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1989 – 2019
Trzydziestolecie Odrodzonych Izb Lekarskich w Polsce

KOMUNIKAT

Koleżanki i Kolegów, delegatów VIII kadencji na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy, uprzejmie informujemy, że kolejny XXXVII Zjazd 
odbędzie się w dniu 30 marca 2019 roku w Ośrodku Konferencyj-
no-Szkoleniowym w Turośni Kościelnej. Początek obrad o godz. 
10 00.
 Serdecznie zapraszamy

Obecność na Zjeździe jest nie tylko obowiązkiem delegata, 
ale przywilejem oraz moralną powinnością. W wypadku uzasad-
nionej nieobecności prosimy bardzo o wcześniejsze powiadomie-
nie sekretariatu Izby, tel. 85 73-21-935.
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P E R I O D Y K   O K R Ę G O W E J   I Z B Y   L E K A R S K I E J 

w  BIAŁYMSTOKU 

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

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

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

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

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

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

Delegatury OIL: 

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

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

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

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

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

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

***

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

Serdecznie zapraszamy.

Klub Lekarza Seniora
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Profesor Józef Edward Musiatowicz

1913 - 2011

Urodził się 19 września 1913 roku w Warszawie. 
Szkołę powszechną i średnią ukończył w Kowlu na Wo-
łyniu. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. Należał do korporacji stu-
denckiej Polesia – na następnej zdjęcie korporacyjne z 
1936 roku. W 1938 roku odbył służbę wojskową w Cen-
trum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. Dyplom 
lekarza uzyskał w USB 26 stycznia 1939 roku.

Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku był le-
karzem i o'cerem w Szpitalu Okręgowym w Lublinie. 
Bezpośrednio po działaniach wojennych został asysten-
tem w Miejskim Szpitalu Położniczym św. Zo'i w War-
szawie, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Henryka 

Gromadzkiego (1939-1940). W następnych latach (1940-1944), ze względu 
na zagrożenia ze strony Niemców, był zmuszony podjąć pracę w Wiejskim 
Ośrodku Zdrowia w powiecie Łukowskim, w którym poza pracą lekarza ogól-
nego wykonywał zadania konspiracyjne jako członek AK. Od września 1944 
roku do czerwca następnego roku był zatrudniony w szpitalu przyfrontowym 
w Otwocku – pracował tu pod kierunkiem doc. Andrzeja Trojanowskiego.

W 1945 roku rozpoczął działalność dydaktyczno-naukową kolejno 
jako asystent, starszy asystent oraz adiunkt w Klinice Ginekologiczno-Położ-
niczej Akademii Medycznej w Gdańsku. Równocześnie prowadził wykłady w 
Szkole Położnych. W 1949 roku uzyskał stopień naukowy doktora medycyny 
na podstawie rozprawy pt. „Zagadnienie właściwej chwili odpępnienia nowo-
rodka”.

W 1953 roku na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, został wraz z 
prof. Stefanem Soszką przeniesiony do Kliniki Położnictwa i Chorób Kobie-
cych AM w Białymstoku, gdzie objął stanowisko adiunkta. W styczniu 1969 
roku, po przewodzie habilitacyjnym w AMB i na podstawie rozprawy pt. „O 

Józef Musiatowicz 

(1934)
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wczesnym wykrywaniu zakażenia wewnątrzjajowego” otrzymał stopień na-
ukowy doktora habilitowanego, zaś Minister Zdrowia powołał Go na stano-
wisko docenta.

W 1963 roku został kierownikiem II Kliniki Położnictwa i Chorób Ko-
biecych AM w Białymstoku. Od chwili utworzenia w białostockiej Akademii 
Medycznej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych (1971) objął kierowni-
ctwo Kliniki Położnictwa. Za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej 
i klinicznej, 14 września 1972 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.

Profesor Józef Musiatowicz był wyjątkowo dobrze i wszechstronnie 
przygotowany do kierowania kliniką. Rozwinął działalność naukową tworząc 
pracownie naukowe, w których Jego współpracownicy mogli rozwijać swoje 
zainteresowania. Tematyka prowadzonych badań była szeroka, obejmowa-
ła zagadnienia genetyki klinicznej, gestozy i nadciśnienia w ciąży, kon*ik-
tu serologicznego matczyno-płodowego, krzepnięcia krwi i /brynolizy oraz 
niedokrwistości ciężarnych. W 1964 roku Profesor zorganizował Studenckie 
Koło Naukowe, które stało się kuźnią przyszłych pracowników kliniki. Do-
robek  naukowy Profesora obejmował ponad 70 publikacji ogłoszonych w 
czasopismach krajowych i zagranicznych. Był promotorem 10 rozpraw dok-
torskich i opiekunem pięciu przewodów habilitacyjnych, wypromował sied-
miu profesorów. Sam stale doskonalił się, między innymi poprzez zagranicz-
ne staże naukowe: na Uniwersytecie w Lyonie (1951), a później w Paryżu, 
Brukseli, Sztokholmie, Goeteborgu, Londynie.

Grupa studencka - korporacja Polesia;

w górnym rzędzie trzeci od lewej Józef Musiatowicz
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Należał do Komitetu Medycznego Międzynarodowego Towarzystwa 
Planowania Rodziny, był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Planowania Rodziny oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego To-
warzystwa Ginekologicznego; w 1997 roku otrzymał godność Członka Ho-
norowego tego Towarzystwa. Przez szereg lat pełnił obowiązki konsultanta w 
województwie olsztyńskim i suwalskim; położył wielkie zasługi w kształceniu 
kadry położników i ginekologów z tych terenów.

Jako klinicysta wyróżniał się wielkim talentem diagnostycznym oraz 
niezwykle precyzyjną techniką operacyjną, wykonując nawet najtrudniejsze 
zabiegi.

W 1983 roku przeszedł na emeryturę, utrzymując jednak nadal kon-
takt z kliniką i swoimi uczniami. Mógł też wówczas szerzej realizować poza-
zawodowe zainteresowania, głównie turystykę.

Zmarł 26 maja 2011 roku w wieku 98 lat; pogrzeb odbył się 3 czerwca 
w Olsztynie; żegnała Go Rodzina oraz lekarze olsztyńscy, jak też wychowan-
kowie z Białegostoku, Lublina i Ełku.

***

Wcześniej, 29 listopada 2004 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekar-
skie w Białymstoku odbyła się uroczystość poświęcona 65-leciu otrzymania 

Z Jubileuszu w OIL w Białymstoku; od lewej - J. Poznański, J. Pietruski, Profesor  

J. Musiatowicz, J. Stasiewicz, E. Kobylec, M. Kinalski, 2004 rok
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dyplomu lekarza w USB w Wilnie oraz 91 rocznicy urodzin Profesora Jó-
zefa Musiatowicza. Laudację wygłosił prof. Antoni Jasiewicz, uczeń dostoj-

nego Jubilata. Profesor Musiatowicz, jak zawsze elegancki, błyskotliwy i w 
doskonałej formie, przedstawił zebranym swoją biogra&ę, imponując świetną 
pamięcią i pięknym literackim językiem. Ze szczególną serdecznością wspo-
minał Wschodnie Kresy, głównie Kowel i Wilno, z którymi był ściśle zwią-
zany aż do wojny. Być może później wybrał Białystok, w którym pracował 
przez ponad pół wieku, ponieważ po wojnie Białystok stał się także miastem 
Wschodnich Kresów.  ■

Stefan Jaworski, Teresa Kurowska-Dąbrowska

Od redakcji: Przedstawiony biogram jest przedrukiem artykułu prof. dr. 
hab. Stefana Jaworskiego i dr n. med. Teresy Kurowskiej-Dąbrowskiej opubli-
kowanego w Zeszytach Historycznych OIL w Białymstoku, lata 2013-2014, Nr 
16, str. 41-44.

O prof. J. E. Musiatowiczu pisaliśmy także w Biuletynach OIL: 2005, Nr 
61, str. 29; 2011, Nr 87, str. 40; 2012, Nr 94, str. 42. Inne źródła: „Kto jest kim 
w polskiej medycynie” - informator biogra'czny. Interpress, Warszawa 1987, 
str. 455-456.
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Panta rhei – wszystko płynie

Byle płynęło ku lepszemu

 Jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia zostałem zapro-
szony na uroczystość opłatkową w Oddziale Gastroenterologii Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Oddziałem 
kierowałem przez ponad ćwierć wieku, więc zawsze z dużą przyjemnością 
spotykam się z obecnym jego zespołem. Od czasu mojej emerytury – już po-
nad 10 lat – załoga Oddziału oczywiście zmieniła się bardzo, ale kilka osób 
przez całe lata pracowało ze mną. Najdłuższy staż ma doktor Lech Skwarski, 
obecny kierownik Oddziału; zaczynał bezpośrednio po stażu podyplomo-
wym, teraz ma już 37 lat pracy oddziałowej. Jest też jakby symbolem placów-
ki – na początku 1981 roku był jej pierwszym pacjentem. Żartuję, że chyba 
nie najgorzej leczyliśmy chorych, skoro pierwszy pacjent przeżył w dobrym 
zdrowiu tak długo od tej hospitalizacji. Inni zaczynali trochę później, ale są 
już po specjalizacjach i doktoratach, jak też z dużym bagażem doświadczeń 
z codziennej pracy. Spośród obecnych wymienię tylko dwie panie – dr Ag-
nieszkę Janke, obecnie członka ścisłej dyrekcji Szpitala, oraz dr Małgorzatę 
Kożuszyńską-Topór – zastępcę ordynatora, jak też dwu panów – doktorów 
Jacka Romatowskiego i Macieja Kralisza, na których opiera się oddziałowa 
endoskopia. Jak zawsze podczas uroczystości dzielono się opłatkiem, były ży-
czenia, modlitwa i kolęda, serdeczne rozmowy, a wszystkiemu przewodniczył 
ksiądz kapelan Antoni Wasilewski, zawsze poważny, ale i uśmiechnięty, który 
nadzoruje ten obrządek jeszcze od czasów mojej ordynatury. Byli też obecni 
prof. Wiktor Łaszewicz, poprzedni ordynator, oraz dr Zdzisław Hrynkiewicz, 
jeden z pierwszych pracowników oddziału w latach 80-tych.
 Tegoroczny opłatek miał szczególny charakter. Odbywał się bowiem 
w nowych pomieszczeniach, do których Oddział został przeniesiony przed 
paru dniami w grudniu 2018 roku. Obecną jego siedzibą są przebudowane 
i unowocześnione pomieszczenia w tym samym budynku przy ulicy Skło-

