką stał 
się wydany z tej okazji Almanach Trzydziestolecia, o którym piszemy 
na dalszych stronach.
 Pozostaje więc tylko w możliwie najkrótszym resume odpowie-
dzieć na podstawowe pytanie – jakie było to trzydziestolecie ? Prawda 
pierwsza – zaczynając od zera, ale zaopatrzeni w dobrą ustawę, leka-

CHWILA REFLEKSJI
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rze społecznicy z naszego regionu z miejsca stworzyli dużą organizację 
samorządową, liczącą obecnie już prawie 7 tysięcy członków. Prawda 
druga – w trzydziestoleciu zbudowaliśmy instytucję administracyjną, 
przejmując od państwa większość czynności związanych z funkcjono-
waniem zawodowym lekarzy, jak też staliśmy się właścicielami szere-
gu nieruchomości, zbudowanych wyłącznie z lekarskich składek, jak 
siedziba OIL w Białymstoku, ośrodek konferencyjno-szkoleniowy w 
Turośni Kościelnej, czy też delegatury w Łomży i Suwałkach. Praw-
da trzecia – przez trzydzieści lat mieliśmy wiele sukcesów zwłaszcza 
organizacyjnych, choćby w zakresie stworzenia porządnego rejestru 
lekarzy, szkoleń zawodowych, sądownictwa, a także w życiu kultural-
nym i sporcie. Piszemy o tym w Almanachu. Były więc sukcesy, ale z 
pewnością mogło być lepiej.
 Obserwując przez cały ten czas z najbliższej odległości naszą 
Izbę, uważam, że nie potrafiliśmy na dłuższą metę zagospodarować 
zainteresowania działalnością społeczną większej liczby lekarzy jakie 
wystąpiło podczas reaktywowania samorządu. Był to zupełnie natu-
ralny entuzjazm w okresie przemian ustrojowych i powiewu wolno-
ści – oczekiwaliśmy bowiem  zmian także w niezwykle wówczas szarej 
rzeczywistości lekarskiej.
 Dzięki nowym ustawom mogliśmy i po części przeprowadzili-
śmy oddolną reformę, na przykład dokonując przeglądu kadry kierow-
niczej i ordynatorskiej drogą konkursów; poszerzenia zakresu i form 
praktyki prywatnej; zaczęliśmy też głośno mówić o niedofinansowaniu 
potrzeb medycznych, w tym żenująco niskich wtedy wynagrodzeń le-
karskich. Znaczne zwiększenie różnych form kontaktów z zagranicą 
wzbudzało chęć jak najszybszej poprawy właściwie wszystkiego. Izba 
była wówczas aktywna i uznawana przez władze za głównego repre-
zentanta świata lekarskiego.
 W ciągu jednak lat następnych zainteresowanie samorządem 
malało głównie w samym środowisku lekarskim. Widocznie uzyskiwa-
ne efekty nie dorównywały oczekiwaniom. Natomiast władzom postu-
laty samorządowe zaczęły zakłócać spokój rządzenia. W rezultacie po-
woli, ale systematycznie izby przekształcały się w stosunkowo sprawne 
biuro administracji lekarskiej, tracąc pozycję partnera w procesach de-
cyzyjnych. Stąd też mała nasza skuteczność, nawet pomimo masowych 
protestów, w spełnianiu zasadniczych postulatów – adekwatnego do 
potrzeb finansowania ochrony zdrowia i zdecydowanej poprawy or-
ganizacji lecznictwa. Pojawiły się też negatywne zjawiska ilościowego 
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braku lekarzy i pielęgniarek, prowadzące nawet w skrajnych sytuacjach 
do okresowego zaprzestania pracy niektórych oddziałów. Nagminne 
stało się przepracowanie naszych Koleżanek i Kolegów, wywołują-
ce nowe zjawisko „wypalenia zawodowego”. Dlatego też zapewnienia 
części polityków, że opieka zdrowotna w Polsce osiąga za ich rządów 
najwyższy poziom światowy, należy uznać za zwykłą propagandę suk-
cesu.
 Z tych względów zbliżające się wiosenne okręgowe zjazdy de-
legatów trzeba wykorzystać na dokładne omówienie aktualnej ogól-
nej sytuacji w świecie medycznym z równoczesnym sformułowaniem 
konkretnych wniosków, nawet jeżeli odbędzie się to kosztem dyskuto-
wania nad bieżącymi sprawami Izby. A może w sposób stanowczy nie 
tylko grzecznościowy zaprosić decydentów do merytorycznego udzia-
łu w zjazdach, wcześniej zadając ważne pytania ? W zakresie priory-
tetów musimy wypracować jednolitą dla całego środowiska strategię  
i ustalić jak najlepszą taktykę, używając pojęć z pola walki.

•

 Kończąc zaś refleksje na temat zakończonych trzydziestu lat 
działalności izbowej mamy obowiązek wspomnienia i złożenia hołdu 
Koleżankom i Kolegom, niezwykle oddanym idei samorządu lekar-
skiego, których pożegnaliśmy w trzydziestoleciu. Oto Oni: Krystyna 
Bernacka, Eugeniusz Bernacki, Stanisław Boczoń, Agnieszka Bo-
rzuchowska, Maria Byrdy, Krzysztof Dawidowski, Andrzej Ga-
jewski, Ryszard Grabowski, Andrzej Klepacki, Andrzej Lussa, Jan 
Pietruski, Jan Podziewski, Jan Romanowski, Mieczysław Sopek, 
Franciszek Taraszkiewicz, Jolanta Wandzel. Chlubnie zapisali się 
na kartach historii Białostockiej Izby Lekarskiej.

Jan Stasiewicz 
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

6 listopada 2019 roku – Prezydium ORL. Informacja na temat komentarza 
do projektu nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej - kol. J. Stasiewicz. O stanie 
finansów OIL poinformował kol. J. Poznański. Podjęto uchwały w sprawie: 
dofinansowania szkoleń lekarzy; wydatkowania środków z Komisji ds. Le-
karzy Emerytów i Rencistów, Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych, Komisji Sto-
matologicznej i Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL; odprawy pośmiertnej; 
delegowania na konferencję „Mediacja w medycynie” przedstawicieli OSL 
i OROZ; potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego; 
wykreślenia działalności leczniczej; zgłoszenia przestawicieli do komisji kon-
kursowych; dofinansowania wręczenia PWZ; delegowania na spotkanie re-
daktorów biuletynów; ustalenia nakładu druku 1200 egz. Almanachu. 
20 listopada – Prezydium ORL. Informacje redakcyjne przedstawił kol. J. Sta-
siewicz zaś, finansowe kol. J. Poznański. Podjęto uchwały dot. druku PWZ, 
doskonalenia zawodowego lekarzy, nieodpłatnego użyczenia Klubu Lekarza 
w siedzibie OIL, wydatkowania środków na galę obchodów 30-lecia reakty-
wowania izb lekarskich, przyznania punktów edukacyjnych, przyznania do-
finansowania do szkoleń lekarzy. 
20 listopada – obradowała Komisja Bioetyki.
23 listopada obchodzono jubileusz 30-lecia reaktywowania izb lekarskich. 
Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Szcze-
gółowy opis wydarzenia zamieściliśmy na dalszych stronach biuletynu. 
4 grudnia – Prezydium ORL. Podjęto uchwały dot. nieodpłatnego użyczenia 
Klubu Lekarza w siedzibie OIL; zaopiniowania kandydatów na konsultantów 
wojewódzkich; przyznania PWZ; doskonalenia zawodowego lekarzy, wykre-
ślenia praktyki z rejestru; wypłacenia odprawy pośmiertnej oraz przyznania 
zapomogi finansowej. Rozpatrywano skargę dot. naruszenia zasad etyki le-
karskiej; wytypowano przedstawiciela ORL do komisji konkursowej na sta-
nowisko naczelnej pielęgniarki w Szp. Woj. w Suwałkach; zaopiniowano proj.
rozp. Ministra Zdrowia w spr. wzoru dokumentów PWZL i PWZLD.
11 grudnia obradowała Okręgowa Rada Lekarska. Sprawozdania z działalno-
ści ORL i NRL oraz delegatur OIL złożyli kol. kol. H. Grzesiak, M. Makare-
wicz, A. Tynecki. Informacje o sytuacji finansowej przekazał kol. J. Poznań-
ski. Podjęto uchwały w spr. dofinansowania szkoleń lekarzy, wydatkowania 
środków finansowych oraz przesunięcia środków w budżecie OIL. Dokona-
no wyboru przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów. Na 
zakończenie obrad Prezes złożył życzenia świąteczne i noworoczne oraz po-
dzielono się opłatkiem.

