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P E R I O D Y K   O K R Ę G O W E J   I Z B Y   L E K A R S K I E J 

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

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

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

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

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

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

Delegatury OIL: 

Łomża – Ewa Tyszka, tel. 86 218-04-96 lub 691 364 424; 18-400 Łomża, ul. Kazańska 14 / 22. 
Godziny pracy: poniedziałek 11,00-17,00; wtorek-środa-czwartek 9,00-15,00; piątek 8,00-14,00.

Suwałki – Ewa E. Ułanowicz, tel. 87 567-10-35 lub 691 364 484; 16-400 Suwałki, ul. Reja 66 / 1.
Godziny pracy: poniedziałek 11,00-17,00; wtorek-środa-czwartek 9,00-15,00; piątek 7,00-13,00.

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

jest czynny: 

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

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

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

***

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

Serdecznie zapraszamy.

Klub Lekarza Seniora
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Prof. dr hab. Tamara Jelisiejew
1929 – 2007

Nazwisko rodowe Samkowicz, należała do grona pierwszych studen-
tów Akademii Medycznej w Białymstoku, którzy w 1950 roku rozpoczynali 
naukę w powstającej wówczas Uczelni. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 
1955 roku z dyplomem lekarza nr 2. Zapisała piękną kartę w dziejach Aka-
demii przechodząc w Zakładzie Anatomii Prawidłowej pełną drogę rozwo-
ju dydaktyczno-naukowego – od młodszego asystenta do profesora i kierow-
nika Zakładu. Pełniła też ważne funkcje uczelniane prodziekana Wydziału 
Lekarskiego AMB (1980-1987), a następnie dziekana (1987-1990). Zawsze 
była wzorem naukowca niezwykle skromnego, nauczyciela akademickiego o 
najwyższej etyce zawodowej.

Urodziła się 1 listopada 1929 roku w Głębokiem (woj. wileńskie) w 
rodzinie inteligenckiej. Po repatriacji w 1945 roku zamieszkała wraz z ro-
dziną w Grajewie, gdzie w 1950 roku otrzymała świadectwo dojrzałości. W 
październiku tego roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Znalazła się wśród studentów pierwszego roczni-
ka powstającej wówczas białostockiej Uczelni. Tamara Samkowicz (później 
po mężu Jelisiejew) należała do wyróżniających się, niezwykle pracowitych i 
ambitnych studentów. Już od drugiego roku studiów pracowała w Zakładzie 
Anatomii Prawidłowej Człowieka, najpierw jako demonstrator, a następnie 
asystent. Dyplom lekarza nr 2/55, z wyróżnieniem otrzymała w 1955 roku; 
był to drugi dyplom lekarski w dziejach Akademii Medycznej w Białymsto-
ku.

Będąc lekarzem kontynuowała pracę w Zakładzie Anatomii Prawidło-
wej pod kierunkiem prof. Tadeusza Dzierżykray-Rogalskiego, organizatora 
i kierownika Zakładu w latach 1950 – 1963. Profesor Rogalski wywarł wiel-
ki wpływ na ukształtowanie sylwetki dr Tamary Samkowicz-Jelisiejew jako 
nauczyciela akademickiego oraz na jej wybór tematyki badań naukowych. 
Związek Tamary z Zakładem był trwały, istniał do końca życia.

W 1960 roku uzyskała stopień doktora medycyny na podstawie roz-
prawy „Badania morfologiczne nad mięśniem poprzecznym klatki piersiowej”, 
habilitowała się w 1968 roku, zaś tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała 
w 1982 roku. Od 1987 roku była kierownikiem macierzystego Zakładu, peł-
niąc te obowiązki do przejścia na emeryturę w 2000 roku.
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Tematyka naukowa obejmowała badania w zakresie morfologii i zmien-
ności w rozwoju osobniczym tkanek miękkich organizmu człowieka, jak też 
ocenę cech somatycznych z uwzględnieniem aspektów antropometrycznych 

ponad 60 prac naukowych drukowanych w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych. Wypromowała pięciu doktorów nauk medycznych. Była członkiem 
Komitetu Antropologii PAN oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-

stwa Anatomicznego, pełniąc przez wiele 
lat obowiązki przewodniczącej Oddziału 
Białostockiego PTA.

Wykazywała dużą aktywność w 
życiu Uczelni sprawując ważne urzędy – 
prodziekana Wydziału Lekarskiego (1980 
– 1987) oraz dziekana (1987 – 1990). Była 
sekretarzem redakcji Roczników AMB 
oraz pracowała w komisjach rekrutacyj-
nych na studia, jak też w Radzie Zakłado-
wej Związku Zawodowego Pracowników 
Służby Zdrowia. Wśród licznych wy-
różnień i odznaczeń była uhonorowana 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

Po przejściu na emeryturę utrzy-
mywała nadal żywe kontakty z Zakładem, wykazując wielką życzliwość w 
stosunku do byłych współpracowników. Aktywnie uczestniczyła w spotka-
niach pierwszych absolwentów Akademii; bardzo chciała by przetrwała nić, 
która połączyła nas wszystkich w trakcie studiów. Należała do inicjatorów i 
organizatorów zjazdów koleżeńskich w latach 1955, 2000 i 2005. Myślała też 
o zjeździe w 2007 roku; los zrządził inaczej. Zmarła 24 stycznia 2007 roku. 
Opuściła nas nieodwracalnie, pogrążając w wielkim żalu i smutku Rodzinę 
oraz bardzo licznych uczniów i przyjaciół. A zwłaszcza nas z lat wspólnych 
studiów i później wieloletniej przyjaźni.

Została pochowana na Cmentarzu Prawosławnym przy ulicy Wyso-
ckiego w Białymstoku.

Teresa Kurowska-Dąbrowska,
koleżanka z grona pierwszych absolwentów AMB

Lata 50-te
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Świąteczne rozmyślania

 W izbowej historii Święta Bożego Narodzenia 2019 roku stały 
się nie tylko zakończeniem rocznej działalności, ale także przejściem w 
drugie trzydziestolecie swego istnienia. Ponieważ aż do przesady roz-
ważaliśmy wydarzenia pierwszych lat trzydziestu, przyszło świątecz-
ne wyciszenie i zmiana atmosfery ze wspomnieniowej na świąteczną. 
Jako człowiek w wieku zaawansowanym, w dodatku z kłopotami przy 
dłuższych spacerach, zostałem skazany na świąteczny wypoczynek w 
domowym zaciszu, wprawdzie dość głośnym ze względu na odgłosy 
powszechnego kolędowania. Słucham kolęd z przyjemnością już od 
wielu lat, w zasadzie zawsze tych samych, ale stale zmieniających się. 
Oczywiście, największy sentyment mam do najprostszych melodii z 
lat dzieciństwa, które pamiętam jeszcze sprzed wojny, z Lidy, jednak 
obecnie wykonywane przez wyśmienitych artystów i w przepięknej 
sakralnej scenerii robią duże wrażenia. Cierpiałem natomiast z powo-
du braku transmisji sportowych „na żywo” – powtórek nie lubię; trze-
ba było czekać na turniej czterech skoczni. Odpoczywałem także od 
uporczywego ostatnio, czasami wręcz nieznośnego politykowania.
 Ale od polityki tak do końca uciec nie można. Szczęśliwie, 

historycznymi szanujące się stacje telewizyjne przedstawiają nieliczne 
często jednak ciekawe audycje o wydźwięku społecznym. Do takich 
zaliczam dwuczęściowy wyświetlany w tym roku w TVN reportaż 
produkcji BBC poświęcony dramatowi zmian klimatycznych na na-
szej planecie. Ponieważ temat ten stał się ostatnio głośny i modny, stąd 
też w codziennym szumie informacyjnym często przechodziliśmy nad 
nim w sposób pobieżny. W świątecznej ciszy doskonale nagrany repor-

CHWILA REFLEKSJI
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taż robił więc duże wrażenie i zmuszał do autentycznej refleksji. Po-
winien być obowiązkową lekturą dla decydentów wszystkich szczebli 
– prezydentów państw, premierów, parlamentarzystów, a także samo-
rządowców w województwach, powiatach i gminach.
 Publicznie wyrażany lekceważący stosunek przez niektóre z 
autorytetów politycznych i moralnych do zagrożeń klimatycznych 
musi zniknąć z przestrzeni publicznej, a takie oceny należy uznawać za 
dyskwalifikację intelektualną. Ten reportaż, wprawdzie zupełnie nie-
świąteczny, robił wrażenie działając na wyobraźnie. Szczęśliwie, coraz 
więcej młodych i bardzo młodych ludzi dostrzega zjawisko groźnej 
zmiany klimatu.