CHWILA REFLEKSJI
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dowskiej 25, na piętrze, które poprzednio zajmowała neurologia. Wprawdzie 
Oddział czeka jeszcze na nowy sprzęt i meble, ale już funkcjonuje w zmoder-
nizowanych salach i gabinetach.
 Ta sytuacja spowodowała, że we wspomnieniach cofnąłem się do po-
czątku lat 80-tych. Pamiętam, że otwierany w 1981 roku oddział gastroente-
rologii robił także dobre wrażenie. Był jak na tamte szare czasy przestrzenny 
i kolorowy; poza standardowymi 6-łóżkowymi salami miał kilka separatek, 
ogółem liczył 56 łóżek. Wydawało się, że przez lata będzie cieszył oko. Pra-
cownia endoskopowa miała aż trzy pokoje (!) – dwa ze stołami endosko-
powymi (adaptowane stoły bronchoskopowe) oraz pokój przygotowawczy, 
będący równocześnie opisownią. Prof. Antoni Gabryelewicz, mój poprzedni 
Szef, oglądając oddział mówił, że zazdrości przestrzeni, zaś wizytujący po 
paru miesiącach prof. Kornel Gibiński, sława gastrologiczna z Katowic, gra-
tulował także nowego oddziału, dodając – „wszystko co nowe jest ładne, ale 
najważniejsze jakie będzie po latach użytkowania”. Miał rację, pomimo naszej 
staranności ówczesne materiały budowlane „made in PRL” okazały się kru-
che (na przykład stale odpadające płytki podłogowe), a „wielka” przestrzeń 
także była zwodnicza. Już wkrótce trzeba było adaptować część pobliskiego 
sanitariatu na pomieszczenie, w którym zgodnie z przepisami stanęła myjnia 
endoskopowa. Wcześniej bowiem umieszczaliśmy endoskopy w płynach de-
zynfekujących, myjąc je następnie pod zlewem.
 Obecna nowa pracownia endoskopowa jest imponująca. Liczba po-
mieszczeń wzrosła do kilkunastu, są oddzielne pokoje gastroskopowe, kolo-
noskopowe, sala z instalacją rtg do wykonywania ECPW, kilka pomieszczeń z 
myjniami, gabinety lekarskie, oddzielna opisownia z odpowiednimi ekrana-
mi, a także separatka z zabezpieczeniem w razie potrzeby obserwacji chorego 
lub szybkiej pomocy po zabiegu. Myślę, że przy właściwym wykorzystaniu 
sprzętu przez najbliższe lata nie powinno być żadnych kolejek do badań i 
zabiegów endoskopowych. Obecnie najważniejszy staje się jednak nie dostęp  
do nowoczesnego oprzyrządowania, ale jego optymalne wykorzystanie. A 
to zależy przede wszystkim od dostatecznej liczby kompetentnych lekarzy i 
pielęgniarek oraz warunków /nansowania procedur przez NFZ. Wiemy do-
skonale, że oba te zagadnienia stały się wielkim nierozwiązanym problemem, 
wskutek czego szereg nawet świetnie wyposażonych placówek pracuje w Pol-
sce na „pół”, lub nawet „ćwierć gwizdka”, zaś chorzy czekają w kolejkach. Mu-
szą być większe pieniądze na procedury medyczne i na bardziej intensywne 
kształcenie kadry pod względem ilościowym i jakościowym.
 Pracownia Endoskopowa Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku 
ma dobre 37-letnie tradycje. Jej kolejni kierownicy – doktorzy Władysław 
Szałaj, Lech Skwarski i obecnie Jacek Romatowski – przez lata wprowadzili 
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szeroki wachlarz procedur diagnostycznych i zabiegowych, a także przeszko-
lili licznych lekarzy i pielęgniarki w zakresie endoskopii i nie tylko jej pod-
staw. Na przykład, w pewnym okresie na naukę ECPW przyjeżdżali do nas 
koledzy z różnych regionów Polski.
 Dobrze byłoby wrócić także do opracowań statystycznych i nauko-
wych dużego materiału klinicznego, który stale gromadzi się w oddziale i 
pracowni, stanowiącego często wartościowe źródło informacji. Przecież z 
naszej placówki wyszło około 400 mniej lub bardziej wartościowych donie-
sień naukowych, wśród nich, także książki i kilka obszernych rozdziałów w 
podręcznikach. Były też przewody doktorskie, dwu z nas uzyskało tytuły pro-
fesorskie.

 Jako optymista i niepoprawny entuzjasta wierzę, że panta rhei ku 
lepszemu, pomimo wielu przeszkód i trudności, które zawsze były i będą. W 
obecnym noworocznym numerze naszego wydawnictwa życzę Koleżankom 
i Kolegom z Oddziału Gastroenterologii w „Śniadecji”, pachnącego obecnie 
świeżą farbą, wielu sukcesów w najbliższych oby pomyślnych latach.

Jan Stasiewicz

Styczeń 2019
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

5 grudnia 2018 roku 

5 grudnia kol. Mieczysław Kuczyński uczestniczył w posiedzeniu Rady Spo-
łecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą 
Płciową w Białymstoku, które odbyło sie w Ministerstwie Zdrowia w War-
szawie.

7 grudnia odbyło sie spotkanie Prezydiów Okręgowych Rad  Lekarskiej  i 
Adwokackiej w siedzibie OIL w Białymstoku.

12 grudnia – obradowała Okręgowa Rada Lekarska. Wręczono medal „Glo-
ria Artis Medicinae” kol. T. Poznalskiemu, przyznany podczas obrad w dniu 6 
października 2018 roku. Sprawozdanie z działalności Naczelnej i Okręgowej 
Rady Lekarskiej przedstawił prezes H. Grzesiak, pracę z delegatur w Łomży i 
Suwałkach zreferowali kol. kol. M. Makarewicz i A. Tynecki. Kolejny raz dys-
kutowano nad sfinalizowaniem sprzedaży Domu Lekarza Seniora w Turośni 
Kościelnej; zdecydowaną większością głosów odrzucono projekt zwołania w 
tej sprawie Nadzwyczajnego OZL, postanawiając, że formalności związane z 
decyzją o sprzedaży zostaną uzupełnione podczas Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy w marcu 2019 roku.
 Sytuację finansową OIL omówił kol. J. Poznański. Podjęto  
w sprawie: dofinansowania szkoleń lekarzy (41), upoważnień do podpisa-
nia umowy z Ministerstwem Zdrowia oraz dekretowania skarg wg właści-
wości, zwolnienia z opłaty za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną nt. 
niesponsorowanego badania medycznego, przyznania odpraw pośmiertnych 
(3), ratalnych spłat zaległych składek członkowskich (9), przyznania wsparć 
lekarzom (4), korekty FINN, finansowania koncertu kolęd w siedzibie Izby, 
dofinansowania spotkania integracyjnego lekarzy w Suwałkach, zmian wre-
gulaminie dot. pomocy finansowej dla szkolących się lekarzy, wpisu do reje-
stru podmiotów kształcących, wykreślenia prywatnej działalności leczniczej, 
przyznania punktów edukacyjnych, delegowania przedstawicieli do komisji 
konkursowych, przyznania praw wykonywania zawodu. 

17 grudnia – Prezydium ORL. Przyjęto uchwały w sprawie: przesunięcia 
środków w budżecie ORL, przyznania odprawy pośmiertnej, dofinansowa-
nia do szkoleń lekarzy (8), wyjaśnienia wątpliwości dot. opłacania składek  w 
sprawach indywidualnych. 

Z ŻYCIA IZBY
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9 stycznia 2019 roku – Prezydium ORL podjęto 28 uchwał w sprawie dofi-
nansowania do szkoleń lekarzy oraz uchwały w sprawie: stażu podyplomo-
wego, strony internetowej OIL, zaopiniowania kandydatury na stanowisko-
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii ginekologicznej, wyty-
powania przedstawicieli do komisji konkursowych, odpraw pośmiertnych 
(3), nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w siedzibie OIL, korekty 
FINN, wydania PWZ i wpisu do rejestru lekarzy (3), wykreślenia działalno-
ści leczniczej, przyznania punktów edukacyjnych, wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących szkolenie podyplomowe, delegowania przedstawicieli na 
spotkania różnego typu. Przekazano informację z posiedzenia Komisji Etyki 
w sprawie przeprowadzenia dwu postępowań wyjaśniających, jedną skargę 
zadekretowano do rozpatrzenia przez OROZ. Omówiono projekt Jubileuszu 
30-lecia OIL (propozycja wystąpienia o odznaczenia państwowe do wojewo-
dy oraz opracowanie albumu 30-lecia białostockiej Izby).

23 stycznia – Prezydium ORL. Wstępne omówienie preliminarza budżetowe-
go - kol. J. Poznański. Informacje wydawnicze OIL - kol. J. Stasiewicz. Infor-
macja kol. H. Grzesiaka dot. ogólnopolskich obchodów Jubileuszu 30-lecia 
Reaktywowania Izb Lekarskich. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania 
szkoleń lekarzy (5), przyznania odprawy pośmiertnej, wykreślenia działal-
ności leczniczej - praktyka grupowa (2) i praktyka indywidualna (4), przy-
znania punktów edukacyjnych (1), wpisu na listę podmiotów uprawnionych 
do prowadzenia stażu cząstkowego stażystów w zakresie medycyny rodzinnej 
(2), zwolnienia z opłacania składek i korety FINN, wydatkowania środków 
z budżetu Komisji Stomatologicznej, delegacji służbowych, zawieszenia pra-
wa wykonywania zawodu, wskazania kandydata na konsultanta krajowego w 
dziedzinie ortodoncji. Apel w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w zakre-
sie zmiany definicji lekarza POZ. Stanowisko w sprawie pseudonaukowych 
metod diagnozowania. Opinia w sprawie projektu nowelizacji rozp. MZ w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz.

23 stycznia obradowała Komisja Bioetyczna.

Janusz Zawistowski
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2018
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w liczbach 

1. Rejestr Lekarzy
Ogółem liczba lekarzy i lekarzy dentystów – 6814
- lekarze – 5314
- lekarze dentyści – 1451
- z dwoma dyplomami – 49

2. Wydane prawa wykonywania zawodu 
- lekarza i lekarza dentysty – 358

3. Praktyki prywatne 
- w rejestrze /guruje 4116 praktyk prywatnych
- wnioski o wpis do rejestru praktyk i zmiany we wpisie - 371

4. Zaświadczenia związane z wyjazdem zagranicę – 16

5. Szkolenie podyplomowe
- 325 lekarzy i lekarzy dentystów otrzymało stypendia szkoleniowe (400 
zł)
- przeszkolono 184  stażystów w zakresie bioetyki, prawa medycznego i 
orzecznictwa
- ogółem ponad 1000 lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczyło w 
dużych konferencjach organizowanych przez Podlaskie Stowarzyszenie 
Stomatologów (2), PTS (1), OROZ i OSL (2), jak też w Krajowym Zjeździe 
Lekarzy Rodzinnych w Rajgrodzie (1) i w warsztatach szkoleniowych 
Młodych Lekarzy (1). W organizacji w/w szkoleń uczestniczyły 
odpowiednie Komisje ORL. Niektóre konferencje odbyły się w Ośrodku 
Izby w Turośni Kościelnej oraz w siedzibie Izby w Białymstoku;
- dokonano 37 akredytacji szkoleń podyplomowych na terenie Podlasia 
(kursy, konferencje, sympozja).

6. Wydawnictwa
Wydano 5 numerów Biuletynu OIL (łącznie ok. 250 stron), częściowo w 
formie internetowej, oraz 1 numer Zeszytów Historycznych (75 stron).

7. Działalność socjalna
Udzielono 80 wsparć /nansowych w tym 44 sportowcom; 10 lekarzy 
skorzystało z porad prawnych opłacanych przez izbę; wypłacono 35 
odpraw pośmiertnych. 

8. Seniorzy
Odbyły się ok. 42 spotkania „wtorkowe” Seniorów oraz 9 spotkań Klubu 
Absolwentów AMB (1961) w Klubie Lekarza; 4 spotkania opłatkowe 
(2 w  Białymstoku, po 1 w Łomży i Suwałkach), 4 wycieczki krajowe 
i zagraniczne, w których uczestniczyło ok. 200 osób, 2 spotkania 
integracyjne.
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9. Młodzi lekarze
Odbyło sie spotkanie Komisji ds. Młodych Lekarzy - inauguracyjne (1) 
oraz warsztaty szkoleniowe (1).

