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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.

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 konto: 
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. Zbigniew Heron Berger
1922 - 2009

W 2019 roku minie dziesiąta rocznica śmierci dr. med. Zbigniewa 
Bergera. Był pierwszym asystentem profesora Wiktora Hassmanna w nowo-
utworzonej Klinice Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Białymsto-
ku, a następnie pierwszym wieloletnim ordynatorem Oddziału Otolaryngo-
logii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Urodził się 22 grudnia 1922 roku w Białymstoku jako syn Adolfa i Alek-
sandry ze Staweckich. W 1935 roku ukończył szkołę powszechną, a następnie 
rozpoczął naukę w gimnazjum im. Zygmunta Augusta. W latach 1939-1941 
uczył się w radzieckiej dziesięciolatce. W czasie okupacji niemieckiej praco-
wał jako tłumacz kancelista w magistracie w Białymstoku. Po wyzwoleniu był 
ekspedytorem, a później ślusarzem-tokarzem w Zakładach Mechanicznych. 
W 1947 roku uzyskał świadectwo dojrzałości.

Studia medyczne odbył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Warszawie, był stypendystą Ministerstwa Zdrowia. Po ich zakończeniu 
(1951) otrzymał etat asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w 
Białymstoku. Ze względu na zainteresowania kliniczne zgodzono się na jego 
przejście do Kliniki Otolaryngologicznej od 1 stycznia 1952 roku na stano-
wisko asystenta; od tego czasu pracował przez 11 lat pod kierunkiem prof. 
Wiktora Hassmanna, pomagał przy organizacji kliniki przy ul. Sienkiewicza 
53. W marcu 1952 roku został powołany na szkolenie wojskowe do Łodzi, 
gdzie uzyskał dyplom oficerski; karierę wojskową ukończył w stopniu kapi-
tana. Egzamin specjalizacyjny z otolaryngologii pierwszego stopnia zdał w 
1954 roku, a drugiego stopnia w 1957 roku.

W latach 1963-1989, po wygraniu konkursu, pełnił obowiązki ordyna-
tora Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego 
w Białymstoku. W okresie kierowania oddziałem wykazał się dużą pracowi-
tością, sumiennością oraz zdolnościami organizacyjnymi.

W 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie 
rozprawy pt. „Badania nad zwojem spiralnym świnek morskich poddanych 
działaniu streptomycyny, rowamycyny i tetraweryny”. Był autorem i współ-
autorem kilkunastu publikacji naukowych. W 1974 roku, w ramach stypen-
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dium Światowej Organizacji Zdrowia przebywał w klinikach w Sztokholmie i 
Göteborgu, a następnie w Danii. Odwiedził też szpitale w Wilnie i Kownie.

Dr Zbigniew Berger od 1964 roku pełnił funkcję konsultanta w dzie-
dzinie otolaryngologii w wojeództwie białostockim, a w 1976 roku również 
w województwie suwalskim. W 1979 roku został powołany na członka Krajo-
wego Zespołu Specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii.

Przyczynił się do utworzenia lecznictwa laryngologicznego w Białym-
stoku i województwie białostockim. Wykształcił wielu specjalistów. Wspólnie 
z zespołem lekarskim z Przychodni Wojewódzkiej oraz Oddziału Otolaryn-
gologii przeprowadził w latach 1971-1972 badania słuchu u dzieci w Białym-
stoku oraz Zakładzie i Szkole dla Dzieci Głuchych w Olecku.

W 1998 roku Walne Zgromadzenie Towarzystwa Otolaryngologiczne-
go, Chirurgów Głowy i Szyi nadało Mu tytuł Członka Honorowego.

Żona Halina z domu Ignatowska, rozpoczęła pracę w Zakładzie Hi-
stologii i Embriologii; następnie była adiunktem w Klinice Neurologicznej 
AMB oraz organizatorem i ordynatorem Oddziału Neurologii Dziecięcej w 
Wojewódzkim Szpitalu im. J. Śniadeckiego. Miał trzy córki – Anna jest leka-
rzem reumatologiem, Karina – inżynierem fotografikiem, Greta – lekarzem 
laryngologiem.

Dr Z. Berger interesował się muzyką (grał na pianinie), czytał chęt-
nie Heinego, Goethego i literaturę amerykańską. Z malarzy lubił Charytona, 
Wołkowyckiego i Chagalla. Uprawiał turystykę rowerową, a następnie zmo-
toryzowaną. Po przejściu na emeryturę (1989) uczył się wierszy Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. Jego ulubionym wierszem była „Zaczarowana do-
rożka.”

Podczas pracy zawodowej miałem przyjemność wielokrotnie spotykać 
się z dr. Zbigniewem Bergerem; odznaczał się dużą kulturą, rozległą wiedzą, 
jednak zawsze podkreślał, że najbardziej oczytaną osobą jest jego żona. Miał 
w zwyczaju dzielić się drugim śniadaniem ze współpracownikami. Kiedyś 
latem dr Zbigniew Berger zaprosił mnie do Suchej Rzeczki nieopodal Gib, 
gdzie miał letniskowy dom nad wodą. Były tu znakomite warunki do pracy i 
wypoczynku. Gospodarz domu bardzo lubił tę część kraju.

Zmarł nagle 2 kwietnia 2009 roku.
Dr n. med. Zbigniew Berger był znakomitym lekarzem, wzorowym 

obywatelem i troskliwym ojcem. Był człowiekiem czynu, pływał, grał w teni-
sa, do ostatnich dni przed chorobą pracował zawodowo.

Takim pamiętają Go pacjenci, uczniowie i koledzy.

Stanisław Chodynicki
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Lekarze pozytywnie nawiedzeni
 W środowisku lekarskim Podlasia symbolem łączenia chirurgii  
i malarstwa jest dr n. med. Stanisław Sierko. Natomiast bardziej wtajem-
niczeni koledzy wiedzą, że stół operacyjny i pędzel malarski to tylko część 
jego znacznie szerszych zainteresowań i uzdolnień. Doktor zgodził się o tym 
wszystkim porozmawiać.

 Chirurg. 
lecia pracy chirurgicznej naszego Kolegi Doktora Stanisława Sierko. Uroczy-
stość zgromadziła w Ośrodku Konferencyjnym w Turośni Kościelnej liczne 
grono przyjaciół. Doskonale bowiem wiedzieliśmy, że 60 lat pracy przy stole 
operacyjnym to naprawdę wielki wyczyn z jakim spotykamy się bardzo rzad-
ko. Jego decyzję o radykalnym zakończeniu codziennych operacji przyjęli-
śmy z niedowierzaniem. Jednak, jak podkreśla sam Jubilat, zwykł on postę-
pować bardzo konsekwentnie, spełniając przemyślaną wcześniej decyzję bez 
zbędnych przeżyć i wzruszeń. Mówi, że nie odczuł wówczas żadnej pustki, 
wręcz odwrotnie – mógł wreszcie spokojnie realizować rozpoczęte inicjatywy 
i planować dalsze.

Cofając się do przeszłości 
sprzed wielu lat, zadaję pytanie, co 
było wcześniej – zainteresowania 
medyczne, czy skłonności do ma-
larstwa. Odpowiedź jest opisowa: 
„Chyba zawsze miałem smykałkę 
do malowania. Mój pierwszy za-
pamiętany obraz namalowałem 
mając 6 lat – była to ściana lasu 

-
ra”. Wśród pomysłów na życie, 
w rodzinie namawiano go na se-
minarium duchowne, sam miał 
fascynacje lotnicze, ale ojciec od-
mówił mu podpisania zgody (jako 

CHWILA REFLEKSJI



CHWILA  REFLEKSJI

– 7 –

niepełnoletniemu) na kurs szybowcowy pomimo, że miał zaliczoną część 
teoretyczną szkolenia. Później, już w sposób zupełnie świadomy wahał się w 
wyborze między technicznym kierunkiem studiów (miał uzdolnienia mate-
matyczne) a medycyną. Ostatecznie wybrał medycynę.
 Jeszcze w czasie studiów w AMB, w 1955 roku rozpoczął pracę jako 
sanitariusz w oddziale chirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Białymstoku, a powierzono mu wówczas pełnienie obowiąz-
ków młodszego asystenta. Od tego więc czasu pracował jako chirurg, stąd też 
w 2015 roku mógł obchodzić jubileusz 60-ciu lat pracy w tej wybranej i poko-
chanej dziedzinie medycyny. Miał predyspozycje by być dobrym chirurgiem; 
przydatne okazały się uzdolnienia plastyczne, a także matematyczne, jak też 
cechy charakteru – zdecydowanie, dokładność i pracowitość.
 Miał szczęście do dobrych nauczycieli. Zaczynał jako jeszcze student 
pod okiem prof. Konrada Fiedorowicza, a później jego nauczycielami byli 
doc. Adam Dowgird, profesorowie Tadeusz Jankowski, Feliks Oleński, Euge-
niusz Bernacki, Józef Zalewski, doktorzy Teodor Hamerla, Władysław Gie-
drojć i inni. Zawsze był związany, w różnej formie, z tym samym Oddziałem 
Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego. Ważny okazał się roczny pobyt 
(1964/1965) w Szpitalu w Stoke on Trent w Środkowej Anglii. Szczególnie 
dużo skorzystał pracując pod kierunkiem doskonałych brytyjskich chirur-
gów J.S. Ramage i J. Grocotta, którzy okazali się nie tylko świetnymi nauczy-
cielami nowoczesnej chirurgii, ale wykazali niezwykle przyjazny stosunek do 
przybysza z Polski. Na zakończenie stypendium otrzymał w darze nowoczes-
ny wówczas elektroresektor stosowany w urologii. Podczas benefisu w 2015 
roku Jubilat przekazał ten aparat do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji 
UMB.
 Pracę doktorską obronił w 1973 roku. Jej tematem było leczenie per-
forowanych wrzodów dwunastnicy za pomocą wagotomii z plastyką odźwier-
nika. W latach 70-tych ta metoda należała do nowatorskich.
 Dr Sierko z czasem stał się chirurgiem wszechstronnym i doświad-
czonym; w samym tylko oddziale macierzystym wykonał ponad 3 tysiące 
operacji. W latach 1977-1982 był dyrektorem polskiego zespołu medycznego 
Szpitala w Zliten (Libia), kierując jednocześnie oddziałem chirurgicznym. 
Wprawdzie stosowane tam postępowanie chirurgiczne nie różniło się od pol-
skiego, jednak przekrój leczonych chorób wykazywał duże różnice. Niektóre 
rzadkie w Polsce choroby w Libii spotykało się prawie codziennie. Przykła-
dem może być bąblowiec wątroby; wspomina, że jeden z kolegów (dr n. med. 
Jerzy Krymski – przyp. red.) obronił później doktorat na ten temat opierając 
się na materiale zebranym w Libii.
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Narwiańskie klimaty

Puszcza Knyszyńska
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 Mówiąc o sobie uważa, że zawsze miał szczęście do skomplikowa-
nych, często niecodziennych przypadków chirurgicznych. Rozwiązywanie 
tych problemów za pomocą najpierw rozumowania, a następnie precyzyjnie 
zaplanowanego zabiegu, zawsze dawało mu wiele satysfakcji.
 Pamiętam dr. Sierko konsultującego chorych w naszym Oddziale 
Gastroenterologii Szpitala im. J. Śniadeckiego. Po zbadaniu chorego szliśmy 
do sali dziennego pobytu, w której znajdowała się duża zielona tablica z nie-
odłączną kredą. Konsultant wyjaśniał nam swój pogląd odnośnie choroby 
i  projektowanego zabiegu, rysując to wszystko na tablicy. Spotkania te były 
ciekawe i owocne. Przez pacjentów był ceniony, większość chciałaby by ich 
operował. 
 W taki sposób szybko minęło 60 lat aktywności przy stole opera-
cyjnym. Będąc na emeryturze jeszcze przez długie lata wykonywał zabiegi, 
głównie naczyniowe w Spółdzielni Lekarzy Specjalistów „Eskulap” w Białym-
stoku. Zawsze miał kolejki oczekujących pacjentów.

 Malarz. Jak wcześniej powiedział, od dzieciństwa lubił malować. W 
szkole rysunki były jego mocną stroną. Miał szczęście, bo w gimnazjum trafił 
na wybitnego nauczyciela Józefa Zimmermana, znanego malarza w Białym-
stoku i w Polsce. Na lekcjach oraz podczas zajęć nadobowiązkowych uczył się 
od niego zasad rysunku i malowania. Pejzaże, które dominowały w twórczo-
ści Zimmermana, być może rzutowały już wtedy na upodobania ucznia. Dr 
Sierko nigdy zawodowo nie studiował sztuk plastycznych, ale ukończył  kurs 
rysunku technicznego. Mówi, że nauczył się wtedy podstaw zastosowania 
geometrii i ujęcia przestrzennego w malowaniu.

 Malował przez całe życie równolegle do pracy chirurga. Stale udo-
skonalał swój rysunek, stosował różne techniki malarskie, preferował akwa-
rele i pastele. Dominowały pejzaże z różnych części Podlasia – z Puszczy 
Knyszyńskiej, z dorzeczy Narwi, Biebrzy i Supraśli. Malował je we wszystkich 
porach roku i dnia. Miały coraz bardziej wysublimowaną, ale prawie zawsze 
realistyczną kolorystykę. Brał udział w wielu plenerach i poplenerowych 
wernisażach – w Białymstoku, Warszawie, Mikołajkach, Giżycku, Białowieży, 
wystawiał też obrazy w Trypolisie, Budapeszcie, a nawet w Nowym Jorku. Jest 
członkiem Związku Artystów Plastyków – Polskiej Sztuki Użytkowej. Cha-
rakterystyczny cykl pejzaży powstał też w Libii.

 Interesujące są obrazy zatytułowane „Kosmos”, których stała ekspo-
zycja kilkunastu dzieł (suchy pastel) znajduje się w Ośrodku Konferencyjnym 
OIL w Turośni Kościelnej. Wernisaże prac dr. Sierko, które regularnie odby-
wają się w Białymstoku, również w siedzibie Izby Lekarskiej, każdorazowo 
wzbudzają duże zainteresowanie i prawie zawsze zaskakują nowymi wartoś-



Biuletyn OIL ROK XXIX, Nr 4(123) 2018 r.

– 10 –

ciami. Tytuł jednego z wernisaży – „Hołd 
Naturze” – najlepiej oddaje intencje twórcy.

Rzeźbiarz. Od kilku lat swój hołd na-
turze dr Sierko wzbogacił o rzeźbę, niezwy-
kle charakterystyczną, bo opartą na kształ-
tach, które tworzy przyroda. Są to staran-
nie plastycznie opracowane fragmenty lub 
całe korzenie drzew, pochodzące głównie z 
Puszczy Knyszyńskiej. Jak mówi autor, jego 
zadaniem jest tylko wydobycie piękna z na-
turalnie ukształtowanego tworzywa rodem z 
puszczańskich ostępów. Corocznie powstaje 
kilka lub kilkanaście takich rzeźb, pobudza-

Kolekcjoner. Ma kolekcję motyli z 
terenu Puszczy Knyszyńskiej, która liczy 
kilkaset okazów. Jest też namiętnym zbiera-
czem grzybów.