•

 Sam dziwiłem się sobie, że pomiędzy kolędami z zaintereso-
waniem wysłuchałem audycji publicystycznej z naszego podwórka, o 
ochronie zdrowia. Być może dlatego, że uczestniczyły w niej osoby, któ-
re miały wiele do powiedzenia, a nie byli to politycy od zawsze napra-
wiający zdrowie publiczne z wiadomym skutkiem. Tym razem czworo 
dyskutantów – przedstawicielka pielęgniarek, „młody” lekarz, wybitny 
profesor oraz rektor czołowego Uniwersytetu Medycznego – poważnie 
i spokojnie przedstawili swoje poglądy oparte na doświadczeniu włas-
nym i wiedzy. Profesor Zenon Szczylik, onkolog, bardzo krytycznie 
analizował dotychczasową sytuację opierając się na rzetelnych statysty-
kach. W uzasadniony sposób postulował by ochrona zdrowia stała się 
wreszcie zagadnieniem państwowym, a nie resortowym; tylko wtedy 
niezbędne nakłady finansowe staną się dostatecznie duże by pacjent 
odczuł prawdziwą poprawę.
 W podobnym duchu o finansach mówiła przedstawicielka śro-
dowiska pielęgniarskiego, którego obecna sytuacja stanowi niezwykle 
poważny problem i stwarza wciąż narastające zagrożenie dla zdrowia 
chorych. Wystarczy przypomnieć, że średni wiek pielęgniarek w Polsce 
wynosi 52 lata, ich liczba jest niewystarczająca, nic też nie zachęca do 
podejmowania pracy w tym zawodzie.
 Z własnej perspektywy, przedstawiciel młodych lekarzy zwra-
cał uwagę na trudności w specjalizowaniu się w wybranej przez sie-
bie dziedzinie, a także sygnalizował powszechne zmęczenie lekarzy 
wynikające z konieczności pracy w kilku miejscach, co często rzutuje 
na jakość opieki nad chorymi i utrudnienia podwyższania własnych 
kwalifikacji. Zagranicę jednak nie wyjedzie, bowiem zbyt mocno jest 
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związany z Polską.
 Z wypowiedzi prof. Mirosława Wielgusa, rektora UMW, za-
pamiętałem zwłaszcza jedno stwierdzenie wyrażające zdecydowanie 
negatywny stosunek do pojawiających się pomysłów by na drodze 
prawnej zmusić lekarzy do odpracowania w Polsce studiów w wypad-
ku wyboru pracy w innym kraju. Zdaniem Jego Magnificencji lekarzy 
trzeba sensownie motywować do pracy w Polsce, poprawiając warun-
ki zatrudnienia i ułatwiając szkolenie. Natomiast ich liczba wymaga 
radykalnego zwiększenia (średnia europejska to 3,6 lekarzy na tysiąc 
mieszkańców, średnia polska – 2,4). Winno się systematycznie zwięk-
szać liczbę przyjęć studentów w istniejących renomowanych uniwer-
sytetach medycznych, natomiast tworzenie nowych uczelni lub wy-
działów lekarskich, często ze względu na lokalny patriotyzm, znacznie 
podwyższa koszty kształcenia i nie gwarantuje odpowiedniego pozio-
mu dydaktycznego. Trudno nie zgodzić się z tą opinią.

•

 Oczywiście, relacjonuję tylko fragmenty tego „mini okrągłego 
stołu”. Pojawienie się jednak rozmowy o zdrowiu w powszechnie oglą-
danym programie telewizyjnym w pierwszy dzień Świąt Bożego Naro-
dzenia świadczy, że temat stał się bardzo gorący. Wydaje się, że żadne, 
tylko po części spełniane obietnice najwyższych władz Państwa, zakli-
nanie rzeczywistości i przedstawienie jej w różowych barwach („naj-
wyższy światowy poziom polskiej ochrony zdrowia”), nie poprawia 
krytycznej już sytuacji, zaś z pewnością słuszne wprowadzanie elek-
tronicznych form informatyki stanowić będzie przysłowiowy kwiatek 
przy kożuchu. Trzeba po prostu więcej lekarzy i pielęgniarek, znacznie 
więcej pieniędzy „od zaraz” oraz decydentów nie tylko teoretycznie, 
ale i praktycznie przygotowanych do zarządzania ochroną zdrowia. W 
tych sprawach decydować muszą sami lekarze, a nie tylko być dorad-
cami.
 Z zainteresowaniem, ale i niepokojem będziemy obserwować 
wydarzenia 2020 roku. Życzenia pomyślności w rozwiązywaniu tych 
problemów brzmiałyby banalnie, bądźmy jednak choćby umiarkowa-
nymi optymistami. A może „coś” się zmieni ? 
 Z noworocznymi pozdrowieniami.

Jan Stasiewicz 
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

16 grudnia 2019 roku kol. Janusz Zawistowski uczestniczył w posiedzeniu 
Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia w Białymstoku. Przedmiotem spotkania było uchwalenie planu pra-
cy Oddziału i Rady POW NFZ na 2020 rok, ocena stanu realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i planu finansowego POW NFZ, 
analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, ocena i anali-
za danych dot. prowadzonych przez świadczeniodawców list oczekujących, 
liczby osób oczekujących i średniego czasu oczekiwania na udzielenie świad-
czenia; stan realizacji programów profilaktycznych oraz działania na rzecz 
promocji zdrowia w województwie podlaskim.

17 grudnia 2019 roku odbył się uroczysty Wieczór Wigilijny lekarzy w Klu-
bie Lekarza OIL w Białymstoku.

8 stycznia 2020 roku – Prezydium ORL. Informacje redakcyjne przedstawił 
kol. J. Stasiewicz, zaś finansowe kol. J. Poznański. Podjęto uchwały dot. dofi-
nansowania szkoleń lekarzy, spotkania integracyjnego w Suwałkach, zakupu 
sprzętu do delegatury OIL w Suwałkach oraz do biura OIL w Białymstoku; 
wypłacenia odprawy pośmiertnej; doskonalenia zawodowego; przyznania 
PWZ. Omówiono zaproszenie na Jubileuszową Konferencję Naukową do 
Wilna. 

15 stycznia – obradowała Komisja Bioetyki.

16 stycznia w Klubie Lekarza OIL odbył się wernisaż prac białostockich ma-
larzy.

22 stycznia – Prezydium ORL, omawiano projekt budżetu na 2020 rok.

27 stycznia kol. Henryk Grzesiak uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym 
przez Wojewodę Podlaskiego, w ramach obchodów Ogólnopolskiego dnia 
Transplantacji oraz w ramach realizacji programu Partnerstwo dla Trans-
plantacji pn. „Transplantologia w województwie podlaskim - wymiar społecz-
ny i medyczny”.

Janusz Zawistowski

Z ŻYCIA IZBY
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2019
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w liczbach 

1. Rejestr Lekarzy
Ogółem liczba lekarzy i lekarzy dentystów – 6911
- lekarze – 5433
- lekarze dentyści – 1478
- z dwoma dyplomami – 29

2. Wydane prawa wykonywania zawodu 
- lekarza i lekarza dentysty – 405

3. Praktyki prywatne 
- w rejestrze figuruje 4205 praktyk prywatnych
- wnioski o wpis do rejestru praktyk i zmiany we wpisie - 511

4. Zaświadczenia związane z wyjazdem zagranicę – 35

5. Szkolenie podyplomowe
- 327 lekarzy i lekarzy dentystów otrzymało stypendia szkoleniowe (400 zł)
- przeszkolono 203 stażystów w zakresie bioetyki, prawa medycznego i 
orzecznictwa;
- ogółem ponad 1000 lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczyło w dużych 
konferencjach organizowanych przez Podlaskie Stowarzyszenie Stomatolo-
gów (2), PTS (1), OROZ i OSL (2), jak też w Krajowym Zjeździe Lekarzy 
Rodzinnych w Rajgrodzie (1) i w warsztatach szkoleniowych Młodych Leka-
rzy (2). 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 44 akredytacji szkoleń podyplomowych na terenie Podlasia (kur-
sy, konferencje, sympozja).

6. Wydawnictwa
Wydano 5 numerów Biuletynu OIL (łącznie ok. 250 stron), częściowo w for-
mie internetowej oraz Almanach Trzydziestolecia (180 stron).

7. Działalność socjalna
Udzielono 68 wsparć finansowych w tym 37 sportowcom; 10 lekarzy sko-
rzystało z porad prawnych opłacanych przez izbę; wypłacono 28 odpraw po-
śmiertnych. 

8. Seniorzy
Odbyły się ok. 42 spotkania „wtorkowe” Seniorów oraz 9 spotkań absolwen-
tów 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 się spotkanie Komisji ds. Młodych Lekarzy oraz warsztaty szkolenio-
we (2).

10. Komisja Bioetyczna
Rozpatrzono 22 wnioski na 10 posiedzeniach Komisji oraz 94  uzupełnienia 
do wniosków.

11. Działalność kulturalna
Odbyły się 4 wernisaże (malarstwo, grafika); udział w Festiwalu „Esculap 
Rock” w Olsztynie; koncert kolęd w Klubie Lekarza; odbywały się czwartkowe 
warsztaty lekarzy muzykujących – ogółem ok. - 25 wydarzeń kulturalnych.

12. Komisja Historyczna
- opracowanie Almanachu Trzydziestolecia Okręgowej Izby Lekarskiej w Bia-
łymstoku;
- opracowano 5 biogramów wybitnych lekarzy oraz „pro memoria” i „epita-
fia” pośmiertne 31 lekarzy.