10. Komisja Bioetyczna
Rozpatrzono 23 wnioski na 10 posiedzeniach Komisji oraz 116  uzupełnień 
do wniosków.

11. Działalność kulturalna
Odbyły się 2 wernisaże (malarstwo, gra/ka); udział w Festiwalu „Esculap 
Rock” w Olsztynie; udział w organizacji Jubileuszu Chóru MediCoro; 
zorganizowano „majówkę” w Turośni Kościelnej oraz koncert kolęd w 
Klubie Lekarza; odbywały się czwartkowe warsztaty lekarzy muzykujących   
– ogółem ok. - 25 wydarzeń kulturalnych.

12. Komisja Historyczna
- zorganizowano 1 wieczór wspomnień (prof. J. J. Szymański)
- wydano 1 tomik Zeszytów Historycznych;
- opracowano 11 biogramów wybitnych lekarzy oraz „pro memoria”; 
epita/a” pośmiertne 29 lekarzy;

13. Sport
- lekarze Podlasia i ich rodziny startowali w różnych imprezach w 10 
dyscyplinach (tenis, żeglarstwo, siatkówka halowa, siatkówka plażowa, 
badminton, pływanie, piłka nożna, szachy, strzelectwo sportowe, 
squash);
- uczestniczono w 4 imprezach krajowych i zagranicznych (Szczecin, 
Zielona Góra, Zakopane, Malta);
- zdobyto ok. 30 medali.

14. Ubezpieczenia lekarzy: 
- OC - 3103 polisy indywidualne;
- ubezpieczenia na Życie - 413 polis;
- OC NZOZ-ów - 66 polis.

15. Posiedzenia
- Okręgowy Zjazd Delegatów OIL - 1; 
- plenarne posiedzenia ORL - 4;
- posiedzenia Prezydium ORL - 23.

Jan Stasiewicz, Janusz Zawistowski
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Uroczyste posiedzenie Senatu UMB
 
 W dniu 14 grudnia 2018 roku w Aula Magna Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, któremu prze-
wodniczył JM Rektor prof. dr hab. Adam Krętowski. Tegoroczne posiedzenie, 
tradycyjnie obejmujące przemówienie JM Rektora oraz wręczenie dyplomów 
doktora habilitowanego i promocję doktorów nauk, zostało uświetnione na-
daniem tytułu Doctor Honoris Causa naszej Uczelni Profesor Coral Barbas z 
Uniwersytetu San Pablo - CEU w Madrycie.

Profesor Coral Barbas, kierownik Zakładu Che-
mii Analitycznej w Madrycie, jest światowej sławy au-
torytetem w dziedzinie chemii analitycznej i metabolo-
miki. Od kilku lat współpracuje z zespołami naukowy-
mi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Efektem 
tej współpracy były innowacyjne odkrycia publikowane 
w specjalistycznych czasopismach naukowych. Profesor 
wygłosiła wykład – A NEW RESEARCH PARADIGM 
FOR A NEW CENTURY : OMICS TECHNOLO-
GIES.

✴

Podczas posiedzenia poinformowano, że w 2018 roku tytuł profesora 
nauk medycznych otrzymali:
 Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak (Wydz. Lekarski)
 Prof. dr hab. Anna Grzeszczuk (Wydz. Lekarski)
 Prof. dr hab. Alina Kułakowska (Wydz. Lekarski)
 Prof. dr hab. Anna Zalewska (Wydz. Lekarski)
 Prof. dr hab. Katarzyna Winnicka (Wydz. Farmaceutyczny)
 Prof. dr hab. Wojciech Miltyk (Wydz. Farmaceutyczny)
 Prof. dr hab. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz (Wydz. Nauk o Zdr.)

Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali:
Wydział Lekarski: dr hab. Agnieszka Adamska
   dr hab. Anna Baran
   dr hab. Ewa Dolińska
   dr hab. Alina Kępka
   dr hab. Krzysztof Kurek
   dr hab. Hanna Myśliwiec
   dr hab. Alina Sokup
   dr hab. Ryszard Tomasiuk
   dr hab. Monika Zbrucka-Krętowska

 

W Y D A R Z E N I A
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Wydział Farmaceutyczny: dr hab. Karol F. Kramkowski
    dr hab. Michał Moritz
    dr hab. Karolina Orywal
    dr hab. Małgorzata Rusak
    dr hab. Tomasz Rusak
Wydział Nauk o Zdrowiu: dr hab. Matylda Sierakowska

Promowani na stopień naukowy doktora nauk medycznych  
– w dyscyplinie medycyna

Wydział Lekarski: Alicja Charkiewicz, Mariusz Ciemerych, Katarzyna Gu-
ziejko, Wiesława Jańczak, Sławomir Jakima, Remigiusz Kazimierczyk, Urszu-
la Kościuczuk, Mariusz Łucejko, Marta Marcinkiewicz-Siemion, Marta Mi-
chalczuk, Maciej Mitrosz, Piotr Olbromski, Karol Ostrowski, Magda Pogo-
rzelska, Maciej Południewski, Karolina Rygasiewicz, Piotr Siergiejko, Monika 
Szymonek, Dominik Wincewicz, Gabriela Zapolska.

Doktorzy n. med. w dyscyplinie biologia medyczna

Wydział Lekarski: Karol Charkiewicz, Monika Książek, Natalia Matulewicz, 
Ewelina Piktel, Magdalena Paczkowska-Abdulsalam, Agnieszka Polak, Ewa 
Polkowska, Donata Ponikwicka-Tyszko, Wioletta Romaniuk, Joanna Stelma-
szewska, Krzysztof Szarejko.

Doktorzy n. med. w dyscyplinie stomatologia

Wydział Lekarski: Anna Karnowska, Marta M. Obidzińska. Grzegorz Szczur-
ko.

Promowani na stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych

Wydział farmaceutyczny: Michał Biernacki, Sylwia Borowska, Paweł Drą-
gowski, Agnieszka Gęgotek, Natalia Pawłowska, Marek Toczek, Monika Tro-
'miuk, Ilona Zaręba.

Doktorzy n. med. w dyscyplinie biologia medyczna

Wydział Farmaceutyczny: Katarzyna Celińska-Janowicz, Wioleta Kisiel, Ka-
rina Lipartowska-Klimiuk, Olga Sadowska, Natalia Tołoczko-Iwaniuk.

Promowani na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu: Aneta Filipek-Czerska, Monika Gałczyk, Jolanta 
Gładczuk, Emilia Harasim-Piszczatowska, Edyta Kawka, Bożena E. Kopcych, 
Jolanta Kraśnicka, Mirosława Sidor, Diana Wasiluk, Magdalena Waszczeniuk, 
Agnieszka Wendołowicz, Anna Zalewska.
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Promowani na stopień naukowy doktora nauk medycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu: Kamil Bienias, Anna Citko, Dorota Czyżewska, 
Marta Garbowska, Elżbieta Karpińska, Agnieszka Kasiukiewicz, Barbara A. 
Kicel-Wesołowska, Piotr Michał Kinalski, Urszula Kołodziej, Aleksander 
Krupa, Anna Słowik-Sułkowska, Zbigniew Sankowski.

✴

 Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku w Uroczystym Posiedzeniu 
Senatu UMB reprezentowała dr Jolanta Szczurko, wiceprezes ORL i czło-
nek Naczelnej Rady Lekarskiej, której syn dr n. med. Grzegorz Szczurko był 
wśród promowanych. Mamie oraz Synowi serdecznie gratulujemy.

Redakcja

Uroczysty Wieczór Pamięci
Poświęcony Profesorowi  

Julianowi Juliuszowi Szymańskiemu

W dniu 3 grudnia 2018 roku w salach siedziby 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku odbył się 
Wieczór Pamięci zorganizowany przez Komisję Histo-
ryczną OIL ku czci Profesora Juliana J. Szymańskiego, 
wybitnego Polaka, Lekarza i Polityka. Bezpośrednim 
powodem Uroczystości było Stulecie Odzyskania 
Niepodległości, o którą Profesor Szymański walczył 
jako aktywny działacz Polonii Amerykańskiej i Bra-
zylijskiej, a także 60-ta rocznica Jego śmierci. Z Bia-
łymstokiem miał związki rodzinne, tu spędził ostatnie 
lata życia i został pochowany; był też członkiem Izby 
Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej.

Uroczystość otworzył pre-
zes OIL dr Henryk Grzesiak, wi-
tając zaproszonych Gości, wśród 
nich dr Krystynę Pawlikowską-
Kubala, reprezentującą rodzinę 
Profesora Szymańskiego, a także 
przyjaciół naszej Izby dyrektora 
Muzeum Podlaskiego mgr. An-
drzeja Lechowskiego i dyrektora 
Wojewódzkiego Szpitala im. J. 
Śniadeckiego dr. Cezarego No-
wosielskiego. Sylwetkę Profesora 
Juliana Szymańskiego przedsta-
wił prof. Jan Stasiewicz, obszer-
nie omawiając niezwykle bogaty 
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życiorys bohatera wieczoru, którego zasługi w odzyskaniu Niepodległości w 
1918 roku były niezaprzeczalne, a później – już w wolnej Polsce stanowiły 
przykład społecznej postawy wobec spraw publicznych. Ta aktywność  spo-
łeczno-polityczna doprowadziła Profesora do wysokich stanowisk senatora 
i marszałka Senatu RP w latach 1928-1930; był bliskim współpracownikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 Za tą społeczną działalnością zawsze krył się jednak jeden z najwięk-
szych wówczas autorytetów lekarskich, wybitny okulista, profesor Uniwersy-
tetów w Kurtybie oraz w Wilnie, autor niezliczonych publikacji, unikalnych 
podręczników i atlasów a także wystąpień na światowych zjazdach i kongre-

Biuletynu.
 Wypowiedź prof. Stasiewicza kontynuowała Pani  Doktor Krystyna 
Pawlikowska-Kubala, córka siostrzenicy prof. Szymańskiego dr Ireny Amb-
roszkiewicz-Pawlikowskiej, przedstawiając postać Profesora w sposób osobi-
sty i serdeczny jako niezwykle szanowanego członka rodziny.  Ostatnie lata 

życia spędził On na białostockich Bojarach pod opie-
ką obu Pań i dr. Jerzego Kubali, zięcia dr Ambrosz-
kiewicz. Pomimo wieku ponad 85 lat był stale pełen 
życia i niezwykłej aktywności umysłowej, a tylko wiek 

licznych pomysłów. Do końca życia utrzymywał kon-
takty z najwybitniejszymi polskimi okulistami, jak na 
przykład prof. Ignacym Abramowiczem, swoim ucz-
niem i następcą w klinice wileńskiej, lub prof. Henry-
kiem Melanowskim, współautorem prac naukowych, 
zwłaszcza słynnych atlasów okulistycznych w okresie 
międzywojennym.

Wspomnienia Pani Doktor zakończył uroczy-
sty akt odsłonięcia portretu Profesora Szymańskiego, 
który zajął miejsce wśród wizerunków wielu znako-
mitych lekarzy Podlasia, których łączył kresowy rodo-

wód, często wileńska Uczelnia, a przede wszystkim wielkie zasługi zawodowe. 
W Białymstoku Profesor spoczął, tu ma swój pomnik na Farnym Cmentarzu 
oraz rondo w mieście swojego imienia.
 W dalszych wypowiedziach dyr. Andrzej Lechowski zwracał uwagę, 
że Podlasie nie ma wielu wspaniałych postaci, których sława sięgałaby daleko 
poza granice naszego regionu i kraju. Prof. Jan Długosz podkreślał znaczenie 
przywracania pamięci środowisku lekarskiemu tak wybitnych uczonych jak 
prof. Julian Szymański.
 Drugą, całkowicie kameralną część spotkania wypełniły rozmowy 
oraz wspomnienia czasami anegdotycznych sytuacji z bogatego życia Profe-

uzupełniała lampka wina i wieczorny posiłek.
 Wieczór pozostawił wrażenie, że oddaliśmy należyty hołd wielkiemu 
Człowiekowi i Lekarzowi.