Z serii „Kosmos”

Puszczańska rzeźba
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Lekarz piszący. Z naszej rozmowy wynika, że dr Sierko lubi pisać, 
jednak zawsze przed piórem stawiał skalpel i sztalugę. Wśród jego publi-
kacji wyróżniają się „Doktora Stanisława Sierko wspomnienia o podlaskich 
chirurgach”, drukowane w izbowych Biuletynach. Szczególnie interesujące są 
wspomnienia o legendarnym Konradzie Fiedorowiczu, bowiem wynikają z 
bezpośredniego kontaktu studenta z autorytetem chirurgicznym, są więc w 
pełni autentyczne. Dotyczy to także wspomnień młodego lekarza o starszych 
kolegach chirurgach doktorach Teodorze Hamerli i Władysławie Giedrojciu.
 Ważny jest też artykuł w Zeszytach Historycznych (2010) stanowiący 
zapis z pobytu pierwszego zespołu lekarskiego w Zliten kierowanego przez 
dr. Stanisława Sierko.Tematyka libijska powraca też w innych jego publika-
cjach.
 Obecnie dr Sierko regularnie publikuje artykuły w Medyku Białosto-
ckim, wydawnictwie UMB, które umownie nazywam felietonami medycz-
nymi; są to opisy różnych sytuacji psychologiczno-obyczajowych na przy-
kładzie przebiegu chorób wybranych pacjentów leczonych przed laty przez 
autora. Z pewnością będą dalsze publikacje, także wspomnienia o kolegach 
chirurgach. Dr Sierko niechcący też zdradził istnienie w jego szufladach już 
napisanych kilkuset stron autobiografii.

 Hobbista matematyki i kosmologii. Matematyką interesował się 
już od lat szkolnych, oczywiście w różnym zakresie. Wraz z wiekiem przyszło 
podejście do niej bardziej filozoficzne i trwa nadal. Mówi, że czyta obecnie 
wspaniałą książkę o matematyce ks. biskupa Józefa Życińskiego. Namawiał 
mnie do tej lektury, ale natrafił na grunt jałowy.
 Natomiast zainteresowania wszechświatem stają się dla widza oczy-
wiste, gdy ogląda się cykl obrazów „Kosmos”, tych wystawionych w Turośni 
Kościelnej i nowych z ostatnich wernisaży. Chyba więc doktora Stanisława 
Sierko  możemy nazwać człowiekiem czynu „pozytywnie nawiedzonym”.

Jan Stasiewicz
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

22 czerwca kol. Janusz Zawistowski uczestniczył jako obserwator w posie-
dzeniu Rady Społecznej POW NFZ.

27 czerwca - Prezydium ORL. Przyznano 25 dofinansowań do szkoleń leka-
rzy, 1 odprawę pośmiertną i 2 wsparcia finansowe. Podjęto uchwały w spra-
wie: pokrycia kosztów posiedzeń Komisji Stomatologicznej, pokrycia kosz-
tów wycieczki  z budżetu Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL, 
zwolnienia z opłaty składki członkowskiej (2), korety składek w programie 
FINN, zaopiniowania kandydatki do pełnienia funkcji konsultanta woje-
wódzkiego, rekomendowania lekarzy na kandydatów na lekarzy sądowych, 
dofinansowania udziału w Igrzyskach Lekarskich (2), pokrycia kosztów kur-
sów z budżetu Komisji Kształcenia, spełnienia warunków przez podmioty 
do prowadzenia staży podyplomowych (2), wykreślenia działalności lecz-
niczej i przyznania punktów edukacyjnych oraz w sprawie prawa wykony-
wania zawodu lekarza. Dyskutowano nt zatrudnienia inspektora - RODO.  

4 lipca obradowała Komisja Bioetyczna.

11 lipca - Prezydium ORL. Przyznano 12 dofinansowań do szkoleń lekarzy, 
4 odprawy pośmiertne i wsparcie finansowe. Zgłoszono kandydata do skła-
du osobowego komisji konkursowej w UDSK. Podjęto uchwały w sprawie: 
prawa wykonywania zawodu lekarza (2), przyznania punktów edukacyjnych 
(2), wykreślenia działalności leczniczej (4), doskonalenia zawodowego (1), 
zmiany terminu kursu, pokrycia kosztów spotkania integracyjnego lekarzy 
emerytów i rencistów. Zadekretowano wg właściwości skargi. Omówino po-
zostałą korespondencję: wnioski kandydatów do komisji NRL, pismo Komi-
sji Stomatologicznej.

25 lipca - Prezydium ORL. Przyznano 9 dofinansowań do szkoleń lekarzy,  
2 dofinansowania udziału w Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem i 1 wspar-
cie finansowe. Podjęto uchwały: w sprawie korekty składek w systemie FINN,   
potwierdzenia warunków kształcenia (1), zmiany we wpisie podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe (2), skreślenia praktyki z rejestru 
(1), prawa wykonywania zawodu (2), wydania opinii w sprawie spełnienia 
warunków przez podmiot leczniczy do prowadzenia stażu podyplomowego 
(2), zgłoszenia przedstawiciela do Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Renci-
stów NRL. Przyjęto pisemną odpowiedź na pismo Komisji Stomatologicznej. 
Omówiono i zadekretowano pozostałą korespondencję. Podjęto decyzję w 
sprawie wyjazdowego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Łomży w 
październiku br. 

Z ŻYCIA IZBY
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8 sierpnia - Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: przyznania dofi-
nansowania szkoleń lekarzy (5), dofinansowania udziału lekarzy sportowców 
w XVI Igrzyskach Lekarskich (1), wydania opinii w sprawie spełnienia wa-
runków przez podmiot leczniczy do prowadzenia stażu podyplomowego (1), 
delegowania przedstawicieli do komisji NRL, przyznania punktów edukacyj-
nych (4), wykreślenia praktyki z rejestru (2), prawa wykonywania zawodu 
(3). Omówiono pozostałą korespondencję. 

22 sierpnia - Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: przyznania 7 do-
finansowań do szkoleń lekarzy, dofinansowania udziału lekarzy sportowców 
w XVI Igrzyskach Lekarskich (15), wsparcia finansowego (1), prawa wyko-
nywania zawodu (1), przyznania punktów edukacyjnych (1), potwierdzenia 
spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy (3),  zgłoszenia 
przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska pielęgniarek Naczel-
nej i Oddziałowych (2). 

5 września obradowała Komisja Bioetyczna.

12 września - kol. Janusz Zawistowski uczestniczył jako obserwator w posie-
dzeniu Rady Społecznej POW NFZ. Podczas posiedzenia omówiono okre-
sową analizę skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW 
NFZ (II kwartał). Omówiono założenia dotyczące zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej na 2019 rok. Oceniono stan realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej i planu finansowego POW NFZ.

19 września - Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie prawa wykony-
wania zawodu lekarza (175), spełnienia warunków do prowadzenia stażu 
podypl. (2), potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podypl. lekarzy 
(2), wykreślenia praktyki zawodowej z rejestru(1), dofinansowania kosztów 
szkolenia lekarzy (8), odprawy pośmiertnej (2), dofinansowania udziału w 
Igrzyskach Lekarskich oraz Mistrzostwach Polski Lekarzy (4), dokonania 
korekty FINN, wspracia finansowego (1), wydatkowania środków finanso-
wych na Konferencję organizowaną przez OSL i OROZ oraz na organizację 
spotkania naukowo-integracyjnego Młodych Lekarzy, wsparć finansowych 
muzykujących lekarzy i chóru MediCoro, dofinansowania szkolenia, pokry-
cia kosztów delegacji OROZ i OSL, delegowania przedstawiciela do komi-
sji konkursowych w USK, imiennego upoważnienia w spr. wystąpienia do 
NIL o dotację do organizowanego doskonalenia zawodowego, wykorzystania 
środków finansowych z budżetu Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych, wykona-
nia rozbudowanego serwisu internetowego do obsługi bieżącej działalności 
OIL w Białymstoku.

6 października - Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Łom-
ży. Sprawozdanie zamieścimy w kolejnym numerze Biuletynu.

Janusz Zawistowski - sekretarz ORL
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Wizyta gościa z Brazylii w naszej redakcji
 
 W dniu 5 września 2018 roku podejmowaliśmy w redakcji wydaw-
nictw izbowych p. Konrada Szymańskiego, wnuka światowej sławy okulisty i 
polityka, prof. Juliana Juliusza Szymańskiego. Nasz gość, mieszkaniec Kury-
tyby w Brazylii, podczas wędrówki śladami swego słynnego Dziadka związa-
nej z 60-tą rocznicą jego śmierci, zawitał do Białegostoku. Tu bowiem prof. 
Szymański mieszkał w latach 1956-1958 i tu został pochowany na Cmentarzu 
Farnym. Pisaliśmy kilkakrotnie o prof. Szymańskim w naszych Zeszytach Hi-
storycznych i w Biuletynie. Artykuły te docierały do p. Konrada Szymańskie-
go, stąd jego wizyta w redakcji.

 Mniej zorientowanym czytelnikom przypominamy, że prof. J. J. Szy-
mański (1870 – 1958) był wybitnym lekarzem – okulistą, a także politykiem, 
senatorem i nawet marszałkiem Senatu RP w latach 1928-1930. W czasach, 
gdy przed 1918 rokiem walczono o niepodległość Polski, mieszkając w Bra-
zylii brał aktywny udział w pomocy udzielanej ruchom wyzwoleńczym w 
Polsce przez polonijne środowiska emigracyjne. Zarówno w Brazylii, jak i 
w Stanach Zjednoczonych miał duży autorytet jako uczony, intelektualista i 
działacz społeczny.
 W okresie międzywojennym, po powrocie do Polski, kierował Kli-
niką Chorób Oczu w USB w Wilnie, ciesząc się sławą jednego z czołowych 
okulistów europejskich. Należał też do bliskich współpracowników Józefa 
Piłsudskiego. Wojnę przeżył w Warszawie, emigrując następnie powtórnie do 
Brazylii. W wieku ponad 80-ciu lat wrócił do Polski i zamieszkał w Białym-
stoku u rodziny swojej siostrzenicy dr Ireny Ambroszkiewicz-Pawlikowskiej, 
znanej na Podlasiu okulistki.
 W 30-tą rocznicę jego śmierci, w 1988 roku odbyła się w Białymsto-
ku rocznicowa uroczystość przy grobie Profesora z udziałem władz miasta, 
jak też delegacji ambasady brazylijskiej w Polsce. Równocześnie w Kurytybie 
nazwano jego imieniem jeden z placów, a w Aucarii został patronem miej-
scowego państwowego gimnazjum. W Białymstoku mamy także skwer im. 
Profesora Juliana Szymańskiego. 
 Wizyta p. Konrada Szymańskiego przebiegła w niezwykle sympa-
tycznej atmosferze. Przekazaliśmy Mu kopie kilku publikacji i drobnych pa-
miątek związanych z Osobą Profesora, którego barwne życie mogłoby być 
świetnym scenariuszem filmu lub obszernej monografii.
 Warto też podkreślić, że obecna sześćdziesiąta rocznica śmierci Ju-
liana Juliusza Szymańskiego zbiega się w tym roku ze 100-leciem odzyskania 
niepodległości, o którą walczył i której podwaliny budował Profesor Szymań-
ski.

Jan Stasiewicz
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Zjazd absolwentów 
Wydziału Lekarskiego AMB po 57 latach

 Uroczyste spotkanie koleżeńskie roku studiów 1956-1961 odbyło sie 
w Białymstoku w salach hotelu Villa Tradycja w dniu 7 września 2018 roku. 
W Zjeździe uczestniczyło 36 obecnie już seniorów, stale jednak młodych du-
chem. W imieniu Organizatorów zebranych powitał dr n. med. Waldemar 
Nowak, tak mówiąc: 
 Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele !
 Witamy Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, ze zrozumiałym 
wzruszeniem.
 Każde bowiem nasze spotkanie wyzwala w nas ciepło i dobre wspo-
mnienia z lat młodości i wspólnych studiów.

 Szczególnie teraz, w wieku bardzo dojrzałym, odczuwamy potrzebę 
dobrego kontaktu z bliskimi, z kolegami, w ogóle z ludźmi, potrzebę czułości i 
serdecznej rozmowy. Wiosenny sondaż wykazał, że prawie wszyscy pytani wy-
razili chęć spotkania we wrześniu, ale jak mówili ... jeśli zdrowie pozwoli, jeżeli 
dożyjemy. Szczęśliwie dożyliśmy, więc cieszmy się sobą i nie myślmy jeszcze o 
sprawach ostatecznych. Już starożytni Rzymianie twierdzili, że „sapiens mor-
tem non timet” (mądry nie boi sie śmierci), zaś od ponad 2 tysięcy lat wiemy, 
że wiara, nadzieja i miłość, dają szansę nam wszystkim.

 Usiądźmy przy sobie, uśmiechnijmy się i wspominajmy:

Sączymy powolutku z cytryną tequilę
a myśli i rozmowy w odległej przeszłości
i starość jakby lżejsza, gdy można choć chwilę
pogawędzić z kumplami z radosnej młodości.

Wtedy tu i teraz energią rozbłyska
krew żywiej w nas krąży, umysł się nie leni
i pieścimy wspomnienia jak iskry z ogniska
by się rozpaliły nadziei płomieniem.

 
 

  

W Y D A R Z E N I A
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Dobrze jest być razem, otulać słowami
chociaż już po plonach, czas późnej jesieni
lecz chwyćmy swoje dłonie, żyjmy emocjami
i z nadzieją czekajmy wiosennej zieleni.

 Zaś jako motto Organizatorzy przyjęli „Sine amicis vita tristis esset” 
(życie bez przyjaciół byłoby smutne).

*

 W czasie spotkania wygłaszano serdeczne przemówienia, były wspo-
mnienia i toasty. Uświetniła je muzyka i śpiew zespołu „Formacja A+” muzy-
kujących lekarzy z naszej Izby.
 Atmosfera, którą stworzyli seniorzy, od lat zaprzyjaźnieni i zawsze 
aktywni, była niezwykła i podniosła. Świadczyła też, że koleżeńskie spotkania 
po latach mają swój głęboki sens, bowiem odświeżają piękne wspomnienia z 
tamtych radosnych lat i odmładzają.

W spotkaniu uczestniczyli: 
Maria Abramowicz-Dąbrowska, Teresa Bartel-Bujnowska, Krzysztof Chęt-
nik, Danuta Czyżewska-Jaroma, Irena Danieluk-Gil, Barbara Domysław-
ska, Ludmiła Gruszewska, Zenon Hakało, Ligia Holak, Jerzy Janica, Miro-
sław Jankowski, Halina Januszczyk-Siódmok, Barbara Januszko-Hankowska, 
Feliks Jarocki, Halina Kondraciuk, Witalis Kondraciuk, Jan Kopeć, Bożena 
Kordecka, Jerzy Korejwo, Jerzy Lenard, Janusz Lewko, Andrzej Litorowicz, 
Henryk Misiewicz, Jadwiga Niedźwiecka, Waldemar Nowak, KrystynaOd-
lanicka-Chart, Helena Oleńska-Woroniecka, Irena Raupelis-Mikołajczyk, 
Czesław Sendrowski, Tadeusz Sikorski, Wanda Sławińska-Samusik, Anna 
Stasiewicz, Andrzej Suszko, Henryk Zalewski, Krystyna Żebrowska. Byli też 
Współmałżonkowie, jak też „lekarze muzykujący” – Janusz Szyszko, Joanna 
Tołwińska, Janusz Nowowsiak i Marek Dyląg.

Organizatorzy
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S E N I O R Z Y

90-lecie Urodzin
 W czerwcu i lipcu br. obchodziliśmy jubileusz urodzin Seniorek i Se-
niorów naszej Izby, którzy w 2018 roku ukończyli 90 lat życia. Uroczystościom 
przewodniczył Prezes OIL, kol. Henryk Grzesiak, a udział w nich brali przed-
stawiciele Komisji Emeryckiej OIL oraz rodziny i przyjaciele Jubilatów. Odby-
ły się one w siedzibie Izby, bądź w miejscu zamieszkania seniorów, zgodnie z 
ich życzeniem. Składano serdeczne gratulacje i podziękowania  za wieloletnią 
działalność lekarską, hart ducha i wzorową etykę, życzono dalszych lat najlep-
szego zdrowia. Wręczono piękne dyplomy uznania i jeszcze piękniejsze kwiaty. 
Był też tort i kielich szampana.