Janusz Zawistowski

Z ŻYCIA IZBY
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Pełnomocnik ORL ds. Zdrowia Lekarzy
W kwietniu 2018 roku ORL w Białymstoku powołała Kolegę Witolda 

Olańskiego na stanowisko Pełnomocnika Rady ds. Zdrowia Lekarzy. Jest On 
doktorem nauk medycznych, specjalistą w zakresie chirurgii dziecięcej i me-
dycyny 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 Dokto-
ra 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 kontaktowy numer tele-
fonu – 885 65 60 65. 

Redakcja

Zasłużona emerytura
W dniu 5 grudnia 2019 roku w siedzibie Izby w Białymstoku odbyło 

się spotkanie Pań – Krystyny Jakubowskiej i Elżbiety Rał – kończących 
pracę w OIL, z członka-
mi Prezydium oraz pra-
cownikami wszystkich 
działów Biura Izby. Star-
szy inspektor p. Krysty-
na Jakubowska od 1990 
roku prowadziła sekre-
tariat Delegatury OIL w 
Łomży, należy więc do 
najdłużej pracujących 
osób w samorządzie. Na-
tomiast p. Elżbieta Rał, 
także starszy inspektor, 
w latach 2000-2019 po-
dobną rolę pełniła w De-
legaturze w Suwałkach. 
Przez tak długie lata 

wzorowej pracy wspaniale poznały środowiska lekarskie ziemi łomżyńskiej i 
suwalskiej, a Izba stała się ich drugim domem.

Podczas spotkania, bardzo uroczystego, było dużo serdeczności, dyplo-
my uznania, kwiaty i upominki, jak też toast lampką wina. W przemówieniu, 
Prezes kol. Henryk Grzesiak podkreślał zasługi obu Pań dla Izby, prosząc o 
utrzymywanie dalszego stałego kontaktu z samorządem. Mówił: „Nie będąc 
lekarzami stały się bowiem Panie „lekarską instytucją” w swoim terenie”. Ży-
czył też jak najwięcej zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Redakcja

Od lewej stoją: M. Makarewicz, H. Grzesiak, E. Rał, J. Stasiewicz, 
K. Jakubowska, J. Gryko
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Uroczystość wręczenia dyplomów lekarza
i lekarza dentysty w UMB

 Uroczystość odbyła się w dniu 18 października 2019 roku w Aula 
Magna UMB i składała się z dwu części. Podczas pierwszej, 74 absolwentów 
kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymało dyplomy ukończenia studiów. 
Należy podkreślić, że białostoccy młodzi stomatolodzy doskonale wypadli na 
tegorocznym egzaminie końcowym, uzyskując drugą pozycję w Polsce wśród 
wszystkich uczelni medycznych.

 Część druga zgromadziła 
174 absolwentów kierunku lekar-
skiego, którzy z rąk dziekan Wy-
działu, prof. Iriny Kowalskiej 
otrzymali dyplomy lekarza. Obec-
ni na Uroczystości prorektorzy 
UMB prof. Adrian Chabowski i 
prof. Marcin Moniuszko życzyli 
absolwentom sukcesów i powo-
dzenia w pracy lekarskiej, a pry-
watnie – spełnienia swoich ma-
rzeń. Pani dr Ryta Filipkowska, 
wiceprezes OIL w Białymstoku, 
witała nowe Koleżanki i nowych 
Kolegów w gronie członków bia-
łostockiej Izby Lekarskiej.
 W tym roku, pierwsze miej-
sce wśród absolwentów Wydziału 
Lekarskiego zajął lekarz Kamil 
Fryszkowski, uzyskując średnią 
ocenę z całych studiów 4,58; z rąk 
prorektora prof. Adriana Chabow-
skiego odebrał coroczną prestiżo-
wą nagrodę im. Profesora Jakuba 
Chlebowskiego. W ogólnopolskim 
rankingu egzaminacyjnym biało-
stoccy absolwenci kierunku lekar-
skiego uplasowali się na szóstym 
miejscu.

Redakcja
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Uroczyste wręczenie 
Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza

i Lekarza Dentysty
 W dniu 8 listopada 2019 roku w Aula Magna Pałacu Branickich w 
Białymstoku, w roku obchodów 30-lecia reaktywowania Izb Lekarskich w 
Polsce, odbyła się uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu Le-
karza po zakończonym stażu. W organizację tego wydarzenia zaangażowali 
się kol. kol. Joanna Rzodkiewicz i Łukasz Kopciewski z Komisji Młodych 
Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku. Uroczystość rozpoczęła 
się wprowadzeniem przez poczet sztandaru Okręgowej Izby Lekarskiej i od-
śpiewaniem przez uczestników Hymnu Narodowego.
 Prowadzący uroczystość kol. Janusz Zawistowski, sekretarz ORL, 
powitał przybyłych gości: prorektora UMB prof. Janusza Dzięcioła, dzie-
kanów prof. Irinę Kowalską i dr hab. Teresę Sierpińską, prezesa ORL kol. 
Henryka Grzesiaka, wiceprezesów kol. kol. Rytę Filipkowską, Jolantę 
Szczurko i Macieja Makarewicza, przewodniczącego Komisji Kształcenia 
NRL i ORL kol. Janusza Kłoczko oraz Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej kol. Romualda Knasia. Następnie przedstawił za-
dania i działalność samorządu lekarskiego, zachęcając młodych lekarzy do 
aktywności izbowej.
 Profesorowie Janusz Dzięcioł i Irina Kowalska z uznaniem odnie-
śli się do organizacji uroczystego wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 
Lekarza, życząc w samodzielnym życiu lekarskim samych sukcesów i zado-
wolenia z wykonywanej pracy, będącej  misją i powołaniem. Kol. Henryk 
Grzesiak zaznaczył, że uroczyste wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 
odbywa się po raz pierwszy w historii Izby. Wyraził nadzieję, że coroczna 
uroczystość stanie się tradycją. W dalszym ciągu Uroczystości dokonał wrę-
czenia dokumentu ponad stu lekarzom i lekarzom dentystom. Po tej cere-
monii kol. Łukasz Kopciewski, przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy 
ORL, podziękował gościom oraz młodym lekarzom za obecność na uroczy-
stości, zapraszając lekarzy do współpracy.
 Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, którą wypełnili: 
Karolina Rynkowska – mezzosopran, Zofia Koniuch – sopran, Filip Reu-
dowicz – bas, Ewelina Mucha – akompaniament (fortepian). Brawurowo 
wykonano utwory Alessandro Scarlatti, Stanisława Moniuszko, Giacomo Ca-
rissimi, Franciszka Maklakiewicza i Siergieja Rachmaninowa.
 Po koncercie poczet wyprowadził sztandar OIL, zaś uczestnicy Uro-
czystości pożegnali się przy kawie i herbacie. 

Łukasz Kopciewski, Joanna Rzodkiewicz
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 Uroczystości Trzydziestolecia
Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku

23 listopada 2019 roku

 Finałowa Uroczystość obchodów Trzydziestolecia OIL odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku al-
bowiem w tej samej sali w listopadzie 1989 roku obradował I Okręgowy Zjazd 
Lekarzy, który zgromadził prawie 200 delegatów z trzech województw (bia-
łostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego) inaugurując działalność odrodzo-
nego samorządu lekarskiego. Obecnie obchody zgromadziły licznych Gości, 
jak też delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy (VIII) obecnej kadencji, rzeszę 
lekarzy – byłych i obecnych sympatyków oraz działaczy Izby.
 Prowadzenie uroczystych obrad powierzono kol. Januszowi Za-
wistowskiemu sekretarzowi ORL, który zarządził wprowadzenie Sztanda-
ru Izby. Po odśpiewaniu Hymnu, powitał zaproszonych dostojnych Gości, 
a wśród nich Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Marszałka 
Województwa Artura Kosickiego, Prorektora Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku prof. Janusza Dzięcioła i Dziekana Wydziału Farmacji prof. 
Wojciecha Miltyka, Członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej kol. Da-
riusza Paluszka, jak też przedstawicieli samorządów zawodowych i teryto-
rialnych. Szczególnie serdecznie (z kwiatami) witał też Seniorów Samorządu 
– prof. Wojciecha Pędicha, w 1989 roku pełnomocnika Ogólnopolskiego 
Komitetu Założycielskiego Izb Lekarskich, organizującego OIL w Białymsto-
ku, dr n. med. Ewę Hubert, także z Komitetu Założycielskiego, oraz prof. 
Jana Stasiewicza, pierwszego przewodniczącego ORL w Białymstoku, spra-
wującego ten urząd ogółem przez 16 lat.
 Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów z na-
szego grona, których na zawsze pożegnaliśmy w Trzydziestoleciu. 
 Referat programowy, poświęcony 30-letniej historii białostockiej 
Izby, wygłosił urzędujący Prezes ORL kol. Henryk Grzesiak. Ogrom tema-
tu i jego różnorodność pozwoliły podczas trwającej prawie godzinę prelekcji 
tylko wspomnieć o głównych dokonaniach Samorządu, wymienić najbardziej 
zasłużonych działających w Izbie lekarzy, pokazać materialne ślady tej dzia-
łalności (wybudowaną siedzibę OIL w Białymstoku, ośrodek konferencyjno-
szkoleniowy w Turośni Kościelnej i siedziby delegatur) oraz podziękować za 
współpracę i wspieranie samorządu przez wszystkie zaprzyjaźnione osoby i 
instytucje. Przemówienie Prezesa ilustrowały bardzo liczne przeźrocza, zaś 
szerokie omówienie trzydziestolecia słuchacze mogli znaleźć w pięknie wy-
danym ALMANACHU, liczącym 180 stron i ponad 300 fotografii, który wrę-
czono każdemu z obecnych. 

 W dalszej części Uroczystości nastąpiło wręczenie medali i odzna-
czeń państwowych i samorządowych Koleżankom i Kolegom w związku z 
Trzydziestoleciem Izby.
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 Wojewoda Podlaski udekorował Złotym Krzyżem Zasługi kol. kol. 
Anatola Aksiucika i Janusza Zawistowskiego, Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi kol. Andrzeja Tyneckiego oraz Brązowym Krzyżem Zasługi - kol. Rytę 
Filipkowską. Wręczył też Medale za Długoletnią Służbę, Złoty - p. Jolancie 
Wróblewskiej, oraz Srebrny – p. Annie Zajączkowskiej.
 Marszałek Województwa Podlaskiego odznaczył Honorową Od-
znaką Województwa Podlaskiego kol. kol. Tadeusza Borowskiego-Besztę, 
Zdzisława Hrynkiewicza oraz Janusza Kłoczko.
 Prezes ORL w Białymstoku wręczył honorowe odznaczenie Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Białymstoku; medal „Gloria Artis Medicinae” otrzy-
mali kol. kol. Bohdan Cwalina, Leszek Jarocki, Barbara Kalinowska, Sła-
womir Kosidło, Danuta Łopianecka, Zbigniew Mazurkiewicz, Zbigniew 
Pakieła, Krzysztof Rogowski, Teresa Rugienis-Witkowska, Andrzej Sie-
miątkowski, Grażyna Stepczenko-Podziewska, Wanda Stokowska oraz 
Krzysztof Szymczak.
 W imieniu Odznaczonych podziękowała kol. Ryta Filipkowska.
 Wystąpienia zaproszonych gości rozpoczęli Wojewoda Podlaski p. 
Bohdan Paszkowski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego p. Artur 
Kosicki. Obaj zwrócili uwagę na owocną współpracę z Samorządem Lekar-
skim Podlasia. W imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej przemówił kol. Dariusz 
Paluszek – członek Prezydium NRL. Szczególnie serdeczne wystąpienie mia-
ła Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej dr Agnieszka Zemke-Górecka 
mówiąc o bliskiej współpracy między samorządami lekarskim i adwokackim, 
przypominając też o Podlaskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego, któ-
rego członkami są obie Izby. Przemawiali także przedstawiciele Okręgowych 
Izb Pielęgniarek i Położnych (Białystok, Łomża, Suwałki) – w ich imieniu 
p. Beata Olejnik, jak też Izby Aptekarskiej, Izby Fizjoterapeutów oraz Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych. Stowarzyszenie Pomocy „Rubież” reprezento-
wał jego Prezes, płk Józef Kulikowski, wypróbowany przyjaciel środowiska 
Lekarskiego.
 Uroczystość uświetnił koncert Chóru MediCoro pod dyrekcją Pani 
Profesor Bożenny Sawickiej. Po występie Chóru nastąpiło wyprowadzenie 
Sztandaru Izby. Prowadzący Uroczystość kol. Janusz Zawistowski zaprosił 
uczestników do zwiedzenia wystawy obrazów autorstwa „malujących leka-
rzy” członków naszej Izby oraz na zasłużony poczęstunek w kuluarach Sali 
Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego.
 Wieczorem odbył się Bal Lekarza w gościnnych salach restauracji 
Belweder; uczestniczyło w nim ok. 200 osób.

Redakcja
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Odznaczeni podczas Uroczystości Trzydziestolecia
Odznaczenia Państwowe

Złoty Krzyż Zasługi

Dr n. med. Anatol Aksiucik, specjalista chorób we-
wnętrznych, anestezjologii i kardiologii.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
podczas trzech kadencji izbowych – 12 lat.

Złoty Krzyż Zasługi

Dr Janusz Zawistowski, specjalista ginekologii i po-
łożnictwa. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pod-
czas trzech kadencji.

Srebrny Krzyż Zasługi

Dr Andrzej Tynecki, specjalista chorób wewnętrz-
nych i gastroenterologii.
Wiceprezes OIL i kierownik delegatury suwalskiej 
podczas trzech kadencji.
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Brązowy Krzyż Zasługi

Dr Ryta Filipkowska, specjalista medycyny rodzin-
nej. Wiceprezes OIL od dwu kadencji i przewodniczą-
ca Komisji Lekarzy Rodzinnych ORL.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Pani Jolanta Wróblewska, pracownik Biura OIL w 
Białymstoku od 1990 roku, sekretarz Redakcji Wy-
dawnictw Izbowych.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Pani Anna Zajączkowska, starszy inspektor w Biurze 
Izby, zatrudniona od 1993 roku.
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Odznaczenia Samorządowe

Honorowa Odznaka Województwa Podlaskiego

Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta, specjalista 
psychiatrii. Twórca i wieloletni działacz Ruchu Hospi-
cyjnego w Białymstoku.

Honorowa Odznaka Województwa Podlaskiego

Dr n. med. Zdzisław Hrynkiewicz, specjalista cho-
rób wewnętrznych i gastroenterologii. Działacz biało-
stockiej OIL od I kadencji, przewodniczący Komisji 
Etyki ORL.

Honorowa Odznaka Województwa Podlaskiego

Prof. dr hab. Janusz Kłoczko, specjalista chorób we-
wnętrznych, hematologii i angiologii. Działacz biało-
stockiej Izby od III kadencji, prezes OIL w VI i VII 
kadencji, przewodniczący Komisji Kształcenia ORL i 
NRL podczas VIII kadencji.
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Nobel z medycyny i fizjologii w 2019 roku