Mieczysław Wasielica
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„Innymi Oczami” – wystawa w siedzibie OIL

W dniu 5 grudnia 2018 roku w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Białymstoku (ul. Świętojańska 7) odbył 

Innymi Oczami. Była to autorska 
wystawa studencka. Elżbieta Gibulska zaprezento-
wała cykl monotypii, które powstały w PRACOWNI 
14 Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej 
pod kierunkiem prof. Tomasza Kukawskiego i opieką 
techniczną mgr Grzegorza Radziewicza. Monotypia 

-
pularną. Z jednej matrycy może powstać tylko jed-
na odbitka, co czyni  pracę tym bardziej oryginalną 
i niepowtarzalną – jak obraz. Prace formalnie nie no-
szą znamion klasycznego pejzażu, lecz są jego syntezą 
oddającą urok natury. Wystawa była dostępna od paź-
dziernika do grudnia 2018 roku.

Anna Jakubowska

Spotkanie integracyjne przedstawicieli środowisk 
adwokackiego i lekarskiego

 
 W dniu 7 grudnia 2018 roku w siedzibie Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Białymstoku odbyło się spotkanie Prezydiów Okręgowej Rady Adwoka-

ckiej oraz ORL, któremu przewodniczyli 
mec. Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan 
Rady Adwokackiej oraz dr Henryk Grzesiak, 
prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. W ten 
sposób powrócono do tradycji z lat 90-tych 
ubiegłego wieku, gdy spotkania władz Samo-
rządu obu środowisk były znacznie częstsze 
i dobrze służyły wzajemnemu poznaniu się 
i rozwiązywaniu wspólnych problemów. 
Wspólne spotkania organizowali wówczas 
dziekan mec. Jerzy Korsak oraz przewodni-
czący Rady Lekarskiej prof. Jan Stasiewicz.
  Przypominamy, że we wrześniu 
2017 roku w Europejskim Centrum Sztuki 
w Białymstoku (siedziba Opery) podpisa-
no Akt Erekcyjny Podlaskiego Forum Za-
wodów Zaufania Publicznego, do którego 
sygnatariuszy należą obie Okręgowe Izby 
– Adwokacka i Lekarska. Obecne spotkanie 
wypełniało więc treścią istotę Porozumienia 
i służyło praktycznemu nawiązaniu kon-

Izba Adwokacka
Białystok, ul. Przejazd 2  (2004 rok)
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taktów personalnych między wła-
dzami tych samorządów. Należy 
bowiem podkreślić, że wspólnych 
problemów dotyczących lekarzy i 
prawników jest coraz więcej, zaś 
wspólne ich rozwiązywanie staje 
się codzienną koniecznością.
 Podczas ożywionej dysku-
sji mówiono o aktualnych spra-
wach środowiska medycznego, w 
których pomoc adwokatury staje 
się niezbędna, zwłaszcza w gąsz-
czu obecnych przepisów praw-
nych. Zaakceptowano też plany 
współpracy w najbliższej przy-
szłości, obejmujące posiedzenia 
szkoleniowe (dotyczące zagadnień 

prawa medycznego oraz etyki zawodowej), jak też integracyjne spotkania ro-
dzinne i sportowe. Zainteresowanie taką współpracą władz obu samorządów 
dobrze rokuje na przyszłość.

Janusz Zawistowski
Sekretarz ORL w Białymstoku

Sukces Szpitala w Bielsku Podlaskim
w ogólnopolskim rankingu

 W ostatnim rankingu „Rzeczpospolitej” oraz Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia, opublikowanym 13 grudnia 2018 roku, 
Szpital w Bielsku Podlaskim odniósł duży sukces zajmując 9 miejsce w kra-

Izba Lekarska
Białystok, ul. Świętojańska 7  (2004 rok)

Szpital w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1
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ju, awansując z 24-go zajmowanego w ubiegłym roku. Jednocześnie okazał 
się najlepszym szpitalem w województwie podlaskim oraz zajął drugie 
miejsce w Polsce w kategorii szpitali sieci I stopnia referencyjności. Jest to 

ISO 9001 i ISO 17001, ma tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku oraz znajduje 
się na liście szpitali odznaczonych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu 

-
ny przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie lecznictwa szpitalnego, natomiast 
w 2018 roku uzyskał dodatkowo akredytację Ministra Zdrowia w zakresie 
lecznictwa ambulatoryjnego. Od lat SP ZOZ-em w BielskuPodlaskim kieruje 
Pani Dyrektor Bożena Grotowicz; kolejne wyróżnienia Szpitala są więc tak-
że Jej osobistymi sukcesami. 
 Gratulujemy.

Dyrektor Bożena Grotowicz
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✴

 Szpital w Bielsku Podlaskim dysponuje 223 łóżkami w 10 oddziałach 
szpitalnych (położniczo-ginekologicznym, neonatologii, dziecięcym, cho-
rób wewnętrznych, chirurgicznym z pododdziałem chirurgii naczyniowej, 
urazowo-ortopedycznym, obserwacyjno-zakaźnym, rehabilitacji, ratunko-
wym oraz anestezjologii i intensywnej terapii). Ponadto udziela świadczeń 
zdrowotnych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Ma całodobowe lądowi-
sko szpitalne. Zapewnia szeroki wachlarz badań diagnostycznych, również 

Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Działalność Szpitala wykracza 
poza granice powiatu bielsko-podlaskiego, świadczy bowiem na wysokim 
poziomie szereg procedur specjalistycznych, jak na przykład wszczepianie 
endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, zabiegi artroskopowe barku i 
stawu kolanowego, jak też z zakresu chirurgii naczyniowej.

 ZOZ Bielsk Podlaski realizuje również opiekę dzienną w zakresie 
rehabilitacji ogólnoustrojowej, onkologii i chemioterapii oraz terapii uza-
leżnień. Pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu zapewnia kontynuację le-
czenia  w 20 przyszpitalnych poradniach specjalistycznych, a także świadczy 
usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 Środowisko lekarskie Podlasia z wielką satysfakcją obserwuje stały 
rozwój Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim jako wzorowej placówki 
ochrony zdrowia. Życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja

Dziękujemy Pani A. Piszczatowskiej 

za zdjęcia i pomoc w redagowaniu tekstu.

Dzieci mają swój kącik do zabawy
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Nowa płyta i niecodzienny koncert – kolędowy 
wieczór w OIL

Dnia 21 grudnia, w ostatni piątek poprzedzający święta Bożego Na-
rodzenia, byliśmy świadkami pięknego i dość wyjątkowego wydarzenia 
muzycznego i środowiskowego, którego inicjatorami i organizatorami byli 
Komisja Kultury, młodzi lekarze działający w OIL oraz artyści. W siedzibie 
OIL w Białymstoku odbył się wieczór kolęd z niezwykle ciekawym progra-
mem zaprezentowanym przez  dwa zespoły. Wystąpiły: Ensemble Quattro-
Voce (EQV) w swoim niezmiennym składzie (Marta Wróblewska – sopran, 
Aleksandra Pawluczuk – mezzosopran,  Paweł Pecuszok – tenor, Przemysław 
Kummer – bas) oraz Chór Kameralny MediCoro kierowany przez uznaną 
chórmistrzynię, pedagoga Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
– prof. Bożennę Sawicką. Warto zaznaczyć, iż zespół ten – złożony w znacz-

-
łostockiej OIL. 

K U L T U R A
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Wydarzenie miało jednocześnie charakter premierowy, gdyż stało się 
okazją do promocji kolejnego, najnowszego albumu CD wydanego przez ist-
niejący od 2011 roku Ensemble QuattroVoce. Członkowie tego kwartetu na-
grali bowiem ostatnio płytę zatytułowaną „Oh, What a Wonder”, zawierającą 
kolędy, pastorałki oraz kantyczki Kościoła Wschodniego i obrządku prawo-
sławnego, wydaną przez renomowaną wytwórnię Acte Prealable. Na program 
wspólnego koncertu złożyły się jednakże zarówno utwory wschodnie, ukra-
ińskie, starosłowiańskie, jak i klasyczne tradycyjne kolędy polskie.

Szczególnie spektakularny i zaskakujący był początek koncertu, kiedy to 
z tyłu sali – niejako zza publiczności – zabrzmiało solowe zawołanie „Bracia, 
patrzcie jeno…!”, którego kontynuację stanowiło piękne dialogowanie oby-
dwu zespołów. W trakcie występu wiele jeszcze było podobnych momentów 
wokalnej rozmowy między śpiewakami, co uczyniło ten repertuar niezwy-
kle atrakcyjnym, ze względu na interesujący kwadrofoniczny efekt i swoistą 
pełnię dźwiękową. Wieczór był podzielony na dwie części, z których pierw-
szą wypełniły nastrojowe kolędy polskie w wymagających opracowaniach i 
świetnej interpretacji MediCoro, zaś w drugiej zabrzmiały nieco inne w cha-
rakterze, wschodniosłowiańskie utwory związane z Bożym Narodzeniem, 
przedstawione w solowej obsadzie przez Ensemble QuattroVoce. Publiczność 
mogła tu usłyszeć obszerną reprezentację materiału zarejestrowanego na pły-
cie, m. in. tradycyjne i opracowane przez kompozytorów ukraińskich koladki  
(odpowiednik polskich pastorałek), szczedryk, czy też kunsztownie wyko-
nane fragmenty prawosławnych Bożonarodzeniowych pieśni liturgicznych i 
starych kondakionów. 

Spotkanie przepełnione piękną sztuką wokalną i ludzkim ciepłem sta-
nowiło również okazję do spokojnego, nastrojowego wprowadzenia w kli-
mat Świąt, podzielenia się opłatkiem oraz wzajemnej wymiany życzeń. Tych 
ostatnich nie zabrakło także m. in. ze strony obecnego podczas koncertu 
Prezesa OIL dr Henryka Grzesiaka, który podsumował całość i skierował do 
publiczności niebanalne, szczere i pełne re4eksji słowa.

Jerzy Konstantynowicz
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S E N I O R Z Y

Opłatek Seniorów 2018

 Białystok
 Już tradycyjne, tym razem 10 grudnia 2018 roku, rzesza lekarzy - 
seniorów i zaproszeni goście spotkali się na uroczystości opłatkowej w Aula 
Magna Pałacu Branickich, życzliwie udostępnionej przez Władze UMB. Spot-
kaniu przewodniczył prezes OIL dr Henryk Grzesiak oraz przewodniczący 
Komisji Seniorskiej ORL dr Ryszard Grabowski, zaś część liturgiczną odpra-
wili duszpasterz Służby Zdrowia ks. Marek Gryko oraz wieloletni nasz przy-
jaciel ks. mitrat Grzegorz Misijuk. Wśród zaproszonych gości byli prorektor 
UMB prof. Janusz Dzięcioł oraz prezes Spółdzielni Specjalistów „Eskulap” 
dr Grzegorz Kucharewicz. Po okolicznościowych przemówieniach dzielono 
się opłatkiem, składając wzajemnie jak zawsze szczere i najlepsze życzenia. 
Spotkanie stało się okazją do niekończących się rozmów i wspomnień pro-
wadzonych przy stołach z poczęstunkiem.