Poniżej przedstawiamy sylwetki tegorocznych 
Szanownych Jubilatów 

 Kol. Bolesława  Balicka
 Jest absolwentką Oddziału Stomatologicznego Wy-
działu Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Ro-
kitnicy z 1955 roku. Uzyskała specjalizację w zakresie sto-
matologii ogólnej (1975) i drugiego stopnia ze stomatolo-
gii zachowawczej (1976). Jako lekarz dentysta pracowała  
w różnych  regionach Polski: w Zabrzu (1955-1956), Bia-
łej Podlaskiej (1956-1960), Jeleniej Górze (1960-1964), 
Szydłowcu (1964-1968), a przez ostatnich ponad 20 lat 
służyła pacjentom Podlasia, najpierw w ramach Przy-
chodni Obwodowej w Białymstoku (była zatrudniona 
między innymi w Juszkowym Grodzie (1971-1980), a na-
stępnie w Specjalistycznym ZOZ-ie Przemysłowym (1980 
- do emerytury w 1988 roku). Zawsze była  wspaniałym, 
kompetentnym lekarzem z pełnym oddaniem opieku-
jącym się pacjentami. W pełni  zasłużyła na ich i naszą 
wdzięczność. 

 Kol. Henryk Dadan
 Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Białymstoku z 1959 roku. Doktor habilitowa-
ny nauk medycznych i profesor Akademii. Specjalista w 

 
 

  .   
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zakresie chirurgii. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny AMB. W 
latach 1962-1998 pracował w II Klinice Chirurgicznej przechodząc  pełną 
drogę  rozwoju zawodowego, od asystenta do stanowiska zastępcy  kierowni-
ka Kliniki, którym był  w latach 1992-1998 (do emerytury). Jest promotorem 
4 przewodów  doktorskich i autorem  lub współautorem ponad 160 publikacji 
naukowych. Reprezentuje najwyższy poziom wiedzy i umiejętności w zakre-
sie chirurgii przewodu pokarmowego, głównie wątroby i dróg  żółciowych. 
Nadal wykazuje aktywność zawodową będąc członkiem Komisji Bioetycznej 
OIL w Białymstoku opiniujacej projekty badawcze.

 Kol. Halina Jadwiga Hajdul z d. Promińska
 Miała niezwykle trudne dzieciństwo; w wieku 12 
lat, wraz z matką i siostrą zostały wywiezione do Kazach-
stanu. Głód i nieludzka praca w kołchozie – to Jej wspo-
mnienia z lat czterdziestych. Udało się jednak wrócić do 
Polski. Pełna już doświadczeń życiowych, w 1953 roku 
ukończyła szkołę felczerską. Została skierowana do pracy 
w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białym-
stoku. Z tym szpitalem związała się na 22 lata, podczas 
których (1956-1963), równolegle do pracy szpitalnej, stu-
diowała na Wydziale Lekarskim AMB. Dyplom lekarza 

otrzymała w 1963 roku. W 1970 roku uzyskała I stopień specjalizacji w zakre-
sie chorób wewnętrznych. W 1975 roku została zatrudniona jako internista w 
Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy. W latach 1982-1986 pracowała na 
kontrakcie w Zliten (Libia), także jako lekarz chorób wewnętrznych. W 1982 
roku przeszła na zasłużoną emeryturę.  Obecnie cieszy się przede wszystkim  
Rodziną – córką, również lekarzem, dwiema wnuczkami (lekarz i pedagog), 
a także prawnukiem, gimnazjalistą. Historia Jej życia, za młodu Sybiraczki, 
pokazuje, że to pokolenie miało hart ducha i stanowczość, które pozwalały 
zostać zasłużonym lekarzem.

 Kol. Stanisława Elżbieta Karpińska 
 Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej 
w Białymstoku w gronie pierwszych absolwentów Uczel-
ni - dyplom nr 51 z 1956 roku. Nakaz pracy otrzymała 
do Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Bia-
łymstoku. W 1959 roku uzyskała I stopień specjaliza-
cji w zakresie pediatrii. Już w latach 50-tych pracowała 
jako nauczyciel akademicki w Zakładzie  Organizacji  
Ochrony Zdrowia AMB, wiążąc się na stałe z tą powsta-
jącą wówczas dziedziną medycyny. W 1962 roku została 
specjalistą I stopnia, a w 1963 roku - II stopnia w zakre-
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sie organizacji ochrony zdrowia; miała dorobek naukowy w tej dziedzinie.  
W latach 1963-1969 pracowała w Wydziale Zdrowia jako kierownik działu. 
Od czerwca 1969 roku objęła stanowisko starszego inspektora kontroli pań-
stwowej w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku. Powierzono 
Jej dział nadzoru placówek służby zdrowia; pracowała do końca 1981 roku. 
Ze względu na stan zdrowia została  zmuszona do przejścia na rentę chorobo-
wą. Obecnie zmaga się z kilkoma chorobami uniemożliwiającymi poruszanie 
się, zachowując stale sprawność intelektualną. Życzymy Pani Doktor dalszej 
pogody ducha i poprawy stanu zdrowia.

 Kol. Maria Teresa Kościk-Grenda
 Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Warszawie z 1956 roku. Chirurg, ma też 
specjalizację w zakresie medycyny pracy. Od 1956 roku 
pracowała na chirurgii w Szpitalu Wojewódzkim im. J. 
Śniadeckiego w Białymstoku. W latach 1963-1969 była 
nauczycielem akademickim (starszym asystentem) w 
Klinice Chirurgicznej AM w Białymstoku. Od 1970 roku 
kontynuowała pracę jako chirurg w Państwowym Szpita-
lu Klinicznym, aż do emerytury w 1992 roku. Przez wiele 
lat brała udział  w Komisjach ZUS orzekających o inwa-
lidztwie. Intensywnie uczestniczy w działalności samo-

rządu lekarskiego. Od V kadencji (2006) jest aktywnym członkiem Komisji 
ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL w Białymstoku. Odznacza się  wielką 
koleżeńskością i zdolnościami organizacyjnymi; chętnie bierze udział w róż-
nych akcjach samopomocowych.

 Kol.  Waldemar Lebensztejn
 Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Łodzi z 1954 roku. Specjalista w zakresie chi-
rurgii oraz anestezjologii i reanimacji. W latach 1954-
1967 pracował jako asystent i starszy asystent w I Klinice 
Chirurgicznej AMB, z dwuletnią przerwą na służbę  woj-
skową (był wówczas chirurgiem w Szpitalu Wojskowym 
w Ełku). Równocześnie był zatrudniony w Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz w Miejskiej Porad-
ni Chirurgicznej. Od 1967 roku przeszedł do pracy w 

Szpitalu MSW w Białymstoku na stanowisko starszego asystenta w Oddziale 
Chirurgii, a od 1974 roku – kierownika Działu  Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii w tym Szpitalu. W 1992 roku przeszedł na emeryturę. Jest przykła-
dem chirurga o wielkich umiejętnościach, zdolnościach organizacyjnych, 
wspaniałego kolegi i lekarza o wysokiej etyce zawodowej.
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 Kol. Teresa Helena Masłowska z d. Wierzejska
 Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Warszawie z 1952 roku. Pracę w zawodzie 
zaczęła już w 1949 roku jako pomocnik lekarza. W latach 
1952-1953 była najpierw wolontariuszem, a następnie 
młodszym asystentem na chirurgii w Szpitalu Klinicz-
nym w Warszawie. Zgodnie z nakazem pracy przez parę 
miesięcy w 1953 roku pracowała w Szpitalu w Łapach, 
a od maja 1953 roku, aż do emerytury (1991), była za-
trudniona w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego 
w Białymstoku. W 1959 roku została specjalistą drugiego 

stopnia w zakresie anestezjologii. Przez 12 miesięcy – w 1963 roku praco-
-

gii. Po powrocie została kierownikiem Działu Anestezjologii Szpitala Woje-
wódzkiego. W 1973 roku w Szpitalu został uroczyście otwarty, jako jeden z 
pierwszych w Polsce, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 
– jego organizatorem i ordynatorem była dr Teresa Masłowska. Przez długi 
czas (od lat 60-tych) pełniła też obowiązki konsultanta wojewódzkiego.
 Trudno przecenić zasługi Pani Doktor Teresy Masłowskiej dla po-
wstania i rozwoju nowoczesnej anestezjologii oraz intensywnej terapii na 
Podlasiu, zaś w zakresie intensywnej terapii dziecięcej – jest pionierem tej 
dziedziny w skali Kraju.

 Kol. Michał Pryszmont
 Przed i podczas wojny mieszkał na Nowogródczyź-
nie; ze względu na pochodzenie szlacheckie był szykano-
wany przez władze sowieckie. Ze względu jednak na wy-
bitne wyniki w nauce, mógł w 1952 roku rozpocząć studia 
medyczne w Kijowie. Po repatriacji do Polski w 1957 roku 
kontynuował naukę w Akademii Medycznej w Warsza-
wie, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego z 1959 roku. 
Jest specjalistą neurologii, wieloletnim nauczycielem aka-
demickim w Klinice Neurologii AMB. Uzyskał stopnie 
naukowe doktora nauk medycznych (1971) oraz doktora 

habilitowanego (1987); zaś w 1992 roku został powołany na stanowisko pro-
fesora AMB. W latach 1992-1995 był kierownikiem Kliniki Neurologii AMB. 
Przez szereg lat pełnił obowiązki  konsultanta ds. neurologii województw 
białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego i olsztyńskiego. Ma duży dorobek 
naukowy, obejmujący głównie problemy udarów mózgu, stwardnienia roz-
sianego i bólu głowy. Stale był bardzo aktywnym dydaktykiem, prowadził też 
szeroką działalność społeczną. Od 1998 roku jest na emeryturze. Jego hobby 
to literatura piękna.
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 Kol. Janina Sieńko
 Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Białymstoku z 1964 roku. Po odbyciu stażu po-
dyplomowego rozpoczęła pracę w Oddziale Rehabilitacji 
Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w 
Białymstoku w ramach stypendium. Po roku została za-
trudniona na pełnym etacie w Miejskiej Poradni Rehabi-
litacji Leczniczej. W 1969 roku uzyskała I stopień specja-
lizacji z zakresu rehabilitacji. Od 1974 roku  podjęła pracę 
w Wojewódzkim Szpitalu – w Wojewódzkiej Poradni Re-

habilitacji, w 1976 roku zdobyła II stopień specjalizacji.
 W latach 1982-1985 pracowała na kontrakcie w Libii (w swojej spe-
cjalności). Po zakończeniu kontraktu wróciła do pracy w Wojewódzkiej Po-
radni Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku. W grudniu 1988 roku przeszła 
na emeryturę, pracując jednocześnie jeszcze przez 3 lata w Miejskiej Poradni 
Rehabilitacji. Pracując przez ponad ćwierć wieku jako lekarz zawsze oddany 
chorym, włożyła duży wkład w rozwój białostockiej rehabilitacji.

 Kol. Andrzej Sipowicz
 Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Łodzi z 1954 roku. Doktor nauk medycznych. 
W latach 1954-1970 pracował w Akademii Medycznej 
w Białymstoku, najpierw w Zakładzie Anatomii Patolo-
gicznej, a następnie w Klinice Otolaryngologii AMB. Tu 
obronił pracę doktorską na temat „Zmiany morfologiczne 
i histochemiczne w jądrze N VII przy uszkodzeniach ob-
wodowych”. W następnych latach, po wygraniu konkursu 
został ordynatorem Oddziału Laryngologii Dziecięcej w 

Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Funkcję tą peł-
nił do 1982 roku, do wyjazdu na kontrakt w szpitalu w Libii; pracował tam 
jako specjalista i konsultant do 1985 roku. Po powrocie do Białegostoku, do 
emerytury w 2008 roku, był zatrudniony w Oddziale Laryngologii Dziecię-
cej Szpitala Wojewódzkiego oraz w przychodniach lekarskich. Zawsze miał 
opinię doskonałego specjalisty w zakresie laryngologii dziecięcej, lubianego 

przez dzieci i współpracowników, należy do pionierów tej 
specjalności na Podlasiu.

 Kol. Krystyna Tworkowska-Balunowska
 Pochodzi z rodziny lekarskiej, z Bielska Podlaskiego. 
Jej życie było pogodne i szczęśliwe tylko przez pierwszych 
jedenaście lat. Wojna przyniosła same nieszczęścia. Ojciec 
został aresztowany przez NKWD i następnie wywieziony 
w głąb ZSRR – nigdy nie spotkał się już z rodziną. Krysty-
na, z matką i siostrą, zostały też zesłane do Kazachstanu. 
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Tam, na „nieludzkiej ziemi” pracowały w kołchozie w warunkach trudnych 
obecnie do wyobrażenia. Szczęśliwie, los chciał by w maju 1946 roku wróciły 
do Polski, do rodzinnego Bielska Podlaskiego.
 Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1949 roku rozpoczęła stu-
dia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku, 
które ukończyła w 1953 roku. W tym też roku rozpoczęła pracę jako lekarz 
dentysta w Białymstoku, gdzie wykonywała z pełnym oddaniem ten zawód 
przez 33 lata, aż do emerytury, i jeszcze później – do 1989 roku – na połowie 
etatu. W 1975 roku uzyskała specjalizację II stopnia w zakresie stomatologii 
zachowawczej.
 Tragiczne lata wywózki bez wątpienia pozostawiły swoje piętno, ale 
i wzmocniły ducha. Od lat dr Krystyna Tworkowska-Balunowska jest człon-
kiem Związku Sybiraków. W 1999 roku otrzymała Odznakę Honorową Sybi-
raka, a w 2005 roku została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru. Jesteśmy 
dumni, że jest Ona naszą Koleżanką w Białostockiej Izbie Lekarskiej.

 Kol. Czesław Wasiluk
 Ma wszechstronne wykształcenie – studiował na 
UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Warszawskim, w Szko-
le Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz w Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Mówi o sobie, że „z zawodu 
jest lekarzem medycyny (dyplom lekarza AMB w 1963 
roku) i weterynarii”. Uzyskał specjalizację z higieny i epi-
demiologii, jest ekspertem w zakresie grzyboznawstwa. 
Przez 41 lat pracował na kierowniczych stanowiskach 
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Białymstoku, w tym przez 37 lat kierował Działem Hi-

gieny Żywności i Żywienia. Ponad 20 lat pełnił obowiązki zastępcy dyrektora 
Wojewódzkiej Stacji. Był wieloletnim wykładowcą na Wydziale Instruktorów 
Higieny Zawodowego Studium Medycznego w Białymstoku, jak też człon-
kiem Komisji Żywienia PAN oraz kilku towarzystw naukowych. Jako „lekarz 
piszący” wydał 12 książek o tematyce opisującej działania sanitarno-epide-
miologiczne głównie na terenie regionu białostockiego w latach 1945-1997. 
Zapisał się złotymi literami w historii podlaskiej służby sanitarno-epidemio-
logicznej. 

 Redakcja Biuletynu OIL składa serdeczne gratulacje i życzenia jak 
najlepszego zdrowia wszystkim Jubilatom.

