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Koleżankom i Kolegom, 
członkom 

Samorządu Lekarskiego i ich Rodzinom
wszelkich pomyślności  i sukcesów

w Nowym 2019 Roku 

życzy

Prezes Dr n. med. Henryk Grzesiak

Boże Narodzenie 2018

Święta grudniowe, nasze zimowe
czekane przez dorosłych i dzieci
czas podarunków, duchowej odnowy
gdy pierwsza gwiazdka zaświeci.

I błysnęła nam Gwiazda nadziei
na życzliwość i zgodę przy stole.
Niech opłatek nas łączy, nie dzieli
bośmy wszyscy tym samym narodem.

Waldemar Nowak
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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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Profesor Julian Juliusz Szymański
1870 - 1958

urodził się 10 maja 1870 roku w Kielcach. Ojciec, Konstanty Szymań-
ski oraz matka, Julia z d. Pociejko, mieli majątek ziemski w okolicach Mińska 
Litewskiego. Julian był najstarszy spośród pięciorga rodzeństwa. Ojciec, po 
śmierci żony i powtórnym ożenku z Zofią Kononowiczówną sprzedał mają-
tek i zamieszkał w Mińsku, gdzie został dyrektorem Banku Ziemskiego.

Julian w 1890 roku ukończył mińskie gimnazjum i podjął studia na 
Wydziale Lekarskim uniwersytetu w Kijowie. Był studentem aktywnym spo-
łecznie, należał do polskiej korporacji studenckiej, a także działał w kółkach 
konspiracyjno-lewicowych. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1896 roku. 
Jako lekarz rozpoczął pracę w marynarce handlowej we Władywostoku; po 
roku wrócił do Kijowa, gdzie pracował jako asystent w klinice okulistycznej. 
Wkrótce jednak odezwała się pasja podróżnicza – po paru latach wyjechał na 
Daleki Wschód i podjął pracę okulisty w Charbinie przy budowanej wówczas 
Kolei Wschodniochińskiej. Brał udział między innymi w interesującej ekspe-
dycji naukowej na Kamczatkę by badać występujący tam trąd.

W latach 1902-1904 przebywał w Wiedniu i Paryżu, gdzie pogłębiał 
wiedzę okulistyczną. Był asystentem u słynnego w Paryżu i na świecie profe-
sora Ksawerego Gałęzowskiego. Wybuch wojny japońsko-rosyjskiej w 1904 
roku przerwał mu edukację, bowiem Julian Szymański został powołany do 
armii rosyjskiej, służył jako lekarz okrętowy marynarki wojennej we Włady-
wostoku. Podczas rewolucji 1905 roku z powodu współpracy z Radą Dele-
gatów Żołnierskich znalazł się w sytuacji zagrażającej życiu, musiał uciekać 
przez Japonię do Stanów Zjednoczonych.

Zamieszkał w Chicago, gdzie rozpoczął działalność lekarską. Poza 
praktyką prywatną pracował jako docent okulistyki w Rush Medical College. 
Należał do American Medical Association oraz American Academy of Ophtal-
mology and Otolaryngology, był też sekretarzem Pol. Tow. Lekarskiego w Chi-
cago. Równolegle do pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu spo-
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łecznym amerykańskiej Polonii. Był współwydawcą „Dziennika Ludowego” 
w Chicago, pisma o lewicowym zabarwieniu. Należał do Komitetu Obrony 
Narodowej w uSA, jak też Związku Narodowego Polskiego.

W 1911 roku ożenił się z Kazimierą z d. Wałukiewicz i wkrótce, z po-
wodów nieznanych, przeniósł się do Brazylii. Zamieszkał w Araucarii w sta-
nie Parana. Pracował głównie w Kurytybie, był profesorem i kierownikiem 
Kliniki Okulistycznej uniwersytetu Parańskiego. Wśród szeregu publikacji w 
języku portugalskim wyróżnia się pierwszy brazylijski podręcznik okulistyki, 
który wydał w Kurytybie w 1920 roku po portugalsku i w języku polskim 
(pod tytułem „Okulistyka w skróceniu”); nakład polski skierował głównie do 
wyzwolonego kraju by podręcznik służył polskim studentom. Jak pisał we 
wstępie – „jest to spełnienie moralnego obowiązku wobec Ojczyzny i przyłoże-
nie cegiełki do gmachu polskiej nauki”. 

Prowadził działalność społeczną w ramach Polonii brazylijskiej, biorąc 
udział w budowie Domu Polskiego w Araucarii. W czasie I wojny światowej 
działał w Komitecie Obrony Narodowej w Brazylii, występował też w obro-
nie szkół polskich. Był bliskim współpracownikiem znanego działacza polo-
nijnego Szymona Kossobudzkiego, który pozostawał w stałych kontaktach z 
Józefem Piłsudskim.

Na początku lat dwudziestych wrócił do Polski i przez krótki czas 
mieszkał w Warszawie. uczestniczył w pierwszym Zjeździe Okulistów Pol-
skich (1921), był też członkiem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. W 
1922 roku został profesorem i kierownikiem Kliniki Okulistycznej uSB w 
Wilnie, która w krótkim czasie stała się ośrodkiem na wysokim europejskim 
poziomie. W latach 1922-1928 prof. Szymański prowadził niezwykle aktywną 
działalność zawodową i naukową, specjalizując się wraz z zespołem w lecze-
niu jaglicy oraz jaskry. Miał liczne publikacje, wśród nich szczególnie cenne 
atlasy okulistyczne, wygłaszał dziesiątki referatów na zjazdach krajowych i 
zagranicznych. Otrzymał honorowy doktorat uniwersytetu Narodowego w 
Tartu (Estonia).

W zakresie działalności społeczno-politycznej należał do Bezpartyjne-
go Bloku Współpracy z Rządem, był blisko związany z Marszałkiem Józefem 
Piłsudskim. Z ramienia BBWR w 1928 roku został senatorem RP, a następnie 
marszałkiem Senatu (1928-1930). Prezydent Ignacy Mościcki powierzył mu 
nawet misję tworzenia nowego rządu w czasie kryzysu rządowego w 1930 
roku, jednak misja ta zakończyła się niepowodzeniem. Wg współczesnych, 
wielka otwartość i prostolinijność charakteru profesora nie pozwalała mu na 
skuteczność w polityce. 
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Po zakończeniu kadencji Senatu w 1930 roku wrócił do Wilna; tu kie-
rował kliniką do emerytury w 1935 roku. Niezwykle uroczyście obchodzono 
wówczas 40-lecie pracy lekarskiej prof. Szymańskiego – otrzymał tytuł hono-
rowego profesora uSB. Przeniósł się do Warszawy, gdzie otworzył praktykę 
prywatną. Pozostał nadal twórczym autorem wielu unikalnych opracowań 
naukowych, a także wystąpień na zjazdach i kongresach okulistycznych – w 
Paryżu, Kairze, Bagdadzie, Strasburgu, Brukseli, Oksfordzie, Rio de Janeiro. 
Ogółem opublikował ponad 100 prac naukowych w 7 językach. Należał do 
licznych towarzystw naukowych w wielu krajach. uczestniczył w różnych 
akcjach społecznych, np. w budowie Domu Wychodźstwa Polskiego w War-
szawie.

W czasie wojny w 1939 roku prawie 70-letni profesor Julian Szymań-
ski współorganizował w Warszawie Szpital Maltański, w którym następnie 
pracował w okresie okupacji jako lekarz naczelny. W 1946 roku uczestniczył 
w pierwszym po wojnie Zjeździe Okulistów w Warszawie, rok później repre-
zentował Polskę na Francuskim Kongresie Okulistycznym w Paryżu. Działał 
też w Warszawsko-Białostockiej Izbie Lekarskiej organizując Klub Lekarza.

Ze względu na coraz trudnieszą sytuację polityczną, mając podwójne 
obywatelstwo (polskie i brazylijskie) w 1949 roku emigrował ponownie do 
Brazylii. Otworzył tam prywatną klinikę okulistyczną (w Araucarii), zaś w 
szpitalu w Piraquara zajmował się trędowatymi. Otrzymał honorowe oby-
watelstwo Parany. Po zmianach politycznych w Polsce, jak też wobec tragedii 

Zespół Kliniki Okulistyki USB, Wilno, lata trzydzieste.
W środku siedzi prof. J. J. Szymański, trzyma atlas okulistyczny
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osobistych (śmierć żony oraz syna, który zginął w wypadku samochodowym) 
wrócił do kraju. W ostatnich latach życia zamieszkał w Białymstoku u sio-
strzenicy, dr Ireny Ambroszkiewicz-Pawlikowskiej znanej okulistki, pracu-
jącej w Klinice Okulistycznej uSB (1929-1932). Zmarł w wieku 88 lat, został 
pochowany na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

W 1970 roku obchodzono w Brazylii stulecie urodzin Profesora Juliana 
Juliusza Szymańskiego. Jego imieniem nazwano jeden z placów w Kurytybie, 
został też patronem Państwowego Gimnazjum w Araucarii. W Białymstoku 
jeden ze skwerów nosi imię Juliana Szymańskiego.

Jan Stasiewicz

Od redakcji: Więcej informacji o niezwykle bogatym życiu lekarskim 
i społeczno-politycznym prof. J. J. Szymańskiego, zainteresowani czytelnicy 
znajdą w Zeszytach Historycznych naszej Izby (2002, nr 9; 2003, nr 10; 2012, 
nr 15), jak też w Polskim Słowniku Biograficznym, Warszawa-Kraków 2015, 
w którym biogram Profesora opracował prof. Krzysztof Brożek.
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Współczesne legendy lekarskie
Prof. dr hab. Wojciech Krystyn Pędich

Rozmawia Jan Stasiewicz

Od redakcji: Profesor Wojciech Krystyn Pędich jest 
powszechnie znany wśród lekarzy, a także w społeczeń-
stwie Podlasia. Jednak z uwagi na najmłodsze Koleżan-
ki i Kolegów, którzy nie mieli szczęścia być uczniami 
lub współpracownikami Profesora przedstawiamy Jego 
krótki biogram.

 urodził się 2 lutego 1926 roku w Sokołowie Podlaskim. Tu ukończył 
szkołę powszechną i uczył się w gimnazjum, a także na tajnych kompletach; 
maturę zdobył w 1944 roku. Po wojnie studiował na Wydziale Lekarskim 
uniwersytetu Warszawskiego. Był aktywnym studentem – działał w Kole 
Medyków i Stowarzyszeniu Samopomocowym, jak też redagował studenckie 
pismo „Życie Medyczne”. Dyplom uzyskał w 1951 roku. Rozpoczął pracę w 
Warszawie w Zakładzie Farmakologii, tu przygotował pracę doktorską, którą 
obronił w 1952 roku. Ze względu na swoje poglądy ideologiczne nie mógł po-
zostać w stolicy – zaproponowano mu pracę w Opolu lub Augustowie; wybrał 
Opole. Niezwykle ciężko pracował tam przez ponad 10 lat, będąc kolejno asy-
stentem i ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a także przyjmując 
bardzo wielu chorych w lecznictwie otwartym.
 Już w Opolu stał się doświadczonym internistą i kardiologiem. 
Wkrótce zainteresował się geriatrią; z tej dziedziny pisał jedne z pierwszych 
w Polsce opracowania naukowe. W okresie opolskim habilitował się w Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu.
 W późniejszych latach był współorganizatorem Polskiego Towarzy-
stwa Geriatrycznego; przez szereg lat przewodniczył Towarzystwu, a także 
Sekcji Gerontologicznej PTL. Należał do założycieli „Zeszytów Problemo-
wych PTG”, później „Gerontologii Polskiej”. Jest obecnie honorowym preze-
sem PTG.