13. Sport
- lekarze Podlasia i ich rodziny startowali w różnych imprezach w 10 dyscy-
plinach (tenis, żeglarstwo, siatkówka halowa, siatkówka plażowa, badminton, 
pływanie, piłka nożna, szachy, strzelectwo sportowe, squash);
- uczestniczono w 7 imprezach krajowych i zagranicznych (Zakopane, Czę-
stochowa, Dębica, Stalowa Wola, Olsztyn, Wrocław i Budwa);
- zdobyto ponad 30 medali.

14. Ubezpieczenia lekarzy: 
- OC - 3122 polisy indywidualne;
- ubezpieczenia na Życie - 445 polis;
- OC NZOZ-ów - 62 polisy.

15. Posiedzenia
- Okręgowy Zjazd Delegatów OIL - 1; 
- plenarne posiedzenia ORL - 4;
- posiedzenia Prezydium ORL - 22.

Jan Stasiewicz, Janusz Zawistowski

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

Olańskiego na stanowisko Pełnomocnika Rady ds. Zdrowia Lekarzy. 
Obecnie dr Witold Olański przypomina swój kontaktowy numer tele-

fonu – 885 65 60 65. 
Redakcja
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Przypomnienie
Jednym z głównych zadań Komisji Historycznej ORL oraz redakcji 

Biuletynu i Zeszytów Historyczncyh jest pielęgnowanie pamięci o naszych 
zmarłych kolegach. Od pierwszych numerów Biuletynu staramy się jak najle-
piej wywiązywać z tego obowiązku. 

Pamięć o Koleżankach i Kolegach zachowujemy poprzez:
→ krótkie „epitafia” zamieszczane w każdym numerze Biuletynu, które 

przedstawiają główne fakty z biografii zmarłego; przeznaczamy na nie jedną 
stronę formatu A-5;

→ „pro memoria” (zwykle 2 strony Biuletynu) zawierają zwięzły bio-
gram szczególnie zasłużonych lekarzy, przeważnie naszych nauczycieli;

→ wspomnienia, o różnej objętości, pisane „przez kolegów o kolegach” 
zazwyczaj zmarłych przed różnie długim już czasem;

→ bardziej obszerne opracowania biografii, często z dokumentacją ar-
chiwalną (kopie dokumentów, fotografie), zamieszczane w naszych wydaw-
nictwach (Zeszyty Historyczne), a także w innych publikatorach.

Te opracowania przechowujemy w izbowym archiwum (w redakcji 
Biuletynu). Są one dostępne wszystkim zainteresowanym w siedzibie Izby; 
można też wykonać kserokopie poszczególnych biogramów. Już teraz korzy-
stają z nich np. autorzy artykułów z historii podlaskiej medycyny.

Nasz zbiór zawiera obecnie ok. 1000 biogramów.
Apelujemy do czytelników o opracowywanie „epitafiów”, „pro memo-

ria”, bądź wspomnień o bliskich osobach. Przede wszystkim jednak prosimy 
o informowanie Izby (np. redakcji Biuletynu) o zgonach lekarzy. Komisja Hi-
storyczna „z urzędu” opracuje wówczas biogram zmarłego, który zostanie 
wydrukowany i trafi do naszego zbioru. 

Redakcja
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Praca
1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni lekarzy specja-
listów  w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w oddziale chorób we-
wnętrznych o profilu kardiologicznym i gastroenterologicznym.
 Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub 
korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.
 Kontakt tel. - Dział Kadr, Irena Chrzanowska nr tel. (85) 831 88 55. 

2) NZOZ POZ w Wysokiem Mazowieckiem zatrudni lekarza p.o.z.
Forma zatrudnienie do uzgodnienia – etat lub kontrakt.
Samochód służbowy, bezpłatne mieszkanie.
 Telefon kontaktowy - 664 306 196.

Dyrektor - lek. Józef Malinowski

Sport
W bieżącym roku organizowane będą następujące imprezy sportowe:

▷ Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy, 22 luty 2020 w Toruniu;
▷ Mistrzostwa Polski Lekarzy w Wielobojach - 6 czerwca 2020 w Toru-

niu;
▷ Medigames 13-20 czerwca 2020 Algarve w Portugalii;
▷ MPL, 3-4 lipca 2020 w Lublinie.

Dodatkowe informacje na stronie PZLAM www.pzlam.pl 

Sprzedam
gabinet lekarski w Konsylium na ul. Legionowej 9A w Białymstoku (lokal 

samodzielny). Kontakt tel. 733 334 009.

Sprostowanie
W Biuletynie Nr 4(128) z 2019 roku na stronie 54 mylnie wpisano rok uro-
dzenia i wiek śp. Romualdy Kondrackiej. Powinno być: – urodziła się w 
1934 roku; – wiek - 85 lat.

Rodzina

 
.

KOMUNIKATY
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Zmiana siedziby Gastromedu

 W dniu 11 stycznia 2020 roku prywatna Spółka Lekarzy Gastrologów 
„GASTROMED” otworzyła w Białymstoku nową placówkę pod adresem: ul. 
Wiosenna 12/1. Jest to w pełni nowoczesny zespół gabinetów lekarskich z 
pełnym zapleczem socjalnym, a przede wszystkim dwie obszerne pracow-
nie endoskopowe ze współczesnym („na topie”) sprzętem z tego zakresu. Są 
też pokoje do opieki nad chorym przed i po zabiegu endoskopowym. Ga-
stromed świadczy badania konsultacyjne z zakresu szeroko pojętych chorób 
przewodu pokarmowego oraz diagnostykę, głównie ezofagogastroskopową, 
kolonoskopową, a także ultrasonogra�czną. Wysokie kwali�kacje pracują-
cych tu gastrologów oraz sprzęt najwyższej jakości zabezpieczają odpowiedni 
poziom świadczonych usług. Cieszymy się z dalszego rozwoju prywatnych 
gabinetów specjalistycznych.

Redakcja 

INFORMACJE

Gabinet zabiegowy
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Kol. Danuta Łopianecka Przewodniczącą
Komisji ORL ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

 W ubiegłym trzydziestoleciu Komisji Emeryckiej przewodni-
czyli prof. Franciszek Taraszkiewicz, a następnie przez długie lata 
dr n. med. Ryszard Grabowski. Obecnie, po pożegnaniu nieodżało-
wanego Doktora Grabowskiego, Komisja wybrała ze swego grona na 
Przewodniczącą Doktor Danutę Łopianecką, lekarza dentystę, znaną 
i niezwykle szanowaną wśród podlaskich lekarzy. Wybór ten został za-
akceptowany przez Okręgową Radę Lekarską na posiedzeniu w dniu 
11 grudnia 2019 roku.

Dr Danuta Łopianecka jest specjalistą 
II stopnia z zakresu stomatologii zachowaw-
czej oraz I stopnia z medycyny społecznej. 
W latach 1975 - 2002 kierowała Wojewódzką 
Przychodnią Stomatologiczną w Białymstoku, 
pełniąc też (1976 - 2000) funkcję konsultan-
ta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii 
ogólnej. W latach 1985 - 1991 była członkiem 
Krajowego Zespołu Specjalistycznego w zakre-
sie stomatologii zachowawczej.

Działa aktywnie w samorządzie lekar-
skim. W II kadencji OIL była członkiem Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego, zaś w III kadencji 

- członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, przewodniczącą Komisji Sto-
matologicznej ORL, jak też członkiem Komisji Stomatologicznej NRL, 
w ramach której należała do Zespołu ds. Akredytacji w stomatologii 
zachowawczej z endodoncją; brała też udział w tworzeniu programu  
specjalizacji w tej dziedzinie.
 Od 1991 roku jest członkiem międzynarodowej stomatologicz-
nej Akademii Pierre Foucharda.
 Od 2018 roku pracuje w Komisji ORL ds. Lekarzy Emerytów  
i Rencistów; jest odznaczona medalem „Gloria Artis Medicinae”.

        Redakcja

S E N I O R Z Y
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90-lecie Urodzin Lekarzy z Łomży

 W 2019 roku trzy nasze Koleżanki z Ziemi Łomżyńskiej – Pa-
nie Doktor Danuta Kamińska-Dąbrowska, Leokadia Kapuścińska 
oraz Teresa Schramm – obchodziły Jubileusz 90-tych Urodzin.
 W dniu 28 października 2019 roku, kol. Maciej Makarewicz, 
wiceprezes OIL w Białymstoku i szef Delegatury w towarzystwie p. 
Krystyny Jakubowskiej, pracownika Delegatury od lat trzydziestu, 
odwiedzili dwie pierwsze Szanowne Jubilatki w ich domach by w ser-
decznej rodzinnej atmosferze przekazać w imieniu Izby Lekarskiej 
najlepsze życzenia wielu pomyślności, dobrego zdrowia oraz wręczyć 
dyplomy gratulacyjne i piękne kwiaty. Trzecia Jubilatka, Pani Doktor 
Teresa Schramm, przyjęła gratulacje podczas łomżyńskiego spotkania 
opłatkowego seniorów w dniu 17 grudnia 2019 roku. Samorząd lekar-
ski w sposób szczególny i uroczysty święci tak piękny Jubileusz swoich 
najstarszych i najbardziej zasłużonych członków. Przedstawiamy syl-
wetki naszych Koleżanek.