Redakcja
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Seniorskie wycieczki
Rejs statkiem po Niemnie i Kanale Augustowskim

 W dniach 21-22 lipca 2018 roku Komisja ds. Lekarzy Emerytów i 
Rencistów ORL zorganizowała wyjazd grupowy 46 seniorek i seniorów do 
Grodna, którego celem był rejs po Niemnie i Kanale Augustowskim. Po przy-
jeździe do Grodna, poza przypomnieniem bogactwa zabytków tego miasta, 
pływaliśmy statkiem „Satomara” po Niemnie, cała wycieczka była bowiem 
pod hasłem „żeglowania”. Następnego dnia, po noclegu w hotelu Turist i 
krótkim pobycie w majątku turystycznym Korobczyce (z okazałą kapliczką 
ze słynnym obrazem Matki Boskiej Augustowskiej), odbyliśmy interesujący 
spacer po terenie „obozu partyzanckiego”, wśród ziemianek, także „medycz-
nej”. W szałasie czekał na nas stół z kanapkami ze smalcem, skwarkami, ogór-
kiem i miejscowym specjałem pt. „gorzałka” – typowa partyzancka strawa.
 Rejs statkiem „Niemen” po Kanale Augustowskim na białoruskiej 
stronie był dużą atrakcją. Dwukrotnie przepłynęliśmy śluzę Dąbrówka, zwie-
dziliśmy Naumowicze z pomnikiem „Klęczącej Matki”, miejsca kaźni żoł-
nierzy podczas II wojny światowej w obrębie fortów obronnych. Sceneria 
Puszczy Augustowskiej wokół Kanału potęgowała wrażenia. Po powrocie do 
Grodna podjęliśmy kierunek do Białegostoku. 

Suwalski Park Krajobrazowy – spotkanie integrujące
 W sobotę 4 sierpnia 2018 roku 41 osobowa grupa seniorów z Białe-
gostoku podziwiała krajobrazy ziemi suwalskiej. W tym celu weszliśmy na 
Cisową Górę w Gulbieniszkach, następnie w Smolnikach, z punktu widoko-
wego obserwowaliśmy urodę miejsc wykorzystanych w filmach „Dolina Issy” 
(Tadeusza Konwickiego) i „Pan Tadeusz” (Andrzeja Wajdy).
 Odwiedziliśmy Wiżajny, polski biegun zimna, z jeziorem na wysoko-
ści 256 metrów nad poziomem morza. Tam degustowaliśmy suwalskie potra-
wy. W Wisztyńcu oglądaliśmy słup z napisami w trzech językach – polskim, 
litewskim i rosyjskim – ustawiony „na styku” trzech państw. W programie 
nie zabrakło jeziora Hańcza, najgłębszego w Polsce (108,5 metra), jak też Ma-
zurów Garbatych, gdzie podziwialiśmy mosty w Stańczykach. Pobyt w Su-
walskim Parku Krajobrazowym zwieńczył widok ogromnego głazowiska po-
lodowcowego w Bachanowie, naniesionego przez lodowiec ze Skandynawii. 
W Jeleniewie, „Pod Jelonkami”, półmisek regionalny ze słynnym litewskim 
chłodnikiem zakończył spotkanie z Suwalszczyzną Północną, ziemią bliską i 
wartą oglądania. 

Ryszard Grabowski



S E N I O R Z Y

– 24 –

Komunikat
 

Już teraz zapraszamy Koleżanki i Kolegów 
Seniorów wraz z Małżonkami na Spotkanie 
Opłatkowe, które tradycyjnie odbędzie się w Du-
żej Auli Pałacu Branickich w Białymstoku w dniu 
10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 
11,00.

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
ORL w Białymstoku

Zwiedzamy Suwalszczyznę
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Inauguracyjne posiedzenie Komisji

 W dniu 20 czerwca 2018 roku w siedzibie 
OIL w Białymstoku odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komisji ORL ds. Młodych Lekarzy. 
Spotkanie to poświęciliśmy omówieniu głównych 
zagadnień dotyczących naszego środowiska oraz 
przedstawieniu pomysłów na działalność Komisji. 
Za główny cel obraliśmy przede wszystkim 
wspieranie młodych lekarzy i pośredniczenie w 
rozwiązywaniu problemów, z którymi najczęściej 
spotyka się nasza grupa zawodowa, a także dbanie 
o integrację – tak abyśmy tworzyli zgraną, zdolną 
do współdziałania społeczność. Priorytetem 
uczyniliśmy dynamiczny rozwój doświadczenia 
zawodowego młodych lekarzy poprzez 
organizację rozmaitych warsztatów zarówno tych 
pogłębiających naszą wiedzę stricte medyczną, jak 
i przeciwdziałających zbyt wczesnemu wypalaniu 
się zawodowemu.

 Pierwszym spotkaniem stanowiącym jednocześnie naszą 
inauguracyjną inicjatywę, będą warsztaty badania układu ruchu. Odbędą 
się one jesienią br., a poprowadzą je �zjoterapeuta Bartłomiej Idziak i 
doktor Mikołaj Wiśniewski. O zgłoszeniach uczestnictwa i szczegółach 
organizacyjnych będziemy informować na bieżąco na naszej facebookowej 
grupie „Młodzi Lekarze w Białymstoku”, do której dołączenia się serdecznie 
zapraszamy. Zachę

 Przypominamy skład Komisji: przewodniczący – Łukasz Kopciewski, 
członkowie – Szymon Bielonko, Łukasz Bienias, Damian Daniluk, Łukasz 
Gabiec, Magdalena Kozyra, Karolina Mierzyńska, Waldemar Pędziński, 
Joanna Rzodkiewicz, Piotr Skalij, Ewa Stogowska, Paweł Śliwko.

Ewa Stogowska Łukasz Kopciewski

 
 

MŁODZI  LEKARZE

Łukasz Kopciewski
przewodniczący Komisji

Ewa Stogowska
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 Aleksander Turczynowicz, Cezary Pawlukianiec, Piotr Jakubów, 
Andrzej Siemiątkowski, Urszula Kościuczuk

IX Konferencja Szkoleniowa
„Leczenie bólu oraz postępowanie terapeutyczne 

u pacjentów hospicyjnych”

 W dniu 24 marca 2018 roku w Centrum Astoria w Białymstoku od-
była się IX Konferencja „Leczenie bólu oraz postępowanie terapeutyczne u 
pacjentów hospicyjnych”. Konferencja została objęta patronatem honoro-
wym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Adama 
Krętowskiego oraz Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej prof. Janusza Kłoczko. 
Organizatorami  byli: Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 
dr n. med. Tadeusz Borowski Beszta, konsultant wojewódzki w dziedzinie 
medycyny paliatywnej dr n. med. Piotr Jakubów oraz przewodnicząca pod-
laskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego dr n. med. Dorota 
Kazberuk. W moderowaniu obrad uczestniczyli prof. Jan Braszko z Zakładu 
Farmakologii Klinicznej, prof. Maria Winnicka z Zakładu Patologii Ogólnej 
i Doświadczalnej oraz prof. Adam Hołownia z Zakładu Farmakologii UMB. 
W trzech panelach tematycznych omówiono aktualne zagadnienia z zakresu 
medycyny paliatywnej w schorzeniach nowotworowych i nienowotworowych 
oraz metody leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Konferencję rozpoczął dr 
n. med. Piotr Jakubów witając wszystkich przybyłych prelegentów i uczestni-
ków obrad oraz krótko scharakteryzował najważniejsze zagadnienia.  

 Pierwszą sesję zainaugurował dr n. med. Zbigniew Żylicz z Instytutu 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Wydziału Medycznego Uniwersyte-
tu w Rzeszowie wykładem o historycznych i współczesnych poglądach na 
ból nowotworowy oraz jego leczenie. Przedstawił rys historyczny stosowania 
opioidów w leczeniu bólu, związane z tym problemy i obawy, a następnie 
omówił współczesne zagadnienia dotyczące niezadawalającej skuteczności 
terapii lekami opioidowymi, możliwych przyczyn tego zjawiska i oczekiwań, 
jakie są stawiane wobec terapii bólu nowotworowego.
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 Kolejne wykłady zostały także  poświęcone leczeniu bólu u pacjentów 
onkologicznych. Dr n. med. Aleksandra Ciołkowska-Rysz z Katedry Onkolo-
gii UM w Łodzi przedstawiła najnowsze standardy terapii bólu u pacjentów 
z chorobą nowotworową, zaś dr n. med. Tomasz Dzierżanowski z Hospicjum 
Księży Marianów w Warszawie omówił postępowanie w epizodach zaostrze-
nia bólu. Sesję zakończył wykład dr. n. med. Jana Szafrańca „Ból i cierpienie 
na styku medycyny i wiary”.

 Drugi panel rozpoczęła dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan z Klini-
ki Hematologii Dziecięcej UMB przedstawiając praktyczne aspekty domowej 
opieki paliatywnej u pacjentów pediatrycznych w oparciu o doświadczenia 
Białostockiego Hospicjum Domowego dla Dzieci. Następnie dr Beata Stypu-
ła-Ciuba z Centrum Onkologii w Warszawie omówiła drabinę analgetyczną i 
nowości w leczeniu bólu. Kontynuacją zagadnień dotyczących interdyscypli-
narnej opieki paliatywnej był wykład dr n. med. Pawła Grabowskiego i mgr 
Moniki Ksepko z Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, którzy przedsta-
wiając hospicjum jako miejsce nauczania i wychowywania profesjonalistów 
zwrócili uwagę na konieczność rozpowszechniania wiedzy o opiece palia-
tywnej i zasadach współpracy z pacjentem nieuleczalnie chorym w różnych 
grupach społecznych. Dr Dariusz Kożuchowski i mgr Bogusława Anchimo-
wicz z Hospicjum Domowego w Białymstoku przedstawili inwazyjne metody 
leczenia bólu związanego z chorobą nowotworową. Sesję zakończył wykład 
dr n. med. Doroty Kazberuk z Białostockiego Centrum Onkologii dotyczący 
zastosowania radioterapii w leczeniu bólu nowotworowego.

 Kolejna sesja była wyraźnym podkreśleniem interdyscyplinarnego 
charakteru medycyny paliatywnej. Dr n. med. Piotr Jakubów omówił zmia-
ny w błonach śluzowych u pacjentów w schyłkowym okresie życia, a na-
stępnie dr n.med. Andrzej Miśkiewicz z Centralnego Szpitala Klinicznego  
MSWiA w Warszawie poruszył temat związku chorób przyzębia z markerami 
genetycznymi i mikrobiologicznymi w raku trzustki i przewlekłym zapaleniu 
trzustki. Dr n. med. Dorota Dziemiańczyk-Pakieła z Kliniki Chirurgii Szczę-
kowo-Twarzowej i Plastycznej UMB zaprezentowała możliwości wykonania 
operacyjnej rekonstrukcji struktur po przebytych zabiegach operacyjnej re-
konstrukcji struktur twarzoczaszki po zabiegach usunięcia nowotworów w 
tej okolicy anatomicznej. Jest to istotna kwestia ze względu na okaleczający 
charakter operacji onkologicznych w obrębie twarzoczaszki, a jednocześnie 
istnieje konieczność utrzymania jakości życia i funkcjonowania społeczne-
go pacjenta po pierwotnej operacji onkologicznej. Na zakończenie trzeciego 
bloku tematycznego wypowiedziała się dr n. med. Renata Tanajewska z Wy-
działu Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na temat  świadomości prawnej u 
pacjentów w przypadku schyłkowej choroby zagrażającej życiu.

 Ostatni panel był poświęcony pracom naukowym studentów i dok-
torantów. Jako pierwsza zaprezentowała swoją pracę dr Urszula Kościuczuk z 
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Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB dotyczącą doświadczeń w 
hospicjum domowym w zakresie opieki paliatywnej nad pacjentami ze scho-
rzeniami nienowotworowymi. Dr hab. Anna Lisowska ze Studenckiego Koła 
Naukowego przy Klinice Kardiologii UMB zaprezentowała dwa przypadki 
kliniczne omawiając postępowanie terapeutyczne u pacjentów ze schyłkową 
niewydolnością krążenia. Przedstawiono też prace studentów z Koła Nauko-
wego przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB. Anna Bohda-
nowicz omówiła informacje pochodzące z akcji „Ból – podejmij wyzwanie”. 
Kolejny referat przedstawiony przez Natalię Chmarę dotyczył  wyników 
badania ankietowego analizującego stosunek społeczeństwa do stosowania 
leków opiodowych w terapii bólu przewlekłego. Dominik Panasiuk omówił 
kwalifikację do wdrożenia opieki paliatywnej w Oddziale Intensywnej Tera-
pii w formie opisu przypadku. W kolejnych referatach dr n. o zdrowiu Agata 
Panas przedstawiła metody podskórnego podawania leków i nawadniania, a 
mgr Edyta Kapica z Fundacji „Pomóż im” na Rzecz Dzieci z Chorobami No-
wotworowymi mówiła o dylematach etycznych pielęgniarek w XXI wieku.

 Na zakończenie Konferencji dr n. med. Piotr Jakubów podsumował 
wystąpienia prelegentów, które wykazywały interdyscyplinarność medycyny 
paliatywnej, a także serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom i zapro-
sił na kolejne edycje konferencji z zagadnień medycyny paliatywnej.

 O autorach: Aleksander Turczynowicz i Cezary Pawlukianiec są 
członkami Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii UMB; dr n. med. Piotr Jakubów pełni funkcję konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej;  dr hab. Andrzej Siemiąt-
kowski i dr Urszula Kościuczuk są pracownikami Kliniki Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii UMB.
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Witold Olański

Medice cura te ipsum ? 
Czy aby na pewno ?

„Często oskarża się lekarzy o gruboskórność, 
korupcję i zarozumiałość. Oni jednak przypominają 
nam, że poświęcili wiosnę swojego życia i bezpowrotnie 
stracili najlepsze lata pomiędzy dwudziestką a trzy-
dziestką na zdobywanie umiejętności, dzięki którym 
mogli służyć bliźnim. Ponadto kosztowało ich to wiele 
wyrzeczeń. Większość przez ten czas przespała najwy-

żej tuzin spokojnych nocy. Wielu poświęciło swoje małżeństwa i straciło tę 
wyjątkową sposobność obserwowania, jak dorastają ich własne dzieci. Tak 
więc jeśli twierdzą, że świat jest im winien jakąś rekompensatę - w postaci 
bogactwa, szacunku czy też statusu społecznego - to ich żądania nie są całko-
wicie bezpodstawne. Ponadto ponure statystyki wykazują, że lekarze cierpią 
bardziej niż niektórzy ich pacjenci”. *

Ktoś spoza środowiska medycznego, zadawał mi pytanie - co to takiego 

W takich sytuacjach, nie zawsze w sposób przekonywujący, byłem w stanie 
udzielić wyczerpującej i jednoznacznej odpowiedzi. Po latach pracy, doświad-
czeń, mając przed oczyma historie wielu moich pacjentów, ich rodzin, a także 
losy lekarzy z którymi spotykałem się w pracy, stwierdzam, że nie ma jednej, 

której potwierdzeniem jest jego droga zawodowa, usiana wieloma sukcesami, 
ale też większymi lub mniejszymi dramatami.

-
wołanie to przewlekły stan, który wbrew wielu negatywnym aspektom na-
szego zawodu (permanentny stres, przepracowanie, zespół wypalenia zawo-
dowego, ciągły kontakt z cierpiącymi ludźmi, śmierć pacjentów, niezadowa-

zajmowania się chorymi i niesienia im pomocy. Cena jaką przychodzi nam 
za to płacić jest ogromna. 

Jednym z negatywnych aspektów pracy lekarzy jest między innymi 
utrata zdrowia, wskutek różnego rodzaju uzależnień, które czyhają na drodze 
zawodowej.