Ryszard Grabowski

 Łomża
 W dniu12 grudnia 2018 roku w restauracji „Cztery Kieliszki” w 
Łomży odbyło się spotkanie opłatkowe lekarzy seniorów z terenu Delegatury 
Łomżyńskiej OIL. Zebranych powitali wiceprezes ORL dr Maciej Makare-
wicz oraz wiceprzewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów dr 
Barbara Kalinowska. Chwilą ciszy i zadumy uczczono pamięć pięciu lekarzy, 
którzy zmarli w 2018 roku. Następnie łamano się opłatkiem i składano sobie 
wzajemnie serdeczne i ciepłe życzenia świąteczne i noworoczne. Było dużo 
wspomnień, uścisków, serdeczności. Rozstawano się w świetnych nastrojach 
z przysłowiowym hasłem – „do następnego spotkania w grudniu 2019 roku”.

Barbara Kalinowska

 Suwałki
 Uroczystość opłatkowa lekarzy seniorów ziemi suwalskiej i sejneń-
skiej odbyła się 14 grudnia 2018 roku w Sali Bankietowej Domu Nauczyciela 
w Suwałkach. Uczestniczyło 45-ciu seniorów. Izbę Lekarską reprezentowali 
wiceprezes ORL dr Andrzej Tynecki oraz wiceprzewodnicząca Komisji ds. 
Lekarzy Emerytów i Rencistów dr Grażyna Stepczenko-Podziewska. Gościem 
uroczystości był ks. Jarosław Pogorzelski, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w 
Suwałkach. Chwilą ciszy i zadumy nad przemijaniem uczczono pamięć tych, 
którzy odeszli z naszego grona w 2018 roku. Łamiąc się opłatkiem składano 
sobie wzajemnie życzenia. Przy pięknie zastawionym stole śpiewano kolędy, 
nie milkły serdeczne rozmowy. Było miło i rodzinnie. Rozstawano się z ży-

 
 

  .   
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czeniem – „do następnego spotkania opłatkowego w 2019 roku”. Do najstar-
szych lekarzy seniorów rozwieziono paczki świąteczne. 

Grażyna Stepczenko-Podziewska

Wycieczki 2019

 1.Wilno, Troki, Druskienniki,  3 dni, 10-12 maja 2019 roku.
 Zgłoszenia wyjazdu od 11 do 25 marca w godzinach 8 - 12  
– sekretariat izby, tel. 85 73 21 935, p. Jolanta Wróblewska.
 Opłaty za wyjazd będą przyjmowane w Klubie Lekarza w siedzibie 
Izby (ul. Świętojańska 7) w dniach 1 kwietnia, godz. 11-16, oraz 2, 3 i 4 kwiet-
nia, godz. 10-14. W zależności od liczby uczestników będą to następujące 
kwoty: grupa 45 osób – 490 zł, grupa 35 osób – 569 zł, grupa 25 osób – 665 
zł. Bilety wstępu i przewodnicy odpowiednio: 15 euro, 20 euro, 25 euro od 
osoby. Należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz aktualną europejską kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego (bez kolejek otrzymuje się w NFZ).
 2.Warszawa, 3 dni, 14-16 czerwca 2019 roku. 
 Zgłoszenia wyjazdu od 8 do 26 kwietnia 2019 roku w godzinach 8 
- 12. Opłaty będą przyjmowane w Klubie Lekarza w siedzibie Izby (ul. Świę-
tojańska 7) w dniach 6 maja, godz. 11-16, oraz 7, 8 i 9 maja, godz. 10-14.  
W zależności od liczby uczestników będą to następujące kwoty: grupa 45 
osób – 545 zł, grupa 35 osób – 590 zł, grupa 25 osób – 680 zł. 
Należy mieć ze sobą dowód osobisty.
 3. Kozłówka, Lublin, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy, 3 dni, 
19-21 lipca 2019 roku. 
 Zgłoszenia wyjazdu od 20 maja do 3 czerwca 2019 roku w godzi-
nach 8 - 12. Opłaty będą przyjmowane w Klubie Lekarza w siedzibie Izby 
(ul. Świętojańska 7) w dniach 17 czerwca, godz. 11-16, oraz 18 i 19 czerwca w  
godz. 10-14. W zależności od liczby uczestników będą to następujące kwoty: 
grupa 45 osób – 439 zł, grupa 35 osób – 499 zł, grupa 25 osób – 559 zł. Bilety 
wstępu i przewodnicy odpowiednio od osoby: 70, 75 i 80 zł. Należy mieć ze 
sobą dowód osobisty.

✳

 Program wycieczek będzie do odbioru w sekretariacie Izby.
 Uwaga! Lekarze, członkowie naszej Izby, otrzymają z budżetu Komi-
sji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, częściową refundację kosztów wyciecz-
ki. W wypadku rezygnacji z wyjazdu (po uprzednim zgłoszeniu się) należy 
NIEZWŁOCZNIE powiadomić o tym sekretariat Izby. Po dokonaniu wpłaty 
za wycieczkę, a następnie rezygnacji z wyjazdu, roszczenie <nansowe należy 
kierować do Biura Podróży NOWATOR.
 Życzymy ciekawych i niezapomnianych wrażeń z podróży.

Komisja ORL ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów



Biuletyn OIL ROK XXX, Nr 1(125) 2019 r.

– 28 –

Jerzy Gryko

Ubezpieczamy się w Izbie Lekarskiej !
 

 Każda działalność, szczególnie wykonywanie zawo-
du lekarza wymagającego wyjątkowych kwali'kacji, wie-
dzy i umiejętności, jest obciążona ryzykiem wyrządzenia 
szkody. Obowiązuje zasada, iż kto wyrządzi  szkodę staje 
się zobowiązany do jej naprawienia. Często nie kompen-

suje się jej dobrowolnie, bowiem poszkodowany korzysta ze środków przy-
musu prawnego (proces sądowy, egzekucja komornicza itp.). Jest to odpo-
wiedzialność majątkowa zarówno za straty, jak i utracone korzyści poszko-
dowanego, a odpowiada się osobiście, co oznacza odpowiedzialność całym 
majątkiem lekarza,obecnym, jak i przyszłym.

 W ostatnich czasach lekarze w dużym stopniu sami sobie zapewniają 
i organizują warsztaty pracy. Odpowiadają za własne działania zawodowe, 
swój majątek i byt własnej rodziny. Jeśli zaś zostaną zobowiązani do napra-
wienia szkody, muszą wystarczająco wcześniej zadbać, aby pokrycie zobo-
wiązań odszkodowawczych nie stało się taką „wyrwą” w ich majątku, która 
doprowadziłaby do ruiny majątkowej.
 Takim dotkliwym skutkom lekarz musi zapobiegać poprzez zawar-
cie odpowiednich ubezpieczeń, jak też unikać ich poprzez postępowanie za-
wsze zgodne z zasadami wykonywania zawodu oraz dobrą organizacją pracy. 
Dbając o bezpieczeństwo swoje i rodziny należy poza wykupieniem polisy 
obejmującej odpowiedzialność cywilną lekarza (obowiązkową i dobrowolną) 
zabezpieczyć swój warsztat pracy (gabinet), majątek (domy, domki letnisko-
we, samochody itp.) jak również ubezpieczyć siebie i rodzinę na wypadek 
niezdolności lub niemożności wykonywania zawodu np. wskutek nieszczę-
śliwego wypadku, choroby, ograniczenia lub pozbawienia prawa wykonywa-
nia zawodu, utraty lokalu czy też śmierci. Należy nadmienić, że świadomość 
praw jakie posiada pacjent jest coraz większa i roszczeniowość pacjentów 
gwałtownie wzrasta.
 Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom środowiska lekarskiego i wykorzystując swoje wieloletnie do-
świadczenie w tym zakresie wypracowała i zawarła z Powszechnym Zakładem 
Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie porozumienie w sprawie programu 

UBEZPIECZENIA
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ubezpieczeniowego dla lekarzy, członków OIL w Białymstoku obejmujący 
pakiet kompleksowych ubezpieczeń z zakresu: 
– obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wy-
konującego działalność leczniczą, tzn. lekarza
– dobrowolnego ubezpieczenia jego odpowiedzialności cywilnej.
 Składka ubezpieczeniowa na okres 12 miesięcy zależy od grupy za-
szeregowania danej specjalizacji wykonywanej przez lekarza, jak również od 
ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. W przypadku najniższej i podsta-
wowej sumy gwarancyjnej wynoszącej 200.000 zł. dla OC dobrowolnego 
wynosi:

Suma gwarancyjna
Składka w złotych za okres 12 miesięcy

Lekarze I grupy 
ryzyka

Lekarze II grupy 
ryzyka

Lekarze III grupy 
ryzyka

200.000 zł 81,00 165,00 345,00

Należy nadmienić, że sumy gwarancyjne dobrowolnego OC proponowane 
do wyboru, od 2019 roku sięgają sumy 3 mln złotych.

Dla OC obowiązkowego wynosi:

Suma gwarancyjna
Składka w złotych za okres 12 miesięcy

Lekarze I grupy 
ryzyka

Lekarze II grupy 
ryzyka

Lekarze III grupy 
ryzyka

75.000 - 350.000 EURO 121,00 242,00 565,00

 W ramach niniejszego porozumienia PZU SA oferuje na podstawie 
odrębnie zawartych umów następujące ubezpieczenia:
 – dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych
 – obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych
 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z tytułu prowa-
dzonej działalności, lub posiadanego mienia dla lekarzy za szkody nie będące 
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.
 Nadmienić należy, że każdemu lekarzowi, który w ramach Porozu-
mienia zawrze umowę dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej lekarza, PZU SA udziela zniżek w ramach pakietów Medycyna Pra-
ca (Pakiet PZU FIRMA gr. 5100) i Medycyna Dom, gdzie w skład pakietu 
wchodzą ubezpieczenia domów i domków letniskowych (zniżka 20%), NW, 
Pomoc w Podróży, wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne (zniżka 15%).
 W 2018 roku OIL w Białymstoku wynegocjowała i podpisała umowę 
z PZU SA, która wprowadza nowe produkty będące zabezpieczeniem w pro-
wadzeniu działalności leczniczej, takie jak:
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 – ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej związanych z wykonywa-
niem zawodu lekarza/lekarza dentysty (pakiet Komfort pakiet Super),
 – ubezpieczenie PZU NW wraz z rozszerzeniem o świadczenie do-
datkowe z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa i ubezpieczenie utraty 
dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza,
 – ubezpieczenie PZU Wojażer.

 Od wielu lat w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku funkcjo-
nuje grupowe ubezpieczenie na życie wynegocjowane i podpisane z PZU 
Życie SA, w ramach którego wypłacane są świadczenia z tytułu między inny-
mi śmierci ubezpieczonego, śmierci współmałżonka, świadczeń zdrowotnych 
(uszczerbek na zdrowiu), wystąpienia ciężkiej choroby, leczenia szpitalnego. 
Do ubezpieczenia podstawowego mogą przystąpić lekarze, którzy nie ukoń-
czyli 75 roku życia oraz członkowie najbliższej rodziny, którzy ukończyli 18 
rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.
 Izba pośredniczy także w ubezpieczeniu OC podmiotów leczni-
czych (NZOZ-ów).
 
 Wszelkich informacji w sprawie ubezpieczeń udzielają pracownicy 
OIL w Białymstoku, osobiście lub telefonicznie, w pokoju 105 (siedziba Izby, 
Białystok, ul. Świętojańska 7) 
 – OC lekarzy p. Halina Ofmańska, tel. 85 73-21-694 lub 691-363-
053,
 – OC podmiotów leczniczych p. Izabela Staniszewska-Jabłońska, 
tel. 692-114-662.

 Informacji na temat PZU Życie udziela osobiście p. Anna Zającz-
kowska w pokoju 106 lub telefonicznie pod nr tel. 85 73-21-935 oraz 603-
684-253.