 Dr Danuta Kamińska-Dąbrowska urodziła się 12 październi-
ka 1929 roku w Warszawie i tam spędziła dzieciństwo. W czasie wojny 
wraz z rodzicami i bratem przeniosła się do Mrozów k. Mińska Mazo-

wieckiego, gdzie ukończyła szkołę powszech-
ną i średnią. W latach 1949-1954 studiowała 
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza, 
zgodnie z nakazem pracy, została zatrudniona 
jako młodszy asystent w Szpitalu Powiatowym 
z Łomży. W 1962 roku uzyskała I stopień spe-
cjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Od 
1967 roku pracowała jako internista w Przy-
chodni Obwodowej w Łomży. W 1968 roku zo-
stała powołana na stanowisko kierownika Wy-
działu Zdrowia i Opieki Społecznej w Łomży. 
Uzyskała specjalizację II stopnia z organizacji 
ochrony zdrowia. Od lipca 1975 roku podjęła 

pracę jako lekarz i kierownik Przychodni Rejonowej nr 1 w Łomży. W 
1993 roku przeszła na zasłużoną emeryturę. W życiu prywatnym, w 
1957 roku wyszła za mąż za Jerzego Dąbrowskiego. Ma dwoje dzieci 
(córka jest lekarzem) oraz dwoje wnucząt.



Biuletyn OIL ROK XXIXI, Nr 1(130) 2020 r.

– 17 –

 Pani Doktor jest znanym i cenionym przez pacjentów oraz by-
łych współpracowników lekarzem w łomżyńskiej społeczności.

 Dr Leokadia Kapuścińska, lekarz sto-
matolog, urodziła się 10 sierpnia 1929 roku w 
Dąbrownicy na terenie byłego ZSRR. W 1958 
roku ukończyła studia na Oddziale Stomatolo-
gicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Warszawie. Po otrzymaniu dyplomu 
została zatrudniona w Przychodni Rejonowej 
w Serocku w woj. warszawskim, a następnie 
podjęła pracę w Husowie w powiecie łańcu-
ckim, woj. rzeszowskie.
 Od kwietnia 1983 roku pracowała jako 
dentysta w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i 
równocześnie w Wiejskim Ośrodku Zdrowia 

w Przytułach, pełniąc tam także funkcję kierownika. Na emeryturę 
przeszła w 1989 roku.
 Jako lekarz była zawsze ceniona i lubiana przez pacjentów i 
współpracowników za cierpliwość, życzliwość i pogodę ducha. Obec-
nie mieszka w Łomży otoczona troskliwą opieką rodziny.

 Dr Teresa Schramm, specjalista w za-
kresie pediatrii urodziła się 22 grudnia 1929 
roku w Równem na Wołyniu. Szczęśliwe dzi-
ciństwo przerwała wojna, która stała się cza-
sem „tragicznych wywózek i szczęśliwych 

nastąpił w Lublinie, gdzie podjęła naukę w gim-
nazjum ss. Urszulanek, a następnie w Gdań-
sku. Tu zdała w 1949 roku egzamin maturalny. 
Studiowała na Wydziale Lekarskim najpierw 
w AM w Gdańsku, a następnie w Warszawie. 
Dyplom lekarza otrzymała w grudniu 1955 
roku. Wcześniej, w 1953 roku wyszła za mąż za 

Stanisława Schramma, później słynnego łomżyńskiego chirurga, który 
okazał się wspaniałym małżonkiem.
 Od 1955 roku została zatrudniona w Szpitalu Powiatowym w 
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Łomży na oddziale dziecięcym i w poradniach. Uzyskała specjalizacje 
I i II stopnia (1959, 1965) w zakresie pediatrii.
 Zapisała piękną kartę w historii łomżyńskiej pediatrii jako 
wieloletni ordynator najpierw oddziału noworodków, a od 1972 roku 
– oddziału dziecięcego. Pod każdym względem pod jej kierownictwem 
nastąpił rozwój tego oddziału i całego pionu pediatrycznego. Z histo-
rią zasłużonych sukcesów przekazała ordynaturę p. dr. Kazimierzowi 
Bandzulowi w 1991 roku w związku z przejściem na emeryturę. Póź-
niej pracowała jeszcze przez pięć lat w poradni kardiologiczno-reuma-
tologicznej Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka.
 Wyrazem wielkiego uznania społecznego było wybranie dr 
Teresy Schramm w 1979 roku na matkę chrzestną statku m/s Łomża, 
który był wodowany w Glasgow i o którego burtę Pani Doktor roz-
biła butelkę szampana. Statek pływał szczęśliwie, w 2006 roku został 
sprzedany armatorowi z Dominikany. Można tylko zazdrościć naszej 
Koleżance tak wspaniałych przygód.
 
 Wczesna emerytura była szczęśliwym okresem wspólnego 
podróżowania z mężem. Później niestety już bez męża, Pani Doktor 
spędza czas na czytaniu głównie biograficznych książek i pielęgnowa-
niu kwiatów.

Redakcja
przy udziale dr. Macieja Makarewicza

Uroczystości opłatkowe seniorów 2019

 Białystok
 Tradycyjnie – w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego – oko-
ło 100 Koleżanek i Kolegów Seniorów spotkało się w dniu 9 grudnia 
2019 roku na uroczystości dzielenia się opłatkiem. Smutnym akcentem 
był brak Kolegi śp. dr. n. med. Ryszarda Grabowskiego, który nieocze-
kiwanie pożegnał nas 3 listopada 2019 roku, a od wielu lat organizował 
i przewodniczył uroczystościom opłatkowym. Tym razem zastąpił Go 
kol. Janusz Zawistowski, sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej.
 Chwilą ciszy uczczono pamięć kol. Ryszarda Grabowskiego 
oraz innych lekarzy, którzy opuścili nas w ostatnim roku. Prowadzący 
spotkanie przedstawił sylwetjkę Ryszarda Grabowskiego; pisaliśmy o 
Jego życiu i dokonaniach obszernie w poprzednim numerze Biulety-
nu.

SENIORZY 
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 W tym roku gośćmi Uroczystości byli: prorektor UMB prof. 
Adrian Chabowski, duszpasterz Służby Zdrowia ks. Marek Gryko, ks. 
Mitrat Grzegorz Misijuk, prezes Spółdzielni Specjalistów „Eskulap” dr 
Grzegorz Kucharewicz; rolę gospodarza pełnił prezes OIL dr Henryk 
Grzesiak.
 Jak zawsze, po przemówieniach okolicznościowych, poświęce-
niu opłatka i wspólnym odśpiewaniu kolędy, w szczerej i miłej atmosfe-
rze dzielono się opłatkiem składając wzajemnie jak najlepsze życzenia, 
przede wszystkim doskonałego zdrowia, które zwłaszcza seniorom jest 
bardzo potrzebne. Dalsze rozmowy i życzenia odbyły się przy tradycyj-
nym poczęstunku.
 Dwunastu najstarszych Seniorów przedstawiciele komisji eme-
ryckiej Izby Lekarskiej odwiedzili w domach.

Danuta Łopianecka
 Łomża
 W dniu 17 grudnia 2019 roku w restauracji „Syta Panna” w 
Łomży odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe ponad 30 lekarzy se-
niorów z terenu naszej Delegatury.
 Uroczystość rozpoczęliśmy od wspomnienia zmarłych w ostat-
nim roku Kolegów: Kazimierza Wojtkowskiego, Wacława Dąbrowskie-
go, Krzysztofa Cwalinę i Wiesława Wenderlicha. Dzieląc się  opłatkiem 
życzyliśmy sobie wzajemnie spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2020 roku. 
Podczas parogodzinnej biesiady istniała okazja do wspomnień i przy-
pomnienia wielu wspólnych historii.
 Spotkanie opłatkowe stało się również okazją do uczczenia Ju-
bileuszu 90-tych Urodzin Pani dr Teresy Schramm, która odczytała 
nam piękny wiersz własnego autorstwa. Otrzymała głośne brawa.  

Maciej Makarewicz
 Suwałki
 Uroczystość opłatkowa, która zgromadziła ok. 50 lekarzy se-
niorów ziemi suwalskiej i sejneńskiej, odbyła się 6 grudnia 2019 roku 
w gościnnych salach Domu Nauczyciela w Suwałkach. Jak corocznie, 
w przyjemnej, pogodnej i sympatycznej atmosferze, dzieląc się opłat-
kiem, składając wzajemne życzenia wszelkich pomyślności, Koledzy 
Seniorzy kończyli je hasłem „do zobaczenia na opłatku w roku przy-
szłym”. Najstarszych Seniorów przedstawiciele Izby Lekarskiej odwie-
dzili w ich domach.

Andrzej Tynecki
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Wycieczka

 Z przyjemnością informuję o planowanej 4-ro dniowej wy-
cieczce do Oleśnicy, Drezna, Gerlitz i Zgorzelca w dniach 14-17 
maja 2020 roku.
 Zgłoszenia będą przyjmowane przez p. Jolantę Wróblewską 
osobiście w sekretariacie lub tel. pod nr 85 73-21-935 w terminie od  
9 do 20 marca br. Każdy uczestnik musi posiadać Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
 Cena wycieczki - 999 zł + 40 euro przy grupie 35 osobowej. 
Mniejsza grupa, minimum 25 osób zwiększa koszty - 1099 zł + 40 euro. 