cHWILA REFLEKSJI
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 W 1964 roku, po wygraniu konkursu został ordynatorem I Oddziału 
Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Bia-
łymstoku. Z naszym miastem związał się na stałe. Mógł być ordynatorem od-
działu internistycznego w Warszawie, którym wcześniej kierował słynny prof. 
Witold Orłowski, wygrał nawet konkurs, ale wybrał dalszą pracę w Białym-
stoku. Jak mówi – „tu były świetne warunki do pracy lekarskiej i naukowej, 
w ciszy i w dobrej atmosferze.” Jednak działalność prof. Pędicha wykraczała 
daleko poza Białystok, po latach stał się znanym w kraju i Europie geriatrą i 
gerontologiem.
 W 1974 roku tworzył Zakład Gerontologii AMB, którym kierował do 
emerytury. W 1985 roku nadano Mu tytuł profesora. Był redaktorem dzie-
sięciu podręczników z zakresu geriatrii dla lekarzy i pielęgniarek oraz auto-
rem ponad 300 publikacji, głównie z tej dziedziny. Wychował liczne grono 
internistów oraz geriatrów i gerontologów społecznych, wypromował sześciu 
doktorów i opiekował się dwoma przewodami habilitacyjnymi. Recenzował 
przewody profesorskie. Współorganizował w Białymstoku uniwersytet Trze-
ciego Wieku, był jego wykładowcą i członkiem Rady Programowej.
 W latach 1989-1990 prof. Pędich brał czynny udział w reaktywowaniu 
izb lekarskich. Został powołany do Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyj-
nego Izb, w którego imieniu organizował Okręgową Izbę Lekarską z siedzibą 
w Białymstoku. Wraz z grupą skupionych wokół niego lekarzy z Białegosto-
ku, Łomży i Suwałk przeprowadził w listopadzie 1989 roku Okręgowy Zjazd 
wybranych wcześniej 190 delegatów, na którym powierzono mu stanowisko 
przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego (funkcję tą pełnił przez 
dwie 4-letnie kadencje); w pierwszej kadencji (1990-1993) był też członkiem 
Naczelnej Rady Lekarskiej. Przez kilka kadencji przewodniczył Komisji Etyki 
ORL w Białymstoku.
 W 1997 roku organizował w Białymstoku Komisję Bioetyczną przy 
Okręgowej Izbie Lekarskiej, której przewodniczył aż do 2017 roku. Pod jego 
kierownictwem Komisja uzyskała duży autorytet w skali kraju, reprezentując 
wysoki poziom ocen badań naukowych prowadzonych u ludzi.

•

 W ostatnich latach nastąpiły dwa symboliczne wydarzenia. W 2006 
roku odbył się Jubileusz 80-tej rocznicy urodzin i 55-tej rocznicy pracy na-
ukowej Profesora. Jego uczniowie i współpracownicy z uniwersytetu w Bia-
łymstoku wydali księgę pamiątkową (red. Małgorzata Halicka i Jerzy Halicki), 
w której na ponad 450 stronach przedstawiono nie tylko Osobę Jubilata, ale 
także mu dedykowanych 30 artykułów poświęconych geriatrii i gerontologii 
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społecznej; dzieło zatytułowano „Zostawić 
ślad na Ziemi”.

Po dziesięciu latach, w lutym 2016 
roku, święcono Benefis Profesora Wojciecha 
Pędicha – 90-lecie urodzin i 65-lecie pracy 
naukowej, tym razem zorganizowany przez 
Okręgową Izbę Lekarską w jej ośrodku w 
Turośni Kościelnej. O tym wydarzeniu pisał 
szczegółowo prof. Stanisław Chodynicki w 
naszym Biuletynie (2016, nr 110).

W dziesięcioleciu między jubileusza-
mi prof. Pędich określa siebie jako geronto-
loga społecznego, bowiem jego zaintereso-
wania skupiły się bardziej na społecznych, 
aniżeli medycznych aspektach. Później 
kontynuował działalność przewodniczącego 

Komisji Bioetycznej przy OIL – w 2017 roku funkcję tą przekazał prof. Wło-
dzimierzowi Buczko.

•

 Profesor Wojciech Pędich, lekarz i naukowiec z tak bogatym do-
świadczeniem, zgodził się na rozmowę na kilka wybranych tematów.
 Gdy zadałem pytanie, co zdaniem Pana Profesora powinno być 
główną cechą lekarza by osiągnąć rzeczywisty sukces w zawodzie padła wręcz 
odruchowa odpowiedź. „Lekarz powinien mieć ciekawość – ciekawość świata, 
ludzi, medycyny, a głównie indywidualnego pacjenta, jego problemów. Taką 
ciekawość trzeba uzupełnić myśleniem oraz stałym poszerzaniem swojej wie-
dzy i umiejętności – to jest właściwy sposób na sukces w naszym zawodzie. 
Trzeba też umieć analizować wszystkie fakty, które poznamy dzięki „ciekawo-
ści”, z informacji wyciągać wnioski, a wówczas będziemy zadowoleni z efektów 
naszej pracy.”

•
 
 Myślę, że wielu czytelników zainteresuje pogląd Pana Profesora na 
temat znaczenia podstawowego badania chorego w obecnych czasach. Czy 
w XXI wieku nadal obowiązuje badanie tradycyjne: podmiotowe (wywiad), 
przedmiotowe (oglądanie, badanie palpacyjne, opukiwanie i osłuchiwanie) 
oraz badania dodatkowe ?
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 Odpowiedź jest twierdząca – „to klasyczne badanie ma stale pod-
stawowe znaczenie, jednak powinno ulegać modyfikacjom. Ograniczamy na 
przykład opukiwanie do realnych potrzeb rezygnując z niektórych szczegółów, 
choćby ze względu na dynamicznie rozwijające się i coraz bardziej dostępne 
metody z zakresu diagnostyki obrazowej. Dokładne i świadome osłuchiwanie 
płuc i serca oraz umiejętna palpacja jamy brzusznej nadal pozostają źródłem 
cennych informacji diagnostycznych. Sprawne podstawowe badanie stanowi 
sedno wizyty lekarskiej, zwłaszcza pierwszej; jego niedokładność lub zaniecha-
nie prowadzi do błędów lekarskich, niekiedy bardzo dotkliwych. Zastępowanie 
go poprzez automatyczne zlecanie bardzo licznych badań biochemicznych lub 
obrazowych, nie zawsze przemyślanych, nierzadko wręcz wydłuża a nie skraca 
czas potrzebny do uzyskania prawidłowej diagnozy. Jest też bardzo kosztowne. 
Rozumiem jednak, że niektóre z nich służą zapewnieniu bezpieczeństwa leka-
rzowi, na przykład pracującemu w SOR w atmosferze częstej dziś podejrzliwo-
ści i skłonności do krytyki ze strony otoczenia.”

•

 Jedną z największych bolączek obecnego systemu opieki zdrowotnej 
w Polsce są niesamowicie długie kolejki do specjalistów i szeregu procedur, 
które niekiedy sięgają kilku lub kilkunastu miesięcy. A przecież w niezbyt 
jeszcze odległych czasach, gdy znacznie mniej było lekarzy, sprzętu i specja-
listycznych placówek, zjawiska „urzędowych” kolejek w ogóle nie znano. Co 
było powodem, że one powstały ?
 Profesor: „Jest to rzeczywiście pozorny paradoks, ale przyczyn kole-
jek jest co najmniej kilka. We wczesnym okresie powojennym tylko ogromny 
wysiłek lekarzy sprawiał, że każdy pacjent był przez nich przyjęty i zbadany. 
Pamiętam z pierwszych lat pracy w Opolu, że przed południem działałem w 
oddziale szpitalnym, a po południu jechałem do pobliskiej małej miejscowości, 
w której czekało już na mnie kilkudziesięciu pacjentów. Musiałem ich przyjąć, 
a także odbyć wizyty domowe, choćby to trwało do godzin nocnych. Szczęś-
liwie, rozsądna pielęgniarka, zarządzała organizacją pracy. Oczywiście, taka 
sytuacja nie mogła trwać wiecznie.
 Jednym z powodów tworzenia się kolejek do specjalistów było zli-
kwidowanie w pewnym czasie w całej Polsce poradni internistycznych, jak 
też pediatrycznych, które dobrze funkcjonowały w powiatach i na terenie 
miast. Stanowiły one skuteczny filtr między lekarzem rejonowym a wą-
skim specjalistą. Zatrudniony w nich zwykle doświadczony specjalista cho-
rób wewnętrznych (lub pediatrii) konsultował bądź w miarę potrzeby leczył 
znaczną większość skierowanych do niego chorych. Tylko niewielu kierował 
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do lekarza o wąskiej specjalizacji. Mogę to potwierdzić, bowiem jako kon-
sultant wojewódzki wizytowałem te poradnie, a także sam konsultowałem 
chorych w poradni internistycznej w Białymstoku. Po zbadaniu chorego  
i analizie wyników badań dodatkowych pisałem zwięzłą epikryzę z zalecenia-
mi odnośnie dalszego leczenia i odsyłałem pacjenta do macierzystej poradni. 
Dzięki temu nie miałem kolejek. Warto chyba przywrócić ten etap poradni 
internistycznych i pediatrycznych, oczywiście obecnie jest potrzebne wykształ-
cenie większej liczby specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii.
 Inną przyczyną kolejek są błędy organizacyjne. Rygorystyczne prze-
strzegania „kolejkowego prawa” stwarza sytuacje, że lekarz oczekując na 
„kolejkowego” pacjenta, nie może w tym czasie przyjąć innego, spoza kolejki.  
A ten, zapisany na określony dzień nie zgłasza się bo mając długi termin ocze-
kiwania odbył już wizytę w innym miejscu, na przykład w prywatnym gabine-
cie. Kolejki zaś stale wydłużają się. Także ogólne niedofinansowanie ochrony 
zdrowia, nie pozwala radykalnie zwiększyć liczbę i wydajność usług by skrócić 
kolejki.”

•

 Profesor Pędich był głównym organizatorem Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Białymstoku w 1989 roku, a później pełnił różne funkcje samorzą-
dowe. W 2013 roku został odznaczony medalem Gloria Artis Medicinae nr 
3. Poprosiłem jako seniora i równocześnie gerontologa społecznego o wy-
powiedź na temat pracy Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów naszej 
ORL.
 „Moja opinia jest pozytywna – Komisja wykazuje dużą aktywność. 
Klub seniora odbywający co tydzień spotkania towarzyskie w siedzibie Izby, 
jak też atrakcyjne wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne, spotkania inte-
gracyjne, obchody 90-tych urodzin, stanowią dla lekarzy-seniorów odskocznię 
od codzienności i nieraz zapobiegają uczuciu osamotnienia. Uznając jednak 
„ciekawość świata” za jedną z najbardziej pożądanych cech lekarza, w każdym 
wieku, proponowałbym Koleżankom i Kolegom z Komisji utworzenie „Mini-
uniwersytetu” Trzeciego Wieku, tzn. prowadzenie cyklu spotkań z wykładami  
i dyskusją, na których zaproszeni atrakcyjni prelegenci mogliby mówić o sztu-
ce, historii, polityce, ekonomii, obyczajach itp. Oczywiście, potrzebne jest do 
tego zainteresowanie samych seniorów. Myślę, że takie będzie.”

 Dziękując za rozmowę, redakcja Biuletynu życzy Panu Profesorowi 
wielu lat jak najlepszej kondycji pozwalającej na wszechstronną seniorską ak-
tywność.
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

3 października obradowała Komisja Bioetyczna.

6 października - uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Łom-
ży. Sprawozdanie na dalszych stronach Biuletynu.

13 października Koncert Chóru MediCoro z okazji 10-lecia.

17 października - Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: dofinanso-
wania do szkoleń lekarzy (14), składek członkowskich, delegowania na kon-
ferencje, przyznania zapomóg, ratalnych spłat zaległych składek członkow-
skich, odprawy posmiertnej, korekty FINN,dofinansowania kursu, spraw-
dzianu z zakresu bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa, wpisu i wy-
dania PWZ, doskonalenia zawodowego, wykreślenia działalności leczniczej, 
uZyczenia sali konferencyjnej, kandydatów na członków komisji specjaliza-
cyjnych. Przedstawiono skargi pacjentów na działalność lekarzy, propozycję 
ubezpieczenia lekarzy stażystów, sprawę wynajmu Klubu Lekarza.

31 października - Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: dofinanso-
wania szkoleń lekarzy (22), dofinansowania Sztandaru Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Hajnówce, zwolnienia z opłaty składek członkowskich oraz korekty 
FINN, delegowania pracowników na szkolenie, na konferencję nt. „Wspól-
nie dla Zdrowia” oraz na posiedzenie Komisji Stomatologicznej, przyznania 
PWZ, wskazania przedstawiciela do komisji konkursowych w MSWiA na 
stanowiska pielęgniarek oddziałowych, wykreślenia działalności leczniczej 
(2), przyjęcia na staż obcokrajowca, ratalnych spłat zaległych składek człon-
kowskich, zapomogi finansowej (1), potwierdzenia spełnienia warunków 
kształcenia, rekomendowania przedstawicieli do komisji przeprowadzają-
cych egzamin specjalizacyjny. Propozycja OIL w Warszawie dot. promowania 
szczepień. Skargę pacjentki skierowano do Komisji Etyki ORL. W sprawach 
różnych omawiano postanowienie o wszczęciu postępowania, przedstawio-
no informację o działaniach zmierzających do rozbudowy Psychiatrycznego 
Oddziału Dziecięcego uDSK oraz informacja o terminie Wieczoru Wspo-
mnień o prof. J. J. Szymańskim.

7 listopada - Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie przyznania PWZ, 
wpisania na listę członków OIL oraz wpisów do rejestru lekarzy i lekarzy 
dentystów, zmiany uchwały dot. sprawdzianu z zakresu bioetyki, prawa me-
dycznego i orzecznictwa lekarskiego oraz zgody na odbycie szkoleń z zakresu 
bioetyki,	prawa	medycznego	i	orzecznictwa	lekarskiego	przez	obcokrajowca	

Z ŻYcIA IZBY
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z	OIL	w	Warszawie.

14 listopada - Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie dofinansowania 
szkoleń lekarzy (18), odprawy pośmiertnej, wydatkowania pieniędzy z bu-
dżetu Komisji Stomatologicznej i ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL, 
składki członkowskiej (3) oraz Korekty FINN, zapomogi (1), zgody na od-
bycie szkolenia z zakresu bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekar-
skiego przez kolejnego obcokrajowca, delegowania na konferencję Komisji 
Bioetycznych, zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych, wykre-
ślenia działalności leczniczej (1), przyznania PWZ. Zapoznano się z informa-
cją OROZ o skierowaniu spraw do OSL OIL w Białymstoku (3). Rozpatrzono 
skargi pacjentów na lekarzy (3) – wg kompetencji skierowano do dyrekcji 
szpitala oraz Komisji Etyki ORL.

19 listopada kol. Janusz Zawistowski uczestniczył w II Podlaskim Kongresie 
na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych w 
ramach realizacji programu „poMOC, a nie przeMOC!”, którego jednym z 
realizatorów jest OIL w Białymstoku.

28 listopada - Prezydium ORL. Informacja kol. J, Gryko w sprawie sprzedaży 
Domu Lekarza Seniora. Podjęto uchwały finansowe: dofinansowania szko-
leń lekarzy (13), składki członkowskiej i korekty FINN, odprawy pośmiert-
nej (4), zapomogi (3), dofinansowania spotkań opłatkowych, nieodpłatnego 
udostępnienia sali konferencyjnej i klubu lekarza, delegowania pracowników 
na szkolenie w związku z wprowadzeniem nowego systemu FINN. Zaopinio-
wano kandydatów  na konsultantów wojewódzkich, skierowano wniosek do 
Prokuratora Krajowego. Wydano opinię w zakresie prowadzenia stażu czą-
stowego w dziedzinie anestezjologii i int. terapii. Podjęto uchwały w sprawie 
PWZ i wykreślenia działalności leczniczej. Rozpatrzono wniosek o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego. Przyjęto do wiadomości informację o ukara-
niu lekarza przez OSL OIL w Białymstoku oraz przez Sąd Rejonowy. Omó-
wiono sprawę przekazania dokumentacji medycznej. Rozpoczęto prace na 
projektem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla szkolących się lekarzy. 
Zapoznano się z projektem zmian w ustawie o zawodzie lekarza. Objęto pa-
tronatem X Konferencję Naukowo-Szkoleniową. W wolnych wnioskach kol. 
W. Olański przedstawił swoją działalność - Rzecznik ds. Zdrowia Lekarzy - 
dotychczas były cztery sprawy dot. pomocy lekarzom.

29 listopada - kol. Janusz Zawistowski uczestniczył jako obserwator w posie-
dzeniu Rady Społecznej POW NFZ. Istotną informacją jest przejęcie kontroli 
świadczeniodawców przez centralę NFZ.

Janusz Zawistowski - sekretarz ORL
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Jeden chory, wiele problemów 
– nadciśnienie tętnicze i choroby współistniejące

Podlaski Poranek Nadciśnienia Tętniczego

Białystok, Hotel Gołębiewski, 9 lutego ( sobota), godz.  9.00-15.00

Program ramowy:
Sesja 1. Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym

 Rozpoczynanie leczenia i cele terapii
 Kojarzenie 3 i 4 leków hipotensyjnych

Sesja 2. Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym 
  w ciąży

 Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży i połogu
 Stan przedrzucawkowy – skojarzenie ginekologa
 Stan przedrzucawkowy – spojrzenie internisty
 Główne przesłania wytycznych – schematy postępowania

Sesja 3. Udar mózgu – prewencja pierwotna i wtórna
 udar mózgu u chorego z migotaniem przedsionków 
 – jak można było zapobiec?
 Postępowanie po przebytym udarze mózgu:
 - poszukiwanie przyczyn kardiologicznych
 - poszukiwanie przyczyn naczyniowych
 - cele terapii hipotensyjnej
 - cele terapii hipolipemizujacej

Sesja 4. chory w wieku podeszłym i bardzo podeszłym 
 – trudności w terapii

 Intensywność trudności terapii nadciśnienia tętniczego
 Niedoczynność tarczycy w wieku podeszłym
 Leczenie hipolipemizujące chorych w wiekupodeszłym 
 i bardzo podeszłym
 Hiponatremia w wieku podeszłym – algorytm postępowania
 Zaburzenia snu u chorych w wieku podeszłym

Sesja 5. chora ze zwyżką ciśnienia tętniczego
 Miejsce beta-adrenolityków w terapii nadciśnienia tętniczego
 Panie doktorze – wysokie ciśnienie budzi mnie w nocy…
 Co zrobić gdy statyna jest nieskuteczna

Organizator Medycyna Praktyczna

KSZTAŁcENIE  PODYPLOMOWE
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Zjazd piszących lekarzy
 W dniach 21-23 września br. odbyło się w Toruniu doroczne Sym-
pozjum unii Polskich Pisarzy Lekarzy (uPPL) pod honorowym patronatem 
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i prezydenta miasta Toru-
nia. uczestniczyło w nim 20 piszących lekarzy pochodzących z całej Polski. 
Najliczniejszą grupę stanowili krakowianie, bowiem w Krakowie mieści się 
Zarząd Główny uPPL, a jego prezesem jest profesor uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Waldemar Hładki. Obrady toczyły się w niezwykłym budynku, 
starej kamienicy, zamienionej wprawdzie teraz na hotel, ale będącej niegdyś 
własnością dziadka Mikołaja Kopernika, w którym przyszły wielki astronom 
i lekarz spędzał swoje najmłodsze lata i w którym zachowało się wiele zabyt-
kowych architektonicznych elementów. Niezwyczajnym gościem sympozjum 
był prezes Związku Literatów Polskich, Marek Wawrzkiewicz.

W pierwszym dniu odbyło się zebranie zarządu głównego i członków uPPL, 
mające na celu ocenę całorocznej działalności i wytyczenie planów na rok 
2019. ustalono, iż następne sympozjum odbędzie się jesienią przyszłego roku 
w Szczecinie. Podczas wieczornej „Biesiady Literackiej” aktorzy toruńskiego 
teatru im. Wiliama Horzycy, Agnieszka Wawrzkiewicz-Kowalska i Paweł Ko-
walski, recytowali wiersze i fragmenty prozy, które wyszły spod pióra uczest-

	
	

	

W Y D A R Z E N I A

Obrady prowadził prof. Waldemar Hładki - drugi z prawej. 
Pierwszy z prawej - prezes Związku Literatów Polskich - Marek Wawrzkiewicz
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ników sympozjum. Był to spektakl bardzo nastrojowy, bowiem recytacjom 
towarzyszyła odpowiednio dobrana muzyka, grana na żywo. A szczególne 
wrażenie zrobiły wiersze Waldemara Hładkiego, które deklamował i śpiewał 
sam autor, towarzysząc sobie na gitarze. Okazało się, że prezes uPPL jest nie 
tylko świetnym chirurgiem-ortopedą i poetą, ale również kompozytorem, 
pieśniarzem i gitarzystą.

 Pierwszy dzień sympozjum zakończył wieczorny spacer po Starym 
Mieście oraz nocne rozmowy pisarzy-lekarzy. Natomiast drugi dzień roz-
począł się zwiedzaniem Starego Miasta z dwoma przewodnikami PTTK. 
W ciągu 5 godzin obejrzeliśmy mury obronne, bramy i baszty miejskie, spi-
chlerze, ruiny zamku krzyżackiego, toruńskie kamienice mieszczańskie, ta-
kie jak Dwór Artusa, Dom Eskenów, Dom Mikołaja Kopernika, Kamienicę 
pod Gwiazdą, a także gotyckie obiekty sakralne, Stary Rynek z ratuszem i 
pomnikiem Mikołaja Kopernika, aleje Gmerków, Piernikową i Gwiazd. Dużo 
czasu zabrał nam pobyt w Muzeum Toruńskiego Piernika, a jeszcze więcej 
seans „Makrokosmos” w Planetarium Astronomicznym. Późne popołudnie, 
to spektakl „Tango” w teatrze im. Wiliama Horzycy. Mogliśmy zobaczyć i 
posłuchać, jak aktorzy, którzy w dniu poprzednim recytowali nasze wiersze, 
interpretują teraz tekst Sławomira Mrożka.
 Późny wieczór poświęcony został na spotkanie z krytykiem litera-
ckim, którym był sam prezes Związku Literatów Polskich. Przesłane wcześ-
niej wiersze oraz opowiadania i fragmenty powieści były czytane, a następnie 
omawiane przez Marka Wawrzkiewicza. utwory te były na tyle dobre, że ich 
autorzy wyszli spod krytyki prezesa ZLP obronną ręką.

Zwiedzanie Torunia
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 Głównym punktem programu ostatniego dnia pobytu w Toruniu 
było nabożeństwo w Katedrze Świętych Janów. Ksiądz proboszcz odprawiają-
cy mszę skierował podczas kazania wiele ciepłych słów do uczestników sym-
pozjum, życząc im dalszych sukcesów twórczych i zapraszając do ponownego 
przyjazdu do miasta Mikołaja Kopernika.

Jerzy Samusik

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej
w związku z 600-leciem uzyskania praw miejskich

przez Łomżę
Łomża, 6 października 2018 roku

 
 W 2018 roku Łomża obchodzi sześćsetną rocznicę uzyskania praw 
miejskich. W związku z tym wielkim Jubileuszem Miasta odbyły się liczne 
uroczystości i wydarzenia. Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, której 
jedna z dwu delegatur mieści się w Łomży, włączyła się do obchodów 600-le-
cia organizując w Łomży uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej.

 Na miejsce obrad, zarówno sesji roboczej, jak i uroczystej, wybra-

Po nabożeństwie w katedrze Świętych Janów
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no Łomżyńskie Centrum Medyczne, które powstało z wyłącznej inicjatywy 
łomżyńskiego środowiska medycznego pod bezpośrednim kierownictwem 
dr. n. med. Waldemara Pędzińskiego, wieloletniego działacza Samorządu 
Lekarskiego. Centrum mieści się w niezwykle nowoczesnym, pięknym archi-
tektonicznie budynku przy ulicy Wyszyńskiego 9. Koledzy z Centrum, jego 

budowniczowie, propagują nurt nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych 
w placówkach ochrony zdrowia, pełną innowacyjność w działaniu, czego do-
wodem może być powierzenie łomżyńskiemu Centrum roli ośrodka pilota-
żowego programu POZ+, organizowanego w skali kraju.

 Nasze uroczystości rozpoczęły się posiedzeniem roboczym Okrę-
gowej Rady Lekarskiej, której przewodniczył prezes kol. Henryk Grze-
siak. Ważnym punktem obrad była dyskusja, a następnie przyjęcie w formie 
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uchwały regulaminu ogólnego pracy poszczególnych Komisji ORL. Podjęto 
też uchwałę by nadać zgodnie z wcześniejszą propozycją Prezydium ORL, 
izbowe medale i dyplomy uznania Koleżankom i Kolegom wyróżniającym się 
w pracy samorządowej i zawodowej na terenie Łomżyńskiej Delegatury.
 Medale Gloria Artis Medicinae przyznano następującym Osobom: 
kol. kol. Tomaszowi Poznalskiemu, Danucie Kopania, Stanisławowi Ga-
wryszczakowi i Ewie śliwka, zaś dyplomy uznania Krzysztofowi Dacho-
wi, Waldemarowi Pędzińskiemu, Barbarze Kalinowskiej, Zbigniewowi 
Pakieła, Leszkowi Jarockiemu, Henrykowi Perkowskiemu, Kazimierzo-
wi Bandzulowi, Annie Jakubowskiej i Maciejowi Makarewiczowi, a tak-
że Pani Krystynie Jakubowskiej, pracownikowi Delegatury od 1990 roku. 
Wyróżnienia te, medale i dyplomy postanowiono wręczyć podczas drugiej, 
uroczystej części obrad Rady. Część roboczą zakończyło omówienie „co-
dziennych” spraw samorządowych rozpatrywanych zazwyczaj podczas Pre-
zydium.

 W przerwie w obradach, poza roboczym lunchem w kuluarach, 
zwiedzono Centrum Medyczne; kol. Waldemar Pędziński i jego współpra-
cownicy udzielili wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania pla-
cówki. Imponowała sprawność organizacyjna, oparta o pełną e-informatykę, 
doskonały sprzęt diagnostyczny, a także poziom przygotowania załogi do 
współczesnych wyzwań medycyny.
 Część uroczystą obrad rozpoczął Prezes ORL kol. Henryk Grzesiak, 
witając zebranych, wśród nich gości reprezentujących środowisko naukowe 
Łomży, w Osobach prof. Dariusza Surowika, rektora Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, prof. Krzysztofa Sychowicza, 
dziekana w tej Szkole, oraz dr. Piotra Ponichtera, dziekana Wydziału Me-
dycznego Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Referat programowy wygłosił prof. 
Krzysztof Sychowicz, przedstawiając w sposób przejrzysty i zwięzły bogatą 
historię sześciuset lat posiadania praw miejskich przez Łomżę, sięgając tak-
że do wcześniejszej jej prahistorii. Profesor uwypuklił również dzieje opieki 
zdrowotnej na Ziemi Łomżyńskiej. Warto przypomnieć, że w 2014 roku prof. 
Sychowicz opracował wielką księgę „V wieków szpitalnictwa w Łomży” (al-
bum o 347 stronach, pięknie wydany). Liczymy na publikacje Profesora z tej 
dziedziny w izbowych Zeszytach Historycznych, których kolejny już 20-sty 
numer otrzymali uczestnicy Sesji. Natomiast Pan Prezydent Łomży, który 
nie mógł być obecny, przekazał nam kilka egzemplarzy imponującej księgi 
„Łomża na przestrzeni wieków” (440 stron dużego formatu!), którą także re-
dagował prof. Krzysztof Sychowicz, wydanej w 2018 roku.
 W dalszej części uroczystości wręczono wcześniej przyznane medale 
„Gloria Artis Medicinae”, jak też dyplomy uznania. Szczególnie sympatycz-
nym momentem było przekazanie Pani Krystynie Jakubowskiej, pracowniko-
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wi Delegatury Łomżyńskiej od samego początku jej istnienia (1990), wielkie-
go kosza róż, ufundowanego przez wiceprezesa OIL kol. Macieja Makarewi-
cza, kierującego obecnie łomżyńską Delegaturą. Krótką dyskusję poświęcono 
roli lekarzy łomżyńskich w całokształcie pracy Samorządu Lekarskiego.

 
 Obrady białostockiej ORL w Łomży zakończył uroczysty obiad w 
stylowej restauracji w centrum Miasta, który stał się kontynuacją interesują-
cej dyskusji i przyjacielskich rozmów.

Jan Stasiewicz, Janusz Zawistowski
Zdjęcia - Jolanta Wróblewska



Biuletyn OIL ROK XXIX, Nr 5(124) 2018 r. 

– 22 –

Jubileusz 10 lat chóru Kameralnego Medicoro
	 Białystok, 13 października 2018 roku

	 Koncert chóru białostockich lekarzy „MediCoro” z okazji jego dzie-
sięciu lat działalności odbył się w uroczystej atmosferze w Aula Magna Pa-
łacu Branickich. Członkowie  chóru wywodzą się z Chóru Akademickiego 
Białostockiego uniwersytetu Medycznego. Dyrygentem jest słynna w środo-
wisku akademickim Pani  Profesor Bożenna Sawicka. Chór tworzą: soprany	
–	Anna Jancewicz, Dorota Miłek-Kurzątkowska, Ewa Suchowierska, Joanna 
Zamora; alty – Kinga Godlewska, Magdalena Korol, Agnieszka Masiewicz, 
Beata Zalewska; tenory	– Maciej Cylwik, Łukasz Zdziebłowski; basy – An-
drzej Chomaniuk, Lech Kurzątkowski, Łukasz Łada, Grzegorz Mucha, Adam 
Jerzy Ostasiewicz. Przy pianinie zasiada Andrzej Makal. Gościnnie wystąpili 
również  zawodowi śpiewacy, byli członkowie chóru: Hanna Maria Zającz-
kiewicz (sopran), Paweł Pecuszok (tenor), Aleksandra Pawluczuk (alt) i Piotr 
Zawistowski (bas). 
 W uroczystości uczestniczyli liczni goście, wśród nich Maciej Żywno 
wicemarszałek woj. podlaskiego, przedstawiciele NRL i niektórych izb okrę-
gowych oraz chórów, z Olsztyna i Szczecina. Sympatycznym momentem było 
odczytanie przesłanych życzeń i gratulacji, jak też wręczenie naręcza kwiatów 
od chóru OIL w Gdańsku. Był też obecny prezes OIL w Białymstoku Henryk 
Grzesiak, były członek chóru, który obiecał obecnemu zespołowi patronat 
Okręgowej Izby Lekarskiej, który nada formalny charakter dotychczasowej 
współpracy.
 Zebrani w dużym skupieniu wysłuchali Kantaty BWV 150 Jana Se-
bastiana Bacha „Nach dir, Herr, verlanget mich” oraz utworów mistrzów, jak 
Jean Mouton, William Byrd, Francis Poulenc, Henryk Mikołaj Górecki i sze-
regu innych. Szczególną owację wywołał dwukrotnie wykonany utwór Góre-
ckiego – „Zdrowaś bądź Maryja”.
 Po zakończonym koncercie składano gratulacje, kwiaty i pamiątko-
we prezenty na ręce prof. Bożenny Sawickiej. uroczysty bankiet odbył się w 
pobliskiej restauracji „Astoria”. Tam też nie obyło się bez kolejnych gratulacji, 
jak też serdecznego śpiewu.
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Tekst i zdjęcia Jolanta Wróblewska
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Festiwal „Eskulap Rock” w Olsztynie
17 listopada 2018

 Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska już po raz czwarty zorganizowa-
ła Ogólnopolski Festiwal Zespołów Lekarskich Rockowo-Bluesowych, któ-
ry zgromadził w Klubie Andergrant w Olsztynie kilkanaście muzykujących 
grup lekarzy z całej Polski.

 Trzeci raz w Festiwalu uczestniczyli 
także białostoccy medycy – zespół z na-
szej Izby „Formacja A+” – który nie tylko 
śpiewał i grał (z sukcesem), ale i zdawał 
egzamin odpowiadając na zadane im py-
tania.

 Oto pytania i odpowiedzi:
 • Jesteśmy w Olsztynie na Eskulap 
Rock Festiwal, festiwalu muzykujących 
zespołów lekarskich. Rozmawiamy z ze-
społem A Plus, który już po raz trzeci 
uczestniczy w tym wydarzeniu. Jak się 
wam podoba tegoroczny festiwal?
 Przede wszystkim dziękujemy za 
ponowne zaproszenie. Za każdym ra-
zem jesteśmy pod wrażeniem sprawnej 
organizacji oraz poziomu występujących 
kapel. Eskulap Rock Festiwal to nie tylko 
świetna muzyka, ale też okazja do zawar-
cia inspirujących znajomości.

 • Nazywacie się Formacja A Plus. Skąd wziął się pomysł na tą nazwę?
 Wbrew temu, co mogło by się wydawać, nie chodzi tu o grupę krwi. 
A Plus to po prostu Asia Tołwińska plus reszta muzyków: Janusz Szyszko na 
basie, Janusz Nowowsiak na perkusji, Marek Dyląg na pianinie, oraz Wiesław 
Jaroszewicz na gitarze.
 • Z jakimi wyzwaniami łączy się bycie aktywnie muzykującym leka-
rzem?

Przede wszystkim regularne ćwiczenia i próby. Jako muzykujący ciągle 
się rozwijamy. Tworzymy nowe aranżacje popularnych standardów. Czasami 
odnajdujemy też zapomniane melodie, którym nadajemy własną formę. Od 
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zeszłego roku pracujemy też nad naszym własnym materiałem. Wyzwaniem 
jest również uczestnictwo w takich wydarzeniach jak Eskulap Rock Festiwal. 
Jako lekarze musimy liczyć się z kosztami dojazdu, pobytu, a także pozosta-
wienia na dwa dni własnej praktyki i możliwości zarabiania. Dzięki wsparciu 
finansowemu Białostockiej OIL w naszym przypadku było to możliwe.

• Co Was wyróżnia spośród pozostałych zespołów uczestniczących w 
Esculap Rock Festival?

Na pewno jest to rodzaj granej przez nas muzyki. Nie gramy kla-
sycznego rocka. Wykonujemy znane standardy jazzowe, z domieszką bossy 
novy i swingu. Nie ograniczamy się do muzyki wokalnej. Niektóre z naszych 
utworów wykonujemy tylko instrumentalnie. Przekrój muzyczny sprawia, że 
świetnie odnajdujemy się też na małych eventach, typu konferencje szkole-
niowe czy spotkania towarzyskie.

•	Czy często występujecie publicznie ?
Ostatnio coraz częściej, jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju wy-

darzenia. W tym roku braliśmy udział w Zjeździe Chirurgów, Spotkaniu Ab-
solwentów Akademii Medycznej, Spotkaniu Lekarzy w Turośni Kościelnej. 
Braliśmy również udział w wielu spotkaniach o charakterze charytatywnym, 
między innymi w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii. uczestnicząc w wyda-
rzeniu, zawsze w specjalny sposób dobieramy nasz program. Czasami pub-
liczność chce potańczyć, innym razem tylko posłuchać.

• Jakie macie plany na przyszłość?
Koncertujemy dużo i chcielibyśmy jeszcze więcej. Planujemy opra-

cowanie repertuaru utworów o tematyce lekarskiej. Chodzi nam po głowie 
zorganizowanie podobnego festiwalu w Białymstoku. Inni lekarze mogliby 
odwiedzić nasze piękne miasto i zobaczyć, jak wiele się tu dzieje. 

Członkowie Formacji A Plus

Redakcja gratuluje Kolegom z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej 
już czwartej edycji tak ciekawego wydarzenia muzycznego, a Zespołowi „For-
macja A Plus” trzeciego udanego występu i ambitnych planów na przyszłość. 
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Wydarzenia uniwersyteckie
Inauguracja Roku Akademickiego w UMB 2018/2019

W tym roku Inauguracja odbyła się w dniu 10 października w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przy ulicy Odeskiej 1. Tradycyjnie 
uroczystości przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Adam Krętowski, któ-
ry wygłosił przemówienie programowe przedstawiając osiągnięcia uczelni w 
roku ubiegłym i plany na przyszłość. Gośćmi Inauguracji byli Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia prof. Łukasz Szu-
mowski. Ich przemówienia znajdą Koleżanki i Koledzy w Medyku Białosto-
ckim (Nr 7, październik 2018). Białostocką Izbę Lekarską reprezentował jej 
prezes, dr n. med. Henryk Grzesiak.

W dalszej części uroczystej Inauguracji nastąpiło wręczenie medali i 
odznaczeń zasłużonym pracownikom uMB oraz najważniejszy jej fragment 
– immatrykulacja studentów rozpoczynających studia. Wykład inauguracyj-
ny pt. Sztuczna inteligencja w medycynie wygłosił prof. dr hab Marcin Mo-
niuszko, prorektor ds. nauki uMB.

Uroczyste wręcznie dyplomów lekarza 
i lekarza dentysty absolwentom UMB w 2018 roku

uroczystość odbyła się 25 października 2018 roku w Aula Magna 
uMB. 176 lekarzy oraz 73 lekarzy dentystów odebrało dyplomy z rąk Pani 
Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Iriny Kowalskiej w obecności 
prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Adriana Chabowskiego. W imieniu 
Izby Lekarskiej prezes dr n. med. Henryk Grzesiak oraz wiceprezes dr Jolanta 
Szczurko, witali tak liczne grono nowych członków Samorządu Lekarskiego, 
którym w bieżącym roku wręczono prawa wykonywania zawodu.

Od redakcji: Dokładny opis obu uniwersyteckich wydarzeń znajdą Koleżanki 
i Koledzy w cytowanym już numerze Medyka Białostockiego z 
października 2018 roku.
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Postępy w leczeniu nowotworów

 W bieżącym roku laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i 
medycyny zostali Amerykanin prof. immunologii James Allison z Anderson 
Cancer Center (na zdjęciu z lewej) oraz Japończyk prof. immunologii Tasu-
ku Honjo (na zdjęciu z prawej) z uniwersytetu w Kyoto.

 Tegorocznych laureatów uhonorowano za wynalezienie nowej stra-
tegii walki z rakiem, o dużej inwazyjności. Dotychczasowe leczenie chorób 
nowotworowych opierało się głównie na terapii chirurgicznej, chemioterapii 
i radioterapii. Dzięki tegorocznym laureatom medycyna otrzymała niezwy-
kle skuteczny oręż do walki z rakiem – immunoterapię.
 W zdrowym organizmie człowieka w ciągu całego życia pojawiają się 
pojedyncze komórki nowotworowe, które są rozpoznawane przez układ od-
pornościowy i skutecznie usuwane. Niestety często zdarza się tak, że z wielu 
przyczyn niektóre komórki raka nie są przez ten układ rozpoznane, bądź na 
tyle agresywne, że ulegają szybkiemu namnażaniu i rozprzestrzenianiu. 
 Allison i Honjo badając funkcję białek działających jako punkty 
kontrolne układu odpornościowego, odkryli przyczynę nierozpoznawania 
komórek nowotworowych, jako obcych, przez układ odpornościowy co po-
zwalało im na ucieczkę przed likwidacją.

	
	

	
	

Nagroda Nobla z Medycyny 2018
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 W 1992 roku Tasuku Honjo odkrył na limfocytach T, podstawowych 
komórkach układu odpornościowego odpowiedzialnych także za zwalczanie 
komórek nowotworowych, receptor białkowy PD-1, receptor zaprogramo-
wanej śmierci, który jak się okazało, jest odpowiedzialny także za hamowanie 
aktywności limfocytów T i tym samym układu odpornościowego. 
W badaniach na zwierzętach wykazano, że zahamowanie aktywności białka 
PD-1 prowadzi do zahamowania aktywności limfocytów T oraz hamowania 
wzrostu nowotworowego.
 Równolegle z badaniami T. Honjo, w uSA J. Allison badał właści-
wości białka CTLA-4, które podobnie jak białko PD-1, blokowało aktywność 
limfocytów T. uczony opracował przeciwciało przeciwko białku CTLA-4 
dzięki któremu w 1994 roku wyleczono wszystkie myszy chore na raka, a już 
w 2011 roku przeciwciało anty-CTLA-4 zostało zarejestrowane w uSA jako 
lek o nazwie ipilimumab do leczenia przerzutowego czerniaka.
 Obecnie w terapii czerniaka a także raka płuc stosuje się też prze-
ciwciała blokujące aktywność białka PD-1. Są to leki o nazwie niwolumab i 
pembrolizumab.
 Dzięki tegorocznym laureatom Nagrody Nobla Jamesowi Allisonowi 
oraz Tasuku Honjo onkologia i chorzy z chorobą nowotworową otrzymu-
ją nowe możliwości skutecznej i bezpiecznej terapii opartej na mobilizacji 
organizmu nosiciela choroby przeciwko komórkom nowotworowym. Ich 
odkrycia otworzyły również szeroko wrota dla zastosowania immunoterapii 
do leczenia także innych nieuleczalnych dotąd chorób chociażby takich jak: 
RZS, choroba Crohna, talasemia, łuszczyca plackowata, stwardnienie rozsia-
ne a nawet choroba Alzheimera. W obecnej chwili nowoczesna terapia ludzi 
leczonych metodami farmakologicznymi w 40 % oparta jest już o immuno-
terapię. Wadą tych terapii jest niewiadoma związana z brakiem informacji 
na temat odległych jej skutków oraz wysoka cena. Mam jednak nadzieję, że 
tak jak w przypadku kosztów początkowych telefonów komórkowych, któ-
re kosztowały 50 tysięcy złotych a obecnie 1 złoty, również leki modulujące 
układ immunologiczny będą coraz bardziej dostępne.
 Tegoroczna nagroda dla obu uczonych wynosi łącznie dziewięć mi-
lionów szwedzkich koron, tj. ok. czterech milionów złotych.

 Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Buczko
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Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce otrzyma Imię 
Doktora Kazimierza Ptaszyńskiego

 W maju 2019 roku odbędzie się uroczystość oficjalnego nadania 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce imienia Doktora Kazimierza Ptaszyń-
skiego. Równocześnie nastąpi poświęcenie Sztandaru Szkoły. Ze względu na 
wysoki koszt przygotowania Sztandaru, Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Białymstoku podjęło uchwałę o częściowym dofinansowaniu tej ini-
cjatywy.

 Równocześnie wyrażamy duże zadowolenie, że szkoła będzie miała 
patrona w osobie hajnowskiego lekarza, postaci o niezwykłej i bardzo tra-
gicznej biografii. Doktor Kazimierz Ptaszyński, absolwent uSB w Wilnie, 
podczas wojny współpracował z AK udzielając partyzantom ziemi hajnow-
skiej wszechstronnej pomocy lekarskiej. Za tą działalność został w 1943 roku 
rozstrzelany przez Niemców, a tragizm sytuacji pogłębiał fakt, że razem z nim 
została rozstrzelana jego Żona w zaawansowanej ciąży, jak również trzyletnia 
córeczka. Sylwetkę doktora Ptaszyńskiego prezentowaliśmy na stronach na-
szego Biuletynu, jak też w Zeszytach Historycznych.

 Równocześnie przekazaliśmy do biblioteki szkolnej kilka egzempla-
rzy naszych publikacji by służyły jako źródło informacji uczniom Szkoły.

 Redakcja

 Audycja telewizyjna 
poświęcona Doktor Irenie Białównie

 Program III Telewizji Polskiej opracował i emitował w dniach 20 i 27 paź-
dziernika 2018 roku audycję poświęconą Doktor Irenie Białównie, której Osoba jest 
powszechnie znana w środowisku lekarskim. Przypomnienie tak wspaniałego biało-
stockiego lekarza całemu społeczeństwu w dekadzie Święta Zmarłych było w pełni 
uzasadnione i godne poparcia. Część materiałów do audycji nagrywano w siedzibie 
OIL w Białymstoku, a jednym z narratorów był prof. Jan Stasiewicz, który znał oso-
biście Panią Doktor Irenę Białówną.

Redakcja
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Komunikat
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 Ze względu na napływające doniesienia na temat 
zamieszczania przez lekarzy/lekarzy dentystów niepraw-
dziwych danych odnośnie posiadanych kwalifikacji zawo-
dowych i stopni naukowych, zwracam się z gorącą prośbą 
o zweryfikowanie informacji na portalach internetowych 
związanych ze świadczeniem usług medycznych.

 W świetle obowiązującego prawa medycznego lekarz/
lekarz dentysta może posługiwać się jedynie tytułami zawo-
dowymi zgodnymi z wykazem specjalizacji (art. 62 Kodeksu 
Etyki Lekarskiej).

Dr n. med. Romuald Knaś 
Okręgowy Rzecznik w Białymstoku

V Konferencja szkoleniowa członków OROZ i OSL

 Kolejne przyśpieszone szkolenie lekarzy w zakresie przepisów praw-
nych odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Supraśl w dniach 16-18 listo-
pada 2018 roku. Spowodowane zostało między innymi wyborem nowych 
członków zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i 
Sądu Lekarskiego na ostatnim XXXVI Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w 
marcu 2018 roku.
 uczestników spotkania powitał dr n. med. Romuald Knaś, Okręgo-
wy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz dr n. med. Henryk Grze-
siak, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji, który wspomniał swo-
ją działalność w Sądzie Lekarskim w poprzedniej kadencji i podkreślił istotne 
znaczenie pracy rzeczników i sędziów dla usuwania z lokalnego środowiska 
lekarskiego różnych patologii.
 Zaproszenie do udziału w konferencji szkoleniowej przyjął Naczelny 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr n. med. Grzegorz Wrona. Wy-
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głosił wykład pt. Kasacja w postępowaniu dot. odpowie-
dzialności zawodowej. Kol. G. Wrona przedstawił dane 
statystyczne z Naczelnego Sądu Lekarskiego pozytywnie 
oceniając naszą pracę. Następnego dnia gość przedstawił 
bieżące problemy proceduralne oraz najczęstsze przy-
czyny uchyleń orzeczeń lekarskich. Naczelny Rzecznik w 
comiesięcznych wydaniach Gazety Lekarskiej komentuje 
prowadzone sprawy, które trafiają do NSL.
 W drugim dwuczęściowym wykładzie radca prawny 
mgr Paweł Strzelec, rzecznik odpowiedzialności zawodo-
wej Izby Radców Prawnych w Lublinie, omówił szczegó-
łowo postępowanie dowodowe przed organami odpowie-
dzialności zawodowej. Kolejny wykładowca sędzia mgr 
Tomasz Malinowski z Sądu Okręgowego w Warszawie w 

dwugodzinnym wykładzie przedstawił istotę pisemnej konstrukcji sentencji i 
uzasadnień rozstrzygnięć organów odpowiedzialności zawodowej. 

 W przebiegu wystąpień wykładowców wszyscy 
uczestnicy szkolenia mogli na bieżąco zadawać pytania, 
prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych problemów, dys-
kutować i wymieniać swoje doświadczenia. Nie sposób 
opisać, chociaż część omawianych problemów. Były to 
m.in. istotne znaczenie opinii biegłych, szerokie zainte-
resowanie pełnomocników procesowych, zakres przesłu-
chań świadków, weryfikacja dokumentacji i niewłaściwa 
ocena dowodów, problem ochrony danych osobowych i 
przestrzegania tajemnicy lekarskiej, uwzględnienie Ko-
deksu Etyki Lekarskiej, tzw. błędy medyczne, staranność 
w prowadzeniu dokumentacji medycznej.
 Szkolenie tradycyjnie zakończyło się modelową roz-
prawą sądową, którą poprowadził profesjonalnie sędzia 
T. Malinowski, przekazując w jej trakcie liczne rozwią-

zania i podpowiedzi wypracowane przez lata pracy zawodowej. Rozpoznano 
sprawę na przykładzie prawomocnie zakończonej w tut. sądzie lekarskim. W 
rolę stron postępowania zgłosili się ochotnicy, który celowo składali wyszu-
kane wnioski dowodowe i przedstawiali długie wywody, starając się przeko-
nać zebranych do swojej racji. Zagorzała batalia między „pokrzywdzonym” 
i „obwinionym lekarzem” była jeszcze długo potem powodem do dyskusji 
wśród uczestników spotkania. 
 Konferencję podsumowano, jako bardzo udaną głównie ze względu 
na wysoki poziom merytoryczny i wykładowców wysokiej rangi.

Mieczysław Wasielica, Grzegorz Żyła

Dr Małgorzata Pawińska 
Przewodnicząca 

Okręgowego Sądu
Lekarskiego

Dr Romuald Knaś 
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności

Zawodowej
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S E N I O R Z Y

Pożegnanie lata
Turośń Kościelna, 10 września 2018 roku

 Z żalem, że zbliża się koniec ciepłego lata, grupa 56 Seniorek i Senio-
rów spotkała się zgodnie z coroczną tradycją w izbowym Ośrodku w Turoś-
ni Kościelnej by żegnać przemijające lato. Pomimo „pożegnania” atmosfera 
wśród uczestników wcale nie była smutna, wręcz przeciwnie – śpiewano przy 
ognisku, dyskutowano i żartowano, a stół był zastawiony lokalnymi przysma-
kami. Odbył się też konkurs na najlepszą nalewkę  seniorskiej produkcji, wy-
łoniono laureatów trzech pierwszych miejsc. Jak zawsze pożegnanie z latem 
kończyliśmy zawołaniem – do spotkania za rok !

Ryszard Grabowski

Planowane wycieczki i spotkania integracyjne w 2019 roku 

 Wycieczki:
1. Wilno, Troki, Druskienniki – 3 dni, maj;
2. Warszawa – 2 dni, czerwiec;
3. Lublin, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy – 3 dni, lipiec.

 Spotkania integracyjne:
1. Giby, Sejny, Puńsk, Krasnogruda – 1 dzień, sierpień;
2. „Pożegnanie lata” w Turośni Kościelnej – wrzesień;
3. uroczystości opłatkowe w Białymstoku, Łomży i Suwałkach – grudzień.

 Bliższe szczegóły na temat wycieczek i spotkań – w następnym nu-
merze Biuletynu.

s

 Wszystkim Szanownym Seniorkom i Seniorom w związku
ze świętami Bożego Narodzenia oraz rozpoczynającym się Nowym Ro-
kiem 2019, składamy serdeczne życzenia wszelkich pomyślności, jak 
najlepszego nastroju, a przede wszystkim – kwitnącego zdrowia

Komisja ORL ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

	 	

	 	

	 		 	. 		 			
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Nasze pierwsze warsztaty szkoleniowe

 Z nieukrywaną przyjemnością możemy dziś opisać pierwszą i z 
pewnością nie ostatnią akcję zorganizowaną w ramach działalności Komisji 
ds. Młodych Lekarzy, która w nowym składzie rozpoczęła pracę przy OIL 
w Białymstoku. Skład i cele naszej Komisji przedstawiliśmy Koleżankom i 
Kolegom w poprzednim Biuletynie OIL (2018, nr 123, str. 25).
 Dnia 20 października 2018 roku odbyły się warsztaty pt. „Badanie 
układu ruchu dla lekarzy – kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, stawy biodrowe 
i kolanowe”, które poprowadzili fizjoterapeuta mgr Bartłomiej Idziak, 
lekarz rodzinny i specjalista medycyny sportowej dr Mikołaj Wiśniewski 
oraz fizjoterapeuta mgr Piotr Jamka. Podczas czterogodzinnego spotkania 
prowadzący, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, największy nacisk 
położyli na opanowanie przez nas umiejętności praktycznych. Nasi eksperci 
nie szczędzili nam też wskazówek przydatnych nie tylko w pracy lekarza, 
ale również w życiu codziennym – podczas uprawiania sportu czy zwykłych 
aktywności. Dzięki podzieleniu uczestników na dwie równolegle pracujące 
grupy, każdy z lekarzy miał okazję przećwiczyć wszystkie prezentowane 
umiejętności oraz wyjaśniać na bieżąco wszelkie nasuwające się wątpliwości. 
Po przyswojeniu tak dużej dawki wiedzy większość uczestników warsztatów 
zdecydowała się na udział w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w 
Browarze „Stary Rynek”. Po Browarze oprowadzał nas mistrz piwowarstwa 
domowego i główny piwowar „Starego Rynku” Czesław Dziełak. Mieliśmy 
też możliwość degustować rzemieślnicze piwa receptury pana Dziełaka. 
 Zainteresowanie warsztatami przerosło nasze oczekiwania, 
dlatego też rozpoczynamy starania o organizację drugiej edycji spotkania. 
Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszej edycji, którzy 
wypełnili ankietę oceniającą warsztaty, za pozytywne i ciepłe przyjęcie naszej 
inauguracyjnej akcji oraz cenne wskazówki i pomysły na przyszłe szkolenia.
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Tekst i zdjęcia - Ewa Stogowska, Łukasz Kopciewski
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Dowcipnie o polskich monarchach

 Profesor Julian Juliusz Szymański, tytułowa postać aktualnego wy-
dania Biuletynu, wśród wielu zalet odznaczał się wielkim poczuciem humo-
ru. Między pamiątkami po Profesorze zachowały się jego krótkie wierszyki 
przedstawiające historię w żartobliwej formie. Drukujemy jeden z nich po-
chodzący z „Pamięciówki Przedrozbiorowej”.

Treść Alegoryczno-Historyczna

 Piastów cztery pokolenia - Jadwiga zamyka,
 Po siedmiu Jagiellonach Henio z Polski zmyka,
 Obrany Batory twardo trzyma ślepo-wrony,
 Po nim trzech Wazów goni szwedzkie trony.
 Dalej marny Michałek, po nim Sobieski, ten z rycerskiej rasy,
 Potem Leszczyński pcha się między Sasy
 Gucio drugi, Gucio trzeci popuszczają pasy, 
 Na koniec Staś pięknoduch zgrywa wszystkie asy.
 

Prof. Dr Jul. Szymański

Skróty:  Henio - Henryk Walezy, franc. król Henryk III Walezy.
 Ślepowron - pospolity herb szlachecki
 Michałek - król Michał Korybut Wiśniowiecki.
 Gucio - August II i III Sas.
 Staś - król Stanisław August Poniatowski

Od redakcji: Wierszyk wskazuje, że można być wielkim lekarzem, uczonym, politykiem i społecznikiem 
najwyższych lotów, a jednocześnie z humorem i dużą rezerwą opisywać przeszłość.

HYDE  PARK – POLEMIKI
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Był sobie pałac...

Mariusz Stepaniuk, Adam Hermanowicz

Wyd. Frontier Renata Stepaniuk, Białystok 2017, oprawa twarda, papier kredowy, 
stron 104, rycin 121, wydanie albumowe, ISBN 978-83-64967-02-3

Pięknie wydany album, z tekstem w języku polskim i angielskim, składa 
się z 7 rozdziałów, opisujących historię Pałacu Branickich w Białymstoku, od 
chwili powstania jego zalążków jeszcze przed czasami hetmana Jana Klemen-
sa Branickiego do współczesności, gdy stał się wspaniałą siedzibą uniwer-
sytetu Medycznego w Białymstoku. Wielką zaletę albumu stanowią zdjęcia 
doskonałej jakości, zarówno historyczne przedstawiające pałac w budowie, 
ruinie i odbudowie, jak też ilustrujące obecne piękno pałacu i otoczenia.

Autorzy opisują liczne fakty z historii budowli pokazując pierwszych 
właścicieli w ich pełnym blasku, jak i kolejnych bardzo różnych lokatorów, 
na przykład przedstawiając unikalne fotografie z parad wojskowych niemie-
ckich okupantów na dziedzińcu pałacowym. Cenne są liczne zdjęcia z okre-
su, gdy pałac stał się spaloną ruiną, a następnie dokumentujące poszczególne 
okresy odbudowy. Ostatni rozdział – „Dzisiejszy pałac – mariaż historii i te-
raźniejszości” – jest wspaniałą kolorową wizytówką obecnej siedziby uMB. 
Kończący dzieło indeks obrazkowy zawierający 121 miniaturowych fotografii 
może być wzorem wydawniczej staranności.

Album będzie prawdziwą ozdobą każdego księgozbioru, zwłaszcza w do-
mach osób, które wiele czasu spędziły w Pałacu jako studenci, wykładowcy, 
bądź pracownicy białostockiej uczelni.

Jan Stasiewicz

KSIĄŻKI
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Łomża na przestrzeni dziejów

Red. Krzysztof Sychowicz
Praca zbiorowa dziesięciu autorów

Wyd. urząd Miejski w Łomży, Łomża 2018, 
oprawa twarda, wydawnictwo albumowe, stron 
439, ilustracji 241.

 ISBN 978-83-949389-1-8

Jest to album monograficzny poświęcony dziejom Łomży, wydany w 600-
lecie nadania jej praw miejskich (1418-2018), opracowany pod redakcją prof. 
Krzysztofa Sychowicza. Składa się z ośmiu rozdziałów omawiających historię 
miejsca od czasów pradawnych do współczesnych. Bogactwo materiału i wie-
lorakość wątków nie pozwala w biuletynowej minirecenzji pisać o całokształ-
cie dzieła. Trzeba jednak podkreślić kompletność opracowania opartą wy-
łącznie na źródłach, a stąd jego fundamentalne znaczenie. Trzydzieści cztery 
aneksy zawierające zbiór dokumentów od przywileju wójtowstwa w Łomży z 
1400 roku do współczesnych wykazów personalnych, stanowią cenne źródło 
informacji dla osób zagłębiających się w historię miasta.

Księga ma patriotyczne elementy omawiając różne aspekty łomżyńskich 
dziejów, nierzadko dotychczas przemilczanych. Zwraca uwagę rozdział po-
święcony historii kościoła katolickiego w Łomży, a także opisy ciemnych 
stron rzeczywistości w okresach kolejnych okupacji i pierwszych lat „ludowej 
wolności”.

Należy przypomnieć, że jest to drugie tak wielkie historyczne opracowa-
nie redagowane przez Profesora Sychowicza. O pierwszym wydanym też w 
postaci pięknej księgi zatytułowanej „V wieków szpitalnictwa w Łomży” (347 
stron), pisaliśmy w Biuletynie OIL – 2014, nr 104. Oba dzieła są i będą pod-
stawowym źródłem informacji o Łomży na „przestrzeni dziejów”, jak rów-
nież powinny stać się ozdobą historycznych księgozbiorów.

Jan Stasiewicz
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Urodził się 11 kwietnia 1942 roku 
w Wilnie. W 1945 roku w ramach repa-
triacji cała rodzina trafiła do Olsztyna, 
gdzie Krzysztof uczył się w szkole podsta-
wowej. Od 1954 roku mieszkał w Białym-
stoku, bowiem Jego Ojciec, prof. Zygmunt 
Kanigowski, został kierownikiem Kliniki 
Chorób Nerwowych AMB. Tu ukończył 
szkołę podstawową i liceum ogólnokształ-
cące oraz odbył studia medyczne, uzysku-
jąc dyplom lekarza w 1965 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w Od-
dziale Chirurgicznym Szpitala Woje-
wódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białym-
stoku, kierowanym przez doc. Adama Do-
wgirda. Specjalizację I stopnia w zakresie 
chirurgii uzyskał w 1970 roku, a II stop-
nia – w 1974 roku. Stopień doktora nauk 
medycznych nadano Mu w 1979 roku na 

podstawie pracy pt. „Wczesne i odległe wyniki leczenia chorych z przedziura-
wieniem wrzodu żołądka lub dwunastnicy”. 
 W latach 2001-2006 już jako ordynator kierował oddziałem wyka-
zując duży talent organizacyjny i dydaktyczny, oddając się z pełnym zaanga-
żowaniem szkoleniu młodszych kolegów i stosując coraz bardziej nowoczesne 
metody leczenia. W tym okresie wprowadzono w oddziale zabiegi termoabla-
cji guzów przerzutowych wątroby, jak również laparoskopowe zszywanie prze-
dziurawionych wrzodów oraz pierwsze laparoskopowe operacje jelita grube-
go.

WSPOMNIENIE

Dr n. med. Krzysztof Kanigowski
1942 – 2008

Wspomnienie w 10. rocznicę pożegnania
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  Opublikował 26 prac naukowych w czasopismach fachowych. Opie-
kował się specjalizacją ośmiu asystentów. Był aktywnym współorganizatorem 
u boku prof. Zbigniewa Puchalskiego, 62 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów 
Polskich, który odbył się w 2005 roku w Białymstoku. Redagował numer Ze-
szytów Historycznych OIL (2004, nr 11), przedstawiając biogramy chirurgów 
Podlasia, którzy już odeszli. W 1987 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Mini-
stra Zdrowia jako członek zespołu gastrologiczno-chirurgicznego za szczegól-
ne osiągnięcia na rzecz ochrony zdrowia.
 W 2006 roku przeszedł na emeryturę z powodów zdrowotnych. Nadal 
oddawał się pracy społecznej, głównie opiece hospicyjnej. Zmarł 10 listopada 
2008 roku po niezwykle skomplikowanej operacji naczyniowej. Spoczął w gro-
bowcu rodzinnym obok kaplicy na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.
 Doktor Krzysztof Kanigowski zapisał się w historii Oddziału rzetel-
nością, pracowitością i niezwykle serdeczną opieką nad chorymi. Był zdolnym, 
inteligentnym lekarzem o najwyższej etyce, wspaniałym szefem, ordynatorem 
i kolegą, znakomitym diagnostą i chirurgiem.

t
Szczęśliwy traf spowodował, że zostałem po studiach zatrudniony 

w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Już w czasie 
pierwszych tygodni stażu w Oddziale Chirurgicznym poznałem wspaniały 
zespół lekarzy, świetną atmosferę i życzliwe podejście do żółtodzioba jakim 
wówczas byłem. Pozwalam sobie napisać jakim lekarzem był dr Krzysz-
tof Kanigowski opierając się na 30-letniej pracy z nim.

Od początku Krzysztof zrobił na mnie wyjątkowo pozytywne wra-
żenie. Omawialiśmy naszych chorych, dyskutowaliśmy o rozpoznaniach, 
przebiegu leczenia, ustalaliśmy zlecenia. Miałem możliwość uczestniczenia 
przy badaniach radiologicznych, endoskopowych, zabiegach przyłóżkowych. 
Asystowałem często do operacji. uczestniczyłem jako ochotnik w obcho-
dach i operacjach na ostrych dyżurach, szczególnie gdy szefem dyżuru był 
dr Kanigowski. Miałem szczęście, że Krzysztof asystował mi do pierwszych 
appendektomii i operacji przepuklin pachwinowych, a później do większych 
operacji. Miał On duży wpływ na moją edukację chirurgiczną, podejście do 
pacjentów i publikowania doniesień. Oczywiście, do wszystkich młodych 
asystentów był tak samo życzliwy.

Złożyło się też, że w podobnym okresie pracowaliśmy w Libii. Byłem 
kilkakrotnie goszczony w Trypolisie u Państwa Kanigowskich, a ich dom był 
słynny z gościnności.
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Po powrocie do pracy w Szpitalu Wojewódzkim braliśmy wiele razy 
udział w sympozjach, zjazdach, kongresach w kraju i zagranicznych.

Był niezwykle rodzinny, razem z żoną Anną (z d. Dowgird), oraz córką 
Ewą (obecnie mg filologii angielskiej) tworzyli  wspaniałą wspólnotę, podzi-
wianą przez otoczenie. Wyniesiona z domu rodzinnego Kanigowskich atmo-
sfera ciepła i przyjaźni, gdzie najważniejsza była przyzwoitość, a także prio-
rytet miał sport, rzutowały na sylwetkę Krzysztofa. Mężnie zniósł chorobę i 
stratę Ani, która była Jego największym Przyjacielem. Z siostrą, dr n. med. 
Anną Stasiewicz, był niezwykle zżyty. Przecież razem spędzili dzieciństwo i 
lata studiów. Opowiadał mi, że po każdym szpitalnym obchodzie w dni wol-
ne od pracy (soboty, niedziele), gdy był już samotny, zachodził idąc do domu, 
do Państwa Stasiewiczów na późne śniadanie, a przede wszystkim by dys-
kutować „o wszystkim”, a także z prof. Stasiewiczem o wspólnych sprawach 
szpitalnych.

Jego wielką pasją w młodszych latach był sport. W czasie studiów upra-
wiał z sukcesami koszykówkę i szermierkę, o jego wszechstronności świad-
czy, że grał też w tenisa, piłkę siatkową i nożną, jeździł na nartach. W póź-
niejszych latach przestawił się na wędkarstwo, a także grzybobranie. Często 
zbierał grzyby w towarzystwie byłych pacjentów związanych z lasami, stawał 
się ich przyjacielem. Z siostrą Anią namiętnie zbierał rydze. Inne hobby – to 

Światowy Kongres Chirurgiczny, Meksyk 1997

Warszawa, 60. Zjazd Tow. Chirur-
gów Polskich 2001.

Od lewej: A. Matulewicz, M. Wasie-
lica, K. Kanigowski, J. Wojdalski
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turystyka; zwiedził wiele krajów, często w towarzystwie swego najbliższego 
kolegi ze studiów i pracy dr. n. med. Jerzego Wojdalskiego.

Trudno opisać i wymienić choćby część z wielu pozytywnych cech, 
zasług i dokonań Krzysztofa. Pozostaje w pamięci jako doskonały lekarz, od-
dany chorym, niezwykle życzliwy, uczynny i lubiany przez kolegów. Był wzo-
rem lekarza o najwyższych wartościach etycznych.

Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy ufundowanie przez Ro-
dzinę i Przyjaciół Nagrody im. Dr. Krzysztofa Kanigowskiego. Jej celem jest 
wyróżnianie i nagradzanie podlaskich lekarzy kierujących się w swojej pra-
cy wielkim sercem, życzliwością, empatią, czyli cechami, które na co dzień 
reprezentował patron Nagrody. Mieliśmy już w latach 2009-2018 dziewięć 
corocznych edycji, wyłoniono 10 laureatów i ponad 60-ciu lekarzy nomino-
wanych przez kapitułę do Nagrody. Jest to jeden z pięknych śladów na ziemi, 
które pozostawił nasz Kolega, Doktor Krzysztof Kanigowski.

Mieczysław Wasielica,
następca dr. Krzysztofa Kanigowskiego

na stanowisku ordynatora Oddziału w latach 2006 - 2012

Zespół lekarski Oddziału w 2006 roku. Drugi z prawej w pierwszym rzędzie stoi dr n. med. Marian Panek, 
już w cywilu, wcześniej wieloletni ordynator Oddziału
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Dr n. med. Jan Podziewski
1939 – 2018

urodził się 1 października 1939 roku w miejscowości Żywa Woda  
k. Jeleniewa, pow. suwalski. W latach 1959-1965 studiował na Wydziale Le-
karskim Akademii Medycznej w Łodzi; dyplom lekarza otrzymał 7 lipca 1965 
roku. Dwuletni staż lekarski (1965-1967) 0dbył w Szpitalu Powiatowym w 
Suwałkach. Z tym miastem związał się na stałe. Tu w 1967 roku, ożenił się z 
absolwentką AM w Białymstoku, Grażyną Teresą Stepczenko, później specja-
listą w zakresie okulistyki.

W latach 1967-1972 pracował jako już dermatolog, kierownik Porad-
ni Dermatologicznej w Powiatowej Przychodni Obwodowej w Suwałkach. 
Przez dwa lata (1973-1975) był zastępcą dyrektora ds. lecznictwa suwalskiego 
ZOZ-u.

W 1970 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie dermatologii i 
wenerologii, zaś w 1975 roku – II stopień. Pracę doktorską pt. „Alergia kon-
taktowa na leki stosowane zewnętrznie” obronił w 1982 roku w Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Był autorem kilku artykułów w „Przeglądzie Der-
matologicznym” i „Postępach Dermatologii”.

W latach 1975-1998 (z dwuletnią przerwą) kierował Wojewódzką 
Przychodnią Skórno-Wenerologiczną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Suwałkach. W tym Szpitalu, od 1985 roku do 2004, a następnie w latach 
2009-2015 był ordynatorem Oddziału Dermatologicznego który tworzył od 
podstaw. Wyszkolił dziesięciu dermatologów, którzy stanowią kadrę w tej 
dziedzinie na Suwalszczyźnie.

Od 1998 roku przez wiele lat pełnił obowiązki konsultanta wojewódz-
kiego ds. dermatologii i wenerologii, a także pełnomocnika wojewody ds. 

PRO  MEMORIA
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AIDS. Na Ziemi Suwalskiej był niekwestionowanym autorytetem w tej dzie-
dzinie. W czasach funkcjonowania województwa suwalskiego przewodniczył 
też zespołowi konsultantów wojewódzkich, co świadczy o jego roli organiza-
tora służby zdrowia wybiegającej także poza wąską specjalność.

Wykazywał dużą aktywność społeczną. Działał w odrodzonych izbach 
lekarskich. Przez dwie kadencje (2006-2013) był wiceprzewodniczącym Ko-
misji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Bia-
łymstoku. Od 2012 roku był stałym współpracownikiem redakcji Wydaw-
nictw Izbowych OIL,  korespondentem suwalskim, pisał epitafia i wspomnie-
nia o lekarzach suwalskich.

Domek letniskowy nad jeziorem wśród lasów, oraz podróże, stanowiły 
hobby Państwa Podziewskich. Zwiedzili liczne kraje Europy, Azji, Afryki i 
Stany Zjednoczone, zgromadzili bogatą dokumentację fotograficzną.

Doktor Jan Podziewski może być wzorem najwyższych wartości etycz-
nych, był lekarzem – humanistą, zawsze przyjaznym i uczynnym w stosunku 
do pacjentów, a także środowiska medycznego. Został odznaczony krzyżami 
zasługi i wyróżniony nagrodami Ministra i Wojewody. Otrzymał nasz Medal 
Izbowy „Gloria Artis Medicinae”.

Zmarł 18 października 2018 roku, spoczął na Cmentarzu Suwalskim.

Zapisał piękną kartę w historii suwalskiej medycyny. Pozostanie w pa-
mięci społeczeństwa Suwalszczyzny i licznego grona lekarzy.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
Lekarze Ziemi Suwalskiej

Redakcja Biuletynu z wielkim żalem żegna Pana Doktora Jana Po-
dziewskiego naszego wieloletniego współpracownika, korespondenta z Su-
wałk, autora wielu wspomnień o suwalskich lekarzach.

Redaktor naczelny
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EPITAFIA

Piotr Botuliński
1939	-	2018

 urodził się 16 maja 1939 roku w Zabłotowie w 
woj. stanisławowskim na Podkarpaciu. Szkołę śred-
nią ukończył w Miliczu (woj. dolnośląskie), zaś studia 
wyższe w 1961 roku we Wrocławiu na Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Sportu (specjalizacja - piłka 
ręczna). We wrześniu 1973 roku rozpoczął wieloletnią 

pracę w Studium Wychowania Fizycznego i sportu Akademii Medycznej 
w Białymstoku. Prowadził zajęcia wf z licznymi rocznikami studentów 
AMB wszczepiając im zamiłowanie do wysiłku fizycznego na boisku, w 
hali sportowej i na basenie, w myśl zasady „w zdrowym ciele - zdrowy 
duch”.

Był pasjonatem piłki ręcznej. Prowadził zespół męski w AMB, któ-
ry odnosił wiele sukcesów. Kilkakrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski 
Akademii Medycznych, był też srebrnym medalistą mistrzostw wszyst-
kich typów uczelni w kraju. Białostocki zespół z sukcesami uczestniczył 
w turniejach piłki ręcznej także zagranicą (Kowno, Budapeszt, Grodno). 
Jako trener mgr Piotr Botuliński prowadził II ligowy zespół AZS.

Wspaniale organizował studenckie obozy sportowe, letnie w Raj-
grodzie i Augustowie oraz zimowe w miejscowościach górskich, także 
zagranicą. W pamięci absolwentów AMB pozostają też spływy kajakowe 
– na Pojezierzu Augustowskim, Czarną Hańczą a również Dunajem. W 
ciągu dnia cieszyliśmy się dziką przyrodą, a wieczorami przy ognisku, 
grzańcu i gitarze prowadziliśmy „długie Polaków rozmowy”. Zimą były 
obozy narciarskie, z magistrem Botulińskim jako pierwszym instrukto-
rem.

Ceniliśmy Go za jego pasję, fachowość, koleżeńskość, zaangażowa-
nie – te cechy w nas wpajał. Zawsze tworzył rodzinną atmosferę, a przy-
jaźnie z tamtych lat przetrwały do dziś.

Magister Piotr Botuliński zmarł 14 maja  2018 roku po długiej 
chorobie, został pochowany na Cmentarzu Farnym w Białymstoku. Po-
zostawił żonę Danutę Krystynę, synów – Jakuba (lekarz rodzinny) i Bar-
tłomieja (stomatolog) oraz wnuków. W głębokim żalu przeżyli też Jego 
odejście liczni lekarze, którzy Go zawsze będą pamiętać jako swego Wy-
chowawcę.

Lekarze wychowankowie

niezapomnianego nauczyciela, trenera i przyjaciela
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Stanisława Elżbieta Karpińska
1928 - 2018

urodziła się 8 lipca 1928 roku we wsi Tajno 
Stare k. Augustowa. Szkołę średnią ukończyła w Au-
gustowie, uzyskując maturę w 1950 roku. W latach 
1950-1956 studiowała na Wydziale  Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Białymstoku, należała do pierw-

szego rocznika studentów nowootwartej uczelni. Studia ukończyła otrzy-
mując dyplom lekarza nr 51 z 1965 roku.

Została skierowana do pracy w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Śnia-
deckiego w Białymstoku. Pracując na pediatrii, w 1959 roku uzyskała I 
stopień specjalizacji w tej dziedzinie. Już w latach 50-tych została też za-
trudniona jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Organizacji Ochrony 
Zdrowia AMB, kierowanym przez prof. Witolda Stasiewicza, wiążąc się 
z tą placówką na wiele lat; odznaczała się pracowitością i rzetelnością, 
co wkrótce zaowocowało awansem służbowym oraz publikacjami nauko-
wo-szkoleniowymi z zakresu kształtującej się dopiero w Polsce organiza-
cji ochrony zdrowia jako odrębnej dziedziny naukowej. Była więc jedną 
z jej pionierów. W 1962 roku została specjalistą I stopnia, a w 1963 – II 
stopnia w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Świetnie przygotowana 
teoretycznie w latach 1963-1969 pracowała w Wojewódzkim Wydziale 
Zdrowia jako kierownik działu.

W czerwcu 1969 roku objęła stanowisko starszego inspektora kon-
troli państwowej w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Białymsto-
ku prowadząc dział nadzoru nad placówkami ochrony zdrowia. Przez 
wszystkich była niezwykle wysoko ocenianym specjalistą w tej dziedzi-
nie.

Ze względu na stan zdrowia w 1981 roku otrzymała rentę choro-
bową, a w 1988 roku przeszła na emeryturę. Przez ostatnie lata choroba 
uniemożliwiła Jej swobodne poruszanie się; mężnie walczyła z wszelkimi 
trudnościami, zachowując stale doskonałą sprawność umysłową.

Zmarła 3 października 2018 roku w wieku 90-ciu lat. Została po-
chowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.

Pozostała w pamięci przyjaciół, współpracowników i całej rzeszy 
osób, którym zawsze służyła radą i pomocą, jako piękna postać białosto-
ckiego środowiska lekarskiego.

Rodzina, przyjaciele
oraz koleżanki i koledzy z grona pierwszych absolwentów AMB
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Tadeusz Bronisław Mirynowski
1941 - 2018

 urodził się 18 sierpnia 1941 roku w Wilnie w 
rodzinie inteligenckiej. W czasach powojennej akcji 
repatriacyjnej, po krótkim pobycie w Giżycku, za-
mieszkał w Szklarskiej Porębie, pow. Jelenia Góra, 
gdzie w 1948 roku rozpoczął naukę w miejscowej 

szkole powszechnej. W 1953 roku, ze względu na chorobę matki, prze-
niósł się z powrotem do Giżycka – tu ukończył szkołę powszechną, a na-
stępnie Liceum Ogólnokształcące, uzyskując maturę w 1959 roku. W tym 
też roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Białymstoku. Dyplom lekarza nr 2380/88/69 otrzymał 19 czerwca 1969 
roku. Staż podyplomowy odbył w Państwowym Szpitalu Klinicznym w 
Białymstoku (1969-1971).

uzyskał następnie stypendium szkoleniowo-specjalizacyjne w za-
kresie pediatrii w Woj. Zespole Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Mło-
dzieży. W 1974 roku otrzymał pełne zatrudnienie w tej instytucji. W cza-
sie stypendium i późniejszej pracy został specjalistą I stopnia (1971), a 
następnie II stopnia (1979) w zakresie pediatrii.

Od 1992 roku, aż do pełnej emerytury, pracował w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w Dziale Orga-
nizacji, Szkolenia i Statystyki jako kierownik Sekcji Organizacji i Szko-
lenia (specjalista ds. organizacji). We wrześniu 2006 roku przeszedł na 
emeryturę, jednak jeszcze do końca 2010 roku pracował na 1/2 etetu na 
tym samym stanowisku.

Jego wielkie hobby to wędkarstwo.
Zmarł 24 sierpnia 2018 roku, został pochowany na Cmentarzu 

Miejskim w Białymstoku.
Doktor Tadeusz Mirynowski, pracując przez wiele lat w dyrekcji 

Szpitala Wojewódzkiego doskonale znał specyfikę tej Instytucji, był więc 
cennym współpracownikiem i doradcą kolejnych jej dyrektorów. Miał 
spokojne i wyważone usposobienie oraz wszechstronną wiedzę, potrafił 
w sposób logiczny i skuteczny rozwiązywać trudne nieraz problemy or-
ganizacyjne.

Cieszył się też doskonałą opinią wśród pracowników Szpitala, któ-
rym wielokrotnie służył radą i pomocą. Wpisał się trwale w historię Wo-
jewódzkiego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Henryk Grzesiak, Jan Stasiewicz
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Roman Zasim
1957 - 2018

urodził się 22 listopada 1957 roku w Hajnówce. Szkołę podstawo-
wą oraz średnią ukończył w Hajnówce i tam uzyskał świadectwo dojrza-
łości. W latach 1976-1982 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskał 25 czerwca 1982 
roku.

Pracę lekarską rozpoczął w szpitalu w Zambrowie, z którym zwią-
zał się na długie lata. Od 1982 roku był zatrudniony w Oddziale Gineko-
logiczno-Położniczym; specjalizację I stopnia w tej dziedzinie uzyskał w 
1987 roku, zaś II stopnia – w 1993. Od lipca 1989 roku pełnił obowiązki 
zastępcy ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, a w latach 
1993-2001 był jego ordynatorem. Od 1990 roku sprawował jednocześnie 
funkcję ordynatora ZOZ-u w Zambrowie, którą pełnił do 2000 roku.

W latach 2003-2004 pracował w Warmińsko-Mazurskim Oddziale 
NFZ, a do 2012 roku był ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położ-
niczego w Kolnie. Od 2013 roku pracował w oddziałach ginekologicz-
no-położniczych w Piszu, Wysokiem Mazowieckiem i Łapach. Był też 
zatrudniony jako ginekolog w NZOZ MEDICOR w Zambrowie (2004-
2018).

Zmarł w marcu 2018 roku, w wieku zaledwie 61 lat.

Romku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci jako niezawodny 
przyjaciel, nieoceniony specjalista i wspaniały człowiek.

Koleżanki i Koledzy



EPITAFIA 

Roman Zasim
1957 - 2018

Urodził się 22 listopada 1957 roku w Hajnówce. Szkołę podstawo-
wą oraz średnią ukończył w Hajnówce i tam uzyskał świadectwo dojrza-
łości. W latach 1976-1982 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskał 25 czerwca 1982 
roku.

Pracę lekarską rozpoczął w szpitalu w Zambrowie, z którym zwią-
zał się na długie lata. Od 1982 roku był zatrudniony w Oddziale Gineko-
logiczno-Położniczym; specjalizację I stopnia w tej dziedzinie uzyskał w 
1987 roku, zaś II stopnia – w 1993. Od lipca 1989 roku pełnił obowiązki 
zastępcy ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, a w latach 
1993-2001 był jego ordynatorem. Od 1990 roku sprawował jednocześnie 
funkcję ordynatora ZOZ-u w Zambrowie, którą pełnił do 2000 roku.

W latach 2003-2004 pracował w Warmińsko-Mazurskim Oddziale 
NFZ, a do 2012 roku był ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położ-
niczego w Kolnie. Od 2013 roku pracował w oddziałach ginekologicz-
no-położniczych w Piszu, Wysokiem Mazowieckiem i Łapach. Był też 
zatrudniony jako ginekolog w NZOZ MEDICOR w Zambrowie (2004-
2018).

Zmarł w marcu 2018 roku, w wieku zaledwie 61 lat.

Romku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci jako niezawodny 
przyjaciel, nieoceniony specjalista i wspaniały człowiek.

Koleżanki i Koledzy