Jerzy Gryko

 O autorze: 
 Dr Jerzy Gryko, lekarz dentysta, od ponad ćwierć wieku prowadzi w 
OIL w Białymstoku dział ubezpieczeń lekarskich, stale negocjując warunki 
ubezpieczenia. Po odbyciu licznych szkoleń nabył kompetencji w tej dziedzi-
nie.
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Nasze wydawnictwa

W 2018 roku wydaliśmy dwudziesty tomik Zeszytów Historycznych 
pod red. J. Stasiewicza. Na 75 stronach znalazło się 8 artykułów o zróżnico-
wanej tematyce. Są to cztery opracowania dotyczące tajnego nauczania me-
dycyny podczas II wojny światowej (autorzy: S. Chodynicki, B. Chodynicka, 
P. Radziejewski, M. Sopek, M. Szkudlarek). Dzieje białostockiej chirurgii do 
1952 roku przedstawił M. Wasielica. T. Kurowska-Dąbrowska, D. Sulżyk i M. 
Wasielica opisali tragiczną historię życia dr. Lwa Cukiermana z Gródka, zaś 
kolejny artykuł T. Kurowskiej-Dąbrowskiej i I. Dąbrowskiego został poświę-
cony wspomnieniom białostockiego stomatologa z udziału w kontyngencie 
ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 70-tych. Numer zamyka opis J. Stasie-
wicza wycieczek balneologicznych organizowanych przez prof. Jakuba Chle-
bowskiego na początku lat 60-tych.

Wydawnictwo można uzyskać w siedzibie OIL w Białymstoku, ul. 
Świętojańska 7 (redakcja) oraz w delegaturach w Łomży i Suwałkach – do 
wyczerpania nakładu, który jest ograniczony. 

Redakcja

KSIĄŻKI
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XVI Igrzyska Lekarskie w Zakopanem
5-9 września 2018 roku

Coroczne Igrzyska Sportowe Lekarzy w Zakopanem odbyły się pod 
patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej. Były prawdziwym sportowym świę-
tem, a także sympatycznym spotkaniem towarzyskim lekarzy i ich rodzin. 
W zawodach uczestniczyli również lekarze z Białostockiej Izby Lekarskiej ra-
zem ze swoimi rodzinami. Zarówno w konkurencjach rozgrywanych przez 
lekarzy, jak i wśród dzieci oraz młodzieży, nasi reprezentancji odnieśli szereg 
wartościowych sukcesów.

Wśród dyscyplin sportowych, w których podjęliśmy rywalizację na-
leży wymienić badminton, strzelectwo sportowe, squash, lekką atletykę oraz 

-
nie byli dr Andżelika Kisielewska oraz dr Artur Nowak, zdobywając złote 
medale w mikście oraz w singlu, zaś brązowy medal w singlu i deblu zdobyła 
dr Danuta Sielicka. Wymienione lekarki nie ograniczyły się tylko do jednej 
dyscypliny; rywalizując również w lekkiej atletyce wywalczyły złoty i srebrny 
medal (A. Kisielewska) oraz srebrny (D. Sielicka). W strzelectwie sportowym 
reprezentujący po raz pierwszy naszą Izbę dr Artur Nowak, odniósł sukcesy 
w postaci złotego i srebrnego medalu.

W „młodzieżowej” części zawodów, dzieci naszych lekarzy podjęły 
zawziętą rywalizację, bowiem start w Zakopanem był dla nich prawdziwym 
wyzwaniem i niesamowitym przeżyciem.

S P O R T

Od lewej: A. Kisielewska, A. Nowak, D. Sielicka
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Czynny udział wzięli i wywalczyli medale Artur Cudowski w biegu na 
60 metrów (srebro) i w skoku w dal (brąz) oraz Kasia i Kamil Kisielewscy w 
rzucie piłeczką palantową i pływaniu - złote medale, zaś srebrne i brązowe w 
lekkiej atletyce. Trzecie miejsca w pływaniu i lekkiej atletyce zajęli Oliwia i 
Bartek Nowak.

Sportowa rywalizacja u dzieci i młodzieży daje wiele pozytywnych 

wytrwałość w dążeniu do celu oraz uczy pracy w zespole. Nikt z uczestni-
ków Igrzysk nie żałował udziału w tym sportowym, koleżeńskim i rodzinnym 
spotkaniu. Dopisała również słoneczna pogoda, w wolnych chwilach można 
było podziwiać piękno Giewontu.

w tym bardzo atrakcyjnym widowisku sportowym

Danuta Sielicka

I Ogólnopolski Halowy Turniej Tenisa Ziemnego 
„Trzech Króli”

W dniach 4-6 stycznia 2019 roku w Częstochowie 
odbył się I Ogólnopolski Halowy Turniej Tenisa Ziem-
nego „Trzech Króli”, którego organizatorem było Pol-
skie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy. W kategorii 65+ 
zwyciężył przedstawiciel naszej OIL kol. Jerzy Talarczyk  

Śląskiej Izby Lekarskiej.
Redakcja
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Profesor dr hab. Michał Jóźwik
1934 – 2018

W grudniu 2018 roku z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmier-
ci naszego przyjaciela i kolegi Profesora dr. hab. Michała Jóźwika, wybitne-
go uczonego, specjalistę w dziedzinie  położnictwa i chorób kobiecych, który 
stanowił wzór lekarza, człowieka bez reszty oddanego swoim pacjentkom.

 Urodził się 23 lutego 1934 roku w Gnieźnie. Był absolwentem Akade-
mii Medycznej w Białymstoku, którą ukończył w 1959 roku. Już w okresie 
studiów został asystentem w Zakładzie Chemii Ogólnej AMB kierowanym 
przez prof. Juliusza Popowicza. Przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej 
od asystenta do profesora.W latach 1956 - 1970 był asystentem i adiunktem 
w Zakładzie Chemii Ogólnej AMB. Od 1974 do 2004 roku pracował na sta-
nowiskach adiunkta, docenta i profesora w Zakładzie Rozwoju Płodu i No-
worodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, będąc jednocześnie przez 
wiele lat kierownikiem tego zakładu. W latach 1998-2004 był zatrudniony na 
stanowisku profesora w Klinice Ginekologii AM w Białymstoku. Od 2004 do 
2018 roku pełnił obowiązki profesora konsultanta w Zakładzie Zdrowia Pro-
kreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, jednocześnie pracując 
jako profesor w Katedrze Nauk Klinicznych Państwowej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży (2008-2018).

 Pełnił szereg funkcji naukowych i organizacyjnych. Przez wiele lat był 
zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Medycyna Wieku Rozwojowe-
go”, członkiem Komitetu Naukowego czasopism „Ginekologia Polska” oraz 
„Ginekologia i Położnictwo - Medical Project”. Przez 8 lat sprawował funkcję 
przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Pol. Tow. Ginekologicznego. Był 
też członkiem Tow. Biologii Rozrodu. Otrzymał tytuł Członka Honorowego 
Pol. Tow. Ginekologicznego.

PRO  MEMORIA
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 W szerokim zakresie prowadził badania naukowe. Jego głównymi 
przedmiotami zainteresowań były: 1. $zjologia i pato$zjologia płodu ludz-
kiego; 2. metabolizm łożyska ludzkiego; 3. rola wolnych rodników tlenowych 
w rozrodzie człowieka.

 Był autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych, jak też kilku podręczników. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługują dwie jego prace z 1963 i 1967 roku, opubliko-
wane w Am. J. Obst. Gyn. Jako autor i współautor publikował prace także w 
innych prestiżowych czasopismach, np. w Fertility and Sterility, Molecular 
Human Reproduction, Am. J. Perinatol., J. Perinat. Med., Europ. J. Obst. Gyn. 
Am. J. Hum. Biol. Duże znaczenie miała publikacja w Clin. Chim. Acta z 1997 
roku, we współpracy z zespołem prof. Teresy Laskowskiej-Klity, badającej pa-
tomechanizm stresu oksydacyjnego w erytrocytach.

 Aktywny naukowo pozostał do końca życia. Jego ostatnia publikacja 
ukazała się w J. Obst. Gyn. Res. w 2018 roku. Prof. Michał Jóźwik był promoto-
rem 18 rozpraw doktorskich i opiekunem pięciu przewodów habilitacyjnych. 
Obowiązki nauczyciela akademickiego pełnił do ostatnich chwil życia. Jego 
wykłady cieszyły się zawsze wielkim zainteresowaniem i wysoką frekwencją. 
Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka 
w Warszawie oraz Rektora AM w Białymstoku.

 Liczne zainteresowania pozazawodowe obejmowały narciarstwo, że-
glarstwo, myślistwo i wędkarstwo; potra$ł barwnie o nich opowiadać.

 Jako ojciec zaszczepił dwóm synom umiłowanie do nauki, której od-
dali się z poświęceniem. Kontynuując dzieło ojca uzyskali za jego życia tytuły 
profesora.

 Zmarł 2 grudnia 2018 roku po ciężkiej i długiej chorobie, z którą z 
wielkim wysiłkiem, siłą woli i męstwem walczył do ostatnich dni życia. 

 Spoczął na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku przy ulicy Wysockie-
go. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Prof. dr hab. Stefan Jaworski

Od redakcji: Szczegółowe biogramy prof. Michała Jóźwika znajdą Czy-
telnicy także w Złotej Księdze Polskiej Medycyny, wyd. Helion i Pol. Inst. Bio-
gra'czny, Gliwice 2002, str 122 oraz w Złotej Księdze Nauk Medycznych, wyd. 
Mastermedica i Pol. Inst. Biogra'czny, Gliwice 2010, str. 113.
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EPITAFIA

Marianna Bartoszewicz
1948 – 2018

 Z domu Ciemieniewicz, urodziła się 22 kwietnia 
1948 roku w Łomży. Ojciec, inżynier chemik, w czasie 
II wojny światowej żołnierz AK, w latach 1944-1946 
aresztowany przez NKWD i więziony w Ostaszkowie. 
Matka była nauczycielką.

Szkołę Podstawową i III Liceum Ogólnokształcące ukończyła w 
Białymstoku uzyskując maturę w 1966 roku. W latach 1966-1972 studio-
wała na Wydziale Lekarskim AM w Białymstoku. W 1972 roku otrzymała 
dyplom lekarza. Po studiach pracowała przez rok w Zakładzie Higieny 
AMB, a następnie (1974-1978) w Poradni Internistycznej ZOZ-u Miej-
skiego w Białymstoku.

W latach 1973 – 1981 była wykładowcą przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół Medycznych w Białymstoku, jednocześnie odbywała wo-
lontariat w Szpitalu Dermatologicznym. Od 1 lipca 1981 roku rozpoczęła 
pracę jako dermatolog w ZOZ w Mońkach, a od grudnia 1983 roku w 
Specjalistycznym Dermatologicznym ZOZ w Białymstoku. I stopień spe-
cjalizacji z dermatologii i wenerologii uzyskała w 1980 roku, a II stopień 
– w 1988 roku. Po przejściu na emeryturę, w latach 2004 – 2016 pracowa-
ła jako specjalista dermatolog w NZOZ EDMED.

W 1974 roku wyszła za mąż za Czesława Bartoszewicza, mgr. inż. 
geodezji. Wychowali troje dzieci: Annę, dr n. med. - nauczyciela akade-
mickiego w UMB, Krzysztofa architekta i Justynę, aktorkę w Teatrze Wy-
brzeże. Dochowali się pięcioro wnuków.

W latach 80-tych uczestniczyła w działalności „Solidarności”; była 
też aktywnie związana z Kościołem Katolickim.

Pacjenci cenili Ją jako mądrego i oddanego lekarza; była wspaniałą 
koleżanką, człowiekiem o wielkim sercu i wysokiej kulturze osobistej.