PEŁNOMOCNIK ds.  ZDROWIA LEKARZY
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Jak wiele z naszych koleżanek i kolegów walczyło ze swoimi „prob-
lemami/słabościami”, nierzadko w osamotnieniu, pomimo że doskonale wi-
dzieliśmy te zmagania. Niestety, niektóre z tych historii zakończyły się tra-
gicznie. Zawsze w takich okolicznościach zadaję sobie pytanie - co zrobiliśmy 
żeby temu zapobiec? Czy mogliśmy na jakimś etapie zmagań pomóc? Czy 
powinniśmy się „wtrącać” w czyjeś życie? Czy mamy do tego prawo?. Może w 
tak „delikatnej materii” trzeba być subtelnym? Tego typu pytania i wątpliwo-
ści można stawiać bez końca. Nie ma jednej odpowiedzi. Osobiście uważam, 
że trzeba podejmować starania, aby znaleźć drogę do osoby, która jest w po-
trzebie, która nawet nie zgłasza chęci tej pomocy, a czasem wręcz ją odpycha i 
neguje. Jeśli wybierzemy łatwiejszy sposób nie ingerowania, to swoją postawą 
zaprzeczamy istocie naszego zawodu, sensu powołania. Przyjmuję, że wielu z 
nas lekarzy, w to powołanie jednak wierzy.

Miejsce pracy, jej specyfika, struktura i zachodzące w tym środowisku 
procesy mogą mieć istotne znaczenie w procesie uzależniania się jednostki. 
Dotyczy to charakteru wykonywanej pracy, obowiązujących rytuałów, sty-
lu kierowania, a nawet wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi. Mechanizmy 
powstawania uzależnień nie są do końca rozpoznane i nie zawsze można 
jednoznacznie je określić. Niewątpliwie należy myśleć o splocie wzajemnie 
powiązanych i oddziaływujących na siebie okoliczności wewnętrznych i ze-
wnętrznych, które mogą, prowadzić do rozwoju uzależnienia u danej osoby.  

Możliwe czynniki, mające wpływ na powstanie i rozwój uzależnienia, 
to między innymi:

- Czynniki społeczne; znaczenie mają wzorce kulturowe, na które skła-
dają się standardy obyczajowe i postawy społeczne, wobec używania substan-
cji psychoaktywnych.

- Środowisko rodzinne, w którym dokonuje się modelowanie postaw 
wobec stosowania substancji psychoaktywnych. Wbrew powszechnej opinii, 
że to grupa rówieśnicza jest miejscem inicjacji alkoholowej młodego czło-
wieka, badania potwierdzają, że większość osób w Polsce pierwszy kontakt 
z alkoholem ma w swoim rodzinnym domu. Tu dostają też pierwsze leki 
przeciwbólowe, czy uspokajające, które torują drogę do chemicznej ulgi, a to 
może stać się podstawą nałogowego regulowania uczuć w przyszłości.

- Dostępność środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki 
itp.). 

- Czynniki psychologiczne, rozmaite koncepcje psychoanalityczne, czy 
teorie relacji z obiektem, upatrują powstawanie uzależnienia w nieświado-
mych tendencjach autodestrukcyjnych, ucieczce od cierpienia, niezaspoko-
jeniu potrzeb w znaczących relacjach dzieciństwa, czy potrzebie poszerzenia 
siebie o silny, znaczący obiekt, w tym przypadku substancję psychoaktywną.

- Inne teorie uznają uzależnienie za wyuczone zachowanie, które może 
ulec modyfikacji na skutek przewarunkowania (tj. powiązania bodźca z no-
wym efektem), wskazując m.in. na potrzebę redukcji napięcia. 

- Egzystencjalny nurt w psychologii akcentuje takie źródła uzależnia-
nia się jak lęk, niepokój, frustracja.

- Kolejne próby szukania wspólnego mianownika wiodącego do uza-
leżnień, wskazują na słabą odporność na napięcie i stres, niedojrzałość, czy 
zależność jako cechy osobowości, duże zapotrzebowanie na stymulację, czy 
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odpowiednio niską tolerancję na monotonię, trudności w relacjach z innymi 
ludźmi.

- Czynniki biologiczne. Istotność tych czynników potwierdzają bada-
nia bliźniąt. Trwają także badania w kierunku dziedziczenia predyspozycji 
do uzależnienia – poszukujące genu zlokalizowanego w jednym z chromoso-
mów oraz genu kodującego jeden z receptorów dopaminowych. 

- Wielu specjalistów zajmujących się szukaniem źródeł uzależniania 
się człowieka uznaje, że jest nim zazwyczaj splot czynników biopsychospo-
łecznych.

- Istotnym czynnikiem mającym znaczenie w problemie uzależnień 
jest środowisko pracy – miejsce wzajemnego oddziaływania z pozostającą w 
nim osobą uzależnioną. Środowisko, w którym pracuje osoba uzależniona, 
przeżywa poważne trudności z jej zachowaniami (niedotrzymywania ter-
minów zleconych zadań, absencji w pracy, funkcjonowania pod wpływem 
alkoholu, czy narkotyku). Niejednokrotnie, przez długi czas, środowisko to 
nie podejmuje konstruktywnych interwencji wobec uzależnionego pracow-
nika, czy szefa. Może ono wówczas zacząć przejawiać cechy, które zazwyczaj 
fachowcy diagnozują u bliskich osób w rodzinie uzależnionego, czy uzależ-
nionej. Mowa tu o współuzależnieniu, czyli szkodliwej formie adaptacji do 
relacji z bliską osobą, która w wyniku swojego uzależnienia funkcjonuje w 
sposób destrukcyjny. 

W Polsce problematyka uzależnień w zawodach medycznych była bar-
dzo długo tematem „tabu”, przy czym od kilku lat problem jest coraz szerzej 
nagłaśniany w środkach masowego przekazu, w tym także w internecie. Po-
jawiają się naukowe publikacje opisujące bezsilność dyrekcji zakładów opieki 
zdrowotnej w Polsce wobec uzależnionych od alkoholu lekarzy. 

Używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych w środowisku 
lekarzy nie jest nowym zjawiskiem. Powszechne jest używanie alkoholu, inne 
popularne środki to benzodiazepiny i opiaty. Środowisko medyczne ma łatwy 
dostęp do substancji psychoaktywnych, w postaci leków, stąd duże ryzyko 
uzależnienia w tej grupie zawodowej, w porównaniu do ogółu społeczeń-
stwa. 

Odsetek lekarzy uzależnionych od substancji psychoaktywnych, po-
dawanych przez różnych autorów waha się od kilku do kilkunastu procent. 
Spożycie substancji psychoaktywnych w grupie zawodowej lekarzy rośnie, a 
jednym z zasadniczych powodów takiego postępowania jest chęć zmniejsze-
nia następstw sytuacji stresowych i kompensacja niedoboru endorfin.

Uzależnienie cechuje postawa, w której przyjmowanie substancji psy-
choaktywnych dominuje nad innymi zachowaniami. Najbardziej istotna jest 
utrata zdolności osoby uzależnionej do kontroli swojego postępowania, któ-
re przynosi szkody osobie uzależnionej, ale i całemu środowisku, w którym 
przebywa. Pomimo wagi problemu, jakim są uzależnienia, brak jest rzeczywi-
stych danych na temat skali zjawiska w środowisku medycznym.

Zagadnienia związane z terapią uzależnień wśród lekarzy porusza 
się rzadko i niechętnie. Podobne zjawisko dotyczy przedstawicieli różnych 
zawodów, w tym w szczególności „zawodów zaufania publicznego”, które z 
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racji specyfiki i obciążeń oraz problemów związanych ze swoją pracą, repre-
zentują niemały odsetek osób uzależnionych (służby mundurowe, prawnicy, 
duchowni, politycy i inni). W odniesieniu do tych grup zawodowych, rów-
nież niezbyt chętnie, na forum publicznym, podnosi się problem uzależnień, 
konieczności terapii i poszukiwania właściwych działań i rozwiązań. Można 
powiedzieć, że o problemie „wiedzą wszyscy”, ale jest to problem „wstydliwy” 
i zazwyczaj „zamiatany pod dywan”. 

Idea pomocy lekarzom pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, jako 
interwencja, której celem miało być uświadomienie zagrożenia osobie piją-
cej, zanim dojdzie do zdarzenia skutkującego konsekwencjami zawodowymi 
lub prawnymi. W latach dziewięćdziesiątych, pionierami wsparcia środowisk 
lekarskich dotkniętych problemem uzależnień, były także Niemcy. Izba Le-
karska w Hamburgu wprowadziła program interwencji i pomocy. Jednym z 
zasadniczych założeń tych działań było zapewnienie chorym całkowitej po-
ufności. Innowacyjnością tej metody było postawienie w jej centrum czło-
wieka z jego indywidualnością. 

Nadmierne spożycie alkoholu jest problemem dość często pojawia-
jącym się także w środowisku studentów medycyny i absolwentów studiów 
medycznych już na początku praktyki zawodowej. Studenci kierunków me-
dycznych narażeni są na stres, podobnie jak osoby na innych uczelniach, 
mają jednakże większą wiedzę na temat szkodliwości pewnych uzależnień. 
W jednej z prac autorzy dokonali oceny spożywania alkoholu przez polskich 
lekarzy stażystów. Badanie potwierdziło ryzyko nadmiernej konsumpcji na-
pojów alkoholowych przez tą grupę, a także wykazało potrzebę opracowania 
programów oferujących lekarzom stażystom wsparcia psychologicznego i 
pomocy w pierwszych miesiącach pracy zawodowej. 

Posługiwanie się substancjami psychoaktywnymi w celu redukcji na-
pięcia, odprężenia i ulgi jest zaliczane do tzw. objawów ostrzegawczych, czyli 
sygnałów, które mogą świadczyć o rodzącym się, bądź już istniejącym prob-
lemie. Zaliczamy do nich także spożywanie substancji w miejscach, gdzie nie 
powinno się tego robić, czyli np. w pracy. Zagrożenie uzależnieniem powsta-
je, jeśli różne trudne sytuacje i złe doświadczenia nakładają się na siebie. Pod-
stawowe potrzeby i rozładowanie napięcia są realizowane nie przez działania 
konstruktywne, ale przez środek psychoaktywny jako zamiennik. 

Objawy uzależnienia mogą być bardzo różne, od ledwie zauważalnych 
po bardzo oczywiste. 

Objawy podmiotowe i przedmiotowe, które można zauważyć u le-
karza w miejscu pracy:

Oznaki wskazujące na możliwe uzależnienie od alkoholu - zapach al-
koholu w wydychanym powietrzu, bełkotliwa mowa, ataksja, nierówne lub 
obniżające się wyniki w pracy, drżenie, niekontrolowane zachowanie podczas 
spotkań towarzyskich, problemy z postrzeganiem prawa (np. przemoc domo-
wa, prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji odurzających), ukrywa-
nie butelek, obniżony poziom higieny osobistej, trudności w przypominaniu 
sobie wydarzeń, rozmów, zobowiązań („dziury w pamięci”), powolność, złe 
samopoczucie-kac, mała wydajność w pracy rano, nieusprawiedliwone nie-
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obecności, nietypowe bolesne urazy, wahania nastroju, drażliwość, pocenie 
się, problemy domowe/małżeńskie, izolowanie się, regularne wcześniejsze 
opuszczanie miejsca pracy.

Oznaki wskazujące na uzależnienie się od opioidów: 
Okresy niepokoju, objawy „głodu”- na zmianę z okresami uspokojenia 

(po zażyciu substancji psychotropowej), rozszerzone źrenice (głód opioido-
wy), zwężone źrenice (po zażyciu opioidów), nadmierne pocenie się, nosze-
nie długich rękawów (by ukryć ślady nakłuć), częste wyjścia do toalety (aby 
przyjąć kolejną dawkę), częste, niewyjaśnione nieobecności w godzinach 
pracy, spędzanie w pracy większej ilości czasu, niż to konieczne (dostęp do 
substancji), zgłaszanie się na dodatkowe dyżury, potrzeba korzystania z do-
datkowych przerw w pracy lub gotowość do pracy bez przerwy, zgłaszanie 
się na ochotnika do utylizacji zużytych leków, poszukiwanie pojemników na 
ostre narzędzia/odpady, niedokładne zapisywanie dawek leków lub różnice w 
zapisanej dawce w karcie a dawką podawaną, przepisywanie pacjentom zbyt 
dużych dawek opioidów, testy używanych substancji, wskazujące na ich roz-
cieńczenie, niezwracanie niewykorzystanych leków po zakończeniu leczenia 
pacjenta, pacjenci przyjeżdżający do sali pooperacyjnej z bólami nieadekwat-
nymi do zapisanej dawki podanego opioidu.

Używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych jest jedną ze 
strategii radzenia sobie ze stresem. Spełnia głównie funkcje regulacji stanu 
emocjonalnego, zredukowania napięcia, poprawy nastroju, odprężenia, po-
zwala na zapomnienie o kłopotach. Zalicza się do strategii ucieczkowo-uni-
kowych. Niektóre osoby piją, by obniżyć poziom lęku lub stresu, co może 
prowadzić do nadużycia substancji psychoaktywnych, a w końcu do uzależ-
nienia. Stres psychiczny może przyczyniać się do sięgania po alkohol oraz 
uruchamiać podatność na wpływ alkoholu. Bardzo podobny efekt fizyczny i 
psychiczny daje uzależnienie od barbituranów; często obydwa uzależnienia są 
łączone ze sobą. Osoby żyjące w długotrwałym lęku i stresie często sięgają po 
środki uspokajające i psychotropowe, głównie benzodiazepiny. Dodatkowo 
spożycie substancji psychoaktywnych rośnie wraz z nasileniem sytuacji stre-
sowej. Jak udowodniono, dzieje się tak, ponieważ alkohol i narkotyki mają 
właściwości kompensowania niedoboru endorfin, których poziom spada po 
przeżyciu napięcia.

Szacuje się, że w którymś momencie kariery zawodowej problem uza-
leżnienia dotyka 10-12% lekarzy; odsetek ten jest zbliżony do odsetka właści-
wego dla całej populacji, a nawet nieznacznie wyższy. Zawód lekarza oznacza 
wysoki status społeczny, ale wiąże się także z dużym ryzykiem napiętnowa-
nia i wykluczenia społecznego w razie wyjścia na jaw problemu uzależnienia. 
Groźba izolacji może prowadzić do poważnych konsekwencji, począwszy 
od opóźnienia rozpoznania i wdrożenia terapii, a kończąc na ryzyku śmier-
ci z powodu przedawkowania lub samobójstwa. Spóźnione rozpoznanie jest 
również powodowane obawą niektórych lekarzy, że ujawnienie uzależnienia 
może nie tylko negatywnie wpłynąć na ich autorytet, ale również pozbawić 
ich prawa do wykonywania zawodu, a co za tym idzie, środków do życia. Co 
więcej, rodzina i współpracownicy często wchodzą z chorym w zmowę mil-
czenia, by chronić go przed utratą pracy i dochodów. Dla współpracowników, 



PEŁNOMOCNIK ds. ZDROWIA LEKARZY

– 35 –

którzy mają podejrzenia w kwestii uzależnienia u kolegi, upewnienie się co 
do nich i podjęcie działań może być trudne i krępujące z różnych powodów, 
począwszy od dylematów: „Czy mam prawo mu mówić, jak ma kierować 
własnym życiem?”, po obawę przed procesem sądowym. 

Zdarza się, że lekarz przebywa w miejscu pracy będąc pod wpływem 
nadużywanej substancji, wykazując typowe objawy, jak ataksja czy dyzartria, 
jednak badania wskazują, że z reguły oznaki uzależnienia są znacznie mniej 
widoczne, szczególnie w przypadku uzależnienia od opioidów. Lekarz może 
bez zarzutu wykonywać swoje obowiązki służbowe, a jedynym dostrzegal-
nym dla kolegów sygnałem istniejącego problemu mogą być zmiany w jego 
zachowaniu. Najważniejsza jest ochrona zdrowia pacjentów znajdujących się 
pod opieką uzależnionego lekarza, ale należy też pamiętać, że nadużywanie 
dożylnych opioidów grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi (np. 
obrzękiem mózgu z powodu niedotlenienia w wyniku nieumyślnego prze-
dawkowania), a nawet śmiercią. Dlatego jeśli podejrzewa się uzależnienie u 
lekarza, konieczne jest szybkie potwierdzenie tego podejrzenia i interwen-
cja.