 Szwedzki Komitet Noblowski w br. uhonorował Nagrodą Nob-
la z medycyny prof. Gregga L. Semenza z Uniwersytetu J. Hopkinsa 
i prof. Williama G. Kaelina Jr. z Harwardu obu z USA oraz prof. Sir 
Petera J. Ratcliffe z Oksfordu z Wielkiej Brytanii. W uzasadnieniu 
Komitet stwierdził, że dokonali oni odkrycia jednego z kluczowych 
mechanizmów, który z jednej strony dotyczy każdego aspektu ludzkiej 
fizjologii i patofizjologii, z drugiej zaś mechanizmu funkcjonowania 
naszych najważniejszych procesów adaptacyjnych, a mianowicie doty-
czy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób komórki żywych organizmów 
radzą sobie z wahaniami dostarczanego tlenu.
 W czasie procesu oddychania, tlen dostarczany z powietrza 
do pęcherzyków płucnych dalej przekazywany jest krwinkom czer-
wonym, które rozprowadzają go do komórek całego organizmu, a w 
drodze powrotnej zabierają dwutlenek węgla, który z płuc wydalany 
jest na zewnątrz. Tlen jest pierwiastkiem niezbędnym dla prawidło-
wego metabolizmu i funkcji fizjologicznych naszych tkanek. Pomijając 
warunki prawidłowe, w których stężenie tlenu w powietrzu jest stałe, 
zdarzają się sytuacje, że zapotrzebowanie organizmu na tlen rośnie, np. 
przy długotrwałym i intensywnym wysiłku, szybko rosnących guzach 
nowotworowych, bądź jest niewystarczające (wysoko w górach), przy 
niewydolności serca i płuc (astma, gruźlica, zwłóknienie płuc itp.) czy 
też w przewlekłej niewydolności nerek.
 Dzięki tegorocznym Laureatom zawdzięczamy właśnie zro-
zumienie molekularnych mechanizmów dostosowania żywego orga-
nizmu do zmian poziomu tlenu we krwi. Dotychczas było wiadomo, 
że organizm szybko reaguje na niedotlenienie zwiększając produkcję 
hormonu erytropoetyny w nerkach, która przyśpiesza wytwarzanie 
krwinek czerwonych i tym samym rekompensuje niedobory tlenowe. 
Jednakże sposób w jaki sam tlen może kontrolować własne stężenie był 
dotąd nieznany.
 I tak prof. Semenza badając wpływ różnych stężeń tlenu na za-
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chowanie się genu odpowiedzialnego za syntezę erytropoetyny wyka-
zał, że to ściśle określone segmenty DNA, które znajdują się w sąsiedz-
twie genu EPO pośredniczą w jego odpowiedzi na niedotlenienie w 
nerkach.
 Z kolei prof. Ratcliffe także badał wpływ różnych stężeń tle-
nu na regulację genu EPO i wykazał, że mechanizm wykrywania tlenu 
obecny jest nie tylko w komórkach nerki, ale we wszystkich komór-
kach naszego organizmu.
 Natomiast prof. Kaelin prowadząc badania nad chorobą dzie-
dziczną von Hippel-Lindau (VHL), wykazał że u osób, które odziedzi-
czyły mutacje genu VHL, występuje zwiększone ryzyko wystąpienia 
niektórych nowotworów. Laureat wiedząc, że gen ten jest odpowie-
dzialny za kodowanie białka, które zapobiega wystąpieniu choroby 
nowotworowej wykazał, że komórki rakowe pozbawione genu VHL 
posiadają dużą ilość genów regulowanych właśnie przez niedotlenie-
nie. Ponowne wprowadzenie genu VHL do komórki rakowej norma-
lizowało podwyższone poziomy tych genów. Prof. Kaelin stwierdził 
więc, że gen VHL zaangażowany jest w kontrolowanie odpowiedzi na 
niedotlenienie. Następnie skojarzono i połączono odkrycie genu VHL 
z odkryciem czynnika indukowanego przez hipoksję w nerkach, który 
został określony skrótem HIV-1.
 Badania tegorocznych laureatów prowadzone na początku lat 
90-tych ubiegłego stulecia mają ogromne znaczenie przede wszystkim 
dla zrozumienia dotychczasowej wiedzy na temat fizjologii gospodar-
ki tlenem w naszym organizmie oraz mechanizmów adaptacyjnych 
w warunkach hipoksji. Wyniki tych badań znacznie poszerzają naszą 
wiedzę na temat regulacji produkcji krwinek czerwonych czy wytwa-
rzania naczyń krwionośnych np. w szybko rosnących guzach nowo-
tworowych, a także w modulacji układu immunologicznego. Wreszcie 
otwierają nowe możliwości terapeutyczne i są nadzieją na wytyczanie 
nowych, bardziej skutecznych strategii leczenia na przykład chorób 
nowotworowych. W onkologii już znalazł zastosowanie jeden z inhibi-
torów czynnika HIV-1 (topotecan), a dalsi kandydaci na leki są aktual-
nie oceniani w zaawansowanych badaniach klinicznych.

      Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko
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Białystok 5.XII.2019.

Pan 
Prof. dr hab. Jan Stasiewicz
Redaktor Almanachu 30-lecie OIL

 Szanowny Panie Profesorze

 Chciałbym Panu i Pani Jolancie Wróblewskiej pogratulować piękne- 
go wydania Almanachu 30-lecie OIL oraz podziękować za pamięć o mojej 
roli w  powstawaniu OIL w Białymstoku.
 Z miłym zaskoczeniem znalazłem w Almanachu mój limeryk. Wy-
mieniają Państwo także limeryk dr n. med. Jolanty Wilmańskiej, mojej wie-
loletniej współpracownicy i doktorantki w Zakładzie Gerontologii AM. Po-
zwolę sobie zacytować jej inny limeryk, niepublikowany, który posłała do 
mnie w podziękowaniu za ofiarowane jej wcześniej moje limeryki. 
Oto on: 

Ta, co rower w Iberii zjechała
myśląc, że dojedzie gdzie chciała,
śle dzięki i pochwały
za te cud dyrdymały
Tylko po co doktorem została?

    (-) Jola Wilmańska

Teraz, skoro wspominacie Państwo o szufladzie z wierszami Joli Wilmańskiej, 
chcę do niej zaapelować moim specjalnym limerykiem:

Jolu, nie czas na zwadę,
Jolu otwórz szufladę.
Przecież doktor medycyny
nie skazi przez to doktryny.
A więc Jolu, otwórz wreszcie tę szufladę !

      (-) Wojciech Pędich

Będę wdzięczny za opublikowanie tego listu w Biuletynie OIL

Z poważaniem
Wojciech Pędich

KORESPONDENCJA
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Od redakcji: Drukujemy list dr hab. Andrzeja Ustymowicza, radiologa, skie-
rowany do lekarzy stomatologów naszej Izby. Warto bowiem przypomnieć o 
obowiązku opisywania wyników badań z wykonywania jakiejkolwiek pro-
cedury radiologicznej, jak też przechowywania tych opisów w dokumentacji 
medycznej pacjenta.

Białystok, dn. 21.10.2019r.
Dr hab. Andrzej Ustymowicz
Radiolog

Lekarze Stomatolodzy
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

 O tym, że promieniowanie rentgenowskie jest stosowane w większo-
ści technik obrazowych wiedzą wszyscy lekarze. Jest ono używane zarówno w 
klasycznej rentgenodiagnostyce, tomografii komputerowej, cyfrowej angio-
grafii subtrakcyjnej (angiografii), mammografii, jak również w pantomogra-
fii i stomatologicznej tomografii stożkowej.
 W związku z użyciem promieniowania X wymagane jest skierowanie 
wystawione przez lekarza, który podejmie decyzję o zasadności jego przepro-
wadzenia. Wykonane badanie, w którym stosowane jest promieniowanie X, 
wiąże się również z koniecznością interpretacji przez uprawnionego lekarza 
w formie pisemnego opisu – wyniku. WYNIK jest więc integralną częścią 
badania i stanowi dokument medyczny. Trudno bowiem sobie wyobrazić, 
aby np. TK, czy nawet RTG klatki piersiowej pozbawione były tej części ba-
dania.
 Niestety od lat utrzymuje się stan, kiedy zdjęcia pantomograficzne 
i stomatologicznej tomografii stożkowej nie są opatrzone wynikiem. Właś-
ciciele gabinetów/pracowni, które te zdjęcia wykonują tłumaczą się w róż-
ny sposób wykonaniem tylko części badania: a to że lekarz sam sobie oceni 
zdjęcie, lub, że pacjent nie chce wyniku, bądź też, że opis badania jest zbyt 
kosztowny. Tak, czy inaczej wyników badań nie ma. Starsi stażem lekarze 
stomatolodzy zapewne mogli już o tym wymogu prawnym „zapomnieć”, a 
młodsi z różnych powodów tej wiedzy nie nabyli. A jak przysłowie rzym-
skie mówi: „nieznajomość prawa szkodzi”. Szkodzi pacjentom, którzy nie są 
świadomi, że powinni otrzymać pełne badanie, a nie tylko zdjęcie. Nieznajo-
mość tego prawa może również dotkliwie zaszkodzić stomatologom, którzy 
nie dopełniając wymogu właściwego prowadzenia dokumentacji z leczenia 
stawiają siebie na przegranej pozycji w konfrontacji z roszczeniami pacjenta. 
Nie trudno jest bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy firma ubezpieczenio-
wa odmówi wypłaty odszkodowania z powodu niedopełnienia przez lekarza 
obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Andrzej Ustymowicz
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Libijskie echo – po 40 latach
Od redakcji: „Libijskie echo – po 40 latach” – Pani Doktor ze Szpitala w Zli-
ten przedstawia odnalezione w szufladzie zapiski z lat 80-tych, gdy okiem 
polskiego lekarza obserwowała arabskie kobiety.

Krystyna Pisanko

Jednakowe, a jakże różne

 Kolejny powszedni dzień, kolejny zwykły dyżur popołudniowy. Przed 
bramą szpitalną co najmniej kilkadziesiąt samochodów przywożących kobie-
ty, mężczyzn i dzieci w odwiedziny do leżących w szpitalu. Samochody to w 
większości tzw. „baranówy” – pojazdy towarowe, składające się z szoferki i 
odkrytej skrzyni. W szoferce obok kierowcy zwykle jedzie dwóch mężczyzn 
lub chłopców. Na skrzyni siedzi bądź leży „kobiecy towar”.
 Tylko pojedyncze samochody podjeżdżają pod całkowiecie prze-
szklone drzwi i ścianę Szpitalnej Izby Przyjęć. Te pojazdy wiozą chorych. 
Natomiast od bramy do drzwi szpitalnych jest około 100 metrów, po któ-
rych posuwa się kolorowy tłumek. Dominuje kolor biały. Sylwetki kobiet za-
winięte przemyślnie w białe faraszyje, niezaprzeczalnie przypominają stado 
pingwinów. Małe główki z odkrytym jednym okiem, brak zarysowanej linii 
szyi, szata na tułowiu sprawiająca wrażenie jakby okrywała beczkę, poniżej 
linii kolan ściślej przylegająca do nóg, tworzy na wysokości ud kształt łu-
dząco podobny do kuperka pingwina. Poniżej faraszyi mignie od czasu do 
czasu kawałek ciemnej łydki i stopy obutej najczęściej w plastikowe klapki. 
Pięty i podeszwy stóp mają często zniszczoną, zrogowaciałą, popękaną do 
krwi skórę. Jeżeli podeszwy stóp mają kolor żywy rudo-brązowy, to oznacza, 
że ich właścicielka niedawno brała udział w fantazyi weselnej i w dniu świętej 
henny, poddała się rytuałowi barwienia stóp i dłoni. Ma to swoje mądre uza-
sadnienie zdrowotne: zabezpiecza przed zakażeniami.
 Chód jest zwykle kołyszący się, ciężki, co podtrzymuje analogię 
do skrzydlatych mieszkańców kół podbiegunowych. Na pierwszy rzut oka 
wszystkie wydają się być ciężarne. Zwoje materiału splątane pod piersiami 
uwypuklają brzuch. Prawdą jest, że w przedziale wieku zdolnych do rodzenia, 
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co druga (może częściej) jest w ciąży. Zdarza się w tym tłumie od czasu do 
czasu „pingwinek” młody i mimo znormalizowanych obłych kształtów wy-
czuwa się, że faraszyja kryje zgrabną sylwetkę. Smukłe nogi obute w damski 
sandałek, stawiane są pewnie i z naturalnym wdziękiem. Czasem zdarza się 
anomalia – „pingwin bliźniak”. Jedna szata służy dwóm kobietom. Okręcają 
się nią korzystając z dwóch jej końców. Kolorowe pasiaste faraszyje, są włas-
nością indywidualną. Biała faraszyja wierzchnia, wyjściowa jest droga. Nie 
posiadają jej kobiety biedniejsze lub w jednej rodzinie jedna biała szata służy 
kilku kobietom.
 Obserwacja tych kobiet jest zabawna i smutna. Pierwszą przeszkodę 
napotykają „białe pingwinki” po otworzeniu przez mężczyzn skrzyni. Nastę-
pując sobie osobiście i wzajemnie na faraszyje wytaczają sie powoli wszystkie 
kolejno. Mężczyzna nie oglądając się wchodzi do szpitala. Jeżeli drzwi za nim 
zostaną otwarte, nie ma kolejnego problemu. Jeżeli zamkną się, czasem trzy, 
cztery kobiety przez chwilę nie umieją skręcić gałki i popchnąć do przodu. 
Próbują, próbują, stukają w szybę dłonią lub nogą. Po chwili następuje suk-
ces. Odwiedziny w szpitalu to jedna w nielicznych rozrywek tutejszych ko-
biet. Podejrzewać można, że to istota życia towarzyskiego. Widać, że mają z 
tego powodu lepsze samopoczucie. Odsłoniete oko jest ciekawe otoczenia i 
zaraz wyławia swoje znajome. Pozdrawiają się prawie wszystkie między sobą, 
ale tylko niektóre witają się serdecznie całując. Pobieżna obserwacja wska-
zywać by mogła, że całują się w twarz i w ręce, tymczasem po dokładnym 
przyjrzeniu się widać, że tylko pochylają ku sobie głowy dotykając się nosami 
i trzymając się za prawe ręce, cmokają we własny kciuk. Są przy tym tak sobą 
zajęte, nieprzerwanie „gdaczące”, że nierzadko zapominają o celu swego przy-
bycia do szpitala. Rozmawiają półgłosem, ale wszystkie naraz tworzą charak-
terystyczny jazgot.
 Gdy wreszcie pozdrowią się i uściskają wzajemnie przypominają so-
bie o celu przybycia do szpitala. Suną więc posuwiście wzdłuż korytarzy na 
oddziały szpitalne zawsze jednak trzymając się w przyzwoitej odległości za 
prowadzącym swoje stadko rażilem.
 Ta, która przyszła pełnić obowiązki chorej zatrzymuje się na Izbie 
Przyjęć. Tutaj przestrzeń dla chorych jest podzielona na kabiny z łóżkami. 
Ściany tych kabin tworzą ciężkie, zasuwane starannie kotary. Wielokrotnie 
byliśmy na Izbie świadkami niezwykłej ekwilibrystyki przed położeniem się 
do łóżka. W domach kobiety odpoczywają na materacach leżących na podło-
dze. Przyzwyczajone są do wstępowania na miejsce leżenia stopami. Niektóre 
chcą to powtórzyć wchodząc na łóżko. Nie zrzucając z siebie zwojów materia-
łu krępującego ruchy, usiłują najpierw umieścić na łóżku nogi, potem resztę 
ciała. Stają więc kołysząc się na siatce łóżka, równowagę pomagają utrzymać 
sobie rękami, uparcie trzymając w zębach brzeg faraszyi. Broda i szyja jest 
zasłonieta, szaty na piersiach rozsuwają się i pokazują w całej okazałości naj-
częściej obwisłe piersi. Wreszcie zmęczone, spocone, siadają lub kładą się ca-
łym ciężarem na łóżku.
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 Bielizna osobista jest niezwykle rzadko spotykana. Biustonoszy nie 
nosi się wcale, halki sporadycznie, majteczki rzadko. Zastępują je �anelowe 
szarawary w zjadliwych kolorach. Na ciało ubierana jest sukienka zwykle z 
tworzywa sztucznego, co budziło nasze zdumienie, biorąc pod uwagę afry-
kański klimat. Sukienka najczęściej jest pozapinana na agra�i. Guziki nie 
wytrzymują chyba gwałtownych igraszek miłosnych. Na suknię jest okręcona 
faraszyja pasiasta (kolor czarny, bordo, niebieski, srebrny, zielony). Twarze 
kobiet starszych zwykle oszpecone są tatuażem biegnącym od wargi dolnej 
do brody, uszy, zwiędłe dekolty i ręce udekorowane są zwykle złotą biżuterią. 
U kobiet starych włosy skryte często pod ciężkim czepcem z sukna, posplata-
ne są w kilka grubych lub kilkanaście cienkich warkoczyków.
 Kobiety mówią szybko i niezrozumiale. Zwykle potrzebna jest w kon-
taktach pomoc mężczyzny. Nierzadko bywa i tak, że taka żeńska istota wie 
tylko jak ma na imię. Jak brzmi nazwisko, ile dokładnie ma lat musi pamiętać 
za nią jej mąż. On także wie lepiej co jej dokucza i ma prawo zdecydować np. 
o pozostawieniu w szpitalu, jeśli jest taka propozycja. Jeżeli chora tra�a na 
oddział szpitalny, zwykle towarzyszy jej murawka, która jako ważna szpitalna 
instytucja jest warta oddzielnego opowiadania.   ■

Słowniczek: faraszyja – okrycie kobiece z upiętego zwoju materiału; fantazyja – we-
soła uroczystość; rażil – mężczyzna, mąż; murawka - opiekunka. 

        Pejzaż libijski - (akwarela)  Stanisław Sierko
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Jubileuszowe Mistrzostwa Medyków w Budvie
Jubileuszowe, 40-te Mistrzostwa Świata Medyków (World Me-

dical and Health Games) zostały w 2019 roku zorganizowane w czar-
nogórskiej Budvie. W zawodach uczestniczyło 1200 medyków z 45 

polscy zawodnicy zajęli 6 miejsce, zdobywając 56 medali, w tym 22 
złote. Do tego sukcesu przyczynili się również podlascy medycy. W 
badmintonie medale zdobył Andrzej Lewszuk. W sportach zespoło-
wych nie zawiedli siatkarze. Drużyna polskich izb lekarskich (kapitan 
Janusz Korfel) obroniła ubiegłoroczny (2018) tytuł, zdobywając złoty 

medal. W turnieju plażowej piłki siatkowej Hubert Czerniak, Adam 
Jarzembowicz i Janusz Korfel wywalczyli srebrny medal, przegrywa-
jąc tylko z drużyną Niemiec. Białostoccy piłkarze nożni, pod wodzą 
Saeida Abdelrazeka zajęli „pechowe” czwarte miejsce, przegrywając 
walkę o brąz z drużyną Medyka Zabrze. 

Janusz Korfel
 

S P O R T
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Pałace Podlasia
Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Wydawnictwo Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2019, 
wydanie albumowe, papier kredowy, 165 stron, 
liczne barwne ilustracje 
ISBN 978-83-64505-78-2

W 2019 roku Katarzyna i Jerzy Samu-
sikowie uraczyli nas kolejnym pięknym al-
bumem – „Pałace Podlasia”. Często w wirze 
codzienności nie dostrzegamy najbliższego 
otoczenia, urody i niezwykłości miejsc, które 

czasami widzimy codziennie. Po lekturze tej książki być może w inny, bar-
dziej wnikliwy sposób spojrzymy na zachowane pobliskie budowle z prze-
szłości, pełne wyszukanej architektury i jakże ważnej historii.
 Autorzy opisują i fotografują ponad pięćdziesiąt pałaców Podlasia, 
z których każdy mógłby być celem ciekawej, weekendowej wyprawy; album 
nie tylko do tego zachęca, ale i przygotowuje. Jest bowiem świetną lekturą 
spełniając rolę historycznego przewodnika. Połączenie pięknego obrazu z 
bogatym opisem ludzi i wydarzeń tworzących pałacowe dzieje stało się już 
znakiem �rmowym Państwa Samusików.
 Zacznijmy lekturę od spisu treści na ostatniej stronie – natychmiast 
zechcemy poznawać miejskie pałace fabrykantów w Białymstoku i Supraślu, 
jak też liczne zabytki w często bliskich wsiach i miasteczkach. Być może na 
nowo spojrzymy i głębiej na Pałac Branickich, jego historię i coraz piękniej-
sze otoczenie, na Dom Koniuszego i Pałac Lubomirskich w Białymstoku oraz 
wybierzemy się do Choroszczy by tam też odświeżyć pamięć o magnackiej 
siedzibie.
 Zachęcam do przestudiowania tego albumu, który może być perełką 
w naszym księgozbiorze, a następnie namawiam do naocznej konfrontacji 
opisu z rzeczywistością.
 Jan Stasiewicz

KSIĄŻKI
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Redakcja: Jan Stasiewicz, Jolanta Wróblewska
Tekst: Jan Stasiewicz
Wydawca: Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
Druk: INTERPAP POLSKA
Białystok 2019, wydanie albumowe, okładka twarda, 180 stron, 321 ilustracji 
kolorowych i czarno-białych, ISSN 1233-1430

ALMANACH jest kolejnym 21 numerem Zeszytów Historycznych OIL.
Przedstawia historię Izby Lekarskiej w latach 1989-2019.
Nakład ograniczony. Książkę można otrzymać w siedzibie OIL w Białymsto-
ku oraz w delegaturach łomżyńskiej i suwalskiej – do wyczerpania nakładu. 

Redakcja
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Nasz Kolega, dr n. med. Wojciech Komenda, pożegnał nas na zawsze 
20 grudnia 2018 roku.

Urodził się 12 września 1942 roku w Starachowicach, w rodzinie ro-
botniczej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Pokrzywiance (dawne woj. 
kieleckie), kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Starachowi-
cach (1955-1960). W 1961 roku rozpoczął studia wyższe na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Białymstoku, które ukończył w październiku 
1967 roku. Od czwartego roku studiów był aktywnym i wyróżniającym się 
członkiem Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Higieny Ogólnej 
AMB oraz stypendystą naukowym w Uczelni. Doceniony za osiągnięcia w 
Studenckim Kole Naukowym przez kierownika Zakładu Higieny prof. Bog-
dana Hoffmanna, po ukończeniu studiów został zatrudniony w tej jednostce 
na stanowisku asystenta, a od listopada 1969 roku na etacie starszego asysten-
ta. Równolegle odbywał staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu im. J. 
Śniadeckiego w Białymstoku, a po jego ukończeniu w 1970 roku rozpoczął 
specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych.

Przez 17 lat pracy w Zakładzie Higieny umiejętnie łączył obowiązki 
dydaktyczne z pracą naukową oraz doskonaleniem zawodowym. Był auto-
rem i współautorem ponad 20 prac naukowych. Tematyka wiodąca badań 
epidemiologicznych, klinicznych i doświadczalnych nad rolą wanadu i nie-
których tłuszczów w miażdżycy, które były prowadzone w Zakładzie, stała się 
przedmiotem jego pracy doktorskiej (1974). Po zdobyciu stopnia doktorskie-
go uzyskał awans na stanowisko adiunkta w Zakładzie Higieny.

W 1984 roku wygrał konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału In-
ternistycznego SP ZOZ w Makowie Mazowieckim i przeniósł się wraz z ro-
dziną do tego miasta. Jako specjalista chorób wewnętrznych, przez kolejnych 
25 lat pracy, do przejścia na emeryturę, dbał o podnoszenie jakości usług 
medycznych i bezpieczeństwa chorych leczonych w Szpitalu. Wyposażył 

WSPOMNIENIE

Dr n. med. Wojciech Komenda
1942 – 2018

„człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym”

w rocznicę pożegnania
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Oddział w nowoczesną aparaturę medyczną, poszerzył zadania Oddziału o 
profil kardiologiczny, systematycznie szkolił kadrę lekarską. Pod jego kierow-
nictwem 25 lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. 
Pełniąc przez 10 lat funkcję przewodniczącego Terenowego Koła PTL, orga-
nizował środowiskowe comiesięczne spotkania szkoleniowo-kliniczne, któ-
rych wykładowcami byli znani specjaliści z całego kraju, przedstawiciele róż-
nych dyscyplin medycznych. Jako wykładowca organizowanych w SP ZOZ w 
Makowie Mazowieckim konferencji „Jakość w Opiece Zdrowotnej”, dzielił się 
z ich uczestnikami wieloletnim doświadczeniem zawodowym i bogatą wie-
dzą medyczną. Znacząco przyczynił się do uzyskania przez Szpital w Mako-
wie Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia 
w  2001 roku i przez kolejne lata.

Za całokształt działalności otrzymał w 2011 roku Medal doktora Teofi-
la Sokołowskiego „Za zasługi dla Szpitala w Makowie Mazowieckim”; był też 
odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”.

Żegnając swego Ordynatora, dyrekcja Szpitala w Makowie Mazowie-
ckim, tak Go wspominała: „Śp. dr n. med. Wojciech Komenda cieszył się dużym 
uznaniem i autorytetem ze strony kadry lekarskiej i pielęgniarskiej; z wielkim 
zaangażowaniem, sumiennością i oddaniem dla pacjentów wykonywał pracę 
w SP ZOZ w Makowie Mazowieckim. Wszyscy pracownicy i pacjenci są bar-
dzo poruszeni Jego odejściem. Nadal pozostanie w naszej pamięci.”

Po nabożeństwie żałobnym w kościele parafialnym w dniu 28 grudnia 
2018 roku, Rodzina wraz z licznym gronem przyjaciół i znajomych, towarzy-
szyli zmarłemu w ostatnim etapie Jego ziemskiej drogi na Cmentarz Para-
fialny w Cząstkowie. Został tam pochowany w grobie, w którym spoczywają 
Jego Rodzice.

Drogi Wojtku ! Drogi Kolego ! Połączyła nas wieloletnia przyjaźń, któ-
rej podstawą były: ta sama grupa studencka, pokój w akademiku, nasza uko-
chana ziemia rodzinna (Twoja świętokrzyska, moja sandomierska), ta sama 
Uczelnia, w której realizowaliśmy nasze marzenia życiowe i zawodowe oraz 
wieloletnia przyjaźń Twoich i moich Rodziców. Byłeś dumą Rodziny, kocha-
jących Cię Rodziców i Sióstr, Żony Teresy, Dzieci i Wnucząt. Zapisałeś pięk-
ną kartę Twojego Życia: rodzinnego, zawodowego, naukowego i społecznego. 
Żegnam Cię, wraz z gronem Koleżanek i Kolegów ze studiów w Akademii 
Medycznej w Białymstoku z rocznika 1961-1967.

prof. dr hab. Maciej Kaczmarski



Biuletyn OIL ROK XXX, Nr 5(129) 2019 r.

– 34 –

PRO  MEMORIA

Prof. dr hab. Andrzej Nowak
1935 - 2019

Urodził się 14 września 1935 roku w Krakowie. Studia lekarskie 
odbył w Śląskiej Akademii Medycznej, uzyskując dyplom lekarza w 1958 
roku. Pracował w Klinikach Chorób Wewnętrznych w Bytomiu i Katowi-
cach, a następnie w Klinice Gastroenterologii Śląskiej Uczelni, którą przez 
wiele lat kierował. Przebył pełną drogę pracownika naukowo-dydaktycz-
nego, od asystenta do profesora, zdobywając kolejne stopnie naukowe - 
doktora (1963), doktora habilitowanego (1976) i tytuł profesora (1984). 
Dzięki Profesorom Kornelowi Gibińskiemu i Andrzejowi Nowakowi, 
śląska Klinika Gastroenterologii stała się wiodącym i pionierskim ośrod-
kiem endoskopii przewodu pokarmowego diagnostycznej i zabiegowej. 
Prof. Nowak był mistrzem zwłaszcza w endoskopii układu żółciowego. 

Białostoccy gastrolodzy uczyli się u Nie-
go tych skomplikowanych procedur.

Miał niezwykle bogaty dorobek 
naukowy, przede wszystkim z zakresu 
endoskopii, ale także w dziedzinie koa-

-
rią naturalną choroby wrzodowej i raka 
żołądka, jak też oceny wielu nowoczes-
nych metod leczenia. Utrzymywał stałe 
kontakty zagraniczne, już w latach 70-
tych odbył ważny staż naukowy na Uni-
wersytecie w Bostonie. Należał do wielu 
towarzystw naukowych, polskich i za-
granicznych; szczególnie aktywnie dzia-
łał w Polskim Tow. Gastroenterologii, w 
którym zasiadał w Zarządzie Głównym 
i przewodniczył Grupie Endoskopii. 
Pracował też w szeregu Komisji Polskiej 
Akademii Nauk. Miał liczne odznacze-
nia i nagrody; był laureatem Nagrody 
im. Sheili Sherlock Europejskiego Towa-
rzystwa Gastroenterologicznego.

Z wielkim żalem pożegnaliśmy w listopadzie 2019 roku Profesora 
Andrzeja Nowaka, wielkiego przyjaciela podlaskich gastroenterologów, 
którego wielokrotnie mogliśmy gościć i słuchać w Białymstoku. 

Jan Stasiewicz

Profesorowie A. Gabryelewicz, A. No-
wak i E. Butruk w Madrycie, 1999; 

fot. prof. J. Stasiewicz
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„Na tamten świat nikt się nie spóźnia,
Niektórzy są nawet przed czasem”

Dr n. med. Wiesław Wenderlich
1939 – 2019

Urodził się 11 maja 1939 roku w Siedlcach. Studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku ukończył 8 lutego 1966 
roku i od marca 1966 roku rozpoczął pracę jako lekarz stażysta w Szpitalu 
Powiatowym w Sokółce, gdzie pracował do końca lutego 1968 roku. W 
marcu 1968 roku podjął pracę w Zakładzie Radiologii Akademii Medycz-
nej w Białymstoku, pracując tam do końca września 1982 roku. W tym 
czasie uzyskał tytuł specjalisty w zakresie radiologii (1974) oraz stopień 
naukowy doktora nauk medycznych (1977).

W październiku 1982 roku podjął pracę w Zakładzie Diagnostyki 
Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Łomży, gdzie pra-
cował do 30 czerwca 2004 roku, do przejścia na emeryturę. Przeszedł 
wszystkie szczeble awansu zawodowego. Jako kierownik tego Zakładu 
zorganizował od podstaw na wysokim poziomie pion diagnostyki obra-
zowej w Szpitalu. W tym też czasie przy jego udziale zorganizowano i 
wyposażono pracownie RTG przy Wojewódzkim Zespole Przychodni 
Specjalistycznych oraz Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy Oddziale 
Chorób Płuc i Gruźlicy.

W okresie 1968-1973 pracował również w służbie więziennej jako 
radiolog w Rejonowym Areszcie Śledczym w Olsztynie, a w latach 1979-
1980 w Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Pracując w Szpitalu był wieloletnim przewodniczącym Rady Or-
dynatorów, jak też rzecznikiem prasowym Szpitala. Przez wiele lat pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Podlaskiego Oddziału Polskiego Towa-

„Solidarność” w Białymstoku. Przez szereg lat był felietonistą łomżyń-
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skiego tygodnika „Kontakty”. Publikował także w wydawnictwach Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Białymstoku; jego artykuł znalazł się w pierw-
szym numerze Biuletynu OIL ze stycznia 1990 roku. W Izbie, podczas 
pierwszej kadencji był członkiem Komisji Historyczno-Informacyjnej 
Delegatury Łomżyńskiej oraz delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy V 
kadencji (2006 – 2009).

Kierował specjalizacją lekarzy w zakresie radiologii i diagnostyki 
obrazowej. Był autorem i współautorem 15 prac naukowych z tej dzie-
dziny. Stale i ściśle współpracował z Zakładem Diagnostyki Obrazowej, 
z Zakładem Radiologii AMB oraz Krajowym Zespołem Specjalistów ds. 
Radiologii, Medycyny Nuklearnej i Ultrasonografii.

Za pracę zawodową i społeczną oraz zasługi dla rozwoju radiologii 
w 1995 roku został odznaczony dyplomem, a w 2014 roku z okazji 500-le-
cia Łomżyńskiego Szpitalnictwa – Odznaką honorową Ministra Zdrowia 
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Po przejściu na emeryturę od lipca 2004 roku pracował nadal w 
prywatnym gabinecie USG w Łomży.

Zmarł 25 września 2019 roku.
 
Doktor Wiesław Wenderlich był osobą o bardzo wysokiej kulturze 

osobistej, posiadał umiejętność kierowania zespołem pracowników, był 
zawsze zdyscyplinowany, życzliwy, współczujący, cierpliwy w stosunku 
do pacjentów i osób potrzebujących pomocy, cenił każdego człowieka, a 
jednocześnie miał nieprzeciętne poczucie humoru. Był lekarzem lubia-
nym i szanowanym przez koleżanki i kolegów, personel średni, współpra-
cowników i przełożonych. Jego pasją było malarstwo, pisanie, wędrówki 
górskie, kontakt z ludźmi i naturą, a szczególnie kochał i uprawiał nar-
ciarstwo.

Pożegnanie tak dobrego specjalisty stanowi wielką stratę dla łom-
żyńskiego społeczeństwa oraz utratę przez nas lekarzy wspaniałego kole-
gi, przyjaciela, człowieka o wielkim sercu i empatii.

Żonie, Pani Irenie Wenderlich, oraz córce Katarzynie i całej Rodzi-
nie składamy wyrazy szczerego współczucia.

Maciej Makarewicz
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EPITAFIA

Stanisław Bolesław Kochański
1935 – 2019

 Urodził się 18 stycznia 1935 roku w Suwałkach jako 
syn Bolesława i Józefaty z Tylendów. W 1948 roku ukończył 
szkołę podstawową, a w 1952 Liceum Ogólnokształcące w 
Suwałkach. W latach 1952-1957 studiował w Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Po odbyciu stażu podyplomo-
wego w Szpitalu Powiatowym w Suwałkach i Augustowie, 

w 1959 roku otrzymał dyplom lekarza i rozpoczął pracę w Przychodni Obwodo-
wej oraz Szpitalu Powiatowym w Suwałkach, początkowo na Oddziale Położni-
czo-Ginekologicznym, a później Obserwacyjno-Zakaźnym Dziecięcym. Pełnił 
też dyżury w pogotowiu ratunkowym. W 1960 roku uzyskał specjalizację z pe-
diatrii.

W latach 1973-1975 był zastępcą ordynatora Oddziału Zakaźnego Dzie-
cięcego Szpitala w Suwałkach i kierownikiem poradni dla dzieci. Od 1980 roku 

Spraw Wewnętrznych w Suwałkach. Zwolniony z pracy w Urzędzie z powodów 
ideologicznych, w latach 1987-1989 pracował jako kierownik Poradni Medycyny 
Szkolnej będąc jednocześnie wykładowcą w Medycznej Szkole Zawodowej stop-
nia ogólnokształcącego i wyższego. Organizował liczne konferencje z dziedziny 

województwa suwalskiego. W latach 1989-1993 pracował jako lekarz inspektor 
do spraw medycyny sądowej przy Wojewódzkiej Komendzie Policji Państwo-
wej.

Był członkiem PTL. Po przejściu na rentę z powodu znacznego pogorsze-
nia wzroku, pracował w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, 
prowadząc również prywatną praktykę lekarską. Udzielał się społecznie, był 
dwukrotnie wybrany do Rady Miasta Suwałk. Pełnił też funkcję w strukturach 
kościelnych, jako wieloletni prezes diecezjalny Ełckiej Akcji Katolickiej. Miał 
liczne odznaczenia państwowe, samorządowe i organizacji społecznych.

Zmarł 22 sierpnia 2019 roku z powodu ciężkiej choroby nowotworowej. 
Pozostawił w wielkim smutku żonę, dwie córki, czworo wnucząt, wielu przyja-
ciół, kolegów i liczne grono pacjentów. Odszedł Człowiek wielkiej wiedzy, nie 
tylko medycznej, znawca historii Suwałk i Suwalszczyzny, mądry, wspaniały i 
życzliwy Kolega. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Dr n. med. Barbara Szmulik-Dąbrowska
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Marek Krupa
1967 – 2019

Urodził się 14 marca 1967 roku w Gołdapi. Liceum Ogólnokształ-
cące nr VI ukończył w Białymstoku. Studiował na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Białymstoku; dyplom lekarza otrzymał 19 paź-
dziernika 1992 roku. Staż lekarski odbył w Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym im. J. Śniadeckiego, po czym został zatrudniony w Oddziale 
Chirurgicznym tego Szpitala. W 1996 roku uzyskał I stopień specjalizacji, 
a w 2000 roku – tytuł specjalisty chirurgii ogólnej; awansował na stano-
wisko starszego asystenta.

W drugiej połowie 2004 roku wyjechał do Danii, gdzie pracował 
na oddziałach chirurgicznych kolejno w miejscowościach Hobro, Son-
denborg, Koldiny do 2013 roku. Następnie, przez dwa lata był zatrud-
niony w Norwegii, skąd powrócił do Sondenborgu, gdzie powitano go z 
radością.

Był doskonałym chirurgiem, pracowitym, życzliwym i lubianym 
przez chorych, człowiekiem otwartym na ludzi i świat.

Zmarł w Danii 17 maja 2019 roku po długiej i ciężkiej chorobie 
onkologicznej. Pozostawił trójkę kochających dzieci i żonę Wiolettę. Pod-
czas uroczystego pożegnania w Sondenborgu pracujący z Markiem kole-
ga Duńczyk mówił o jego odwadze w chirurgii i że będzie im go brako-
wało. Pogrzeb odbył się 13 września 2019 roku na Cmentarzu św. Rocha 
w Białymstoku. Urna z prochami Marka została złożona w kolumbarium. 
Żegnały Go bliskie osoby, znajomi, koleżanki i koledzy ze „Śniadecji”.

Siostra Marka – Dorota

Mieczysław Wasielica
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Ewa Kuźmińska
1937 - 2019

 Z domu Dołmatow, urodziła się 14 stycznia 1937 
roku w Białymstoku. W 1954 roku ukończyła Technikum 
Chemiczne w Białymstoku i w tym roku rozpoczęła studia 
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białym-
stoku. Dyplom lekarza uzyskała 25 stycznia 1964 roku.

Podczas studiów oraz już jako lekarz była niezwykle utalentowanym 
sportowcem. Osiągnęła wielkie sukcesy w piłce siatkowej. Należała do kadry 
narodowej i olimpijskiej, wraz z reprezentacją Polski zdobyła wicemistrzostwo 
Europy.

Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku, w 
którym pracowała jako asystent do 1972 roku. W 1970 roku zdobyła specjaliza-
cję I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, zaś II stopnia – w 1973 roku. 
W latach 1972-1973 była zatrudniona w Przychodni Obwodowej Nr II w Bia-
łymstoku, a od 1970 roku w Miejskim ZOZ-ie jako starszy asystent. W latach 
1984-1988 pracowała na kontrakcie w polskim szpitalu w Zliten (Libia) w od-
dziale ginekologiczno-położniczym. Na emeryturę przeszła w 2000 roku.

Od 1998 roku miała dodatkowe zatrudnienie w Prywatnej Klinice Położ-
niczo-Ginekologicznej w Białymstoku (przy ul. Parkowej), zaś w późniejszych 
latach także w NZOZ „CYT-MED” (przy ul. Bema 2). Zawsze cieszyła się wiel-
kim uznaniem wśród pacjentek, jak też dużym zaufaniem i życzliwością środo-
wiska. Stanowiła przykład wybitnego sportowca i oddanego chorym lekarza o 
najwyższych wartościach etycznych.

Była mężatką – mąż Jerzy Kuźmiński, mgr inż. budownictwa; syn Bog-
dan, inżynier dżwięku i elektroniki.

Pożegnała nas na zawsze w dniu 15 listopada 2019 roku, spoczęła na 
Cmentarzu Farnym w Białymstoku, u boku męża. Została pożegnana przez licz-
ne grono przyjaciół i pacjentek, jak też przez coraz mniej liczne grono koleżanek 
i kolegów rozpoczynających studia lekarskie w 1954 roku. W 2011 roku razem 
odbieraliśmy odnowiony po pół wieku dyplom lekarza. Żegnaj Ewo !

  Koleżanki i koledzy
  ze wspólnych lat studiów
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Leokadia Markiewicz
1924 – 2019

Z domu Miłek urodziła się 3 listopada 1924 roku w Suwałkach. Do 1934 
roku ukończyła dwie klasy Gimnazjum Żeńskiego w Suwałkach. W 1940 roku 
rozpoczęła pracę jako pielęgniarka w suwalskim szpitalu. Od 1942 roku należała 
do AK. Pracując w Szpitalu wspierała partyzantów przy odbijaniu więźniów z 
suwalskiego szpitala ratując im życie.

Po wojnie w 1946 roku zdała maturę. W latach 1947-1952 studiowała w 
AM w Poznaniu, uzyskując dyplom lekarza. Po powrocie do Suwałk rozpoczęła 
pracę w szpitalu, Pogotowiu Ratunkowym oraz przejściowo w Ośrodku Zdrowia 
w Filipowie.

Jednak głównym miejscem pracy dr Markiewicz zawsze była Przychodnia 
w Suwałkach. Przez wiele lat jako lekarz rejonowy stała się jakby prekursorem 
modelu lekarza rodzinnego. Znała doskonale swoich pacjentów i ich rodziny. 
Pełniła rolę powierniczki w sprawach zdrowotnych a także rodzinnych mimo iż  
wtedy miała własną, dużą rodzinę (mąż i czwórka dzieci). Była troskliwą matką, 
wspaniałym lekarzem z powołania, gotowa nieść pomoc o każdej porze.

W 1982 roku przeszła na emeryturę. Przez lata brała udział w naszych 
emeryckich wigiliach, a kiedy podupadła na zdrowiu, w dniu Wigilii odwiedzi-
liśmy Panią Doktor, aby podzielić się opłatkiem i przy herbatce w towarzystwie 
córek wspominać dawne lata. Pod koniec długiego życia (94 lata)miała troskliwą 
opiekę rodziny. 

Zmarła we własnym domu 13 sierpnia 2019 roku, została pochowana na 
-

karza. Żegnało Ją wielu kolegów lekarzy, przyjaciół, wdzięcznych pacjentów, a 
także delegacja ZBOWiDu ze sztandarem; wygłoszono piękną przemowę o za-
sługach zmarłej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Grażyna Stepczenko-Podziewska