Zmarła we wrześniu 2018 roku z powodu nieuleczalnej choroby; 
została pochowana na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku. Długo bę-
dziemy odczuwać ból po Jej odejściu, ale będzie zawsze żyła w naszych 
serdecznych wspomnieniach.

 Iwona Hryniewicka
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Halina Czajkowska
1929 – 2018

Z domu Maciszewska urodziła się 1 czerwca 1929 roku w War-
szawie. Koszmar II wojny światowej i Powstanie Warszawskie przeżyła 
w bombardowanej  i palonej stolicy. Po wojnie rodzina przeniosła się do 
Wrocławia. Tu ukończyła szkoły i rozpoczęła studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej. Podczas studiów wyszła za mąż. Bezpośred-
nio po uzyskaniu dyplomu w 1955 roku, zgodnie z nakazem pracy została 
skierowana do szpitala w Kłodzku. Pracowała tam jako młodszy asystent 
przez trzy lata. Następnie, w latach 1958-1968 była zatrudniona w szpitalu 
w Szczuczynie. Kolejna praca to szpital w Kolnie. W 1976 roku zamiesz-
kała w Sejnach, aby prowadzić tu oddział położniczo-ginekologiczny. W 
1979 roku uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i gine-
kologii. Przez piętnaście lat była ordynatorem. Prowadziła też Poradnię 
dla Kobiet i dojeżdżała do Puńska. W 1991 roku przeszła na emeryturę.

Doktor Halina Czajkowska była człowiekiem bardzo zapracowa-
nym i zawsze aktywnym. Już w podeszłym wieku zaczęła się uczyć języka 
hiszpańskiego, wcześniej władała francuskim. Bardzo dużo czytała, ko-
chała podróże, operę, teatr. Nigdy nie skarżyła się, o nikim nie mówiła 
źle. Pracując na naszym terenie uczyniła wiele dobrego dla położnictwa i 
ginekologii. Szkoliła młodych lekarzy, położne, była na każde wezwanie 
w oddziale. 

Bardzo kochała swoją rodzinę. Miała dwie wspaniałe córki i dwóch 
równie wspaniałych zięciów, pięcioro wnucząt i pięcioro prawnucząt.

Odeszła 25 listopada 2018 roku, tak cicho, jak cicho żyła.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

W imieniu sejneńskiego środowiska medycznego

Teresa Rugienis-Witkowska
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Tomasz Piotr Mikołajewski
1956 - 2019

Urodził się 20 lipca 1956 roku w Białymstoku. Tu ukończył szko-
łę podstawową i średnią. W latach 1975-1981 studiował na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza Nr 
5079/62/81 otrzymał 1 lipca 1981 roku. Od października tego roku roz-
począł staż podyplomowy w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Bia-
łymstoku. Równocześnie przez rok pracował w Miejskim Zespole Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem. Po zakończeniu stażu, od stycznia 
1982 roku rozpoczął pracę w Klinice Ginekologiczno-Położniczej w PSK 
w Białymstoku. W listopadzie 1984 roku uzyskał specjalizację I stopnia w 
zakresie położnictwa i ginekologii.

Od września 1986 roku przeszedł do pracy w Terenowym ZOZ-ie 
w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej, a od stycznia 2002 roku pracował 
jako współwłaściciel w Spółce Cywilnej NZOZ-u „Pro-Med” prowadząc 
tam Poradnię K.

Przez cały czas pracy zawodowej pogłębiał wiedzę uczestnicząc 
w zjazdach naukowo-szkoleniowych i kursach. Dużą wagę przywiązy-

-
tologiczne, usg narządu rodnego i piersi oraz laserowe leczenie nadże-
rek. Uśmiechnięty, dokładny i systematyczny w pracy budził zaufanie i 
szacunek zarówno u pacjentek, jak i współpracowników. Był lekarzem 
o wszechstronnych zainteresowaniach. Jego hobby stanowiły podróże, 
sport – żeglarstwo i wędkowanie.

Zmarł niespodziewanie 1 stycznia 2019 roku. Został pochowany 
w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wszystkich Świętych (św. Rocha) 
w Białymstoku. W ostatniej drodze towarzyszyła mu Rodzina, lekarze, 
przyjaciele i pacjentki. W głębokim smutku i żalu żegnano tak przed-
wcześnie zmarłego Lekarza i dobrego Człowieka.

Teresa Kurowska-Dąbrowska
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Ryta Laura Musiatowicz-Jeżyna
1933 - 2018

Urodziła się 21 lutego 1933 roku w Słonimie (obecnie Białoruś). 
Matka Weronika była księgową; ojciec Józef – zawodowym wojskowym; 
w czasie wojny ojciec został aresztowany i wywieziony w głąb ZSRR. 
Wstąpił do Armii Andersa, zginął w 1944 roku podczas działań wojen-
nych.

W 1945 roku Ryta wraz z rodziną (mama, brat, babcia) w ramach 
repatriacji przyjechała do Białegostoku. Tu po ukończeniu szkoły po-
wszechnej i średniej w 1951 roku zdała egzamin wstępny do Akademii 
Medycznej, jednak z powodu „niewłaściwego” pochodzenia społecznego 
nie została przyjęta na studia. Rozpoczęła pracę jako instruktor terenowy 
w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. W 1952 roku, po ponownie zda-
nym egzaminie, rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim AMB. Ukoń-
czyła je w kwietniu 1959 roku uzyskując dyplom lekarza Nr 323/65/59. 
Od następnego miesiąca została zatrudniona w Oddziale Gruźliczym 
Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, pracując 
równocześnie w Miejskiej Poradni Przeciwgruźliczej. W tej dziedzinie 
uzyskała oba stopnie specjalizacji (I stopień – 1962, II stopień – 1965). 
Jako specjalistka przeszła do pracy wyłącznie w lecznictwie otwartym. 
Od 1973 roku została kierownikiem Poradni Przeciwgruźliczej PKP w 
Białymstoku, w której pracowała do przejścia na emeryturę w grudniu 
1988 roku. Jeszcze przez kilka lat pełniła obowiązki lekarza orzecznika w 
Komisjach Inwalidzkich.

Była lekarzem niezwykle szanowanym i cenionym zarówno przez 
pacjentów, jak i współpracowników. Bardzo obowiązkowa, zawsze zrów-
noważona i życzliwa w stosunku do otoczenia, o wielkiej wiedzy, stano-
wiła wzór wysokiej etyki lekarskiej.

Zmarła 1 grudnia 2018 roku, została pochowana obok Męża, tak-
że lekarza, prof. Czesława Jeżyny, na Cmentarzu Farnym w Białymstoku. 
Pozostaje w trwałej pamięci Rodziny, Współpracowników i Przyjaciół.

Teresa Kurowska-Dąbrowska
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Jerzy Roman
1922 – 2018

Urodził się 23 lutego 1922 roku w Suwałkach. Tu ukończył szkołę 
podstawową. W latach 1934 – 1937 uczył się w Gimnazjum im. K. Brzo-
stowskiego w Suwałkach, a od 1937 do 1939 roku uczęszczał do Gimna-
zjum w Grodnie.

W czasie wojny działał w strukturze AK „Obroża” pod pseudoni-
mem „Mściciel”. W 1944 roku został wcielony do I Armii WP.

W 1947 roku zdał maturę w Gimnazjum w Sławnie. Studia me-
dyczne rozpoczął w Gdańsku, następnie przeniósł się do AM w Szczeci-
nie, której Wydział Lekarski ukończył w 1953 roku. Po studiach wrócił w 
rodzinne strony i podjął pracę jako lekarz w Ośrodku Zdrowia w Puńsku. 
Po 2 latach wyjechał do Pisza, a następnie do Słupska, gdzie przepracował 
5 lat. Specjalizację z radiologii pierwszego stopnia uzyskał w 1961 roku, a 
drugiego w 1964 roku. W tym też roku ponownie wrócił na Suwalszczy-
znę i pracował jako radiolog w Szpitalu Powiatowym w Suwałkach. Pra-
cownię rtg prowadził aż do przejścia na emeryturę w 1991 roku.

Dr Jerzy Roman do śmierci mieszkał w Puńsku, wśród społeczno-
ści litewskiej, z którą bardzo się zintegrował i był przez nią ceniony oraz 
szanowany. Miał dwie córki. Był człowiekiem o wielu pasjach, zapalonym 

swoją specjalność – radiologię. Wyróżniał się jako dociekliwy diagnosta.

Przez wiele ostatnich lat podejmował raz w tygodniu kolegów 
brydżystów. Koledzy kolejno Go opuszczali, pozostał tylko jeden, dużo 
młodszy stomatolog, który odwiedzał dr. Romana do końca. Zastępowali 
grę w brydża dyskusjami o życiu i śmierci, a nawet o kosmosie.

Dr Jerzy Roman zmarł 14 kwietnia 2018 roku, został pochowany 
w grobie rodzinnym w Puńsku. Pozostaje na zawsze w pamięci Rodziny, 
suwalskich lekarzy, a także społeczności Puńska.

Grażyna Podziewska
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Osoby, które kochamy

Zostają na zawsze z nami, 

Ponieważ zostawiają

Ślad w naszych sercach.

T
1971 – 2018

Urodził się 14 października 1971 roku w Zambrowie, gdzie spędził 
lata dzieciństwa i młodości, tu też uzyskał świadectwo dojrzałości koń-
cząc Liceum Ogólnokształcące. Studia medyczne odbył na Wydziale Le-
karskim Akademii Medycznej w Białymstoku, które ukończył 27 czerwca 
1996 roku. W tym też roku rozpoczął pracę jako lekarz stażysta w Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym w Łomży. Po stażu, w 1977 roku został 
zatrudniony w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży 
jako młodszy asystent. W 1999 roku ponownie rozpoczął pracę w Szpi-
talu Wojewódzkim w Łomży w pionie urologicznym i chirurgicznym w 
Oddziale Chirurgii, a w ostatnich latach w poradni chirurgicznej. W 2002 
roku uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, a w 2007 
roku zdobył tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

Pożegnał nas przedwcześnie w dniu 12 listopada 2018 roku. Pacjen-
ci chirurgiczni wysoko oceniali młodego dobrego chirurga, który oprócz 
dużej wiedzy posiadał zdolność przekonywania chorych, że zawsze trze-
ba wierzyć w skuteczność leczenia. Był uśmiechnięty, sumienny, otwarty 
na ludzi, ciepły, empatyczny i koleżeński w stosunku do otoczenia. Poza 
pracą zawodową pasją Jego była muzyka współczesna, wędkowanie i fo-

ogromnym żalu Żonę, Dzieci i całą Rodzinę.
Jego odprowadzenie na cmentarz przy ulicy Przykoszarowej w 

Łomży, jak też pogrzeb, stały się demonstracją licznych współpracow-
ników, pacjentów, przyjaciół i znajomych oraz hołdem złożonym przez 
nich młodemu chirurgowi.

Tomku – będziemy pamietać o Tobie, jako pełnym radości życia 
człowieku i przyjacielu. Żonie Pani doktor Krystynie Gryc-Szymańskiej, 
oraz córce Magdalenie i synowi Łukaszowi, jak też całej Rodzinie składa-
my wyrazy szczerego współczucia.

W imieniu łomżyńskiego środowiska medycznego
Bronisław Podolak, chirurg
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Józef Krętowski

Aneks

do książki „Ich pamięci... „Straty osobowe lekarzy na Kresach Rzeczypospolitej 
w latach drugiej wojny światowej”

A N E K S
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ROK XXIX UKAZYWANIA SIĘ BIULETYNU OIL W BIAŁYMSTOKU

BIOGRAMY WYBITNYCH LEKARZY
– Redakcja – Dr n. med. Mieczysław Sopek, 1(120), 4;
– Mieczysław Sopek, Jan Stasiewicz – Z-ca prof. dr. med. Kazimierz Rodziewicz, 

2(121), 4;
 – Jan Stasiewicz – Docent dr med. Władysław Pręgowski, 3(122), 4;
 – Stanisław Chodynicki – Dr n. med. Zbigniew Heron Berger, 4(123), 4;
 – Jan Stasiewicz – Profesor Julian Juliusz Szymański, 5(124), 4.