 O innych wydarzeniach (wycieczki, spotkania integracyjne), 
napiszemy w następnym numerze Biuletynu.

Danuta Łopianecka
Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

OIL w Białymstoku

Drezno. Widok miasta od strony Łaby
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Siła kolęd w Izbie Lekarskiej 
– koncert wigilijny na dwa zespoły 

I znowu zabrzmiały pieśni Bożonarodzeniowe w Klubie Lekarza OIL w 
Białymstoku… W okresie przedświątecznym kolędy bywały grane i śpiewa-
ne często, chociaż można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach następuje 
tendencja do zanikania – żeby nie powiedzieć lekceważenia – tej tradycji. 
Ale środowisko lekarskie naszego miasta wydaje się z pewnością zaprzeczać 
temu zjawisku. Potwierdzeniem był bowiem pewien nadzwyczajny, szczegól-
nej urody i jakości koncert, który odbył się 17 grudnia 2019 roku. 

Wieczór wigilijny lekarzy, zorganizowany przez komisję kultury OIL w 
Białymstoku, reprezentowaną przez Pawła Pecuszoka, Jerzego Konstanty-
nowicza i mnie, miał oprawę kompletną, zarówno artystyczną jak i kulinar-
ną. Zgromadzona publiczność – wigilijni goście – została przywitana przez 
Prezesa OIL dr. Henryka Grzesiaka, a następnie miała szansę wysłuchać 
uroczystego i nastrojowego koncertu kolęd w wykonaniu dwóch zespołów: 
Chóru Kameralnego MediCoro pod dyrekcją prof. Bożenny Sawickiej 
oraz Ensemble QuattroVoce (Marta Wróblewska – sopran, Paweł Pecu-
szok – tenor, Aleksandra Pawluczuk – mezzosopran, Przemysław Kum-
mer – bas/baryton). Zespoły wystąpiły w takiej właśnie kolejności, prezen-
tując charakterystyczne dla każdego z nich style wykonawcze, brzmienie i 
zróżnicowany repertuar, od prezentacji polskich tradycyjnych kolęd po pieśni 
Bożonarodzeniowe innych narodów. Na zakończenie zaś wybrzmiała kolęda 
„Bóg się rodzi” w połączonym składzie obydwu formacji, do których dodat-
kowo zaproszono do śpiewania obecnych w klubie kilku byłych chórzystów; 
nadało to wykonaniu dość monumentalny, uroczysty, a zarazem sentymen-
talny charakter.

Warto jeszcze odnotować jeden ważny aspekt tego spotkania wigilijne-
go. Ensemble QuattroVoce zaprezentował w OIL – bodaj po raz pierwszy 
publicznie – fragmenty pochodzące ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej 
In natali Domini, wydanej w renomowanej firmie Acte Prealable. To świeże, 
kolejne już, dokonanie fonograficzne znakomitego kwartetu zawiera niewy-
konywane dotychczas, bardzo wartościowe dla kultury muzycznej i historii 
kolędy z Kancjonału Sióstr Benedyktynek z klasztoru w Staniątkach pod 
Krakowem. Była to zatem okazja do promocji najnowszego albumu CD tego 

K U L T U R A
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zespołu, zrealizowanego z udziałem instrumentalistów pod kierownictwem 
legendarnego interpretatora muzyki dawnej Jacka Urbaniaka. Kancjonały 
Staniąteckie – to zabytki muzyki sakralnej i świeckiej, zarówno polskiej jak i 
europejskiej, gromadzone przez kilka stuleci od XVI do XVIII w. w istnieją-
cym ponad 800 lat Opactwie Benedyktyńskim pod wezwaniem św. Wojcie-
cha w Staniątkach. Premierowa płyta In natali Domini – związana treściowo 
z Bożym Narodzeniem – jest niezwykła nie tylko pod względem archiwal-
nym (nowo odkryte zapisy i partytury), ale również pod względem treści, 
klimatu, taneczności i renesansowego bogactwa. Utwory śpiewane głównie w 

języku łacińskim i polskim, dotychczas nie nagrywane, opracowane na płytę 
-

leży się cieszyć, że nowy album Ensemble QuattroVoce pozwala nam cieszyć 
się dzisiaj tą niezwykle piękną, różnorodną, zrewitalizowaną polską muzyką, 
a w dodatku zespół zechciał w sposób zachęcający zaprezentować fragmenty 
z tego premierowego nagrania właśnie w OIL. Wieczór kolędowy – mający 
już swoją Izbową tradycję – w dniu 17 grudnia 2019 roku połączył profe-
sjonalizm i tradycję, kunszt i nastrojowe ciepło, nowe ze starym – nasycając 
wszystkich obecnych prawdziwym klimatem Świąt.

Anna Jakubowska
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 Od redakcji: Można odnieść wrażenie, że obraz libijskiej kobiety wi-
dzianej oczami polskiej lekarki w izbie przyjęć szpitala w Zliten, jest charak-
terystyczny i dość jednoznaczny. Okazuje się jednak, choćby w prezentowa-
nej poniżej czwartej już opowiastce Pani Doktor Krystyny Pisanko, że ten 
obraz upokorzonej zazwyczaj kobiety bywa niekiedy całkowicie odmienny i 
odbiega od schematu.

Krystyna Pisanko

Mimoza

 Oboje młodzi i budzący sympatię. Sposób wejścia do pomiesz-
czeń Izby Przyjęć szpitala zwraca uwagę: ON otwiera szeroko drzwi, 
zatrzymuje się przed nimi i przepuszcza JĄ pierwszą. Nie zwraca uwagi 
na obserwujących GO innych z ciekawością, ale bez aprobaty współ-
wyznawców. Fakt ten w europejskiej obyczajowości powszedni, nor-
malny, tutaj całkowicie niespotykany. Obejmując JĄ delikatnie w pół 
prowadzi do najbliższego łóżka. Odnosi się wrażenie, że trzymał w rę-
kach, a teraz rozwija z opakowania i układa na łóżku, kruchy kwiatek. 
Zawartość bardzo schludnego opakowania, okazała się być rzeczywi-
ście delikatna, śliczna i pachnąca. Wyjątkowo wśród Arabek spotykana 
bardzo jasna karnacja skóry, delikatne rysy twarzy, w której niebanal-
ny szczegół stanowiły piękne oczy w ciemnej oprawie. Ubrana była w 
jasną suknię z powiewnego materiału w różowych barwach. Biżuteria 
złota, skromniejsza niż na innych kobietach, zdobiła autentycznie każ-
dy szczegół JEJ urody: kształtne uszy, jasną szyję, zaróżowiony lekko 
dekolt i przeguby delikatnych rąk o długich palcach. Kolejny raz zdzi-
wiła mnie, gdy zsunęła z ramion suknię. Jędrne, bardzo dziewczęce 
wciąż piersi, krył biały biustonosz. Była to druga z kolei, podczas mojej 
kilkumiesięcznej wówczas pracy, kobieta nosząca ten zbędny lub in-
nym całkowicie nieznany szczegół ubioru kobiecego.
 Stojący obok mąż pomagał JEJ w każdej czynności bardzo deli-
katnie. Usiłował zacząć przekazywać mi informacje o dolegliwościach 
swojej towarzyszki. Zatrzymał GO w połowie zdania JEJ niecierpli-
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wy gest. Cienkim głosikiem prawie ze złością krzyknęła na NIEGO. 
„Uskut!”* (cicho bądź) i sama spokojnie wyjaśniała swoje dolegliwości. 
Zdziwiła mnie tym ponownie. Kobiety arabskiej okazującej jakiekol-
wiek zniecierpliwienie jeszcze nie widziałam. Z JEGO strony żadnej 
oznaki zdenerwowania.
 Było to moje pierwsze z całej serii spotkań z tą parą. ONA była 
w pierwszych miesiącach drugiej ciąży, którą tak jak i pierwszą znosiła 
źle. Przez kolejne miesiące przypominała się wybranej lekarce gine-
kolog oraz mnie. Gdy raz z powodu nieobecności na dyżurze kobiety 
ginekologa proponowałam JEJ wizytę u ginekologa mężczyzny, zatrze-
potała �rankami rzęs, gotowa rozpłakać się zawstydzona samą propo-
zycją.
 Każde spotkanie z tą parą pozwalało obserwować ten sam 
układ sił: ONA - delikatna i krucha, ON - szanujący JEJ kruchość i 
delikatność do tego stopnia, że nie zapalił w JEJ bliskości papierosa. 
Mimo wszystko przebieg ciąży nigdy nie był zagrożony i zbliżał się do 
�nału. W ostatnich tygodniach małżonek kruchej istoty zapewniał z 
całą powagą i przekananiem: „Żona nie ma zdrowia. Nigdy więcej 
nie będzie w ciąży. Będziemy mieć tylko dwoje dzieci, jak w pol-
skich rodzinach.” Czy słowa dotrzymał? Nie mogłam tego sprawdzić. 

* Uskut! - cicho bądź.

Mimoza wstydliwa (Mimosa pudica),
ozdobny półkrzew z rodziny
mimozowatych; kwiaty �oletoworóżo-
we, liście pierzaste - składają się przy 
dotknięciu

(wg Encyklopedii PWN)
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Moje białostockie powidoki
Andrzej Fiedoruk

Wyd. Dorzecze, Białystok 2019, opra-
wa twarda, stron 156, liczne ilustracje

ISBN 978-83-64319-05-01

 Autor jest Białostoczaninem „z krwi i kości”, nie tylko od za-
wsze mieszka w tym mieście, ale i żyje tym miastem. Po latach spisuje 
to co utkwiło w pamięci z jego białostockiego bytu, a właściwie okru-
chy tych przeżyć i obserwacji, wprawdzie ob�te. Są to okruchy, które 
układają się w większe fragmenty tutejszego chleba, tak pięknie opisa-
nego.
 W efekcie mamy wspomnienia o Białymstoku jakim był jeszcze 
w niedalekiej przeszłości, bo tylko przed pół wiekiem. A te większe 
lub mniejsze okruchy to powidoki miasta, pełnego różnych ciekawych 
miejsc, osobliwości obyczajowych i kulinarnych, zabobonów, a przede 
wszystkim galerii postaci, które zapisały się nie tylko w pamięci autora, 
ale i co bardziej leciwych czytelników. Właśnie taki czytelnik, który 
pamięta jeszcze ubiegły wiek powinien stać się entuzjastą tej książki.
 Wydana jest bardzo starannie, forma świetnie pasuje do treści, 
a dyskretne ilustracje wspomagają pamięć. Zachęcam, zwłaszcza mo-
ich rówieśników do lektury.
 Jan Stasiewicz

KSIĄŻKI
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Chrapanie i bezdechy

Prof. Ewa Olszewska

Wyd. Medipage, Warszawa 2019, oprawa twarda, 
stron 287,

ISBN: 978-83-65946-24-9

Prof. Ewa Olszewska jest autorką 
znakomitej książki adresowanej do leka-
rzy zajmujących się diagnozowaniem i 
leczeniem zaburzeń oddychania podczas 
snu. Omawia w niej problemy związane 

z postępowaniem diagnostycznym i procesem podejmowania decyzji 
w sprawie wyboru metod leczenia zachowawczego i chirurgicznego. 
Autorka jest autorytetem w tej dziedzinie. Kieruje Ośrodkiem Chirur-
gii Zaburzeń Oddychania podczas Snu przy Klinice Otolaryngologii 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada rozległą wiedzę w 
zakresie rozpoznawania i leczenia. Podręcznik został napisany na pod-
stawie wieloletnich doświadczeń Autorki w leczeniu chorych i wiedzy 
zdobywanej podczas międzynarodowych kongresów. Specjaliści tej 
nowej dyscypliny medycznej, każdego roku wielokrotnie spotykają się, 
aby przedyskutować i wybrać najlepsze dla chorych metody leczenia.
 Układ książki jest przyjazny dla czytelników. Każdy temat 
jest omówiony i zilustrowany całościowo i nie wymaga wertowania 
innych stron. Zawiera wskazówki postępowania dla lekarzy stawia-
jących pierwsze kroki w tej dziedzinie, jak i doświadczonych chirur-
gów. Ma charakter interdyscyplinarny. Zawiera szeroki zakres wiedzy 
obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wskazówki. Książka 
została wydana starannie przez wydawnictwo Medipage i jest dostęp-
na w sprzedaży internetowej. Opisywane zagadnienia ilustrują zdję-
cia anatomiczne, operacyjne i histopatologiczne. Przedmowa wraz ze 
zdjęciem Autorki i prof. Michaela Friedmana wprowadza czytelnika w 
tajniki tego dzieła.

Prof. Stanisław Chodynicki,
em. kierownik Kliniki Otolaryngologii UMB
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EPITAFIA

Helena Doroszkiewicz-Przyjałgowska
1929 – 2018

Urodziła się 17 stycznia 1929 roku w Supraślu. 
Tu uczęszczała do szkoły powszechnej i przebywała 
przez okres wojny. Po wojnie mieszkała w Białymsto-
ku; po ukończeniu szkoły średniej w 1951 roku uzy-
skała świadectwo maturalne. Przejściowo pracowała 

w administracji w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. W 1952 roku roz-
poczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białym-
stoku. Dyplom lekarza nr 384/126/59 otrzymała 3 września 1959 roku. 
Już od października tego roku, do 1963 roku pracowała jako asystent w 
Oddziale Gruźlicy Kostno-Stawowej Szpitala im. J. Śniadeckiego w Bia-
łymstoku. W latach 1963 – 1975 pełniła obowiązki adiunkta w I Klinice 
Chirurgicznej AMB.

W 1964 roku uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie anestezjo-
logii, zaś w 1968 roku – II stopień w tej dziedzinie. W grudniu 1972 roku 
obroniła pracę pt. „Zmiany hemodynamiczne i równowaga kwasowo-za-
sadowa we krwi w „declamping shock (badania doświadczalne)”, uzysku-
jąc stopień naukowy doktora nauk medycznych. W okresie 1976 – 1981 
pracowała w szpitalu w Katowicach, do których przeniosła się z powo-
dów rodzinnych.

Po powrocie do Białegostoku od listopada 1981 roku była zatrud-
niona jako starszy asystent w Państwowym Szpitalu Klinicznym. Praco-
wała intensywnie i owocnie przez prawie 20 lat aż do emerytury, na którą 
przeszła wraz z końcem 1999 roku.

Była lekarzem niezwykle sumiennym, pracowitym i koleżeńskim, 
cenionym przez współpracowników i pacjentów. Odznaczała się wzoro-
wą etyką lekarską, pogodą ducha oraz optymizmem zawodowym.

Pożegnała grono białostockich lekarzy anestezjologów 21 grudnia 
2018 roku po długim i pracowitym życiu. Została pochowana w grobie 
rodzinnym na Cmentarzu Prawosławnym przy ulicy Wysockiego 1 w 
Białymstoku. Zapisała piękny lekarski życiorys.

Teresa Kurowska-Dąbrowska
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Krzysztof Marek Kuczyński
1962 – 2019

Urodził się 27 lutego 1962 roku w rodzinie le-
karskiej. Ojciec, Andrzej Kuczyński był psychiatrą; 
matka – Grażyna Kuczyńska – neurologiem. Stu-
diował na Wydziale Lekarskim AMB w latach 1980-

1986; dyplom lekarza otrzymał 15 października 1986 roku. Staż podyplo-
mowy odbył w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 
(1986-1987). Od 30 września 1987 do 30 września 2010 roku pracował 
na Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego kolejno jako młodszy 
asystent, asystent i starszy asystent.

W 1990 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie neurologii, 
zaś w 1993 roku – II stopień w tej specjalności. W 1995 roku, po obronie 
pracy „Zastosowanie hemodilucji w leczeniu niedokrwiennych udarów 
mózgu” (promotor – dr hab. Michał Pryszmont) otrzymał stopień na-
ukowy doktora nauk medycznych.

Od 1 października 2010 roku został powołany na stanowisko or-
dynatora Oddziału Neurologii w Samodzielnym Psychiatrycznym ZOZ 
im. Dr. S. Deresza w Choroszczy na czas określony do 2016 roku. Kon-
tynuował pracę na tym stanowisku do ostatnich chwil życia. Działał w 
samorządzie lekarskim, był delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL 
w Białymstoku w IV kadencji.

Słynął jako doskonały specjalista w zakresie neurologii, świetnie 
wykształcony; doskonale prowadził oddział. Wykazywał wiele pozytyw-

współpracowników, zawsze koleżeński i usłużny. Wielu kolegów lekarzy 
korzystało z jego porad neurologicznych.

Zmarł przedwcześnie 15 września 2019 roku, został pochowany 
na Cmentarzu Dojlidzkim w Białymstoku. Pozostaje na zawsze w naszej 
pamięci. 

Koleżanki i Koledzy
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Elżbieta Sokolewicz-Bobrowska
1938 – 2020

 Z domu Mickiewicz, urodziła się 8 lipca 1938 roku 
w Świsłoczy (obecnie Białoruś). W 1956 roku ukończyła 
liceum ogólnokształcące w Olsztynie i rozpoczęła studia na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Dyplom lekarza otrzymała w grudniu 1963 roku.

W latach 1962-1970 pracowała w charakterze asystenta i starszego asy-
stenta w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej AMB, a w latach 1970-2000 jako 
adiunkt i starszy wykładowca w Klinice Chorób Zakaźnych AM w Białymstoku. 
Od 1977 roku do przejścia na emeryturę w 2000 roku kierowała pododdziałem 
hepatologicznym Kliniki. W latach 1996-1998 pełniła funkcję konsultanta woj. 
łomżyńskiego w zakresie chorób zakaźnych. 

W 1969 roku uzyskała specjalizację I stopnia, a w 1971 - II stopnia z mi-
krobiologii lekarskiej, natomiast specjalizację I i II stopnia z chorób zakaźnych 
- w 1973 oraz w 1976 roku. Pracę doktorską obroniła w 1970 roku. Opublikowała 

zjazdach i sympozjach.

Dr n. med. Elżbieta Sokolewicz-Bobrowska była doskonałym mikrobio-
logiem, uczennicą prof. Stanisława Legeżyńskiego. Jako lekarz kliniczny wyka-
zywała nadzwyczaj przyjazny, pełen pozytywnej empatii stosunek do chorych. 
Należała do osób powszechnie szanowanych i lubianych.

Mąż, Mirosław Bobrowski, przez wiele lat kierował Zakładem Biologii Sa-
nitarnej i Biotechnologii Politechniki Białostockiej; syn Mariusz jest inżynierem 
budownictwa wodnego; córka Joanna ukończyła iberystykę; miała troje wnu-
cząt. Jej hobby stanowiły podróże, internet, pielęgnowanie kwiatów.

W ostatnich latach poważnie chorowała. Po śmierci męża zamieszkała w 
Warszawie pod troskliwą opieką Rodziny. Zmarła 7 stycznia 2020 roku, została 
pochowana na cmentarzu w Choroszczy.

W głębokim smutku i żalu pozostawiła Rodzinę, licznych przyjaciół oraz 
grono koleżanek i kolegów ze wspólnych studiów i pracy, z którymi utrzymywała 
serdeczne kontakty do końca życia.

Przyjaciele z lat szkolnych i studenckich
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ROK XXX UKAZYWANIA SIĘ BIULETYNU OIL W BIAŁYMSTOKU

BIOGRAMY WYBITNYCH LEKARZY

– Stefan Jaworski, Teresa Kurowska-Dąbrowska – Profesor Józef Edward Musiato-
wicz, 1(125), 4;

– Danuta Łopianecka – Doktor Zbigniew Gostomski, 2(126), 4;
– Anna Stasiewicz, Jan Stasiewicz – Profesor Krystyna Bernacka, 3(127), 4;
– Jan Stasiewicz – Profesor Edmund Kowal, 4(128), 4;
– Jan Stasiewicz – Doktor Ryszard Grabowski, 5(129), 4.

REDAKCJA

– Uroczyste posiedzenie Senatu UMB, 1(125), 16; Sukces Szpitala w Bielsku Podla-
skim, 1(125), 21; Nasze wydawnictwa, 1(125), 31; Indeks z roku 2018, 1(125),44;

– Zjazd w obiektywie, 2(126), 34;

– Komunikaty, 3(127), 15; Sukces inwestycyjny w Szpitalu Ogólnym w Kolnie, 3 
(127), 17; Cennik reklam, 3 (127), 48;

– Rzecznik Praw Lekarza, Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy, 4(128), 16; Komunika-
ty, 4(128), 18; Wydarzenia w UMB, 4(128), 20; 90-lecie Urodzin, 4 (128), 28;

– Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy, 5 (129), 11; Zasłużona emerytura, 5 (129), 11; 
Uroczystość wręczenia dyplomów w UMB, 5 (129), 12; Uroczystości Trzydziesto-
lecia OIL, 5(129), 15. 

ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, INFORMACJE

– Anna Bogdanowicz – X Konferencja „Ból i objawy somatyczne...”, 2(126), 47.
– Włodzimierz Buczko – Nobel z medycyny i fizjologii w 2019 roku, 5 (129), 22.
– Dariusz Cepowicz – Sprawozdanie Komisji Sportu, 2(126), 30. 
– Stanisław Chodynicki –Konferencja „Spacer w przeszłość”, 2(126), 41; Jubilat 

Doktor Marek Pyd, 3(127), 18.
– Ryta Filipkowska – Sprawozdanie Komisji ds. Rejestracji, 2(126), 30.
– Wiesława Fira – Łomżyńska Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 4(128), 21.
– Ryszard Grabowski – Opłatek seniorów, Białystok, 1(125), 26; Wycieczki 2019, 
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1(125), 27; Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów, , 2(126), 30; Seniorzy 
cieszą się życiem !, 2(126), 43; Ważne przypomnienie, 2(126), 45; Kolejna wypra-
wa na Litwę, 3(127), 23; Wyjazdowe spotkania integracyjne Seniorów, 3(127), 24; 
Opłatek Seniorów - zapowiedź, 4(128), 38.

– Jerzy Gryko – Ubezpieczamy się w Izbie Lekarskiej !, 1(125), 28; Ubezpieczenia na 
życie w OIL, 3(127), 14..

– Anna Jakubowska – „Innymi oczami” wystawa, 1, (125), 20; Sprawozdanie Komisji 
Kultury, 2(126),29; Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy, 4(128), 39; „Szkice 
Białostockie”, 4(128), 41.

– Piotr Jakubów – X Konferencja „Ból i objawy somatyczne...”, 2(126), 47.
– Adam Janoszuk – Wiosenne Podlaskie Spotkanie Stomatologiczne, 4(128), 24.
– Elżbieta Janoszuk – Wiosenne Podlaskie Spotkanie Stomatologiczne, 4(128), 24.
– Barbara Kalinowska – Opłatek seniorów, Łomża, 1(125), 26.
- Janusz Kłoczko – Sprawozdanie Komisji Kształcenia, 2(126), 31.
- Romuald Knaś – Sprawozdanie OROZ, 2(126), 33.
- Jerzy Konstantynowicz – Nowa płyta i koncert kolędowy, 1(125), 24; Wieczór Bea-

ty Telejko, 2(126), 38; Wernisaż wystawy Tobiasza Kenio, 3(127), 30.
- Łukasz Kopciewski – Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy, 2(126), 28; 

Szkolimy się, 3(127), 21; Uroczyste wręczenie Praw Wykonywania Zawodu, 
5(129), 13.

- Jolanta Korwin-Piotrowska – Biegli sądowi, 3(127), 25.
- Urszula Kościuczyk – X Konferencja :Ból i objawy somatyczne…”, 2(126), 47.
- Józef Krętowski – Aneks, 1(125), 43.
- Irena Kuryłowicz – Budżet OIL 2019, 2(126), 19; Składka członkowska, 4(128), 19.
- Danuta Łopianecka – Trzy dni w Stolicy, 4(128), 35.
- Maciej Makarewicz – Uchwały i Apele XXXVII OIL, 2(126), 20; Sprawozdanie 

Komisji Socjalnej, 2(126), 29.
- Lucyna Mierzyńska-Ładny – Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej, 2(126), 32.
- Małgorzata Pawińska – Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego, 2(126), 33.
- Cezary Pawlukianiec – X Konferencja „Ból i objawy somatyczne…”, 2(126), 47.
- Wojciech Pędich – Korespondencja, 5(129), 24.
- Barbara Piekarska – „Portrety i pejzaże”, 3(127), 32.
- Krystyna Pisanko – Zepsuta zabawka, 3(127), 34; Pierwsza Jaskółka, 4(128), 45; 

Jednakowe, a jakże różne, 5(129), 26.
- Janusz Poznański – Budżet OIL 2019, 2(126), 19; Informacja skarbnika, 3(127), 13; 

Składka członkowska, 4(128), 19.
- Joanna Rzodkiewicz – Uroczyste wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu, 5(129), 

13.
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- Andrzej Siemiątkowski – X Konferencja „Ból i objawy somatyczne…”, 2(126), 47.
- Jan Stasiewicz – Panta rhei, 1(123),8; 2018 OIL w liczbach, 1(125), 13; Krótki rys 

historii Izb Lekarskich, 2(126), 6; Zawsze z pozytywną energią – dr J. Samusik, 
2(126), 10; XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy, 2(126), 17; Sprawozdanie Komisji 
Historycznej, 2(126), 31; 30-lecie Odrodzonych Izb Lekarskich, 3(127), 7; Deka-
log spraw najważniejszych, 4(128), 7; Trzydzieści lat minęło…, 5(129), 7.

- Grażyna Stepczenko-Podziewska – Opłatek Seniorów, Suwałki, 1(125), 26.
- Apolonia Szarkowicz – Jubileusz 35-lecia, 3(127), 19.
- Tomasz Szulżyk – Diagnozowanie zakażeń HCV, 3(127), 27.
- Ewa Tałałaj – X Konferencja „Ból i objawy somatyczne…”, 2(126), 47.
- Andrzej Ustymowicz – List do lekarzy stomatologów, 5(129), 25.
- Mieczysław Wasielica – Wieczór pamięci prof. J. J. Szymańskiego, 1(125), 18.
- Jolanta Wróblewska – Wycieczka do Krynek, 4(128), 37.
- Janusz Zawistowski – Kalendarz ORL, 1(125), 11; 2018 OIL w liczbach, 1(125), 

13; Spotkanie z Izbą Adwokacką, 1(125), 20; Kalendarz ORL, 2(126), 15; XXXVII 
Okręgowy Zjazd Lekarzy, 2(126), 17; Uchwały i Apele XXXVII OZL, 2(126), 20; 
Kalendarz ORL, 3(127), 11; Kalendarz ORL, 4(128), 14; Kalendarz ORL, 5, (129), 
10.

WSPOMNIENIA
- Dr. n. med. Wojciecha Komendę wspomina prof. Maciej Kaczmarski, 5(129), 32.

KSIĄŻKI
- 1(125), 31; 2(126), 46; 3(127), 37-38; 4(128), 43-44; 5(129), 30-31.

SPORT
- XVI Igrzyska Lekarskie w Zakopanem, 1(125), 32; Halowy Turniej Tenisa, 1(125), 

33.
- Mistrzostwa w Pływaniu, 2(126), 48; Tenis ziemny, Stalowa Wola, 2(126), 49;
- Tenis ziemny, Olsztyn, 3(127), 39; Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu, 3(127), 40;
- Mistrzostwa Medyków w Budwie, 5(129), 29.

Z NASZEGO GRONA ODESZLI (PRO MEMORIA, EPITAFIA)
- Marianna Bartoszewicz, 1(125), 37;
- Halina Czajkowska, 1(125), 38;
- Wacław Dąbrowski, 4(128), 51;
- Marian Furman, 3(127), 42;



INDEKS  Z  ROKU  2019

– 33 –

- Klara Aleksandra Janowska-Giszterowicz, 2(126), 52;
- Michał Jóźwik, 1(125), 35;
- Eugenia Kiesiecka-Głowacka, 4(128), 52;
- Stanisław Bolesław Kochański, 5(129), 37;
- Elżbieta Kołaczkiewicz-Molenda, 4(128), 53;
- Romualda Kondracka, 4(128), 54;
- Stanisław Jan Konturek, 4(128), 47;
- Marek Krupa, 5(129), 38;
- Ewa Kuźmińska, 5(129), 39;
- Wiktor Mackiewicz, 4(128), 56;
- Andrzej Malarewicz, 2(126), 50;
- Leokadia Markiewicz, 5(129), 40;
- Tomasz Piotr Mikołajewski, 1(125), 39;
- Ryta Laura Musiatowicz-Jeżyna, 1(125), 40;
- Andrzej Nowak, 5(129), 34;
- Henryk Franciszek Nowak, 4(128), 49;
- Krystyna Maria Ołdytowska-Okulczyk, 2(126), 52;
- Anna Alicja Ostaszewska, 2(126), 54;
- Urszula Adela Puch, 2(126), 55;
- Jerzy Roman, 1(125), 41;
- Tomasz W. Soszka, 3(127), 41;
- Halina Maria Stefańska-Tuderowicz, 2(126), 56;
- Tomasz Szymański, 1(125), 42;
- Jerzy Trofimiuk, 3(127), 45;
- Krystyna Wenderlich, 3(127), 46;
- Wiesław Wenderlich, 5(129), 35;
- Kazimierz Wojtkowski, 3(127), 37.
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Dyrektor – Jerzy Gryko - 605-683-511.
Główny księgowy – Irena Kuryłowicz
Kasjer, księgowy – Iwona Siemiończyk
Radca prawny – Joanna Wojtukiewicz-Olesiuk
Rejestr lekarzy, prawo wykonywania zawodu – Dorota Ofmańska
Rejestr praktyk prywatnych, doskonalenie zawodowe – Bogumiła M. 
Łachmacka - 667-676-670.
Biuro OROZ – Agnieszka Zdanuczyk - 690-336-536.
Biuro OSL – Grzegorz Żyła - 605-683-512.
Komisja Bioetyczna – Jolanta Kwiatkowska-Gawryluk - 85 73-21-935 
w. 111
Informatyk – Piotr Zadykowicz - 501-608-926.
Pracownik gospodarczy – Małgorzata Jaskulska
Konserwator – Andrzej Piechowski

Sekretariat:
- siedziba OIL w Białymstoku – Jolanta Wróblewska, Anna 

Zajączkowska, tel. 85) 73-21-935; 603-684-253.
- Delegatura OIL w Łomży – Ewa Tyszka - 86) 218-04-96;  
  691-364-424
- Delegatura OIL w Suwałkach – Ewa E. Ułanowicz - 87) 567-10-

35; 691-364-484.
- Administrator Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Turośni 

Kościelnej – Agnieszka Szymańska-Jurczak – 85) 650-53-62; 
691-364-404.

Redakcja wydawnictw izbowych:
Redaktor naczelny – Jan Stasiewicz – 695-680-670.
Redaktor wydania internetowego – Janusz Zawistowski, Piotr 
Zadykowicz.
Sekretarz redakcji – Jolanta Wróblewska – 85) 73-21-935 wew. 102, 
e-mail - j.wroblewska@hipokrates.org

Biuro OIL w Białymstoku
Skład osobowy
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Proszę pamiętać o obowiązku uzupełniania dokumentacji !
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku przypomina o obowiązku dostarczania 

dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, 
uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, 
zgodnie z art. 48 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 219, poz. 1708).

Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych 
odpowiednimi dokumentami), których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w 
szczególności dotyczy:

1) zmiany imion i nazwisk; 2) obywatelstwa; 3) uzyskania stopnia naukowego; 
4) uzyskania tytułu naukowego; 5) uzyskania specjalizacji; 6) zmiany adresu 
zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej; 7) zmiany adresu do 
korespondencji; 8) podjęcia wykonywania zawodu; 9) zaprzestania wykonywania 
zawodu na terenie RP; 10) przejścia na emeryturę lub rentę oraz dokumentacji 
potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Stanowisko Nr 82/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2005 
roku określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza/lekarza 
dentysty:

a)  w przypadku stosunku pracy – umowa o pracę oraz świadectwo pracy lub 
zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy,

b)  w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia – umowa 
oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o 
realizowaniu (wykonywaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa 
zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza) nie dotyczy kontraktu,

c)  w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – 
zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,

d)  w przypadku umowy o porozumieniu z podmiotem leczniczym zawartej 
przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i 
miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z 
którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonywaniu) tej umowy oraz 
wymiarze czasu pracy.

Wyżej opisane informacje należy zgłaszać do rejestru lekarzy OIL w 
Białymstoku, pokój 101, p. Dorota Ofmańska, tel. 85) 73-21-935 wew. 103, e-mail: 
d.ofmanska@hipokrates.org oraz w Delegaturach OIL w Łomży p. Ewa Tyszka, tel. 
86) 218-04-96 lub 691-364-424, e-mail: e.tyszka@hipokrates.org i Suwałkach p. Ewa 
E. Ułanowicz, tel. 87) 567-10-35 lub 691-364-484, e-mail: e.ulanowicz@hipokrates.
org.

Dorota Ofmańska

OBOWIĄZEK UZUPEŁNIANIA DOKUMENTACJI
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Uprzejmie informujemy o możliwości promowania produktów 
lub usług na łamach naszego biuletynu, który:

– jest dwumiesięcznikiem,
– ukazuje się w nakładzie 6.100 egz., format A-5,
– dociera do wszystkich członków OIL w Białymstoku oraz do 
wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich a także stałych odbiorców.

Ceny i warunki przyjmowania reklam są następujące:

a) kolor czarno-biały wewnątrz numeru  – 400,00 zł.;
b) dwa kolory wewnątrz numeru  – 500,00 zł.;
c) pełny kolor wewnątrz numeru  – 850,00 zł.;
– do w/w należy doliczyć podatek VAT.

Za wielokrotne (min. pięć kolejnych numerów) zamieszczenie 
reklamy udzielany jest rabat w wysokości 20% na pisemny wniosek 
reklamodawcy.

Opracowane w programie Corel 9 bądź wyższym lub w PDF-ie  
materiały reklamowe proszę przesyłać wraz z zamówieniem na 
adres bialystok@hipokrates.org i/lub j.wroblewska@hipokrates.org

Opłatę należy uiścić na podstawie faktury przed oddaniem do 
drukarni. 
Wszelkich informacji na ww. temat udzieli p. Jolanta Wróblewska, 
tel. 85) 73-21-935 wew. 102 lub korzystając z adresu e-mail (j/w).

Część tekstowa nie może przekraczać wielkości 130 x 195 mm. 

CENNIK REKLAM
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Wystawa malarska w Klubie Lekarza

 W dniu 16 stycznia 2020 roku odbył się wernisaż malarski 
wyśmienitych białostockich artystów, bądź związanych z naszym 
miastem, jak też środowiskiem lekarskim pt. „Sztuka z rekomendacji 
lekarzy, wernisaż wystawy”. Mamy możliwość zapoznania się z 
dziełami takich artystów jak: Leon Tarasewicz, Aleksander Grzybek, 
Krzysztof Koniczek, Elżbieta Gibulska, Artur Chaciej, Marek 
Chomczyk, Jerzy Lengiewicz, Katarzyna Wołkowycka, Agłaja 
Artysiewicz, Eugeniusz Wiszniewski, Kazimierz Jurgielaniec, 
Joanna Czajkowska, Stefan Rybi i Marta Konert.
 Ponieważ wystawa ma charakter czasowy, przedstawiamy 
niektóre obrazy na kolejnych stronach Biuletynu.

SUPLEMENT

J. Czajkowska
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K. Koniczek

A. Artysiewicz
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A. Grzybek

S. Rybi
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K. Jurgielaniec

M. Konert