Programy leczenia uzależnień lekarzy oferują terapie opracowane spe-
cjalnie na użytek tej grupy zawodowej. Głównym elementem tego rodzaju 
leczenia jest terapia grupowa. Spotkania w grupie są okazją, aby obserwu-
jąc inne osoby, rozpoznać własne zachowania świadczące o nieprzystoso-
waniu społecznym. Pozwalają także omówić trudności, z którymi spotykają 
się uzależnieni lekarze w miejscu pracy. Jednym z ogniw tego leczenia jak i 
elementem wsparcia może być właśnie środowisko zawodowe. Pełnomocnik 
ds. Zdrowia Lekarzy podjął się między innymi w szerokim zakresie wspie-
rać, pomagać, szukać różnych rozwiązań w zmaganiach lekarzy z problemem 
uzależnień.

* Cytat z książki Ericha Segala „Doktorzy”– Wydawnictwo Albatros, rok 
wydania 2016.

Piśmiennictwo u autora.

O autorze: Dr n. med. Witold Olański, specjalista w zakresie chirurgii dziecię-
cej i medycyny ratunkowej, kierownik SOR w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku, pełni funkcję w białostockiej Okręgowej Izbie Lekarskiej 
Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy, tel. kontaktowy 885-65-60-65.
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Od redakcji: W poprzednim numerze Biuletynu drukowaliśmy fe-
lieton „Emeryturka” Pana Profesora Stanisława Chodynickiego opisujący 
pewne „tarapaty”, które napotykali Seniorzy w Bibliotece Głównej UMB. 
Jesteśmy zachwyceni błyskawiczną i wielce pozytywną reakcją Władz Rek-
torskich Uczelni na ten sygnał. Poniżej w całości publikujemy  list Pana 
Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Marcina Moniuszko, skierowany do 
Okręgowej Izby Lekarskiej, w którym Pan Rektor precyzyjnie wyjaśnia ten 
problem.

Szanowni Państwo,
W majowo-lipcowym wydaniu Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Białymstoku (Rok XXIX, nr 3(122) pojawił się felieton pt. „Emeryturka” 
prof. Stanisława Chodynickiego zawarty w rubryce „Hade Park – Polemiki’, w 
którym poruszony został temat korzystania z Biblioteki Głównej UMB.

Przede wszystkim, jest nam niezmiernie miło, że Biblioteka naszej 
Uczelni stanowi miejsce, w którym możemy gościć wszystkich zainteresowa-
nych jej zbiorami czytelników, zarówno studentów, doktorantów, nauczycie-
li akademickich, a w szczególności byłych, już emerytowanych zasłużonych 
Pracowników. Możliwość goszczenia byłych Pracowników Uczelni w murach 
Biblioteki jest dla nas ogromnym zaszczytem i dowodem niesłabnącej mię-
dzypokoleniowej więzi środowiska Uniwersytetu Medycznego w Białymsto-
ku.

Z wielką troską dbamy o to, aby w repertuarze dostępnych w Bibliotece 
zasobów literaturowych były jak najciekawsze i najbardziej aktualne pozycje. 
O te starsze, najbardziej cenne, unikatowe pojedyncze zbiory troszczymy się 
szczególnie, tak aby mogły one służyć kolejnym, przyszłym czytelnikom.

Taki efekt możemy osiągnąć jedynie poprzez respektowanie zasad 
opracowanych przez Radę Biblioteczną, ujętych w Regulaminie wypożyczeń 
zbiorów w Bibliotece Głównej UMB. W celu ułatwienia dostępu do specja-
listycznej literatury dla wszystkich zainteresowanych, w dniu 9 lipca 2018 r. 
Rektor UMB podpisał znowelizowane Zarządzenie (nr 38/2018), w którym 

KORESPONDENCJA
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przewidziana została możliwość wypożyczeń książek również przez emeryto-
wanych Pracowników. Pragnę jednak zaznaczyć, że skorzystać z tego udogod-
nienia mogą osoby, które są rozliczone ze wszystkich zaległości z Biblioteką. 
Niestety, osób „nierozliczonych” z Biblioteką jest całkiem sporo. Jednocześ-
nie pozwolę sobie przypomnieć, że podobnie jak w  pozostałych bibliotekach 
specjalistycznych z części zbiorów Biblioteki UMB można skorzystać tylko na 
miejscu. Tak więc, nie jesteśmy pod tym względem żadnym wyjątkiem.

W celu sprawnego i przyjemnego korzystania z pozycji dostępnych w 
naszej bibliotece, zapraszam do szczegółowego zapoznania się ze zmianami 
Regulaminu wypożyczania zbiorów w Bibliotece Głównej UMB, który prze-
syłam w załączeniu.

Gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych, niezdecydowanych, 

Z wyrazami szacunku
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Marcin Moniuszko
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Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym 
Zielona Góra, 31 maja - 3 czerwca 2018 roku

Mistrzostwa zgromadziły ponad 120 lekarzy. 
Naszą Izbę reprezentował kol. Zdzisław Hrynkie-
wicz
po zaciętym supertiebreku – co świadczy o trudności 
pojedynku – pokonał dra Marka Pudołkę, znanego 

utytułowanym polskim lekarzem tenisistą z Opola, 
dr. Tomaszem Maziakiem, przegrywając po trwają-
cym ponad 3 godziny  meczu wynikiem 12:14 także 
w supertiebreku. Srebrny medal Mistrzostw Polski to 
kolejny sukces dr. n. med. Zdzisława Hrynkiewicza, 
który od lat zdobywa puchary w tenisie ziemnym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych zwycięstw.
Redakcja

Lekarskie Mistrzostwa w Żeglarstwie
Srebro dla naszych ! 

Białostoccy lekarze wywalczyli srebrny medal podczas Ogólnopol-
skich Mistrzostw Izb Lekarskich w Żeglarstwie w klasie Omega, które od-
były się w dniach 15-17 czerwca 2018 roku w Szczecinie. Był to duży sukces 
doktorów Pawła Pietrusewicza, Michała Dębczyńskiego i Macieja Janicy, 
absolwentów UMB, wynik ich pasji i motywacji do startu w regatach o wy-
sokim poziomie sportowym, w których uczestniczyło wielu doświadczonych 
weteranów żeglarstwa.

Jak zapowiadają nasi medaliści, zdobyte wicemistrzostwo Polski do-
dało im wiatru w żagle i być może stanowi zapowiedź dalszych sukcesów 
białostockich medyków w tym sporcie.

Serdecznie gratulujemy. 
Redakcja

S P O R T
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39. Mistrzostwa Świata Medyków – Malta 2018

W dniach 16-23 czerwca 2018 roku odbyły się kolejne, już 39. Mistrzo-
stwa Świata Medyków (World Medical and Health Games), tym razem na 
śródziemnomorskiej wyspie Malta. Polskę reprezentowała w tym roku nie-
liczna grupa medyków sportowców. Spośród nich największy sukces odnieśli 
siatkarze. W turnieju piłki siatkowej halowej drużyna polskich izb lekarskich 
z Januszem Korfelem (Białystok) oraz Krzysztofem Makuchem i Hubertem 

drużynę z La Valetty. Jest to już szósty  złoty medal kapitana drużyny Janusza 
Korfela (zdjęcie poniżej) w historii tych zawodów. W bardzo silnie obsadzo-
nym turnieju piłki siatkowej plażowej zwyciężyła trójka medyków z Włoch. 
Nasi zawodnicy: Hubert Czerniak, Adam Jarzembowicz i Janusz Korfel, po-
konując drużynę z Niemiec zajęła trzecie miejsce, zdobywając brązowy me-
dal. 

Natomiast w turnieju piłkarskich siódemek drużyna reprezentująca 
OIL w Białymstoku, pod wodzą kapitana Saeida Abdelrazeka zajęła piąte 
miejsce, przegrywając tylko jeden mecz. Królem strzelców turnieju został Pa-
tryk Fabiszewski (Białystok). 

Za rok, już 40-te jubileuszowe zawody odbędą się w Budvie (Czarno-
góra). 

Redakcja
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Choć jeden krok

Alicja Joanna Orłowska

Wyd. Scriptum, Kielce 2018, stron 151, oprawa 
miękka, czarno-białe fotogra�e, ISBN 978-83-
88825-66-8

Jest to wzruszająca opowieść spisana 
przez Panią Alicję Joannę Orłowską, inży-
niera, włókiennika, o Jej życiu podczas któ-
rego przez ponad pół wieku poświęciła się 

opiece nad ciężko chorym synem. Jak pisze na pierwszej stronie, jej syn Le-
szek – „Nigdy nie stanął na swych nogach. Nie uniósł samodzielnie ręki. Nie 
mówił. Jego językiem był wyraz twarzy, płacz, śmiech, krzyk, którym wyrażał 
swoje emocje i powiadamiał nas o narastającym bólu”. Tylko miłość Mat-
ki, Ojca i Rodzeństwa, ich heroiczna postawa, pozwoliła Leszkowi przeżyć 
ponad 52 lata, co stanowi swoisty rekord. W dodatku udało się sprawić, że 
częściej miał uśmiech na twarzy niż płakał.

Książkę muszą przeczytać opiekunowie osób niepełnosprawnych by mimo 
opisu wielkiego nieszczęścia, czerpać z niej optymizm. Jest to także wielce 
pożyteczna lektura dla lekarzy, którzy mogą spojrzeć na swoich pacjentów od 
strony domu i rodziny.

Jest też białostocki odnośnik. W drugiej części opowieści Autorka wiele 
miejsca poświęca sylwetce lekarza, który przez szereg lat z pełnym oddaniem 
leczył Leszka, stosując nowatorskie w tamtych czasach metody w walce o jego 
kręgosłup. Ta pozytywna postać to Doktor Zenon Hakało, ortopeda, absol-
went Akademii Medycznej w Białymstoku z 1963 roku, który stale pozostaje 
w kontaktach ze swoim rokiem studiów, o czym świadczy choćby jego udział 
w tegorocznym Zjeździe Absolwentów opisanym na poprzednich stronach 
Biuletynu.

Książka jest ciekawa, ma głęboką treść, która zmusza do re�eksji i wspa-
niale oddaje cytowane na wstępie motto – „Tylko życie poświęcone innym jest 
warte przeżycia” – Albert Einstein.

Jan Stasiewicz

KSIĄŻKI
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Praca
 
 NZOZ Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy lek. med. Joanna 
Adamska w Suwałkach zatrudni lekarza chcącego specjalizować się w Medy-
cynie Rodzinnej lub Specjalistę Medycyny Rodzinnej.

 Kontakt: 606-255-161 - Joanna Adamska - kierownik Przychodni.

Przypominamy
 Znacznie więcej informacji o możliwościach zatrudnienia w Białym-
stoku i w województwie podlaskim znajdą Koleżanki i Koledzy na tablicach 
ogłoszeń umieszczonych w holu naszej siedziby przy ulicy Świętojańskiej 7.  
 Zapraszamy. 

 Natomiast informacje ogólnopolskie (praca w Polsce i zagranicą, 
szkolenia, lokale itp) są systematycznie przedstawiane w Gazecie Lekarskiej. 
Ponieważ każdy członek Izby Lekarskiej otrzymuje co miesiąc aktualny nu-
mer Gazety na adres domowy, uważamy za niecelowe i nieoszczędne prze-
drukowywanie tych informacji w naszym Biuletynie.

Redakcja

Koleżanki i Koledzy rocznik 1971
 14 grudnia 2018 roku o godzinie 18-ej odbędzie się kolejne spotkanie 
Bożonarodzeniowe w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Białym-
stoku.
 Zgłoszenia przyjmuje kol. Irena Stankiewicz, tel. 668-749-601 do  
3 grudnia 2018 roku. Koszt 70,00 zł - opłata na miejscu.

 Zapraszamy.

Irena Stankiewicz

	
	

	
	

KOMUNIKATY



Biuletyn OIL ROK XXIX, Nr 4(123) 2018 r.

– 42 –

Jako docent w Zakładzie Anatomii Prawidło-
wej AMB była naszym nauczycielem, a równocześnie 
studiowała razem z nami na Wydziale Lekarskim w 
gronie pierwszych absolwentów białostockiej Akade-
mii. Miała niezwykły życiorys człowieka lat wojny i 
powojennych w Polsce i w Szwecji, jak też autora kil-
kunastu książek beletrystycznych. Chcemy Ją przypo-
mnieć w 10 rocznicę pożegnania.

Urodziła się 1 września 1919 roku w Warszawie; 
jak pisała – „było to miasto mojej matki i wielu wcześ-
niejszych pokoleń”. Jej matka ukończyła tu Konserwa-
torium Muzyczne. Jeszcze w wieku szkolnym, Krysty-
na zamieszkała w Lublinie, skąd pochodziła rodzina 

ze strony ojca, lekarza z wrocławskim dyplomem. W Lublinie, w 1937 roku 
otrzymała świadectwo dojrzałości. W następnych latach (1937-1939) studio-
wała antropologię w Bolonii, będąc równocześnie asystentką – wolontariusz-
ką w bolońskim Instytucie Antropologii.

Wojna 1939 roku całkowicie odmieniła życie Krystyny, spotkał ją los 
niezwykle tragiczny. Z rąk okupanta zginęła prawie cała rodzina. Brat po 
aresztowaniu został rozstrzelany przez Niemców. Ojciec, który ze swoją jed-

też ukochana babcia i członkowie dalszej rodziny. Przetrwała tylko matka, 
uratowana przez księdza Michała Dudzińskiego, który umieścił ją u Sióstr 
Betanek w Międzylesiu pod Warszawą.
 Okoliczności okupacyjne sprawiły, że Krystyna zupełnie samotnie 
znalazła się w Garwolinie; w tym czasie zmieniła nazwisko z Mandelbaum 
na Modrzewską. Podjęła też pracę zarobkową – została zatrudniona w Dzia-

WSPOMNIENIE

Docent Krystyna Modrzewska
1919 – 2008

„Powrót do czasu przeszłego”
W 10 rocznicę śmierci

Krystyna Modrzewska
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le Aprowizacji i Rolnictwa w starostwie garwolińskim. Do jej obowiązków 
należała dystrybucja kartek żywnościowych, wypisywanie różnych kwitów i 
zaświadczeń, a także udział przy aprowizacji ludności niemieckiej. Prawdo-
podobnie duże znaczenie przy uzyskaniu tej pracy miała biegła znajomość 
języków obcych, w tym też oczywiście języka niemieckiego.
 Równocześnie działała w konspiracji w strukturach AK obwodu 
garwolińskiego (Gołąb). Pełniąc opisane obowiązki w starostwie, stała się 
ważnym ogniwem w ruchu oporu ze względu na dostęp do tajnych informa-
cji dotyczących na przykład lokalizacji wojska  i innych  struktur okupacyj-
nych.
 W Garwolinie pozostała  do zakończenia wojny, pracując stale w 
siedzibie starostwa, także po wycofaniu się w panice niemieckiego kierow-
nictwa. Wkrótce  spotkała się z matką, obie wróciły do Lublina. Początkowo 
zamieszkały na plebanii kościoła pobernardyńskiego u księdza Dudzińskie-
go,  a następnie w swoim przedwojennym mieszkaniu.
 Kontynuowała przerwane przez wojnę studia antropologiczne roz-
poczęte w Bolonii, kończąc  na UMCS Wydział  Antropologii. Praca magi-
sterska dotyczyła morfologii ucha zewnętrznego, a więc tematyki związanej z 
medycyną,  którą zaczęła równolegle studiować  na Uniwersytecie (zaliczyła 
dwa lata). W czerwcu 1948 roku obroniła  pracę doktorską z zakresu genetyki  
zdobywając stopień doktora nauk przyrodniczych. W 1949 roku objęła sta-
nowisko starszego asystenta w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Poznań-
skiego. W tych latach zmarła w Lublinie jej matka. Została  pochowana na 
Cmentarzu Katolickim przy ul. Lipowej. Córka na nagrobku umieściła napis: 
„Tu leży moja Matka...a moje prochy rozwieje wiatr”.
 Jako „niespokojny duch”,  szukając  stałego  miejsca egzystencji, przy-
jęła w 1950 roku propozycję prof. Tadeusza Kielanowskiego, który organizo-
wał wówczas Akademię Medyczną w Białymstoku i rozpoczęła pracę w no-
woutworzonym Zakładzie Anatomii Prawidłowej AMB. Nie bez znaczenia 
było ukończenie wcześniej w Lublinie dwu lat medycyny. W Białymstoku zo-
stała początkowo adiunktem (miała stopień doktora nauk przyrodniczych), 
a następnie docentem w Zakładzie Anatomii kierowanym przez prof. Tade-
usza Dzierżykray-Rogalskiego, który był znany z zainteresowań,  wiedzy i 
wykształcenia antropologicznego. Gdy białostocka Uczelnia miała już  trzeci 
rok nauki (1952/1953) doc. Modrzewska rozpoczęła równolegle do pracy w 
Zakładzie  studia lekarskie. W stosunku do nas, studentów pierwszego rzutu 
AMB, stała się  więc zarówno  wykładowcą, jak też koleżanką  z roku studiów. 
Dyplom lekarza, nr 21 uzyskała w 1955 roku.
 Otrzymała nakaz pracy do Ośrodka Zdrowia w Orli. Ponieważ ze 
względu na dotychczasowy dorobek naukowo-dydaktyczny i zainteresowa-
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nia antropologiczne praca lekarza wiejskiego jej nie satysfakcjonowała, wró-
ciła  do Lublina, jak pisała: „Z tytułem  docenta, dyplomem lekarza, sporym 
dorobkiem piśmienniczym i dużym doświadczeniem dydaktycznym”. W tym 
czasie rozwinęła szeroką działalność naukową, odnosząc liczne sukcesy. Tak 
trwało do pamiętnego 1968 roku, gdy z powodów politycznych utraciła moż-
liwość dotychczasowej pracy. W 1971 roku została zmuszona do emigracji, 
wybrała Szwecję,  chociaż kierowano ją do Izraela.
 Kolejny raz rozpoczynała pracę naukową, tym razem w Instytucie 
Genetyki Klinicznej Uniwersytetu w Uppsali. Szybko zdobyła renomę kom-
petentnego naukowca. W 1980 roku uzyskała stopień doktora nauk medycz-
nych, a po roku – doktora habilitowanego. Wykazywała dużą aktywność 
uczestnicząc z referatami w szeregu zjazdów w różnych krajach, jak też ogła-
szając liczne publikacje. W 1985 roku przeszła na emeryturę.
 Poza działalnością zawodową była autorką kilkunastu książek bele-
trystycznych. Talent pisarski ujawniła jeszcze w Polsce. W 1964 roku zdobyła 
nagrodę za pamiętniki; początkowo pisała  pod pseudonimem „Adam Struś”. 
Oto kilka tytułów  jej późniejszych  książek: „Rok w miasteczku”, „Na tyłach 
Armii Krajowej”, „Trzy razy Lublin”,  „Na krawędzi chaosu”, „Zabłąkani w 
rzeczywistości”. Już  same tytuły książek świadczą o stałym nawiązywaniu do 
problemów polskich. Były też  dowodem trwałych związków uczuciowych z 
Ojczyzną.
 Po przemianach politycznych, gdy mogła już przyjechać do Kra-
ju skorzystała z naszego zaproszenia, przybyła na Zjazd Pierwszych Absol-
wentów AMB w 1995 roku. Była bardzo wzruszona. Wcześniej, w 1989 roku 
uczestniczyła w uroczystościach poświęcenia sztandaru żołnierzy AK obwo-
du „Gołąb” w Garwolinie. Przyznawała  się do tęsknoty za Krajem, stworzyła 
motto: „Tęsknota jest jak malaria...Skoro zostało się nią dotkniętym powraca 
napadami”. Myślała o ewentualnym powrocie do Polski. Dowiadywała się o 
możliwość zamieszkania w Domu Seniora białostockiej Izby Lekarskiej w Tu-
rośni  Kościelnej.  Ostatecznie pozostała  w Szwecji.
 Zmarła  27 sierpnia 2008 roku w wieku 89 lat. Prosiła by po śmierci 
ciało jej poddać kremacji, a urnę z prochami zatopić w morzu. Pisała  - „Stanę 
się tym czym przeznaczone mi było stać się bardzo dawno temu – prochem, 
popiołem i dymem.”
 Nieliczni już pierwsi absolwenci Wydziału  Lekarskiego AMB uwa-
żali  za swój obowiązek  przypomnieć  środowisku lekarskiemu Podlasia nie-
zwykłe  losy i osiągnięcia naszej koleżanki  Docent Krystyny Modrzewskiej. 
Czynimy to w dziesiątą  rocznicę pożegnania.

Teresa Kurowska-Dąbrowska 
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Profesor dr hab. 
Janina Moniuszko-Jakoniuk

1943 - 2018

W czerwcu 2018 roku z wielkim żalem pożegnaliśmy Panią Profesor 
Janinę Moniuszko-Jakoniuk, wieloletniego kierownika Zakładu Toksyko-
logii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wybitnego naukowca i na-
uczyciela akademickiego, a przede wszystkim WIELKIEGO CZŁOWIEKA.  

Profesor Janina Moniuszko-Jakoniuk urodziła się w 1943 roku w Bia-
łymstoku. W 1966 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku. W latach 1966 - 1983 pracowała w Zakładzie 
Farmakologii, a następnie w latach 1983 - 2008 pełniła funkcję Kierowni-
ka Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W roku 
1990 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1993 tytuł profeso-
ra zwyczajnego. Posiadała specjalizację z pediatrii, farmakologii klinicznej i 
toksykologii.

Profesor Janina Moniuszko-Jakoniuk była autorem i współautorem 
568 publikacji z zakresu farmakologii, farmakologii klinicznej i toksykologii. 
Prowadziła badania z dziedziny toksykologii u ludzi narażonych środowi-
skowo na substancje toksyczne, w tym dzieci, jak również badania na zwie-
rzętach doświadczalnych. Była wielokrotnie nagradzana za pracę naukową. 
Otrzymała 6 nagród Ministra Zdrowia, 2 nagrody Polskiej Akademii Nauk i 
kilkanaście nagród Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Pani Profesor nauczała toksykologii studentów Wydziału Farmaceu-
tycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydziału Lekarskiego z 
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Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wy-
działu Nauk o Zdrowiu oraz prowadziła zajęcia fakultatywne i szkolenia po-
dyplomowe. Była promotorem ponad 100 prac magisterskich, 16 prac dok-
torskich i opiekunem 10 prac habilitacyjnych oraz kierownikiem specjalizacji 
z dziedziny toksykologii 8 osób. Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała 4 Na-
grody Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku.

Profesor Janina Moniuszko-Jakoniuk aktywnie uczestniczyła w pra-
cach Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i 
Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, którego 
była założycielką i wieloletnią przewodniczącą. W 1990 roku uchwałą Zarzą-
du Głównego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego została powołana 
na eksperta w zakresie toksykologii środowiska i żywności, a od 1993 roku 
na eksperta Komisji Toksykologicznej Rady Sanitarno-Epidemiologicznej 
MZiOS. Była Prezesem Fundacji „Życie w zdrowiu” oraz przewodniczącą 
Rady Organizacji i Instytucji na Rzecz Edukacji Ekologicznej Regionu Pół-
nocno-Wschodniej Polski.

Profesor Janina Moniuszko-Jakoniuk za swoją działalność otrzymała 
odznaczenia państwowe: Odznakę „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, 
Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Profesor była aktywna nie tylko zawodowo, ale również społecz-
nie, a po przejściu na emeryturę w 2008 roku jeszcze bardziej zaangażowała 
się w działalność społeczną. Była osobą serdeczną i życzliwą. Cechowała Ją 
duża wrażliwość na problemy drugiego człowieka i troska o współpracowni-
ków. Zawsze można było liczyć na Jej bezinteresowną pomoc. 

Zmarła 25 czerwca 2018 roku. Została pochowana na Cmentarzu Far-
nym w Białymstoku. 

Pozostawiła w głębokim żalu Rodzinę, przyjaciół i współpracowników 
oraz duży smutek w środowisku polskich toksykologów. Pani Profesor pozo-
stanie w pamięci współpracowników i wychowanków jako osoba  o szerokiej  
wiedzy zawodowej, życzliwa i otwarta na ich problemy, nie tylko zawodowe.

Prof. dr hab. Małgorzata M. Brzóska
Kierownik Zakładu Toksykologii UMB 
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Profesor dr hab.  
Franciszek Rogowski

1941 – 2018

W dniu 27 sierpnia 2018 roku z wielkim żalem i zadumą pożegnali-
śmy Profesora dr. hab. Franciszka Rogowskiego, zasłużonego nauczyciela 
akademickiego, naukowca i specjalistę w zakresie medycyny nuklearnej, 
którą tworzył i rozwijał na Podlasiu. Był naszym oddanym przyjacielem, 
człowiekiem niezwykle prawym i życzliwym.

Urodził się 16 października 1941 roku w Lizie Starej w dawnym powie-
cie łapskim. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1958 roku w Łapach; w latach 
1958-1964 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku. Pracując po dyplomie w macierzystej Uczelni przebył pełną drogę 
zawodową pracownika naukowo-dydaktycznego, od asystenta do profesora. 
W 1970 roku obronił pracę doktorską, w 1987 roku został doktorem habilito-
wanym; w 1997 roku otrzymał tytuł profesora. W latach 1993-1996 zasiadał 
w Senacie AMB, zaś w okresie 1999-2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku.

Był specjalistą I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1972), a 
przede wszystkim – specjalistą i wielkim znawcą medycyny nuklearnej (spec. 
II stopnia uzyskał w 1976 roku). Tworzył od podstaw tą dziedzinę w Uczelni 
oraz na Podlasiu, kierując najpierw Pracownią Izotopową PSK w Białymsto-
ku (1979-1988), a następnie – do emerytury – Zakładem Medycyny Nukle-
arnej AMB. Równoczesnie, w latach 1980-1986 był kierownikiem Pracowni 
Medycyny Nuklearnej Onkologicznego ZOZ-u w Białymstoku.

Stale prowadził aktywną działalność naukową, której wynikiem było 
ok. 250 publikacji. Wypromował ośmiu doktorów nauk medycznech oraz 
wychował licznych specjalistów w zakresie medycyny nuklearnej.
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Jego zainteresowania i osiągnięcia naukowo-badawcze głównie obej-
mowały: 

- zastosowanie metod medycyny nuklearnej do badań nad patofizjolo-
gią niekardiogennych obrzęków płuc u ludzi i na modelach doświad-
czalnych;

- badania chorób endokrynnych (patologii tarczycy, cykrzycy) za po-
mocą metod nuklearnych;

- ocenę zmian biochemicznych w komórkach białaczkowych z zasto-
sowaniem technik radioizotopowych.

Uczestniczył w pracach szeregu towarzystw naukowych, w niektórych 
pełniąc odpowiedzialne funkcje. Był członkiem założycielem Polskiego Towa-
rzystwa Fizyki Medycznej i prezesem Oddziału Białostockiego (1974-1977), 
jak też Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej – członkiem Zarządu 
od 1995 roku; działał w Polskim Towarzystwie Farmakologicznym i Polskim 
Towarzystwie Lekarskim. Należał do towarzystw międzynarodowych – Eu-
rop. Ass. of Nuclear Medicine (od 1984 roku), Europ. Respiratory Soc. (od 
1986 roku). W latach 90-tych był członkiem komitetów redakcyjnych Prob-
lemów Medycyny Nuklearnej oraz Nuclear Medicine Review.

W stan spoczynku przeszedł w 2012 roku. Będąc na emeryturze brał 
udział w działalności Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej 
RadyLekarskiej, uczestnicząc w spotkaniach integracyjnych i wycieczkach, 
które dokumentował fotograficznie. Jego hobby to literatura piękna, muzyka 
klasyczna, a w ostatnich latach – turystyka.

Zmarł nieoczekiwanie 27 sierpnia 2018 roku; został pochowany na 
Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

Był człowiekiem niezwykle skromnym, zrównoważonym i pogodnym. 
Swoje znaczące sukcesy zawodowe i naukowe zawdzięczał wielkiej pracowi-
tości i konsekwencji w działaniu. Zapisał piękną kartę w historii podlaskiej 
medycyny nuklearnej.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
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Dr n. med. Andrzej Włodarczyk
1952 – 2018

Środowisko lekarskie Podlasia z głębokim ża-
lem przyjęło niespodziewaną i jakże smutną wiado-
mość o śmierci naszego Przyjaciela Doktora Andrze-
ja Witolda Włodarczyka. Był wybitnym lekarzem, 
społecznikiem, organizatorem ochrony zdrowia, a 
przede wszystkim wspaniałym człowiekiem.

Urodził się 13 listopada 1952 roku w Warszawie. Tu studiował na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Medycznej, który ukończył w 1979 roku. Jako 
swoją specjalność wybrał chirurgię, uzyskał oba stopnie specjalizacji (1982, 
1988) oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych (1988). Ukończył też 
Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. 
Pracował jako chirurg oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w warszawskich 
szpitalach – Śródmiejskim, Bródnowskim i w CMKP. Mając niezaprzeczalne 
uzdolnienia organizacyjne pełnił różne funkcje kierownicze, między inny-
mi dyrektora Instytutu Reumatologii oraz dwukrotnie podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Zdrowia. W ostatnich latach pracował w Olsztynie, gdzie był 
między innymi dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

My pamiętamy jednak Kolegę Andrzeja Włodarczyka przede wszyst-
skim jako wieloletniego działacza Samorządu Lekarskiego, w którym pełnił 
niezwykle ważne funkcje wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i przez kilka 
kadencji prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. W pracy na rzecz 
rozwoju izb lekarskich położył wielkie zasługi, zawsze zadziwiał konsekwen-
cją i rozmachem w swoich działaniach, odznaczał się pracowitością i kole-
żeńskością.

Z Białostocką Izbą Lekarską łączyły Go szczególne stosunki; zawsze 
pamiętał, że przed laty była wspólna Izba Warszawsko-Białostocka. W 2004 
roku współorganizował w Białowieży wspólne posiedzenie obu ORL by od-
nowić przedwojenne tradycje.

Niezwykle bolesne jest przedwczesne pożegnanie tak wybitnego Przy-
jaciela, który zapisał niezwykłą i piękną kartę w historii Samorządu Lekar-
skiego w Polsce.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
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EPITAFIA

 Od redakcji: W poprzednim numerze Biuletynu 
(nr 122, 2018) na str. 47 popełniliśmy poważny błąd w 
nazwisku zmarłej Koleżanki dr Ireny Rafałowicz.
 Z dużym poczuciem winy przepraszamy autorkę 
tekstu Panią Doktor Joannę Fiedorowicz, jak też Ro-
dzinę i Przyjaciół Zmarłej. Drukujemy poniżej pra-

naszą Koleżankę, którą pożegnaliśmy.

Irena Rafałowicz
1951 - 2018

Z domu Ciuruk, urodziła się 5 stycznia 1951 roku w Ostrowiu koło 
Dąbrowy Białostockiej. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące 
ukończyła w Dąbrowie uzyskując świadectwo dojrzałości w 1968 roku. 
W latach 1968-1974 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Białymstoku. Na staż podyplomowy została skierowana do 
Szpitala w Sokółce – z tym miastem i z Podlasiem związała się do końca 
kariery zawodowej.

Została pediatrą; specjalizację uzyskała w 1980 roku. Była zastępcą 
ordynatora w Oddziale Noworodków, pracowała też w Poradni Dziecię-
cej i pełniła dyżury szpitalne oraz w Pogotowiu Ratunkowym.

W 1977 roku wyszła za mąż, miała czwórkę wspaniałych dzieci.
Koledzy cenili Ją za sumienność, pracowitość, empatię, humor, 

życzliwość. Kochali Ją współpracownicy i pacjenci. Swój czas dzieliła 
między pracą lekarską i rodziną. Nieliczne wolne chwile poświęcała lite-
raturze i historii.

Swoją ciężką, śmiertelną chorobę znosiła z wielką godnością. Po-
żegnała nas przedwcześnie, w dniu 14 lutego 2018 roku w wieku 67 lat. 
Pogrążyła w głębokim smutku rodzinę, znajomych i pacjentów.

Spoczęła na cmentarzu w Dąbrowie Białostockiej wśród członków 
rodziny.

Zwykła mawiać – tyle człowieka, ile pamięci o nim.
Irenko, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

W imieniu sokólskich pediatrów
Joanna Fiedorowicz
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Maria Dubowicka – Gabryelewicz
1929 – 2018

Z domu Dubowicka – Teul urodziła się 16 września 
1929 roku w Białymstoku w rodzinie inteligenckiej. Szko-
łę Powszechną ukończyła w Augustowie, w czasie wojny 
uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Maturę zdała kończąc 
Gimnazjum Ogólnokształcące w Białymstoku w 1948 roku. 

W tym też roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Łodzi, które ukończyła w 1953 roku. W latach 1951-1953 pracowała jako p.o. 
lekarza w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Białymstoku. Od 1953 roku zo-
stała zatrudniona jako asystent w II Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Bia-
łymstoku, kierowanej przez prof. Jakuba Chlebowskiego. Pod jego kierunkiem 
pracowała do chwili wyjazdu Profesora z Białegostoku w 1968 roku.

W tym czasie uzyskała I (1956) i II (1960) stopień specjalizacji w zakresie 
chorób wewnętrznych, obroniła też pracę doktorską pt. „Zachowanie się niektó-
rych wskaźników lipidowych po stosowaniu kwasu adenozynotrójfosforowego” 
(promotor – prof. J. Chlebowski).

Należała do czołowych pracowników Kliniki, zarówno jako lekarz, na-
ukowiec, a zwłaszcza dydaktyk. Z pasją szkoliła studentów i lekarzy, była kie-
rownikiem specjalizacji wielu z nich, Jej dorobek naukowy liczył wówczas kil-
kanaście artykułów, które pisała z wielką łatwością. Tematyka dotyczyła głównie 
zagadnień gastroenterologicznych, endokrynologicznych i zaburzeń metaboli-
zmu.

W 1955 roku wyszła za mąż za kolegę z Kliniki, dr. Antoniego Gabrye-
lewicza (1928-2010), późniejszego profesora i wieloletniego Kierownika Kliniki 
Gastroenterologii AMB; z tą Kliniką i jej Zespołem dr med. Maria Dubowicka-
Gabryelewicz była zawsze ściśle związana, uczestnicząc w życiu i sukcesach Kli-
niki.

W latach 1964-1992 pracowała w Zakładzie Fizykoterapii w Państwowym 
Szpitalu Klinicznym AMB, będąc przez długie lata kierownikiem Zakładu, który 
reprezentował wysoki poziom leczniczy. Równocześnie pracowała w lecznictwie 
otwartym ciesząc się wielkim uznaniem u pacjentów.

Miała syna (obecnie profesora medycyny), dwóch wnuków i jednego 
prawnuka. Jej pozazawodowe hobby to wszechstronne zainteresowania sztuką i 
literaturą, a także politologią. Reprezentowała najwyższy poziom etyczny.

Zmarła nagle w dniu 24 maja 2018 roku, wzbudzając wielki żal Rodziny, 
bardzo licznych przyjaciół, byłych współpracowników  oraz pacjentów. Spoczęła 
na Cmentarzu Farnym w Białymstoku u boku swego Męża.

Prof. Wiktor Łaszewicz
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Wanda Irena Jadwiszczak
1930 – 2018

Urodziła się 1 października 1930 roku w Proboszczowicach. Li-
ceum Ogólnokształcące ukończyła w Sieradzu. Studia na Wydziale Le-
karskim Akademii Medycznej w Poznaniu odbyła w latach 1952 – 1959. 
Następnie pracowała (1959-1963) w Szpitalu Rejonowym oraz Miejskim 
Ośrodku Zdrowia w Opalenicy (woj. wielkopolskie). W 1963 roku zosta-
ła zatrudniona w Przychodni Medycyny Pracy w Zakładach Przemysłu 
Metalowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, gdzie pracowała do 
1988 roku. Uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie medycyny przemy-
słowej. Przebyła dwa udary mózgu; w 1988 roku przyznano jej II grupę 
Inwalidzką.

Była lekarzem zawsze pogodnym, życzliwym w stosunku do pa-
cjentów i współpracowników, reprezentowała wysoką etykę zawodową, 
kochała góry, teatr i operę. W 2009 roku, ze względu na konieczność 
opieki, zamieszkała z rodziną brata w Grabówce (gm. Supraśl) k. Białego-
stoku; została członkiem Białostockiej Izby Lekarskiej.

Po kolejnym udarze mózgu zmarła 14 lipca 2018 roku, została po-
chowana na Cmentarzu Komunalnym w Białymstoku. Pozostawiła nas w 

Bratowa z rodziną



EPITAFIA 

– 53 –

Anna Siebiesiewicz – Krutel
1939 – 2017

Jest taka cierpienia granica
za którą się uśmiech pogodny zaczyna

Czesław Miłosz

Urodziła się 15 lutego 1939 roku we wsi Widowo (pow. Bielsk 
Podlaski). W Bielsku Podlaskim ukończyła szkołę powszechną i Liceum 
Ogólnokształcące. W 1957 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Białymstoku; dyplom lekarza otrzymała  
3 grudnia 1963 roku. Staż podyplomowy odbyła w Hajnówce, tam też zo-
stała zatrudniona w oddziale zakaźnym. Pracując w szpitalu w 1969 roku 
uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie chorób zakaźnych, w 1978 roku 
– II stopień. Miała też specjalizację z epidemiologii.

W latach 1971-1987 pełniła obowiązki dyrektora Terenowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, będąc też od 1978 roku ordynatorem od-
działu zakaźnego w hajnowskim szpitalu. W latach 1987-1990 pracowała 
na kontrakcie w Libii w polskim zespole medycznym w Zliten. Po zakoń-
czeniu kontraktu wróciła do pracy w Terenowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej, zaś od maja 1991 roku została zatrudniona w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Narwi.

Po przejściu na emeryturę, w latach 2000-2003 pracowała w am-
bulatorium MSW, pełniąc dodatkowo dyżury w Pogotowiu Ratunkowym 
i w Szpitalu. Po reformie systemowej, gdy rozwiązano ambulatorium 
MSW, wraz ze „swoimi” pacjentami przeszła do pracy w NZOZ „Haj-
med”, w którym działała do ostatnich chwil życia, służąc pacjentom jako 
lekarz rodzinny.

Przez kilkanaście lat bohatersko zmagała się z ciężką chorobą, 
zadziwiając spokojem i pogodą ducha. Pracowała, mówiąc że to praca 
utrzymuje ją przy życiu.

Zmarła 2 stycznia 2017 roku, została pochowana obok męża na 
cmentarzu prawosławnym w Hajnówce. Pozostawiła w wielkim żalu cór-
ki Monikę i Martę oraz wnuczkę Ninę.

Zawsze reprezentowała wzorową postawę etyczną, wielką empatię 
do otoczenia i pacjentów, koleżeńskość w stosunku do współpracowni-
ków.

Odpoczywaj w pokoju Aniu.
Jadwiga Nachiło
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Roman Wacław Szczypiński
1943 – 2018

Urodził się 28 września 1943 roku w Mierżawiączce pow. Ryki. 
Dzieciństwo spędził w Kowalewie Pomorskim. IV Liceum Ogólnokształ-
cące ukończył w 1961 roku w Toruniu. W latach 1961-1967 studiował na 
Wydziale lekarskimAkademii Medycznej w Gdańsku. Po okresie pracy 
w Ośrodku Zdrowia w Przerośli (1967-1970) na stałe związał się z Od-
działem Chirurgicznym najpierw Szpitala Powiatowego, a później Woje-
wódzkiego w Suwałkach. Przeszedł pełną drogę zawodową, od asystenta 
do ordynatora; w międzyczasie (1973-1975) odbył służbę wojskową. W 
1975 roku osiągnął I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii, w 1984 
roku - II stopień. „Żeby być artystą w chirurgii, trzeba mieć swoją muzę” 
– tą Muzą była jego małżonka, Pani Doktor Mirka, lekarz stomatolog; był 
dumny z dwojga dzieci Ani i Michała.

W latach 1975-1986 był kierownikiem działu pomocy doraźnej 
suwalskiego szpitala. W następnych latach pełnił funkcję najpierw za-
stępcy dyrektora, a od 1986 roku – dyrektora Szpitala Wojewódzkiego 
w Suwałkach. Od 1990 roku, aż do przejścia na emeryturę w 2008 roku, 
„dowodził” suwalską chirurgią jako ordynator Oddziału. Zmarł 13 lipca 
2018 roku.

Jakim był dyrektorem, ordynatorem, chirurgiem, człowiekiem?
Słynął z niesamowitej dynamiki i zdecydowania. Jednocześnie 

kierownicze funkcje sprawował bardzo przyjaźnie w stosunku do ludzi 
mu podległych, jak i całego Szpitala. Był wspaniałym ordynatorem – na 
wszystkie szkolenia mogliśmy jeździć do woli i dążyć do specjalizacji. 
Chirurgiem – doskonałym. Operował szybko, pewnie. Podglądanie jego 
operacji było najlepszym przekazem chirurgii dla młodszych. Instrumen-
tariuszki kochały Go za sztukę chirurgiczną, za celny zawsze żart, nawet 
jeśli ich dotyczył.

Kochał chirurgię, rodzinę, przyrodę, wykazywał wielką wrażli-
wość, a był przecież Twardym Człowiekiem. Mistrz nas opuścił – odszedł 
do zastępu bliskich nam chirurgów – Zalewskiego, Klepackiego, Kani-
gowskiego, a ostatnio także gdańskiego Wajdy.

Henryk Usowicz
wdzięczny wychowanek Mistrza
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Maria Józefa Szuchnicka-Fiedorczyk
1931 – 2018

Urodziła się 4 lipca 1931 roku w Czarnej Biało-
stockiej. Pochodziła z rodziny, w której jej przodkowie 
byli uczestnikami powstania styczniowego, zaś ojciec 
Józef walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
roku.

Pierwszy kontakt z białostocką służbą zdrowia Marysia miała jesz-
cze przed wojną, gdy w wieku pięciu lat przeszła zabieg operacyjny wyko-
nany przez słynnego prof. Konrada Fiedorowicza.

Okres szkolny przypadł na czas wojny, część edukacji odbywała 
się na tajnych kompletach w rodzinnym Wasilkowie. W 1950 roku zda-
ła maturę w Liceum Żeńskim w Białymstoku. Zamierzała podjąć studia 
lekarskie, ale „złe” pochodzenie społeczne spowodowało, że rozpoczęła 
naukę w dwuletniej Szkole Felczerskiej, którą ukończyła w 1953 roku z 
wynikiem bardzo dobrym. W 1955 roku rozpoczęła studia lekarskie w 
AMB.

Po uzyskaniu dyplomu w 1961 roku pracowała w placówkach bia-
łostockiej dermatologii; w tym w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycz-
nych AMB. W 1964 roku uzyskała specjalizację I stopnia, a w 1968 roku 
II stopień w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Już w 1955 roku była 
współautorem ważnej pracy nt. badań doświadczalnych nad leczeniem 
kiły. Jej podstawowym miejscem pracy była Miejska Poradnia Dermato-
logiczna, w której pracowała aż do przejścia na emeryturę w 1991 roku. 
W ostatnich latach pracy zajmowała się dermatologią dziecięcą, oddając 
się z pasją młodym pacjentom. Była ponadto zatrudniona w dodatko-
wych miejscach pracy – jako dermatolog dojeżdżała do Siemiatycz, póź-
niej (lata 90-te) do Wysokiego Mazowieckiego. Pracowała też w Areszcie 
Śledczym oraz w Więzieniu w Białymstoku. Pracę musiała zakończyć w 
wieku 80 lat z powodu pogorszenia stanu zdrowia.

Była osobą nadzwyczaj skromną, uczynną i przyjazną ludziom; 
imponowała wyszukaną elegancją.

Jej mężem był Janusz Fiedorczyk, laryngolog pracujący w zakre-
sie medycyny pracy, zmarły w 2013 roku. Pozostawiła dwoje dzieci: syn 
Piotr jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i pracuje w UwB; cór-
ka Magdalena, też prawnik, mieszka w USA.

Maria Szuchnicka-Fiedorczyk zmarła 26 sierpnia 2018 roku w 
Białymstoku, została pochowana na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim w 
Wasilkowie.

dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. Bożena Chodynicka
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 Od redakcji: W związku z uzyskaniem nowych informacji, które uzu-
pełniają listę strat osobowych lekarzy w książce dr. n. med. Józefa Krętowskiego 
pt. „Ich pamięci ... Straty osobowe lekarzy na Kresach Rzeczypospolitej w la-
tach drugiej wojny światowej”, na prośbę autora przedstawiamy je w poniż-
szym aneksie. O książce pisaliśmy w poprzednim Biuletynie (2018, nr 122, str. 
39-40).

Józef Krętowski

Aneks
do książki . „Ich pamięci... Straty osobowe lekarzy na Kresach Rzeczypospo-
litej w latach drugiej wojny światowej”

• Włodzimierz Bernasiewicz, ur. 1901, dypl. lek. 1929, Białystok, psychiatra 
aresztowany przez NKWD zginął w białostockim więzieniu (inf. uzyskana 
od dr. T. Borowskiego).

• Mojżesz Mordusz Kacnelson, ur. 1886, dypl. lek. 1913, Białystok, zmarł w 
getcie białostockim w  1942 roku (wg akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku, 
t. II, str. 186).

• Kazimierz Ptaszyński, ur. 1908, dypl. lek. 1937, Hajnówka, rozstrzelany 
wraz z rodziną (żona w ciąży i kilkuletnia córka) przez Niemców w 1943 
roku za współpracę z partyzantami (biogram w Zeszytach Hist. OIL w Bia-
łymstoku, 2017, nr 19).

• Izrael Rosenberg, ur. 1883, dypl. lek. 1910, Białystok, zginął w 1943 roku 
podczas likwidacji getta w Białymstoku (wg akt Sądu Grodzkiego w Bia-
łymstoku, t. II, str. 333).

• Hersz Wajnberg, ur. 1890, dypl. lek. 1918, Białystok, zginął w 1943 roku 
podczas likwidacji getta w Białymstoku (wg akt Sądu Grodzkiego w Bia-
łymstoku, t. II, str. 403).

• Antoni Wieczorek, ur. 1889, dypl. lek. 1923, Białystok – Warszawa, zginął w 
Lesie Katyńskim w 1940 roku (wg Słownik Biograficzny Lekarzy i Farma-
ceutów Ofiar II Wojny Światowej, Wrocław, 1997, str. 449-450).
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