REDAKCJA
Podarujmy 1% białostockim Hospicjom, 1(120), 14;

Nagroda im. Dr. K. Kanigowskiego IX edycja, 2(121), 29; Hyde Park – Polemiki,  
2(121), 38; Nasze wydawnictwa, 2(121), 44;

Komisje ORL, 3(122), 14; Wernisaż wystawy fotogra'cznej „Pod łomżyńskim nie-
bem”, 3(122), 20; Album malarstwa Beaty Telejko, 3(122), 38; Korespondencja,  
3(122), 40; 

90-lecie Urodzin, 4(123), 17; Przypominamy, 4(123), 41; 

Wydarzenia uniwersyteckie, 5(124), 26; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce otrzy-
ma Imię Doktora Kazimierza Ptaszyńskiego, 5(124), 29; Dowcipnie o polskich mo-
narchach - prof. J. J. Szymański, 5(124), 36.

ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, INFORMACJE

– Marta Bobko – Gra'ka w technice algra'i, 1(120), 18.

– Włodzimierz Buczko – Komisja Bioetyczna, 2(121), 16; Nagroda Nobla 2018, 
Postępy w leczeniu nowotworów, 5 (124), 27.

– Dariusz Cepowicz – Sport, 2(121), 14. 

– Stanisław Chodynicki –Limeryki, 1(120), 25; III Sympozjum „Bezdechy i chrapa-
nie” w UMB, 3(122), 22; Emeryturka, 3(122), 41.

–  Krzysztof Dawidowski – Kalendarz ORL, 1(120), 10; 2017 – OIL w Białymstoku 
w liczbach, 1(120), 11; Kalendarz ORL, 2(121), 11; Działalność OIL w VII kaden-
cji, 2(121) 13. 

– Agata A. Dyszkiewicz – Komunikat NFZ – recepty, 3(122), 35. 

– Ryta Filipkowska – Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych, 2(121), 17.

INDEKS Z ROKU 2018
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– Formacja A Plus – Festiwal „Eskulap Rock” w Olsztynie, 5(124), 24.

– Ryszard Grabowski – Opłatek seniorów 2017, Białystok, 1(120), 20; Wycieczki 
seniorów i spotkania integracyjne w 2018 roku, 1(120), 21; Seniorzy, 2(121), 15; 
Lipcowa wycieczka seniorów, 2(121), 30; Seniorzy zwiedzają Białoruś, 3(122), 24; 
Odwiedzamy Tatry Słowackie, 3(122), 28; Wyjazdowe spotkania integracyjne se-
niorów, 3(122), 30; Seniorskie wycieczki, 4(123), 23; Komunikat, 4(123), 24; Pożeg-
nanie lata, planowane wycieczki, 5(124), 33.

– Jerzy Gryko – Biuro Izby, 3(122), 16.

– Anna Jakubowska – Kultura, 2, (121), 14.

– Iwona Jakubowska – Sprawozdanie OSL z VII kadencji, 2(121), 26.

– Piotr Jakubów – IX Konferencja Szkoleniowa – Leczenie bólu, 4(123), 26.

– Barbara Kalinowska – Opłatek seniorów 2017, Łomża, 1(121), 20.

– Romuald Knaś – Sprawozdanie OROZ z VII kadencji, 2(121), 24. 

– Katarzyna Knaś-Karaszewska – Wiosenne podlaskie spotkanie stomatologiczne, 
3(122), 33.

– Łukasz Kopciewski – Inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Młodych Lekarzy, 
4(123), 25; Nasze pierwsze warsztaty szkoleniowe, 5(124), 34. 

– Urszula Kościuczuk – IX Konferencja Szkoleniowa – Leczenie bólu, 4(123), 26.

– Józef Krętowski – Aneks, 4(123), 56. 

– Irena Kuryłowicz – Budżet OIL na 2018 rok, 2(121), 21.

– Elżbieta Łuczaj-Cepowicz – Zimowa Konferencja PTS, 2(121), 32.

– Maciej Makarewicz – Komisja Socjalna, 2(121), 14.

– Medycyna Praktyczna – Jeden chory, wiele problemów - nadciśnienie tętnicze, 
5(124), 15.

– Lucyna Mierzyńska-Ładny – Komisja Stomatologiczna ORL, 2(121), 17.

– Marcin Moniuszko – Korespondencja, 4(123), 36.

– Waldemar Nowak (Organizatorzy) – Zjazd absolwentów po 57 latach, 4(123), 15.

– Halina Ofmańska – OC polisy indywidualne, 2(121), 17.

– Okręgowa Rada Lekarska– Absolwenci UMB 2017 roku otrzymują dyplomy, 
1(120), 15, Uroczyste posiedzenie Senatu UMB, 1(120), 16; Prof. Zbigniew Pu-
chalski Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
2(121), 31.

– Witold Olański – Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy, 3(122), 16; Medice cura te 
ipsum ? Czy aby na pewno? 4(123), 30.

– Cezary Pawlukianiec – IX Konferencja Szkoleniowa – Leczenie bólu, 4(123), 26.

– Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów – Wiosenne Spotkanie, Białowieża, 2018, 
1(120), 23.

– Jan Podziewski – Opłatek seniorów 2017, Suwałki, 1(120), 20.
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– Marlena Połowianiuk  - poMOC, a nie przeMOC ! 2(121), 35.

– Janusz Poznański – Budżet OIL na 2018 rok, 2(121), 21.

– Jerzy Samusik – Zjazd piszących lekarzy, 5(124), 16.

– Andrzej Siemiątkowski – IX Konferencja Szkoleniowa - Leczenia bólu, 4(123), 26.

– Izabela Staniszewska-Jabłońska – Polisy ubezpieczeniowe NZOZ-ów, 2(121), 17.

– Jan Stasiewicz – Lekarze pozytywnie nawiedzeni, 1(120), 6; 2017 Okręgowa Izba 
Lekarska w Białymstoku w liczbach, 1(120), 11; Redakcyjne autore=eksje, 2(121), 
8; Wydawnictwa, 2(121), 16; XXXVI OZL - Sprawozdanie, 2(121), 19; Rozważania 
nad VIII izbową kadencją. Zarząd OIL - komu jakie zadania ? 3(122), 7; Seniorzy 
w Drozdowie i Nowogrodzie, 3(122), 27; Wiersze Beaty Telejko, 3(122), 36; Lekarze 
pozytywnie nawiedzeni, 4(123), 6; Wizyta gościa z Brazylii, 4(123), 14; Współczes-
ne legendy lekarskie. Prof. dr hab. Wojciech Krystyn Pędich, 5(124), 8; Uroczyste 
posiedzenie ORL, Łomża, 5(124), 18.

– Ewa Stogowska – Inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Młodych Lekarzy, 
4(123), 25; Nasze pierwsze warsztaty szkoleniowe, 5(124), 34.

– Jolanta Szczurko – Kształcenie podyplomowe, 2(121), 13.

– Joanna Szeląg – Krajowy Zjazd Lekarzy Rodzinnych, Rajgród, 3(122), 31.

– Aleksander Turczynowicz – IX Konferencja Szkoleniowa - Leczenie bólu, 4(123), 
26.

– Mieczysław Wasielica – IV Konferencja OSL i OROZ, Supraśl 2018, 2(121), 34; 
Piękno przyrody - wernisaż dra Stanisława Sierko, 3(122), 18; V Konferencja OSL 
i OROZ, Supraśl, 5(124), 30.

– Jolanta M. Wilmańska – Poezja, 1(120), 24. 

– Jolanta Wróblewska – Jubileusz 10 lat Chóru Kameralnego MediCoro, 5(124), 22.

– Anna Zajączkowska – Polisy ubezpieczeniowe „na Życie”, 2(121), 17.

– Janusz Zawistowski – Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej, 2(121), 12; Kalendarz 
ORL, 3(122), 13; Kalendarz ORL, 4(123), 12; Kalendarz ORL, 5(124), 13; Uroczyste 
posiedzenie ORL, Łomża, 5(124), 18.

– ZUS – Ważne! 1(120), 22.

– Grzegorz Żyła - V Konferencja OSL i OROZ, Supraśl 2018, 5(124), 30.

WSPOMNIENIA

– Doc. Jana Pietruskiego wspominają Jan Krzysztof Pietruski, 1(120), 28 i Mieczysław 
Oktaw Pietruski, 1(120), 33; 

– Doc. Krystynę Modrzewską wspomina Teresa Kurowska-Dąbrowska, 4(123), 42;

– Dr n. med. Krzysztofa Kanigowskiego wspomina Mieczysław Wasielica, 5(124), 
40.

KSIĄŻKI

– 1(120), 26-27; – 2(121), 41-43; – 3(122), 38-39; – 4(123), 40; – 5(124), 38-39.
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SPORT

– Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym, Zielona Góra 2018, 4(123), 38;

–Lekarskie Mistrzostwa w Żeglarstwie, Szczecin 2018, 4(123), 38; – 39. Mistrzostwa

Świata Medyków, Malta 2018, 4(123), 39.

Z NASZEGO GRONA ODESZLI

- Witold Bronisław Bartnik, 2(121), 48;
- Lucjanna Bielska-Kryńska, 2(121), 45;
- Zdzisław Borucki, 1(120), 37;
- Piotr Botuliński, 5(124), 46;
- Halina Teresa Czarniawska, 1(120), 38;
- Krzysztof Dawidowski, 2(121), 6;
- Maria Dubowicka-Gabryelewicz, 4(123), 51;
- Ewa Futyma, 3(122), 46;
- Wanda Irena Jadwiszczak, 4(123), 52;
- Jolanta Karlikowska, 1(120), 39;
- Stanisława Elżbieta Karpińska, 5(124), 47;
- Nina Koriukowa, 2(121), 46;
- Jerzy Krymski, 1(120), 40;
- Maria Leoszko-Ostaszewska, 1(120), 41;
- Tadeusz Bronisław Mirynowski, 5(124), 48;
- Janina Moniuszko-Jakoniuk, 4(123), 45;
- Zo'a Pałka, 2(121), 47;
- Jan Podziewski, 5(124), 44;
- Irena Rafałowicz, 4(123), 50;
- Franciszek Rogowski, 4(123), 47;
- Alina Teresa Sidoruk, 1(120), 42;
-Anna Siebiesiewicz-Krutel, 4(123), 53;
- Andrzej Stankiewicz, 3(122), 42;
- Jolanta Sulima-Paszkiewicz, 1(120), 43;
- Roman Wacław Szczypiński, 4(123), 54;
- Maria Józefa Szuchnicka-Fiedorczyk, 4(123), 55;
- Krystyna Maria Szymczak, 1(120), 44;
- Zdzisław Marian Wajda, 3(122), 45;
- Andrzej Włodarczyk, 4(123), 49;
- Wojciech Stanisław Zalewski, 1(120), 35; 1(120), 36;
- Roman Zasim, 5(124), 49.





Czepek pielęgniarki Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, II wojna światowa. 

Zbiory Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Dar dr Magdaleny Grassmann.

Medyczna skrzynia transportowa Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, II wojna światowa, 

wymiary 31x58x16 cm. Zbiory Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Dar rodziny Łucyków.

Fot. Rafał Muskała

Ze zbiorów Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku




