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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



Biuletyn OIL ROK XXXI, Nr 3(132) 2020 r.

– 4 –

Doc. dr hab. Emilia Krochmalska
1920 – 2007

 Dyplom lekarski Nr 1 Akademii Medycznej w Białymstoku. To do-
brze, że w 70-lecie naszej Uczelni okładkę Biuletynu zdobi portret naszej 
koleżanki z pierwszego roku studiów i pierwszej absolwentki, Emilii Kroch-
malskiej. Była jedną z najlepszych studentek, zdobyła dyplom z odznacze-
niem. Całe swoje życie zawodowe związała z AMB, od asystenta do docen-
ta, wspaniale ucząc studentów i lekarzy, pracując stale naukowo, stając się 
wybitnym specjalistą w otolaryngologii. Jesteśmy dumni, że była na naszym 
roku studiów.
 
 Urodziła się 20 stycznia 1920 roku w Kazaniu. Była córką zesłańca 
Stanisława Rosłana i Lidii Fiedotow, z pochodzenia Rosjanki. Po powrocie do 
Polski ojciec wraz z rodziną zamieszkał w Suwałkach w swoich rodzinnych 
stronach. Wojna uniemożliwiła Emilii rozpoczęcie planowanych wyższych 
studiów prawniczych. Ze względu na dobrą znajomość języka niemieckiego 
podczas okupacji podjęła pracę w biurze ewidencji ludności, ucząc się jedno-
cześnie stenografii i kończąc kurs w tym zakresie. Jak pisze po latach Jej cór-
ka dr Lucyna Krochmalska-Kieracińska „praca ta umożliwiła Jej uratowanie 
wielu ludzi przed wywiezieniem na roboty do Niemiec, gdyż mogła uprzedzić 
wcześniej osoby będące na liście do wywózki”.
 W 1941 roku Emilia wyszła za mąż za Jerzego Krochmalskiego. Po 
wojnie w 1945 roku zamieszkała w Ełku; jej mąż w latach 1945-1948 był sta-
rostą ełckim, zaś od 1958 roku - przewodniczącym Miejskiej Rady Narodo-
wej w Białymstoku. Emilia Krochmalska uczyła stenografii i maszynopisania 
najpierw w Liceum Ogólnokształcącym w Ełku, a następnie w Liceum Eko-
nomicznym w Białymstoku.
 W 1950 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim nowopo-
wstałej w Białymstoku Akademii Medycznej. Obdarzona znakomitą pamię-
cią, oczytana, niezwykle sumienna i opanowana była zawsze wyróżniającą 
się studentką. Podczas studiów, od roku akademickiego 1951/1952 pracowała 
jako zastępca asystenta w Zakładzie Biologii pod kierunkiem prof. Witolda 
Sławińskiego.
 W dniu 22 października 1955 roku otrzymała dyplom lekarza 
Numer 1, pierwszy dyplom lekarski w Akademii Medycznej w Białym-
stoku - tzw. czerwony dyplom z odznaczeniem.
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 Od początku działalności w Akademii pracowała społecznie, na 
przykład na kursach szkoleniowych w ramach zwalczania istniejącego wów-
czas analfabetyzmu.
 Na swoją specjalność lekarską wybrała otolaryngologię. Już w 1955 
roku rozpoczęła pracę jako asystentka w Klinice Otolaryngologicznej AMB, 
której założycielem i kierownikiem był Profesor Wiktor Hassmann. Z tą Kli-
niką związała się na stałe, pracując w niej przez 30 lat. Przeszła pełną drogę 
zawodową nauczyciela akademickiego – od asystenta do stanowiska docen-
ta. Uzyskała oba stopnie specjalizacji w zakresie otolaryngologii. W styczniu 
1965 roku obroniła pracę doktorską pt. „Wolne aminokwasy perylimfy świnki 
morskiej w gruźlicy doświadczalnej”. Była to pierwsza w polskim piśmienni-
ctwie otolaryngologicznym praca z zakresu badań płynów błędnika.
 Stopień doktora habilitowanego zdobyła w 1972 roku. Praca habili-
tacyjna oparta na badaniach potencjałów mikrofonicznych narządu Cortiego 
i potencjału nerwu słuchowego została wyróżniona w USA zamieszczeniem 
jej w Year Book Medical Publishers, książce dotyczącej postępów medycyny w 
1974 roku.
 W 1974 roku została powołana na stanowisko docenta. Była świet-
nym diagnostą, jak też błyskotliwym i pedantycznym operatorem.
 Równolegle do pracy w Klinice przyjmowała chorych w Przyklinicz-
nej Poradni Laryngologicznej. W latach 1967-1980 była biegłą sądową. Peł-
niła też obowiązki łomżyńskiego konsultanta wojewódzkiego ds. laryngologii 
(1975-1980). Na emeryturze, na którą przeszła w 1985 roku, leczyła chorych 
laryngologicznych w Spółdzielni Specjalistów „Eskulap” w Białymstoku.
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 Miała poważny dorobek naukowy obejmujący ponad 60 prac opub-
likowanych w kilku językach. Główne zainteresowania badawcze dotyczyły 

wynikiem skomplikowanych eksperymentów na zwierzętach przeprowadzo-
nych w zespołach różnych specjalistów. Ich pomysłodawczynią często była 
docent Emilia Krochmalska. Dużo satysfakcji dało jej podważenie istnienia 
tzw. fenomenu Schreinera, opisanego w literaturze niemieckiej („Biochemie 
des Hörorgans”).
 Uczestniczyła w wielu Zjazdach Naukowych, zwłaszcza Polskiego 
Towarzystwa Otolaryngologicznego. Przez długi czas była sekretarzem Od-
działu Białostockiego tego Towarzystwa, a w latach 1980-1986 jego przewod-
niczącą. Została też członkiem honorowym Towarzystwa Otolaryngologicz-
nego.
 Otrzymała szereg wyróżnień i odznaczeń, wśród nich Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”; kil-
kakrotnie była laureatką Nagród Ministra Zdrowia i uczelnianych.
 Zmarła po ciężkiej chorobie 26 marca 2007 roku, do końca zacho-
wując swoje wielkie zalety wspaniałego człowieka. Została pochowana obok 
męża w grobie rodzinnym na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.
 Cytuję ponownie córkę Koleżanki Emilii Krochmalskiej – „Jej życio-
wą dewizą było, człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym”.

Teresa Kurowska-Dąbrowska
koleżanka z grona pierwszych studentów i absolwentów AMB

 
 

 

Zjazd Pierwszych Absolwentów, 40 lat po dyplomie - 1995 rok
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Koronawirus, pandemia
i codzienne życie lekarza - seniora

 Sytuacja lekarzy - seniorów, zwłaszcza tych po 75 roku życia, w dobie 
pandemii nie jest ciekawa. Z pewnością ich obawa przed zakażeniem bywa 
większa, bowiem senior jest bardziej narażony na ciężki przebieg COVID-19 
ze względu na współistniejące często inne choroby i stąd mniejszą odpor-
ność. Także przestrzeganie zasad zabezpieczenia antywirusowego może być 
kłopotliwe. Choćby obowiązkowe noszenie maseczki zakrywającej nos i usta 
stwarza starszej osobie problemy z oddychaniem przy dłuższym chodzeniu, 
szczególnie jeżeli istniały one już wcześniej. Natomiast skracanie dystansu 

zniedołężnieniem. Stałe przebywanie w domu w atmosferze szumu informa-

pogłębia nastroje depresyjne. Szczęściem staje się wtedy hobby, jeżeli senior 
takie posiada, na przykład malowanie, muzykowanie lub słuchanie muzyki, 
pisanie, gotowanie wymyślnych potraw, zabawa z komputerem itp. Koledzy 
seniorzy doskonale znają te uwarunkowania z własnych doświadczeń i obser-
wacji, pisząc o nich nie jestem więc oryginalny. Trzeba jednak podkreślić, że 
lekarz emeryt przede wszystkim ceni osobistą niezależność, z tego powodu 
na ogół źle znosi przeróżne ograniczenia, także te wymuszone pandemią.
 Lekarzy - seniorów dotykają także niedogodności dotyczące ogółu 
pacjentów, związane z dostępem do diagnostyki i leczenia szpitalnego chorób 
spoza kręgu COVID-19. Stało się tak skutkiem przyjęcia przez władze słusz-
nego zresztą priorytetu zwalcznia epidemii. Jednak w skrajnych sytuacjach 
w niektórych miastach zmieniono jedyne tam szpitale wielospecjalistyczne 
na jednoimienne, tzn. zakaźne. Przykładem może być Łomża. Zmusza to pa-
cjentów, wśród nich także emerytowanych lekarzy, do szukania niezbędnej 
pomocy, na przykład przy nagłych poważnych zachorowaniach, w odległych 

CHWILA REFLEKSJI
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nieraz miejscowościach. Przerywa się też rozpoczęte wcześniej planowe pro-
gramy istotnych terapii.
 Podczas epidemii, w porównaniu do młodszych kolegów, seniorzy 
mają jednak ważne przywileje. Przede wszystkim, będąc obserwatorami wal-
ki z zakażeniem, a nie lekarzami z „pierwszej linii” tych zmagań, nie muszą w 
maskach, goglach, rękawicach, często w kombinezonach, pracować w dzień i 
nocą w bezpośrednim kontakcie z koronawirusem, bojąc się nie tylko zaka-
żenia siebie, ale głównie przeniesienia wirusa na najbliższe im osoby. Szczęś-
liwie, przepisy o nakazach pracy w szpitalach jednoimiennych wydawane 
przez wojewodę lub pracodawcę nie obejmują lekarzy po sześćdziesiątym 
roku życia.
 Sędziwy senior nie musi też martwić się o swoje finanse, bowiem 
emerytury i renty, przynajmniej dotychczas, są wypłacane o czasie i w ca-
łości. Jeżeli „młodszy” emeryt dodatkowo pracuje, to z tym zatrudnieniem 
może być różnie. Przed zwolnieniem seniorów broni jednak stale wzrastający 
niedobór lekarzy, szczególnie dotkliwy w czasach epidemii.
 Sympatycznym ruchem, wprawdzie głównie symbolicznym, było 
przekazanie pocztą przez Okręgową Izbę Lekarską na adresy domowe kilku-
set naszych seniorów trójwarstwowych maseczek wielokrotnego użycia wraz 
z życzeniami zdrowia. Na początku epidemii o maseczki było trudno, symbol 
nabrał więc cech użyteczności.
 Trzeba obiektywnie przyznać, że naczelne władze samorządu lekar-
skiego wykazują znaczącą aktywność w sprawach związanych z epidemią, 
domagając się przede wszystkim właściwego zabezpieczenia pracowników 
medycznych przed zakażeniem, a także  obligatoryjnie powtarzanych testów 
diagnostycznych. Te dwa postulaty wydają się mieć podstawowe znaczenie. 
Zachęcam Koleżanki i Kolegów do lektury majowego numeru Gazety Lekar-
skiej, który otrzymaliśmy na adresy domowe. Przedstawiono w nim dogłęb-
nie różne zagadnienia związane z koronawirusem.
 Natomiast w bieżącym Biuletynie OIL piszemy o przekazaniu pokaź-
nej liczby (w tysiącach) pakietów ochronnych (maski, przyłbice, kombinezo-
ny, gogle) lekarzom Podlasia. Jest to dar Fundacji p. Dominiki Kulczyk, która 
zakupiła je polskim lekarzom i przekazała poprzez izby.
 O sytuacji epidemiologicznej na Podlasiu lekarz - senior może do-
wiedzieć się z fragmentarycznych informacji medialnych. Podawane przez 
resort zdrowia liczby nowych zakażeń trzeba oceniać bardzo ostrożnie bo-
wiem w Polsce wykonuje się mało testów diagnostycznych w przeliczeniu na 
milion mieszkańców, chociaż z upływem czasu sytuacja ulega poprawie. Eks-
perci uważają, że zakażeń bezobjawowych i skąpoobjawowych jest nawet kil-
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kakrotnie więcej aniżeli podają statystyki. Przykładem może być wojewódz-
two podlaskie. Początkowo podawano, że mamy najmniej w Polsce zakażeń 
koronawirusem, ale wówczas liczba wykonywanych testów była minimalna. 
W miarę upływu czasu i częstszych badań diagnostycznych okazało się, że w 
rankingu zakażeń znajdziemy się wśród „średniaków” w Polsce.
 Obecnie, w połowie maja br., sytuacja w naszym województwie po-
prawiła się; dowiadujemy się z prasy, że występują tylko pojedyńcze nowe za-
każenia, zaś obłożenie łóżek w szpitalu jednoimiennym w Łomży jest bardzo 
małe, są też sugestie do powrotu tam do charakteru szpitala sprzed epidemii. 
Także w Klinice Chorób Zakaźnych UMB przebywa tylko dwu chorych z 
COVID-19 (z wywiadu prof. Roberta Flisiaka, Kurier Poranny, 14 maja 2020 
roku). Oby tylko nie wystąpiły nowe ogniska, czego przykładem może być 
sytuacja na Śląsku.
 Podczas każdej epidemii, także koronawirusowej, potrzebny jest 
optymizm, przekonanie że przy odpowiednim zachowaniu ochronnym spo-
łeczeństwa zakażenia będą wygasać i równolegle zwiększy się armia ozdro-
wieńców ze zdobytą już odpornością. Z czasem będziemy też mieli mniej lub 
bardziej skuteczne leki przeciwwirusowe; ich pierwsze próby są już w trakcie 
badań klinicznych (rendesivir, chlorochina, inhibitory polimerowe). O suk-
cesie prawdopodobnie ostatecznie rozstrzygnie szczepionka – wynik zbioro-
wego wysiłku uczonych i dużych nakładów finansowych bogatych krajów i 
firm. Optymiści oczekują szczepionki już za pół roku, realiści za rok. Nastąpi 
wówczas pełna normalizacja, pandemię koronawirusa uznamy za przebytą.
 Jestem ciekawy, czy narodzi się wówczas nowe, kolejne, lobby anty-
szczepionkowe ?

Jan Stasiewicz
 
Połowa maja 2020

Od redakcji: Prezentowany czytelnikom Numer Biuletynu (3/132/2020) miał 
ukazać się w czerwcu br. Jednak zgodnie z decyzją Kolegium Redakcyjnego w 
numerze tym mają być zawarte wszystkie zagadnienia związane z przebie-
giem i wynikami Korespondencyjnego Zjazdu Delegatów, którego termin upły-
nął 24 czerwca 2020 roku, zaś podsumowanie Komitetu Zjazdowego nastąpiło 
30 czerwca 2020 roku. Stąd opóźnienie w wydaniu Biuletynu. Przeprasza-
my czytelników za nieaktualność niektórych informacji choćby w powyższej 
„Chwili refleksji”.
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

8 kwietnia 2020 roku – Prezydium ORL, podjęto uchwały: finansowe, przy-
znania PWZ, spełnienia warunków prowadzenia staży podyplomowych, 
zaopiniowania kandydatury członka OIL do pełnienia funkcji konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii, doskonalenia zawodowego le-
karzy, skreślenia praktyk zawodowych, podziału plastikowych przyłbic dla 
aktywnych zawodowo lekarzy, wytypowania przedstawiciela do składu ko-
misji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. finansowo-ekono-
micznych w SPP ZOZ w Choroszczy. Wypracowano treść Apelu do Ministra 
Zdrowia i Naczelnej Rady Lekarskiej związanego z nadzwyczajną sytuacją w 
kraju i na świecie - pandemią. 
6 maja – Prezydium ORL. Omówiono sprawę zwołania OZL oraz trybu 
podejmowania uchwał. Podjęto uchwały w sprawie: powołania zespołu ds. 
dystrybucji darów z Fundacji „Lekarze Lekarzom”, PWZ, wykreślenia dzia-
łalności leczniczej, składki członkowskiej, dofinansowania szkoleń lekarzy i 
przyznania odpraw pośmiertnych.
13 maja – Komisja Bioetyczna.
27 maja kol. J. Zawistowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Podlaskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ – wideokonferencja. 
27 maja – Prezydium ORL. Informację o wydawaniu darów z Fundacji Leka-
rze Lekarzom przekazał Prezes ORL. Podjęto uchwały w sprawach: finanso-
wych oraz korekty naliczania składek w systemie FINN, skreślenia działalno-
ści leczniczej, odbycia Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Białymstoku i podjęcia 
uchwał w trybie obiegowym w miesiącu czerwcu br., windykacji zaległych 
składek członkowskich, podpisania umowy przedwstępnej na zarządzanie 
PPK, wytypowania przedstawicieli OIL do komisji konkursowych na stano-
wisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa oraz na stanowisko pielęgniarki od-
działowej, a także przedstawiciela do rady społecznej Ośrodka Diagnostycz-
no-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową. 
10 czerwca – Prezydium ORL. Podjęto uchwały: finansowe, dot. przyznania 
PWZ, skreślenia działalności leczniczej, zgłoszenia przedstawicieli do składu 
komisji konkursowych. Zapoznano zebranych z informacją NRL o wykładni 
NSA w sprawie informacji publicznej, przedstawiono: ofertę firmy Lotos w 
spr. rabatu na paliwa, informację o rezygnacji lekarza biegłego sądowego z 
funkcji oraz dot. rozszerzenia umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw 
zakażenia SARS CoV-2, zapoznano z treścią pisma NRL w spr. zgłaszania 
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kandydatów na konsultantów krajowych.
24 czerwca – Komisja Bioetyczna.
25 czerwca kol. J. Zawistowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Podlaskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ – wideokonferencja.
30 czerwca – Prezydium ORL. Po omówieniu stanu zaawansowania prac nad 
biuletynem nr 3(132) oraz przedstawieniu sytuacji finansowej OIL, podjęto 
uchwały: finansowe, dot. przyznania PWZ, wykreślenia działalności leczni-
czej, spełnienia warunków prowadzenia staży podyplomowych, zaopiniowa-
nia kandydatury członka OIL do pełnienia funkcji konsultanta wojewódz-
kiego w dziedzinie patomorfologii, wytypowania przedstawiciela do składu 
komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Centrum Zdro-
wia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Przekazano informacje 
dot.: rekomendacji NRL na konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny 
morskiej i tropikalnej; treści listu prezesa ORL w Krakowie do prezesa NFZ w 
sprawie założeń przyjętych w proj. zarządzenia Prezesa NFZ dot. określenia 
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Sekretarz ORL - Janusz Zawistowski

Uchwała Nr 1233/2020/VIII/P
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia terminu XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
przeprowadzonego w trybie obiegowym.

 Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 
roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2019.965 tj. z późn. zm.) oraz art.14 h  ustawy z dnia 
31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U.2020.568) i  Uchwały Nr 4/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z 
dnia 11 kwietnia 2018  roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w 
imieniu Rady w czasie trwania VIII kadencji (2018-2022), uchwala się co następuje:

§ 1.
1)   W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i związanych z tym ograniczeń 
postanawia się ustalić termin przeprowadzenia XXXVIII Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy (OZL) OIL w Białymstoku w trybie obiegowym w miesiącu czerwcu 2020 roku.
2)   Tworzy się pakiet OZL zawierający:
 a)   Sprawozdania za rok 2019
 b)   Projekty uchwał OZL
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 c)   Kartę do głosowania z Numerem mandatu i projektami uchwał OZL
 d)   Kopertę ze zwrotnym adresem i znaczkiem
3)   Pakiety należy wysłać do delegatów na OZL do 4 czerwca 2020 roku. 
4)  Wypełnione karty do głosowania należy odesłać niezwłocznie w załączonych ko- 

pertach, najpóźniej do 24 czerwca 2020 roku. Liczy się data stempla pocztowego.
5)   Sposób głosowania określa Regulamin OZL.

§ 2.
Tworzy się Komitet Organizacyjny OZL w Białymstoku w skład którego wchodzą 
wszyscy członkowie Prezydium ORL.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ORL    Prezes ORL
Lek. Janusz Zawistowski    Dr n. med. Henryk Grzesiak

Szanowne Koleżanki ! Szanowni Koledzy !
Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarski

 Pandemia Covid-19 wywołana wirusem SARS CoV-2 spowodowa-
ła ograniczenia i zmiany w naszym życiu codziennym. Wprowadzenie sta-
nu epidemii na terenie całego kraju i wynikające z tego konsekwencje, jak 
ograniczenie możliwości organizacji konferencji, zjazdów, uniemożliwiło 
zorganizowanie zwołanego na dzień 28 marca 2020 roku Okręgowego Zjaz-
du Lekarzy w Białymstoku. Dopiero nowelizacja z dnia 31 marca 2020 roku 
ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 
567, 568) umożliwia przeprowadzenie zjazdu w trybie telekonferencji lub w 
trybie obiegowym. Ze względu na trudności techniczne został wybrany tryb 
obiegowy (korespondencyjny).
 Przeprowadzenie Okręgowego Zjazdu Lekarzy wynika z przepisów 
ustawy i konieczności złożenia dokumentów zatwierdzonych przez OZL w 
określonych terminach w instytucjach państwowych.
 Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanymi w pakietach doku-
mentami, projektami uchwał, wypełnienie karty do głosowania poprzez wpi-
sanie w odpowiedniej kratce symbolu X i przesłanie jej w załączonej kopercie 
niezwłocznie, najpóźniej do 24 czerwca 2020 roku.
 Istotną rolę będzie pełnić Prezydium Okręgowego Zjazdu Lekarzy, 
które zastąpi dotychczasowe komisje zjazdowe (policzy karty do głosowania, 
stwierdzi kworum, policzy oddane głosy, opracuje sprawozdania zjazdowe).
 Jako Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej wybrany w wyborach bez-
pośrednich poczuwam się w obowiązku do zgłoszenia kandydatów do Pre-
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zydium OZL znanych i szanowanych przez delegatów kolegów, którzy na 
XXXVII OZL zostali wybrani do Prezydium, a mianowicie: kol. Macieja Ma-
karewicza na przewodniczącego Zjazdu, kol. kol. Jolantę Szczurko i Andrzeja 
Tyneckiego na wiceprzewodniczących Zjazdu i kol. Janusza Zawistowskiego 
na sekretarza Zjazdu. Przyjęte przez Państwa uchwały w trybie koresponden-
cyjnych nie będą wymagały zatwierdzania. Spełnione zostaną wymagania or-
ganów państwowych, co umożliwi funkcjonowanie OIL w Białymstoku.
 W związku z panującą trudną sytuacją epidemiczną w naszym kraju, 
życzę Państwu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i cierpliwości w walce na 
pierwszej linii z COVID -19.
 Jeszcze raz proszę o potraktowanie sprawy jako ważnej dla naszego 
środowiska lekarskiego i spełnienie obowiązku delegata na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy.
 Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes ORL dr n. med. Henryk Grzesiak

Protokół z XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Białymstoku 
przeprowadzonego w trybie obiegowym (korespondencyjnym) 

w miesiącu czerwcu 2020 roku

 Wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju i wynikające 
z tego konsekwencje dotyczące ograniczenia organizacji zjazdów, uniemoż-
liwiło przeprowadzenie Okręgowego Zjazdu Lekarzy zwołanego na 28 marca 
2020 roku. Nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kry-
zysowych (Dz. U. poz. 374,567,568) umożliwia przeprowadzenie Okręgowe-
go Zjazdu Lekarzy i podjęcie uchwał w trybie obiegowym (korespondencyj-
nym).
 Prezydium ORL w Białymstoku w dniu 27 maja 2020 roku podjęło 
uchwałę o przeprowadzeniu OZL w trybie obiegowym (korespondencyjnie) 
w miesiącu czerwcu 2020r. – uchwała stanowi załącznik do protokołu. Przy-
gotowano pakiety dla 114 delegatów zawierające: wystąpienie Prezesa ORL 
do delegatów, sprawozdania z działalności ORL, OROZ, OSL, OKR, wykona-
nia budżetu za 2019 rok, projekty 9 uchwał zjazdowych oraz kartę do głoso-
wania, które przesłano delegatom pocztą za zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru – pakiet stanowi załącznik do protokołu. Delegaci do 24 czerwca winni 
odesłać karty do głosowania.
 W dniu 30 czerwca 2020r. o godz. 15,30 zebrało się Prezydium 
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy przeprowadzonego w trybie obiego-
wym w składzie zaproponowanym przez Prezesa ORL: lek. Maciej Maka-
rewicz – Przewodniczący Zjazdu, lek. stom. Jolanta Szczurko – Wice-
przewodnicząca Zjazdu, lek. Andrzej Tynecki – Wiceprzewodniczący 
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Zjazdu, lek. Janusz Zawistowski – Sekretarz Zjazdu, które stwierdziło 
prawidłowość przesłania zaświadczenia z pakietami do delegatów – protokół 
w załączeniu. Na podstawie przesłanych 80 kart do głosowania stwierdziło 
kworum – protokół w załączeniu. Dokonano obliczenia oddanych głosów za 
przyjęciem uchwał zjazdowych – protokół w załączeniu.
 Przyjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 1/2020/OZL/VIII w sprawie wyboru Prezydium OZL,
2. Uchwała Nr 2/2020/OZL/VIII w sprawie przyjęcia porządku obrad,
3. Uchwała Nr 3/2020/OZL/VIII w sprawie regulaminu obrad OZL,
4. Uchwała Nr 4/2020/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania ORL, 
5. Uchwała Nr 5/2020/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania OROZ, 
6. Uchwała Nr 6/2020/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania OSL,
7. Uchwała Nr 7/2020/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania finanso-
wego i podziału wyniku finansowego za rok 2019,   
8. Uchwała nr 8/2020/OZL/VIII w sprawie udzielenia absolutorium Okręgo-
wej Radzie Lekarskiej w Białymstoku,
9. Uchwała nr 9/2020/OZL/VIII w sprawie budżetu OIL w Białymstoku.

Protokół podpisali członkowie Prezydium OZL.

Protokół Prezydium OZL 
z dnia 30 czerwca 2020 roku stwierdzający prawidłowość przesłania 
pakietów zjazdowych i zawiadomień o zjeździe w trybie obiegowym  

 Stwierdzono wysyłkę 114 pakietów i powiadomień o OZL w trybie 
obiegowym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do 4 czerwca 2020 roku.
Wróciło 108 potwierdzeń odbioru.
Zwrócono 3 nieodebrane pakiety z informacją o dwukrotnym awizowaniu.
Wysyłkę pakietów i zawiadomień należy uznać za przeprowadzoną prawid-
łowo.

Protokół podpisali członkowie Prezydium OZL.

Protokół Prezydium OZL 
z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia kworum  

na podstawie przesłanych kart do głosowania.

Stwierdza się 80 kart do glosowania przysłanych przez delegatów, stanowiące 
71 % ogółem delegatów, co stanowi kworum OZL i daje zdolność do podej-
mowania uchwał zjazdowych.

Protokół podpisali członkowie Prezydium OZL.
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Sprzęt ochronny dla medyków
 
 Pandemia COVID–19 wywołana wirusem SARS CoV-2 zaskoczy-
ła świat szybkością rozwoju. Okazało się, że nasze władze państwowe nie 
były przygotowane do natychmiastowego zapewnienia służbom medycznym 
niezbędnego sprzętu ochronnego przed zakażeniem koronawirusem. W 
związku z tymi trudnościami Okręgowa Rada Lekarska starała się pozyskać 
niezbędne zaopatrzenie. Dzięki naszym staraniom firma TOOLES KRZYSZ-
TOF WASZKIEWICZ przekazała OIL 12 tysięcy maseczek, które rozdyspo-
nowano do podlaskich szpitali, a firma „polo Market WSPIERAMY SZPITA-
LE” podarowała 600 przyłbic przekazanych placówkom nocnej i świątecznej 
pomocy medycznej. Te dary w trudnym czasie braków, bardzo wspomogły 
medyków w ich pracy, za co darczyńcom serdecznie dziękujemy. 
 Darowizna KULCZYK FOUNDATION w wysokości 20 mln złotych 
przekazana na fundusz pomocowy poprzez Fundację „Lekarze Lekarzom” 
przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, dzięki zaangażowaniu dra Tomasza Karaudy, 
przedstawiciela Fundacji Dominiki Kulczyk i pełnomocnika NRL, umożliwi-
ła zakup środków ochrony indywidualnej dla lekarzy w całym Kraju (1 mln 
maseczek chirurgicznych, 1.5 mln masek FFP2 N95, po 100 tys. gogli, przy-
łbic i kombinezonów. Nastąpił proporcjonalny do liczby lekarzy aktywnych, 
podział pomiędzy okręgowymi izbami lekarskimi. OIL w Białymstoku otrzy-
mała odpowiednio: maseczki chirurgiczne – 38 tysięcy, maski FFP2 N95 – 56 
800, gogle – 3600, przyłbice 3800, kombinezony – 3800 szt. Powołano Zespół 
ds. dystrybucji tych darów w składzie: prezes ORL – Henryk Grzesiak, wi-
ceprezesi ORL – Ryta Filipkowska, Jolanta Szczurko, Maciej Makarewicz, 
Andrzej Tynecki; dyrektor Biura OIL – Jerzy Gryko. Zespół określił pięć 
rodzajów pakietów dla lekarzy w zależności od specjalności oraz sposób od-
bioru pakietów. 
 Bardzo dużą pracę logistyczną wykonał Pan mgr Piotr Zadykowicz, 
nasz informatyk, który na stronie internetowej OIL opracował program 
wydawania pakietów, co bardzo usprawniło pracę. Przyjmowanie zgłoszeń 
trwało od 1 do 23 maja br., a wydawanie od 11 do 25 maja. Zgłosiło się 3792 
lekarzy, odebrało pakiety 2557. Ponieważ kilkuset pakietów nie odebrano w 
terminie, przedłużono czas odbioru na dzień 1 i 2 czerwca. Pakiety można 
było odebrać w siedzibie OIL w Białymstoku oraz w delegaturach w Łomży i 
Suwałkach. W sumie odebrano 3465 pakietów. Pozostałe nieodebrane pakie-
ty przekazano szpitalom i hospicjom.
 Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi OIL, który przez kilka ty-
godni zaangażowany w akcję sprawił, iż zakończyła się sukcesem; szczególną 
aktywnością wyróżnił się Pan mgr Grzegorz Żyła z biura OSL.
 W imieniu Samorządu Lekarskiego Podlasia składamy serdeczne po-
dziękowania Pani Dominice Kulczyk i jej Fundacji, a także Fundacji „Leka-
rze Lekarzom” przy NIL oraz wszystkim zaangażowanym w sprawę, dzięki 
którym udało się sprawnie przeprowadzić akcję by aktywni zawodowo leka-
rze i lekarze dentyści zainteresowani pomocą, mogli ją otrzymać.

Sekretarz ORL w Białymstoku, Janusz Zawistowski
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Rundation
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Dyrektor biura - Jerzy Gryko, 605-683-511;
Główny księgowy - Irena M. Kuryłowicz, tel. 85) 73-21-935 wew. 106;
Kasjer-księgowy - Iwona Siemiończyk, tel. 85) 73-21-935 wew. 106;
Radca Prawny - Joanna Wojtukiewicz-Olesiuk;
Rejestr lekarzy, prawo wyk. zawodu - Dorota Ofmańska, 665-025-095;
Rejestr praktyk prywatnych, doskonalenie zawodowe - Bogumiła M. Łach-
macka, 667-676-670;
Biuro OROZ - Agnieszka Zdanuczyk, tel. 85) 73-21-935 wew. 105; 690-336-
536;
Biuro OSL - Grzegorz Żyła, tel. 85) 73-21-935 wew. 112; 665-554-552;
Komisja Bioetyczna - Jolanta Kwiatkowska-Gawryluk, tel. 85) 73-21-935 
wew. 111;
Informatyk - Piotr Zadykowicz;
Pracownik gospodarczy - Małgorzata Jaskulska;
Konserwator - Andrzej Piechowski.

Siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej:
- w Białymstoku, sekretariat: Jolanta Wróblewska, Anna Zajączkowska,
 tel. 85) 73-21-935 lub 603-684-253;
- Delegatura w Łomży - Ewa Tyszka, 86) 218-04-96 lub 691-364-424;
- Delegatura w Suwałkach - Ewa Ułanowicz - 87) 567-10-35 lub 691-364-
484.
- Administrator Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Turośni Kościel-
nej - Agnieszka Szymańska-Jurczak, 85) 650-53-62 lub 692-364-404
Ubezpieczenia:
- OC lekarzy - Halina Ofmańska, pracuje w poniedziałki od 10,00 do 16,00; 
wtorki i czwartki od 9,00 do 15; tel. 85) 73-21-694 lub 691-363-053;
- OC NZOZ-ów - Izabela Staniszewska-Jabłońska, tel. 692-114-662;
- na Życie - Anna Zajączkowska, tel. 85) 73-21-936 lub 603-684-253.
Redakcja wydawnictw Izbowych
Redaktor naczelny - Jan Stasiewicz;
Redaktor wydania internetowego - Janusz Zawistowski, Piotr Zadykowicz;
Sekretarz redakcji - Jolanta Wróblewska, j.wroblewska@hipokrates.org;- 

Biuro OIL w Białymstoku, skład osobowy
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Teresa Kurowska–Dąbrowska

Lekarskie losy pierwszych studentów i absolwentów AMB.
Na Jubileusz 70-lecia UMB

 Po pięciu latach studiów w nowo otwartej Akademii Medycznej w 
Białymstoku 106-ciu pierwszych absolwentów opuściło mury Uczelni. By-
łam wśród nich z dyplomem lekarza nr 9/55 i razem z Alma Mater obchodzę 
Jubileusz 70-lecia. Rocznice skłaniają do re�eksji i zadawania pytań. Jak 
potoczyły się nasze losy ? Jak Uczelnia przygotowała nas do roli lekarza ? 
Przecież byliśmy jej eksperymentem, wówczas wszystko było nowe.
 Krótkie biogramy wszystkich pierwszych absolwentów znajdą Czy-
telnicy w albumie wydanym przez UMB w 2012 roku pt. „Historia powsta-
nia Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika” 
pod redakcją Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann i Pawła Ra-
dziejewskiego. W obecnym artykule chcę przypomnieć sylwetki Koleżanek 
i Kolegów z naszego roku, którzy odnieśli szczególne sukcesy w zawodzie,  
a było ich wielu.

 Największy sukces zawodowo-polityczny w ska-
li Kraju odniósł dr Tadeusz Szelachowski (dyplom nr 
18/55), niezwykle utalentowany organizator ochrony 
zdrowia. Czując się zawsze lekarzem, będąc na wolonta-
riacie w klinice, został specjalistą w zakresie chorób we-
wnętrznych. Odniósł równocześnie duże sukcesy  pracy 
administracyjnej, specjalizując się w dziedzinie organizacji 
ochrony zdrowia i pełniąc różne kierownicze funkcje. Na 
Białostocczyźnie wybudował liczne placówki, wśród nich 
około 40-tu ośrodków zdrowia. Jako kierownik Powiato-
wego, a następnie Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w 
Białymstoku zawsze był rzutki i świetnie zarządzał pra-

cownikami i podległymi mu instytucjami.
 Talent budowniczego szpitali i przychodni oraz organizatora ochro-
ny zdrowia objawiał później pełniąc wysokie funkcje w służbie państwowej.
 Działał w ruchu ludowym, w imieniu tego środowiska był posłem 
na Sejm. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, a w 
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latach 1980-1985 ministra zdrowia. Reprezentował ludowców w Radzie Pań-
stwa jako jej wiceprzewodniczący.
 Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Warszawie. Ma niestety kło-
poty zdrowotne, jednak stale utrzymuje kontakty z gronem przyjaciół z roku 
studiów w AMB.
 Nasz rocznik studiów był bogaty w przyszłych organizatorów ochro-
ny zdrowia. Dr n. med. Zdzisław Korfel (dyplom nr 31/55), anatom i chi-
rurg, przez 14 lat kierował Zakładem Organizacji Ochrony Zdrowia AMB 
jako docent kontraktowy. Piszemy o Nim więcej na dalszych stronach Biu-
letynu, niestety w rubryce „Pro memoria”, bowiem pożegnał nas w kwietniu 
bieżącego roku.
 Doc. Korfel objął kierownictwo Zakładu po innym koledze z roku, 
także docencie kontraktowym, dr. n. med. Mieczysławie Doroszko (dyplom 
nr 59/55), ginekologu, byłym kierowniku wojewódzkiego wydziału Zdrowia 
i wieloletnim dyrektorze Wojewódzkiego Szpitala Położniczo-Ginekologicz-
nego w Białymstoku. Dyrektorskie stanowiska w białostockich instytucjach 
zajmowali także koledzy Kazimierz Odyniec i Tadeusz Jokisz.
 Dr n. med. Kazimierz Odyniec (dyplom nr 57/55), ginekolog i położ-
nik, miał specjalizację również z organizacji ochrony zdrowia; w latach 60-
tych był dyrektorem Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Białymsto-
ku, a następnie Szpitala Położniczo-Ginekologicznego. Jego przyjaciel i bliski 
współpracownik dr Tadeusz Jokisz (dyplom nr 32/55), specjalista w dziedzi-
nie medycyny sądowej i organizacji ochrony zdrowia, pełnił funkcje zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa w instytucjach szczebla wojewódzkiego, skupiając 
się głównie na problemach inwalidztwa (kierował Wojewódzką Przychodnią 
Rehabilitacji Inwalidów) oraz orzekając w komisjach ds. inwalidztwa.
 Dwoje absolwentów z naszego rocznika uzyskało najwyższe stanowi-
ska we własnej Uczelni. Prof. dr hab. Tadeusz Januszko (dyplom nr 35/55) 
jest pierwszym absolwentem AMB, który pełnił funkcję JM Rektora; obecnie 
jest po ciężkiej chorobie na emeryturze w zaciszu domowym. Szerzej pisali-
śmy o prof. Januszko w poprzednim numerze Biuletynu. Natomiast prof. dr 

hab. Tamara Jelisiejew (dyplom nr 2/55 z odznaczeniem), 
wieloletni kierownik Zakładu Anatomii AMB i dziekan 
Wydziału Lekarskiego, zdobi okładkę pierwszego w tym 
roku Biuletynu (nr 130); w nim też przedstawiliśmy Jej 
szczegółowy biogram.
 Mieliśmy wśród nas kilku świetnych naukowców, 
którzy uzyskali stopnie doktora habilitowanego i tytuły 
profesorskie. Ramy artykułu pozwalają tylko ich wymie-
nić. Prof. dr hab. Lucjan Wiśniewski (dyplom nr 5/55 z 
odznaczeniem), ginekolog, tworzył w Białymstoku gene-
tykę kliniczną, później sławił naszą Uczelnię pracując w 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Był autorem po- 
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nad 250 prac naukowych i współautorem sześciu podręczników.

 
 Profesor Jerzy Jakowicki (dyplom nr 4/55 z odzna-
czeniem), specjalizację w zakresie położnictwa i gineko-
logii oraz habilitację uzyskał w macierzystej Uczelni, ale 
następnie od wielu lat reprezentował nas w Lublinie, kie-
rując tam klinikami położniczo-ginekologicznymi i osią-
gając wielki dorobek naukowy, przekraczający 250 pub-
likacji. Będąc obecnie na emeryturze nadal jest czynny 
zawodowo.
 Szczególnie ciekawą postacią na naszym roku była 
docent Krystyna Modrzewska, która dwa lata medycy-
ny ukończyła w Lublinie, równocześnie studiując tam i 
kończąc w UMCS Wydział Antropologii oraz zdobywając 
stopień doktora nauk przyrodniczych. W Białymstoku zo-
stała docentem w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, a od 
trzeciego roku studiów także naszą koleżanką. Pełniła więc 
podwójną rolę - studentki i nauczyciela akademickiego. 
Po ukończeniu studiów (dyplom lekarza nr 21/55)wró-
ciła do Lublina, gdzie prowadziła działalność naukową 
w zakresie antropologii i genetyki. W 1971 roku została 
zmuszona do emigracji. Wybrała Szwecję, gdzie pracując 
na Uniwersytecie w Uppsali uzyskała stopnie doktora me-

dycyny i doktora habilitowanego. Miała wielki dorobek naukowy, głównie w 
zakresie genetyki. Dodatkowo była autorką kilkunastu książek beletrystycz-
nych. Chciała wrócić do Polski, dowiadywała się o możliwości zamieszkania 
w Domu Seniora w Turośni Kościelnej, jednak nie zdążyła – zmarła w 2008 
roku w wieku 89 lat. Więcej o doc. Modrzewskiej – w Biuletynie OIL, nr 123 
z 2018 roku.
 Także prof. Ryszard Kinalski (dyplom nr 74/56) rozpoczynał z 
nami studia lekarskie będąc już magistrem wychowania �zycznego. Zorga-
nizował w Białymstoku sport akademicki, zaś później – jako lekarz i doktor 
habilitowany – budował tu rehabilitację leczniczą jako dziedzinę medycyny, 
opierając ją na podstawach naukowych. Przez długie lata był ordynatorem 
pierwszego w Polsce Oddziału Rehabilitacji Leczniczej szczebla wojewódz-
kiego, który zorganizował od podstaw na bazie Szpitala Wojewódzkiego im.  
J. Śniadeckiego. Miał też specjalizację z neurologii, na przełomie wieku przez 
7 lat kierował Zakładem Neuro�zjologii Klinicznej w Bydgoszczy jako pro-
fesor Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2019 roku 
obchodziliśmy w Izbie Lekarskiej Jego 90-te Urodziny. Nadal jest aktywny 
jako wykładowca i naukowiec współpracując w ostatnich latach z Wyższą 
Szkołą Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
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 Docent Emilia Krochmalska otrzymała w dniu 22 października 
1955 roku dyplom lekarza Numer 1 z odznaczeniem. Okazała się najlep-
szą i najszybszą z naszego grona. Była uzdolnionym naukowcem, doskona-
łym otolaryngologiem; związała się na stałe z macierzystą Uczelnią. Jej por-
tret znajduje się na okładce obecnego Biuletynu, a na pierwszych stronach 
przedstawiamy bardziej obszerny biogram.

 Podobnie dr hab. Irena Gałasińska-Pomykoł (dy-
plom nr 3/55 z odznaczeniem), profesor AMB, wybitna 
anatom, przez 44 lata pracowała w Zakładzie Anatomii 
Prawidłowej. Należy do znawców zagadnień neuromorfo-
logii, zwłaszcza neurosekrecji, opublikowała ponad 60 wy-
sokospecjalistycznych prac naukowych. Była też docentem 
na Wydziale Farmacji AMB, odpowiedzialną za całość na-
uczania anatomii na tym Wydziale. Obecnie jest na eme-
ryturze.
 O profesorze Marianie Furmanie (dyplom nr 
33/55) pisaliśmy obszerniej w 127 numerze Biuletynu z 

2019 roku, bowiem wówczas z wielkim smutkiem żegnaliśmy Go na zawsze. 
Był wieloletnim kierownikiem Kliniki Torakochirurgii AMB, należał do czo-
łowych w kraju specjalistów w tej dziedzinie. Opublikował 165 prac nauko-
wych, w tym dwa rozdziały w podręcznikach. Wspólnie z prof. Tadeuszem 
Orłowskim opracował fundamentalny „Album Torakochirurgów Polskich”. 
Otrzymał najwyższe odznaczenie Klubu Torakochirurgów Polskich „Złoty 
Skalpel”, jak też „Laur” Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

 Prof. dr hab. Czesław Jeżyna (dyplom nr 55/56), 
specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych, przebył nie-
zwykle solidną drogę zawodową, zaczynając od pracy w 
Zakładzie Mikrobiologii AMB (1952 - 1957) pod kierun-
kiem prof. Stanisława Legeżyńskiego, a następnie współor-
ganizując i pracując w Klinice Chorób Zakaźnych, w której 
po habilitacji (1969) uzyskał stanowisko docenta. W latach 
1977 - 1980 kierował Kliniką Chorób Zawodowych, póź-
niej (1980-1990) Kliniką Chorób Pasożytniczych i Zawo-
dowych. Pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Lekar-
skim AMB. Był autorem 130 prac naukowych, wśród nich 

monogra�i i rozdziałów w podręcznikach. Należał do wybitnych znawców 
szeregu chorób zakaźnych, głównie brucelozy i kleszczowego zapalenia móz-
gu. Ciężka choroba zmusiła go do przejścia na emeryturę (1990), zmarł w 
1999 roku mając 74 lata.
 
 Wśród 106-ciu pierwszych absolwentów, wielu wybrało zawód le-
karza bezpośrednio związanego z pacjentami, pracując w ośrodkach zdro-
wia lub przychodniach. Wszystkich ich możemy znaleźć we wspomnianym 
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już albumie „Historia powstania AMB. Studenci pierwszego rocznika”. Teraz 
chciałabym wymienić kilku, którzy zdobyli wyjątkowy szacunek i popular-
ność w swoich środowiskach. Czasami pisano o nich w książkach.
 Szczególnie ciekawą postacią był kolega Edward Radziwon, który 
dołączył do nas na trzecim roku  bowiem dwa pierwsze lata studiów ukończył 
jeszcze przed wojną na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Ze wzglę-
du na trudną sytuację materialną został zmuszony do przerwania studiów 
i rozpoczęcia pracy zarobkowej na Poczcie Polskiej w Wilnie. Po wybuchu 
wojny wrócił do rodzinnego Grabowa koło Dąbrowy Białostockiej, gdzie pra-
cował w gospodarstwie ojca. W czasie okupacji był tłumaczem niemieckiego.
Po wojnie pracował jako nauczyciel w szkole, a następnie jako intendent w 
Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Białostockiej.
 Być może ta ostatnia posada i bliski codzienny kontakt z pacjenta-
mi spowodował, że wznowił za zgodą ministra zdrowia przerwane studia 
lekarskie. Z sukcesem ukończył je wraz z nami, uzyskując dyplom AMB nr 
72/56. Wybrał wówczas pracę w „swoim” Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie 
Białostockiej, której był gorącym patriotą. Miał wtedy pod opieką 30 tysięcy 
mieszkańców Dąbrowy i okolic. Zdobył wielkie uznanie otoczenia pracując w 
Ośrodku, a później w oddziale chorób wewnętrznych powstałego tam szpita-
la. Jako lekarz zdążył przepracować ćwierć wieku. Stał się bohaterem książki 
Jerzego Janickiego „Kożuchy przychodzą się leczyć” poświęconej reportażom 
o niezwykłych ludziach. Pełniejszy biogram dr. Edwarda Radziwona zainte-
resowani czytelnicy znajdą w numerze 18 Zeszytów Historycznych OIL w 
Białymstoku z 2016 roku (str. 57-60).
 W tym samym czasie w pobliskiej Suchowoli organizował Ośrodek 
Zdrowia, a następnie przez 37 lat w nim pracował dr Jerzy Bowszyc, dyplom 
nr 100/56, internista, nazwany przez społeczeństwo miasteczka „doktorem 
Judymem”. Był powszechnie lubiany i szanowany; przez trzy kolejne kaden-
cje wybierano go na radnego Powiatowej Rady Narodowej. Założył fundację 
swojego imienia wspierającą najzdolniejsze dzieci w Suchowoli. Zmarł przed-
wcześnie w wieku 62 lat.
 Kolega Zdzisław Raczkowski (dyplom nr 19/55), specjalista cho-
rób wewnętrznych oraz organizacji ochrony zdrowia, przepracował 34 lata 
w Ośrodku Zdrowia w Wasilkowie, którego był współbudowniczym. Prze-
kształcił później ośrodek w Przychodnię Lekarską zatrudniającą różnych 
specjalistów i stomatologa. Zdobył duże zaufanie lokalnej społeczności i 
przełożonych. Od 1989 roku był zatrudniony w Przychodni Powiatowej w 
Białymstoku, do emerytury w 1995 roku.
 Dr Jan Litwińczuk (dyplom nr 97/56), internista, po studiach wrócił 
do Rynek w powiecie białostockim, miejsca swojego urodzenia. Część ro-
dzinnego domu przeznaczył na potrzeby Ośrodka Zdrowia, w którym wy-
jątkowo długo pracował. Zdobył popularność lecząc żylaki kończyn dolnych 
metodą obliteracji, mimo że nie był chirurgiem. Stał się nie tylko lubianym 
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lekarzem, ale także powiernikiem wielu swoich pacjentów, którzy zwracali się 
o radę w różnych sprawach prywatnych.

✴

 Siedemdziesięciolecie UMB stało się świetną okazją by kolejny raz 
przypomnieć losy ponad stu lekarzy, którzy wraz z Uczelnią rozpoczynali w 
1950 roku swoją przygodę z medycyną. Pozostała już tylko garstka pierw-

szych absolwentów, a było nas stu sześciu z dy-
plomami wydanymi przez powstającą Akademię. 
Zdarzało się wówczas, że my sami już od drugiego, 
trzeciego roku studiów nauczaliśmy młodszych, na 
przykład anatomii, biologii, czy też �zyki. Zakłady 
naukowe pracowały w większości w tymczasowych 
pomieszczeniach używając często wręcz starożytnej 
aparatury. Chwała więc naszym nauczycielom, że 
spośród nas wyrosła tak pokaźna grupa wybijają-
cych się lekarzy – naukowców z tytułami profeso-
rów lub docentów, świetnych organizatorów ochro-

ny zdrowia, a przede wszystkim wspaniałych praktyków leczących pacjentów 
w różnych zakątkach Podlasia. Mam to szczęście, że po 70-ciu latach mogę o 
wielu z nich pisać.    ■

Dr Jan Litwińczuk - w marynarce. W tle dom rodzinny o którym piszemy powyżej.
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Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i PTS
dla lekarzy dentystów w czasie pandemii koronawirusa

 W dniu 5 maja 2020 roku Ministerstwo Zdrowia (MZ) wydało 
nowe zalecenia dla powracających do regularnej pracy lekarzy dentystów. 
Porównując je z zaleceniami propagowanymi dotychczas przez Polskie To-
warzystwo Stomatologiczne wydają się być mniej rygorystyczne.

 Niemniej Ministerstwo Zdrowia nadal zaleca, by leczenie było ogra-
niczone do wykonywania procedur w stanach wymagających pilnej inter-
wencji, tj. w przypadku występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, 
urazów, torbieli a także stanów obarczonych ryzykiem progresji choroby i 
wystąpienia powikłań, oraz zaleca stosowanie teleporad w jak najszerszym 
zakresie. Przed wizytą w gabinecie stomatologicznym lekarz powinien skon-
taktować się z pacjentem telefonicznie, dokonując oceny sytuacji i określając, 
czy przyczyna zgłoszenia wymaga wizyty, czy też może być odroczona, a po-
moc doraźna udzielona pacjentowi w ramach teleporady.
 Zalecenia MZ zostały wstępnie podzielone na kilka podgrup zależnie 
od stomatologicznych procedur. W odniesieniu do świadczeń ortodontycz-
nych podzielono je na świadczenia w oparciu o: 1. telemedycynę, 2. interwen-
cyjną opiekę lekarską i 3. planową opiekę lekarską. Ta ostatnia  powinna być 
wg zaleceń ograniczona do: a) pacjentów z ryzykiem pogorszenia się warun-
ków zgryzowych w wyniku odroczenia terapii, b) zagrożenia utratą prawa 
do refundacji z NFZ oraz c) realizacji programu ortodontycznej opieki nad 
dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.
 W odniesieniu do procedur protetycznych MZ nie zaleca rozpo-
czynania nowych zabiegów, a jedynie kontynuacje rozpoczętych prac przed 
epidemią. Zalecenia w dość szczegółowy sposób opisują zasady dezynfekcji 
wycisków protetycznych oraz wykonanych protez zębowych z użyciem nad-
tlenku wodoru oraz światła UV oraz precyzują zasady przechowywania prac 
w szczelnych pojemnikach, zwłaszcza w kontekście przekazywania ich do 
pracowni technicznych. Jeśli chodzi o zabiegi z zakresu periodontologii to 
MZ dopuszcza wykonywanie maszynowego skalingu nad- i poddziąsłowego 
ale bez piaskowania, ze względu na generowanie dużej ilości drobnocząstecz-
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kowego aerozolu. Zabiegi te powinny być bezwzględnie wykonywane przez 
lekarza chroniącego swoją twarz maseczkami FFP2 lub FFP3. Zabiegi z za-
kresu chirurgii stomatologicznej, co do zasady opierają się na leczeniu inter-
wencyjnym i nie ma co do tego żadnych ograniczeń. Według zaleceń mini-
sterstwa zdrowia w trakcie epidemii nie powinno się natomiast wykonywać: 
usunięcia zęba ze wskazań ortodontycznych, zabiegów implantologicznych 
oraz zabiegów augmentacyjnych.
 W opracowaniu podany jest również schemat postępowania w przy-
padku pacjenta zgłaszającego się do gabinetu dentystycznego, zawierający 
wstępną kwalifikację pacjenta, przed wejściem do gabinetu oraz następujące 
zasady:
a) Pacjent powinien mieć zabezpieczone usta i nos maseczką
b) Odkażenie rąk
c) Mierzenie temperatury
d) Dane pacjenta - na podstawie dokumentu tożsamości zebrać dane 

osobowe pacjenta imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon kon-
taktowy

e)  Ocena ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV2 w tym: oświadcze-
nie o stanie zdrowia, czyli braku objawów takich jak gorączka, kaszel, 
katar, duszności, trudności w oddychaniu, ból gardła oraz oświad-
czenie o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się 
wirusa, tj. o braku kontaktu z osobą/osobami z potwierdzonym lub 
prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2

f) Przyczyna zgłoszenia się do gabinetu stomatologicznego i wstępna 
ocena potrzeby leczniczej.

 Pacjentów, u których podczas kwalifikacji stwierdzono jeden z ob-
jawów: gorączka – kaszel – duszność lub ujawnili swój kontakt z osobami 
chorymi na COVID-19 należy uznać za potencjalnie zakażonych oraz powia-
domić odpowiednie organy sanitarne. W przypadku konieczności interwen-
cji stomatologicznej lekarz powinien poinformować zakażonego pacjenta o 
miejscach, w których może otrzymać pomoc dentystyczną.
 Jeśli chodzi o wymagania sanitarne, to obejmują one m. innymi na-
stępujące elementy: odpowiednią wentylację pomieszczeń, ochronę osobistą 
zespołu (fartuch jednorazowy , maska chirurgiczna, gogle lub przyłbica, ręka-
wiczki jednorazowe), zapewnienie miejsca do przebrania się personelu oraz 
po wykonaniu zabiegu pozbycia się wierzchniej odzieży ochronnej, pojedyn-
cze przebywanie pacjenta w gabinecie czy też zarezerwowanie odpowiedniej 
ilości czasu na przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń po każdym pacjen-
cie.
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 Dużo bardziej rygorystyczne zasady ochrony obowiązują podczas 
przyjmowania pacjentów zakażonych, które powinno odbywać się tylko w 
wyznaczonych placówkach oraz tylko ze wskazań nagłych. Oprócz restryk-
cyjnych i rozbudowanych zasad wentylacji i dezynfekcji, lekarz dentysta 
przyjmujący takiego pacjenta powinien być chroniony takimi środkami jak: 
kombinezon, maska FFP3, goglami i przyłbicą oraz dwiema parami rękawi-
czek.
 Ministerstwo Zdrowia podaje również szereg zaleceń dodatkowych, 
z których najważniejsze wydaje się być zalecenie płukania przez pacjenta 
przed zabiegiem jamy ustnej 0,5%-1% roztworem nadtlenku wodoru (Pol-
skie Towarzystwo Stomatologiczne rekomenduje stosowaniu również roz-
tworu chlorheksydyny). Dodatkowo oprócz starannej wentylacji pomiesz-
czeń MZ zaleca „o ile to możliwe”, wykonanie w pomieszczeniu zabiegowym 
dezynfekcji fumigacyjnej z użyciem plazmowanego 6% nadtlenku wodoru 
lub dezynfekcji z użyciem światła UV. W zaleceniach MZ zwraca szczególną 
uwagę na częstą dezynfekcję powierzchni i przedmiotów w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych tj. poczekalni oraz toaletach, w tym klamek, oparć krze-
seł i foteli oraz kluczy, którymi są otwierane drzwi. Ponadto odzież osobistą 
personelu powinno przechowywać się w sposób zapewniający brak kontaktu 
z odzieżą pacjentów oraz z odzieżą roboczą. Na koniec ministerstwo zdrowia 
przypomina, że lekarz powinien pamiętać również o ochronie zdrowia swojej 
rodziny. Po zakończonej pracy, przed wyjściem z gabinetu powinien umyć i 
zdezynfekować ręce, nie dotykając niedezynfekowanych klamek i powierzch-
ni, a po przyjściu do domu zaleca się bezwzględne umycie rąk.
 W ślad za zaleceniami wydanymi przez ministerstwo, 12 maja 2020 
roku pojawiło się opracowanie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
pt.: „Powrót do planowych bezpyłowych zabiegów stomatologicznych”. Opra-
cowanie, którego autorami są prof. Tomasz Gedrange, prof. Ingrid Różyło-
Kalinowska, dr Anna Lella, mgr Sara Targooska, dr Bartosz Cerkaski oraz 
dr Marcin Wrzuś, zostało przedstawione w formie webinarium przez prezes 
PTS, prof. Marzenę Dominiak. Opracowanie to, co do zasady pokrywa się z 
zaleceniami ministerstwa, jednak uzupełnione zostało danymi z najnowszego 
piśmiennictwa oraz w niektórych miejscach doprecyzowuje pewne zalecenia, 
jak i polemizuje z tymi przedstawionymi przez MZ. Autorzy opracowania 
podkreślają, że gabinety stomatologiczne są miejscem, które jest bezpieczne 
dla pacjentów i standardowo dezynfekowane po każdym pacjencie. Dla bez-
objawowych pacjentów prawidłowe stosowanie uznanych i zatwierdzonych 
standardowych protokołów kontroli zakażeń krzyżowych jest wystarczają-
cym i bezpiecznym sposobem ochrony, również w erze zwiększonego zagro-
żenia epidemiologicznego. Jest to dość duża zmiana stanowiska w stosun-
ku do wcześniejszych zaleceń. Natomiast pacjenci z pozytywnym wynikiem 
COVID-19 wymagają zwiększonego reżimu higienicznego.
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 Autorzy opracowania podkreślają rolę „płukania jamy ustnej roz-
tworem dezynfekcyjnym przed zabiegiem, stosowania koferdamu oraz wy-
dajnych wewnątrzustnych systemów ssących obsługiwanych przez asystę 
stomatologiczną”. Za stany nagłe uznawane są przez PTS takiej sytuacje jak: 
urazy zębów, utrata wypełnienia, ból zęba, uszkodzenie aparatu ortodontycz-
nego oraz stany zapalne jamy ustnej.
 W czasie trwania stanu epidemii, PTS co do zasady nie zaleca wyko-
nywania takich procedur jak: 1. piaskowanie 2. szlifowanie wielu zębów pod 
korony protetyczne i/lub licówki 3. rozlegle zabiegi implantologiczne/chirur-
giczne ze wskazań estetycznych 4. rozlegle leczenie zachowawcze generujące 
obfity aerozol zębinowy. Jednak rozległe zabiegi implantologiczne wg zaleceń 
PTS mogą być wykonywane ze wskazań medycznych i pod rygorem zacho-
wania odpowiedniego reżimu sanitarnego.
 Zalecenia PTS poszerzone zostały też o radiologię stomatologiczną, 
w której określono zmienione na czas epidemii wskazania do wykonywa-
nia zdjęć zewnątrz- i wewnątrzustnych. Zalecenia PTS szczegółowo opisują 
środki ochrony osobistej dla lekarza, urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń 
czy zasady prewencji zakażeń obowiązujące  pacjentów. Opracowanie przy-
bliża również czytelnikom założenia tzw. Slow Dentistry opartej na 4 filarach 
czyli: dezynfekcji,  odpowiedniego znieczulenia, świadomej zgody pacjenta 
oraz stosowania koferdamu.

***

 Czytając zalecenia można dojść do konkluzji, że po wstępnej dez-
orientacji, zaczynają się na nowo krystalizować zasady, które zapewne na sta-
łe już wejdą w „złoty standard” ochrony przed zakażeniami krzyżowymi w 
placówkach stomatologicznych.

Patrycja Proc

Przedruk z Panaceum nr 6(250) – czerwiec 2020
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W sprawie międzynarodowego Zjazdu Absolwentów UMB
 W imieniu Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, termin Mię-
dzynarodowego Zjazdu Absolwentów UMB zostaje przeniesiony na 8-10 
października 2021 roku. O szczegółach wydarzenia będziemy informować 
w styczniu 2021 roku.

Z poważaniem
Elżbieta Roszkowska
Kierownik Biura Rektora

•

O wypowiedzi Pana Profesora dr. hab. Roberta Flisiaka
na temat pandemii koronawirusa na Podlasiu

w Biuletynie OIL, nr 131, marzec - kwiecień 2020

 Popieram apel Pana Profesora Flisiaka zawarty w ostatnim Biuletynie 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o podjęcie działań zmierzających 
do zmiany zachowań kolegów lekarzy w związku z pandemią COVID-19. 
Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy specjalistyczne oddziały nie przyjmują 
pacjentów w stanie zagrożenia życia, np. udar niedokrwienny mózgu, stan 
padaczkowy, krwotok wewnętrzny, delirium tremens, złamanie szyjki kości 
udowej itp. bez ujemnego wyniku SARS-CoV-2, a na taki wynik pacjent cze-
ka ok. 48 godzin w oddziale zakaźnym.
 Z poważaniem
     dr n. med. Wanda Jabłońska-Strynkowska

Od redakcji: Pani Doktor Wanda Jabłońska-Strynkowska, specjalista w zakre-
sie chorób wewnętrznych, mikrobiologii i serologii jest delegatką na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku i sędzią OSL. Mieszka w Suwałkach, obec-
nie na emeryturze.

LISTY  DO  REDAKCJI
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Poezja Doktora Dariusza Jakoniuka
 Nasz utalentowany Kolega, dr Dariusz Jakoniuk (1981-2010), 
wyróżniający się wszechstronnością zainteresowań, po uzyskaniu dy-
plomu lekarza i złożeniu LEP-u, nagle zachorował. Niestety, w lipcu 
2010 roku przegrał walkę z chorobą. Pozostawił po sobie piękne wier-
sze. Drukujemy je by uczcić dziesiątą rocznicę tego bolesnego pożeg-
nania.

04.10.2005

Żywot człowieka szczęśliwego

Kiedy odejdę i zostawię wszystko
Biedy problemy obok mnie tak blisko

Życie radości i szczęścia chwile
Bycie kochanym, tak sercu miłe

Troski młodości, zdrowia ubytki
Boski ten żywot, próżny i płytki
Zanim odejdę o niewiel proszę

Rani świadomość, że mosiężne grosze
Po mnie pozostaną, zamiast złotych minet

Z wizerunkiem moim, na nich wytopionym
Do szczęścia pełnego, którego tak pragnę

Ze spokojem duszy, błyszczącym jak bagnet
Brakuje mi tylko czasu jedynego

Skazujesz mnie Panie na żywot u złego
Lucyfera, ja nie żebrzę o litość zbawienia

Doskwiera mi świadomość braku spojrzenia
Na słońce życia pełne i ludzkie westchnienia

Mam prośbę do Ciebie nieśmiałą, jedyną 
Kiedy me chwile wreszcie przeminą

Wtedy zamień mnie proszę w liści rusztowanie
Po śmierci drzewem być pragnę i proszę niech tak się stanie

P O E Z J A
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Ze schowka pamięci cz. IV
Życie na rozdrożu
Maciej Andrzej Zarębski
Wyd. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Zagnańsk 
2020, stron 343, oprawa miękka, papier kredowy, b. liczne 
fotogra�e
ISBN 978-83-64439=52-0

W 2020 roku ukazała się czwarta część auto-
biogra�i dr. n. med. Macieja A. Zarębskiego, lekarza, 
pisarza, działacza społecznego, podróżnika – absol-
wenta białostockiej Akademii Medycznej z 1966 roku. 

O trzech pierwszych częściach z cyklu „Ze schowka pamięci” pisaliśmy w 
białostockim Biuletynie w poprzednich latach, wspomnę więc tylko o nich.

Część pierwsza – „Z Klerykowa w świat” (2014) opisywała lata mło-
dzieńcze, głównie studia w AMB i pracę naukową w Zakładzie Farmakologii, 
a następnie kierowanie laboratorium Szpitala Wojewódzkiego w Białymsto-
ku. Ten okres kończy się powrotem na Ziemię Kielecką i pracą w Staszowie. 
Część druga – „Smak hobzy” (2015) – to lata 1982-1986, gdy Państwo Ludo-
mira i Maciej Zarębscy pracowali w Syrcie w Libii, utrzymując żywe kontakty 
z zespołem białostockich lekarzy w Zliten. Trzeci tomik – „Moje powroty” 
(2017) – opisuje okres niezwykle aktywnego życia Autora, wypełnionego in-
tensywnie pracą, ale i licznymi podróżami po świecie.
 Obecną, część czwartą, dr Zarębski zatytułował „Życie na rozdrożu”. 
Ma ona charakter kalendarza, obejmującego lata 1989-2003, opisującego nie-
zliczone kontakty Autora z plejadą niezwykle ciekawych ludzi – pisarzy, dzia-
łaczy społecznych, ludzi polityki, związanych w różny sposób ze Staszowskim 
Towarzystwem Kulturalnym i jego o�cyną wydawniczą. Dr Maciej Zarębski 
z wielką energią i swobodą, skupił tu duży, jak pisze, „zespół zapaleńców”. 
Stąd też każda strona tego obszernego schowka, liczącego około 350 stron, 
przynosi niezwykle interesujących ludzi i wartko płynące wydarzenia, które 
spisane stają się historią.
 Zachęcam do lektury.     Jan Stasiewicz

Od redakcji: Książki można zamówić pod adresem: Świętokrzyskie Towarzystwo Re-
gionalne, 26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15.

 

KSIĄŻKI
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Należał do grona pierwszych studentów 
i absolwentów Akademii Medycznej w Białym-
stoku. Wyróżniał się wielkimi uzdolnieniami, 
dociekliwością, sięgał zawsze do źródeł wiedzy, 
od początku był potencjalnym naukowcem. Już 

się świetnie wykształconym internistą i kardio-
logiem. Zdobył zasłużony autorytet wśród kole-
gów i współpracowników, którym zawsze służył 
radą i pomocą. Niestety, choroba w sposób nagły 
przerwała mu życie; zmarł mając 44 lata.
 

 Urodził się 29 czerwca 1930 roku w Białymstoku, ukończył tu szkołę 
powszechną i średnią. Jego kolegami ze szkolnej ławki w Liceum Zygmun-
ta Augusta byli między innymi doktorzy Tadeusz Szelachowski i Władysław 
Szałaj oraz ksiądz Henryk Szlegier. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1950 
roku; w tym też roku rozpoczął studia lekarskie w Akademii Medycznej w 
Białymstoku, która inaugurowała wówczas swoją działalność. Znalazł się 
więc wśród pierwszych studentów AMB. W bieżącym roku 2020 – obcho-
dziłby 70-lecie swojej Uczelni i równocześnie rozpoczęcia swojej drogi w za-
wodzie. Już w czasie studiów od roku akademickiego 1953-1954 pracował 
jako zastępca asystenta w Zakładzie Fizjologii AMB pod kierunkiem doc. 
Jana Kiersza. Dyplom lekarza nr 6/55 uzyskał w 1955 roku.

 Tak wspomina studenta Witalisa Strączkowskiego koleżanka z roku, 
dr n. med. Teresa Kurowska-Dąbrowska: „Ten mój kolega ze wspólnych lat 
studiów ? Jak Go pamiętam ? Cichy, spokojny, zrównoważony, sprawiał wra-

WSPOMNIENIE

Dr n. med. Witalis Strączkowski

1930 - 1974

W 90-tą rocznicę urodzin
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żenie zamyślonego, z uwagą słuchał wykładowców, notował poruszane przez 
nich tematy. Lubił dyskutować o medycynie, jej osiągnięciach oraz o możli-
wościach jak najgłębszego poznania jej tajemnic. Rzadko się uśmiechał. Na 
pierwszym roku studiów został wybrany na starostę roku, co nakładało dodat-
kowe obowiązki. Uważał, że nie spełni do końca tych oczekiwań wyborców i 
po pierwszym roku zrezygnował z tego wyróżnienia. Był powszechnie lubiany, 
życzliwy do nas wszystkich, zawsze służył radą i pomocą.”
 Po dyplomie pracował nadal do 1958 roku w Zakładzie Fizjologii 
AMB. Równocześnie, już w 1955 roku rozpoczął pracę w II Klinice Chorób 
Wewnętrznych, najpierw przez dwa miesiące jako wolontariusz, a następnie 
asystent na etacie szpitalnym. W 1958 roku uzyskał etat akademicki asysten-
ta, wkrótce starszego asystenta i po latach adiunkta. W kwietniu 1960 roku 
obronił pracę doktorską pt. „Wpływ chloropromazyny na ciśnienie krwi żyl-
nej u psów”; był to kolejny ósmy doktorat przeprowadzony na Wydziale Le-
karskim AMB.

 W II Klinice Chorób Wewnętrznych pracował aż do powołania w 
Akademii Instytutu Chorób Wewnętrznych w 1970 roku. Został wówczas 
adiunktem w Klinice Kardiologii kierowanej przez doc. Andrzeja Kaliciń-
skiego. Wkrótce stał się podporą tej kliniki, zarówno w pracy przy chorym, 
jak i naukowej. Zawsze bowiem interesował się kardiologią i szkolił się w tej 
dziedzinie. Szczególnie lubił dogłębnie analizować zapisy ekg. W 1974 roku 
kończył pisać pracę habilitacyjną z zakresu badań nad kininogenezą. Zmarł 
nagle z powodu tętniaka mózgu.

*

 Z Witkiem Strączkowskim zaprzyjaźniłem się w latach sześćdzie-
siątych pracując razem w II Klinice Chorób Wewnętrznych pod kierunkiem 
prof. Jakuba Chlebowskiego. Był wymarzonym starszym Kolegą, który z wiel-
ką życzliwością dzielił się swoją wiedzą i już własnymi doświadczeniami w 
pracy naukowej wyniesionymi z Zakładu Fizjologii. Razem z dr. Władysła-
wem Szałajem, moim kolegą z roku studiów, a Witka z Liceum Zygmunta Au-
gusta, utworzyliśmy trójosobowy zespół „pasjonatów” badań fizjologicznych 
w klinice, akceptowany i bardzo popierany przez prof. Chlebowskiego.

 Szefem i mózgiem nieformalnej pracowni fizjologicznej stał się oczy-
wiście wówczas już doktor medycyny Witalis Strączkowski, pod wodzą któ-
rego mając sprzęt w większości naszej własnej produkcji i pomysłów, zaczęli-
śmy autentyczne badania naukowe. Przykładem wyposażenia pracowni może 
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być podstawowy aparat, tzn. kimograf, który był wypożyczony z Zakładu Fi-
zjologii i miał jeszcze przedwojenną metrykę (był nakręcany kluczykiem). 
Tematyka badań obejmowała głównie motorykę jelit, zgodnie z gastroen-
terologicznym kierunkiem zainteresowania Kliniki i jej Szefa. Pod kierun-
kiem Witka tworzyliśmy modele badawcze, np. tzw. sigmografię, stosowane 
w różnych chorobach, głównie endokrynologicznych. Nasze kimograficzne 
zapisy czynności jelit rejestrowaliśmy na okopconym papierze, utrwalaliśmy 
w szelaku i poddawaliśmy skrupulatnym pomiarom. Opracowane wyniki ba-
dań potrafił wspaniale wykorzystać prof. Chlebowski, przedstawiając je na 
zjazdach krajowych, a także zagranicznych (np. w Paryżu, w Bordeaux lub 
Wiedniu). Mieliśmy szereg zagranicznych publikacji z tego zakresu. I wiele 
satysfakcji.

 Później, stale pod wodzą Witalisa, przeszliśmy na badania z izo-
lowanym jelitem, zagłębiając się w nowoczesne wtedy zagadnienia, np. re-
ceptorów adrenergicznych, czy też układu kinin (kininogeneza stanowiła 
główne zainteresowanie Witka). Podział zadań w zespole nastąpił w sposób 
naturalny – Witek zajmował się koncepcją i interpretacją wyników, Władek 
Szałaj, najbardziej z nas pracowity, nadzwyczaj skrupulatnie prowadził eks-
perymenty, a ja przelewałem wyniki na papier. W ten sposób ukazywały się 
nasze streszczenia zjazdowe i artykuły, także zagraniczne. Nasz zespół działał 
do końca pobytu w Białymstoku prof. Chlebowskiego (1968) i nieco dłużej, 
gdy kierował nami docent Tadeusz Bogdanik. Pamiętam, że zbiorcze wyni-
ki badań nad receptorami adrenergicznymi doc. Bogdanik przedstawiał na 
Światowym Kongresie Farmakologii Klinicznej w 1969 roku w Paryżu, wy-
drukowane później w całości w pamiętniku Zjazdu.

 Przestaliśmy działać w tym zespole w 1970 roku w związku z reor-
ganizacją interny w AMB. W powstałym wówczas Instytucie Chorób We-
wnętrznych dr Witalis Strączkowski został adiunktem w Klinice Kardiologii, 
zaś Władek Szałaj i ja pracowaliśmy w Klinice Gastroenterologii pod kierun-
kiem docenta Antoniego Gabryelewicza. Witek miał głęboką wiedzę kardio-
logiczną, o mocnych podstawach. Trzeba bowiem podkreślić, że niezależnie 
od gastrologicznych badań fizjologicznych, zawsze interesował się chorymi 
kardiologicznymi, o czym mogą świadczyć jego publikacje. Podchodził do 
zagadnień kardiologicznych z punktu widzenia patofizjologicznego mając 
świetne do tego podstawy teoretyczne.  

Prof. Jan Stasiewicz
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Prof. dr hab. Krzysztof Worowski
1936 – 2020

Był znakomitym nauczycielem akademickim,  
z wykształcenia lekarzem i biochemikiem. Urodził się 
30 stycznia 1936 roku w Wierzbicy Pańskiej, powiat 
Płońsk województwo warszawskie. Ojciec był leka-
rzem weterynarii. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 
1953 roku. Krzysztof był absolwentem Państwowego 
Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Małachowskiego 
w Płocku. W 1961 roku ukończył studia lekarskie w 
Akademii Medycznej w Białymstoku. Przez następne 
lata m.in. pracował jako wolontariusz a potem już jako 
asystent w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AMB. 
Kierownik zakładu jak również promotor Jego pracy 
doktorskiej doc. Stefan Niewiarowski nie szczędził 
mu słów uznania pisząc o nim, że jest to „pracownik 

niezmierne dokładny i sumienny jak również zdolny eksperymentator”. Pro-
motor został później profesorem w Temple University Medical School w Fi-

wybitnego naukowca. W 1965 r. otrzymał stopień doktora a w 1976 uzyskał 
stopień doktora habilitowanego. 

W 1977 roku zorganizował Zakład Analizy Instrumentalnej, którym 
kierował do czasu przejścia na emeryturę w 2006 roku. W 1986 roku Rada 
Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk medycz-
nych. W 1993 roku został profesorem zwyczajnym. Pełnił funkcje prorektora 
ds. nauki w latach 1987-1990, następnie w latach 1990-1996 był dziekanem 
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Wyso-
kie stanowiska w hierarchii akademickiej zawdzięczał wiedzy, prawości cha-
rakteru i życzliwości wobec ludzi. Był lubiany przez studentów i ceniony przez 
kolegów. Jest autorem lub współautorem 381 publikacji , w tym 8 książek. Są 

Medycznej w Białymstoku 1950-2000” oraz „Słownik Analizy instrumental-
nej” czy „Wydzieliny człowieka. Powstawanie i badania laboratoryjne”. W la-
tach 1987-2002 był członkiem komitetu redakcyjnego „Roczników Akademii 

PRO  MEMORIA
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Medycznej w Białymstoku”, wznowił wydawanie Medyka Białostockiego i był 
jego redaktorem naczelnym w latach 2000-2002, a następnie przez dziesięć 
lat zastępcą Redaktora Naczelnego i Kronikarzem uczelni.

Wyróżniał się też wielką pracowitością. Do zakładu przychodził o 
godz. 6-ej rano, gdzie pracował do godz. 8-ej. Następnie śpieszył do czytelni 
akademickiej. Tutaj przeglądał stosy czasopism sporządzając jednocześnie 
wykaz najważniejszych publikacji potrzebnych do bieżących prac swoich i 
współpracowników oraz takich, które mogą być przydatne w przyszłości. Był 
tak związany z Biblioteką, że przez zapomnienie czasami przychodził w nie-
dzielę, kiedy była nieczynna. Kierowany przez profesora Zakład otwarty był 
na współpracę, doktoranci mieli łatwy dostęp do laboratorium i mogli zawsze 
liczyć na życzliwą pomoc. Był laureatem wielu nagród za osiągnięcia nauko-
we i dydaktyczne. Po przejściu na emeryturę podjął pracę na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

W kręgu zainteresowań prof. Krzysztofa Worowskiego była także hi-
storia nauk przyrodniczych. Z przyjemnością czyta się napisany przez pro-
fesora rozdział poświęcony temu zagadnieniu zamieszczony w zredagowanej 
przez niego pierwszej monografii uczelnianej.

Profesor znał dobrze literaturę piękną, włączając w to najnowsze wy-
dawnictwa. Zachwycał się walorami przyrodniczymi Podlasia. Często podró-
żował z żoną, zięciem Markiem oraz córką dr Anną -biologiem i znanym fo-
tografikiem nad rozlewiska Narwi. Zachwycał się malowniczymi wzgórzami 
w okolicy Sokółki, architekturą Drohiczyna, Supraśla i Tykocina. Odwiedzał 
ludowego rzeźbiarza Włodzimierza Naumiuka ze wsi Kaniuki. W swoich 
zbiorach miał kilka rzeźb tego autora. Wielką atencją darzył miasta uniwer-
syteckie: Wilno, Lwów i Kraków. Interesował się również muzyką i malar-
stwem.

Jeszcze wspomnienia osobiste. Z Krzysztofem pracowaliśmy razem 
nad patogenezą perlaka, współpraca układała się idealnie. Wiele czasu po-
święciliśmy na dyskusje na różne tematy. Miał poglądy lewicowe, uważał, że 
system kapitalistyczny nie rozwiąże problemów społecznych. Interesował się 
Emanuelem Kantem z tego powodu pragnął odwiedzić Królewiec. Był prze-
konany, że postęp cywilizacji zależy gównie od fizyków. Był człowiekiem cie-
płym, pogodnym, życzliwym ludziom, tradycjonalistą, nie dał się przekonać 
do korzystania z telefonu komórkowego.

Odszedł od nas 25 marca 2020 roku. Został pochowany na cmentarzu 
św. Rocha w Białymstoku. W pogrzebie uczestniczyli członkowie rodziny i 
przyjaciele zmarłego.

Prof. dr hab. Stanisław Chodynicki,
mgr Paweł Radziejewski
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Dr n. med. Zdzisław Korfel
1930 – 2020

Urodził się 13 sierpnia 1930 roku w Hajnówce, 
gdzie ukończył szkołę powszechną i średnią. Od 1950 
roku studiował na Wydziale Lekarskiem Akademii 
Medycznej w Białymstoku należąc do grona pierw-
szych studentów, a następnie pierwszych absolwen-
tów nowopowstałej Uczelni. Dyplom lekarza nr 31/55 
uzyskał w 1955 roku.

Już w czasie studiów związał się z Zakładem 
Anatomii Prawidłowej Człowieka kierowanym przez 
prof. Tadeusza Dzierżykray-Rogalskiego, w którym 

przepracował 26 lat. Najpierw, w 1951 roku był demonstratorem, a następ-
nie do 1955 roku - zastępcą asystenta, zaś później, już z dyplomem lekarza 
- asystentem i adiunktem. Wielka rzesza studentów AMB z lat 1951-1976 pa-

człowieka.
Pogłębiona znajomość anatomii stała się prawdopodobnie bodźcem 

by już od stycznia 1956 roku, równolegle do zatrudnienia w Zakładzie Ana-
tomii, podjąć pracę na 1/2 asystenckiego etatu w Oddziale Chirurgii Szpitala 
Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, którym kierował zna-
komity chirurg i organizator ochrony zdrowia doc. Adam Dowgird. W 1959 
roku uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a w 1962 roku - II 
stopnia. Był wyjątkowo twórczy w opracowywaniu naukowym i statystycz-
nym materiału chorych chirurgicznych, dzięki jego zaangażowaniu opubli-
kowano szereg artykułów do czasopism fachowych.

W latach 1970-1989 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Szpitala do 
spraw lecznictwa. W tym czasie specjalizował się w medycynie społecznej 
(I stopień - 1975) oraz organizacji ochrony zdrowia (II stopień specjalizacji 
uzyskał w 1979 roku).

W 1971 roku został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Or-
ganizacji Ochrony Zdrowia w Instytucie Medycyny Społecznej AMB, otrzy-
mując równocześnie tytuł docenta kontraktowego. Zakładem kierował do 
1991 roku; w tym też roku przeszedł na emeryturę.

Stale pracował też w różnych instytucjach, przewodniczył na przykład 
Wojewódzkiej Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, był członkiem Komi-
sji Powypadkowej ZUS. Przez 10 lat pełnił obowiązki specjalisty regionalne-
go w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia.
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Jego bogaty dorobek naukowy obejmował prace z zakresu anatomii, 
chirurgii i organizacji ochrony zdrowia. Rozprawę doktorską pt. „Analiza an-
tropologiczna chorych na zapalenie pęcherzyka żółciowego” obronił 22 stycz-
nia 1963 roku. Miał dużą łatwość pisania, opublikował ok. 100 artykułów w 
czasopismach.

Żona Zdzisława, Anna, jest lekarzem, onkologiem, doktorem nauk 
medycznych. Typowo lekarską rodzinę współtworzą też córka Agnieszka, też 
onkolog pracująca w Niemczech oraz syn Janusz, także doktor nauk medycz-
nych. Lekarzem pracującym w Niemczech jest wnuk Zdzisława, Aleksander 
i jego żona Aleksandra.

W czasie studiów i później będąc lekarzem, Zdzisław Korfel aktywnie 
uprawiał sport. Jako świetny siatkarz grał w drużynie białostockiego AZS-
u. Drużyna ta w 1952 roku została mistrzem Białegostoku, zdobywała też 
medale na Akademickich Mistrzostwach Polski. Doktor Zdzisław Korfel 
brał udział w Ogólnopolskich Spartakiadach Służby Zdrowia oraz różnych 
zawodach seniorskich. Swój ostatni mecz rozegrał w 1977 roku mając 47 lat. 
Wśród licznych wyróżnień i odznaczeń państwowych, resortowych i rektor-
skich, zwraca uwagę złota odznaka „Zasłużony dla Kultury Fizycznej i Tury-
styki”.

W ślady Ojca poszedł syn Janusz, a także wnuk Aleksander, obaj leka-
rze, odnosząc w siatkówce sukcesy krajowe i na międzynarodowych igrzy-
skach lekarskich.

•

Ze wspólnych studiów zapamiętałam Zdzisława Korfla jako niezwy-
kle zdolnego, zawsze sympatycznego i uczynnego Kolegę. Później całe nasze 
środowisko z dużą satysfakcją obserowało Jego rzutkość, sukcesy na różnych 
polach, a także imponującą pracowitość. Kontynuował do końca kontakt z 
gronem byłych studentów pierwszego roku AMB, uczestnicząc we wszyst-
kich wspólnych spotkaniach.

Zmarł 19 kwietnia 2020 roku, w sierpniu obchodziłby 90-te urodziny. 
Został pochowany na Cmentarzu Miejskim przy ulicy Wysockiego w Bia-
łymstoku. W głębokim smutku pozostawił Rodzinę oraz przyjaciół, których 
zawsze miał wielu. Pożegnanie musiało być skromne, bowiem wypadło w 
czasie koronawirusowej pandemii. Jednak w naszej pamięci, koleżanek i ko-
legów z pierwszego roku studiów, pozostanie na zawsze.

Teresa Kurowska-Dąbrowska
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Profesor Andrzej Strumiłło
1927 - 2020

„Prawdziwy człowiek renesansu” 
– mówią o profesorze Andrzeju Strumille 
ludzie, którzy mieli okazję poznać tę wybit-
ną osobowość. Urodził się w Wilnie w 1927 

Zgromadził kolekcje sztuki i przedmiotów 
kultury materialnej Dalekiego i Środkowe-

Warszawie. W swoim dorobku miał ponad 
100 wystaw w kraju i za granicą, blisko 150 
wydawnictw.

Był profesorem kontraktowym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
-
-

go Parku Narodowego, a także członkiem kapituły nagrody „Włócznia Jać-
wingów” oraz kapituły „Złotego Berła Kultury Polskiej”. Za swoje dokonania 

Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Gloria Artis oraz tytułami: 
Zasłużony dla Miasta Suwałk (2001), Honorowy Obywatel Miasta Suwałk 
(2002), Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego (2009).

Choć młodość poświęcił na liczne podróże, to w połowie lat 80. osiadł 
w Maćkowej Rudzie, a jego dom stał się centrum wydarzeń kulturalnych, do 
którego ściągali inni artyści. Profesor inicjował i tworzył wydarzenia arty-
styczne. Przez lata był organizatorem corocznego międzynarodowego plene-
ru rzeźbiarskiego. W 2008 roku przy ulicy Kościuszki w Suwałkach została 
otwarta galeria artysty, w której zgromadzono prace Andrzeja Strumiłły z 

 
A równocześnie w Maćkowej Rudzie sadził on drzewa i hodował konie. 

Profesor nazywał Suwalszczyznę swoją małą ojczyzną i to z nią był 
związany aż do śmierci. Rok 2017, kiedy obchodził 90. urodziny, władze wo-
jewódzkie ogłosiły Rokiem Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie 
podlaskim. Artysta otrzymał również tytuł „Suwalczanina Roku 2016” w ple-
biscycie Radia 5.
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Miał wielu przyjaciół wśród podlaskich lekarzy, których gościł w Mać-
kowej Rudzie. Jeden z nas (AT) miał zaszczyt udzielać mu pomocy w po-
trzebach zdrowotnych, drugi (JS) spotykał Profesora na spotkaniach przed 
różnymi wyborami bowiem mieli zbliżone sympatie polityczne.

Profesor Andrzej Strumiłło zakończył wspaniałe, długie życie w dniu 
9 kwietnia 2020 roku. Jeszcze w marcu tego roku uczestniczył w obchodach 
300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom. Niestety, w kwietniu 2020 roku 
Orkiestra Klezmerska z Sejn nie mogła zagrać na pogrzebie z powodu rygo-
rów epidemii koronawirusowej, czego życzył sobie Profesor. 

Ziemia Suwalska straciła jedną z największych postaci w swojej histo-
rii.

Andrzej Tynecki, Jan Stasiewicz

Maćkowa Ruda
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Bogumił Janusz Cechmistro
1947 – 2020

Boguś (tak nazywano Go w rodzinie i wśród 
znajomych) urodził się w Jeleniej Górze 14 stycznia 
1947 roku. Jego matka - Irena, z d. Kmita, pochodziła z 
Białegostoku. Ojciec Bogusia - Piotr w czasie II wojny 

-
kowo w Jeleniej Górze, przenieśli się do Białegostoku w 1950 roku.

W 1975 roku ukończył Wydział Lekarski z Oddziałem Stomato-
logii Akademii Medycznej w Białymstoku i 23 lipca otrzymał dyplom 
lekarza dentysty. Był członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w tym mie-
ście. Początkowo pracował w Turośni Kościelnej, a następnie otworzył 
praktykę w Białymstoku. Przez 3 lata prowadził gabinet stomatologiczny 
w Gilowicach. Był znakomitym lekarzem, lubianym i szanowanym przez 
pacjentów. W latach dwutysięcznych uzyskał zgodę na pracę w Wielkiej 
Brytanii, gdzie był zatrudniony jako stomatolog, m.in. w Leeds, przez 
około 11 lat. Miał ulubione hobby - muzykę; grał świetnie na gitarze dla 
rodziny i publiczności w różnych klubach na terenie miasta, kraju i za 
granicą. Uprawiał też żeglarstwo, przez wiele lat był czynnym krótkofa-
lowcem.

Boguś ożenił się w 1973 roku z Moniką, z d. Mosja. Mieli dwoje 
dzieci (Matyldę i Mateusza) i czworo wnuków (Weronikę, Leona, Wojtka 
i Eryka), które bardzo Go kochały. Jego małżonka była cenionym nauczy-
cielem akademickim.

Bogumił odszedł od nas 30 stycznia 2020 roku z powodu długiej  
i ciężkiej choroby. Został pochowany na cmentarzu Farnym w Białym-
stoku. W Jego pogrzebie uczestniczyli członkowie rodziny i wielu przyja-
ciół. Mateusz wygłosił nad trumną wzruszające pożegnanie Ojca. Pozo-
stanie w pamięci kilku pokoleń kolegów jako osoba życzliwa i otwarta na 
ich życiowe problemy.

Prof. dr hab. Bożena Chodynicka, z d. Cechmistro, 
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Łarysa Ciemnicka
1932 – 2020

Z domu Tymosiuk, urodziła się 30 stycznia 1932 roku w Brześ-
ciu nad Bugiem. W 1951 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Od 1951 roku studiowała na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskując w 
1957 roku dyplom lekarza. Została później internistką, specjalistą w za-
kresie diagnostyki laboratoryjnej oraz organizacji ochrony zdrowia.

Po studiach, w latach 1957 - 1972 pracowała w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w labo-
ratorium analitycznym. Od 1972 roku, do emerytury w 1992 roku, kie-
rowała Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Miejskim im. 
PCK w Białymstoku.

Przez 64 lata pozostawała w związku małżeńskim z Włodzimie-
rzem Ciemnickim, inżynierem; córka Helena i syn Piotr są pedagogami, 
wykładowcami języka niemieckiego w szkołach średnich; wnuk studiuje 

Nasza Mama i Babcia zawsze była bardzo odpowiedzialna, szano-
wana przez otoczenie, oddana pracy zawodowej, pogodna i towarzyska 
pomimo trudnych doświadczeń życiowych. Oczytana, znawczyni histo-
rii, uwielbiała koncerty symfoniczne, operę, teatr.

Odeszła od nas 19 maja 2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie. 
Przeżyła 88 lat. Została pochowana na Cmentarzu Prawosławnym przy 
ulicy Wysockiego w Białymstoku.

Człowiek nie umiera dopóki żyje w naszej pamięci.
Niech pomaga i wspiera swoją rodzinę na wzburzonym morzu życia. Cześć 

Jej pamięci. 

Rodzina

– 43 –
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Halina Jadwiga Hajdul
1928 – 2019

Z domu Promińska, urodziła się 23 stycznia 
1928 roku w Białymstoku. Tu spędziła dzieciństwo i 
rozpoczęła naukę w szkole powszechnej. 13 kwietnia 
1940 roku, wraz z matką i siostrą, zostały wywiezione 

na Syberię do miejscowości Zielezienka, gdzie spędziły najcięższe w życiu 
lata głodu i nieludzkiej pracy w kołchozie.

Po szczęśliwym powrocie do Polski, ukończyła w 1953 roku szkołę 
felczerską w Ełku i otrzymała przydział pracy w Szpitalu Wojewódzkim 
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Równolegle do pracy szpitalnej w la-
tach 1956-1963 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. 
Dyplom lekarza otrzymała w 1963 roku. Kontynuowała pracę w Szpitalu 
Wojewódzkim w pracowni ekg; w 1970 roku uzyskała I stopień specjali-
zacji w zakresie chorób wewnętrznych.

W 1975 roku została zatrudniona jako internistka w Szpitalu Psy-
chiatrycznym w Choroszczy. W latach 1982-1986 pracowała na kontrak-
cie lekarza-internisty w Szpitalu w Zliten (Libia). W 1992 roku przeszła 
na zasłużoną emeryturę. Do końca życia dużo czytała, bardzo sprawnie 
obsługiwała komputer.

Izba Lekarska uczciła Jubileusz Jej 90-tych Urodzin w 2018 roku 
okolicznościowym dyplomem.

Doktor Halina Hajdul, nasza Mama i Babcia, stanowi przykład po-
wszechnie cenionego człowieka i lekarki, która po niezwykle trudnej sy-

lata.

Zmarła 26 października 2019 roku po krótkiej chorobie. Została 
pochowana na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

Smutno nam bez Ciebie.
Córka Grażyna, wnuczki Kinga i Bianka

– 44 –
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Grażyna Kobylec
1949 - 2019

Urodziła się 27 listopada 1949 roku w Białymstoku jako najmłod-
sza córka Czesławy i Józefa Oksztelów. Wychowywała się w Białymstoku, 
tu ukończyła Szkołę Podstawową nr 4, a następnie II Liceum Ogólno-
kształcące.

W latach 1968 - 1975 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza Nr 3940/116/75 uzyskała 15 
liostopada 1975 roku. Staż podyplomowy (1975 - 1976) odbyła w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku będąc 
na etacie ZOZ-u Przemysłowego. W latach 1976 - 1978 pracowała jako 
młodszy asystent w Przychodni Rejonowej w Łapach; od grudnia 1976 
roku rozpoczęła specjalizację w zakresie okulistyki.

Od lipca 1978 roku została zatrudniona w Miejskim Zespole Opie-
ki Zdrowotnej w Białymstoku w Poradni Okulistycznej, gdzie pracowała 
przez 26 lat, aż do emerytury w 2004 roku. W dniu 16 kwietnia 1980 roku 
uzyskała I stopień specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Jeszcze w czasie studiów wyszła za mąż za Edwarda Kobylca, póź-
niej ginekologa. Bardzo kochała jedynego syna Michała, także gineko-
loga, oraz dwu wnuków Mateusza i Łukasza. W życiu napotykała różne 
przeciwności losu, często chorowała. Przez ostatnie pół roku dzielnie 
walczyła z ciężką chorobą.

Grażyna była osobą skromną i cichą, oddaną rodzinie. Jako lekarz 
zdobyła zaufanie pacjentów, współpracowników i przełożonych.

Pożegnała nas w pełnej ciszy 29 lipca 2019 roku. Została pochowa-
na w grobie rodzinnym w Niewodnicy Kościelnej.

Niech spoczywa w spokoju, pozostaje na zawsze w naszej pamię-
ci.

Bogumiła Melke, siostra Grażyny
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Jadwiga Łozowska - Kurnicka
1932 - 2020

Urodziła się 11 maja 1932 roku w Święcianach 
jako córka Stanisława i Jadwigi Łozowskich. Ojciec 
był pracownikiem budowlanym (zginął aresztowany 
przez sowietów), matka krawcowa.

Podczas wojny mieszkała z matką w Mołodecznie, gdzie ukończyła 
10 klas szkoły rosyjskiej. Uczyła się następnie w Instytucie Nauczyciel-

-
kończeniu nauki, w latach 1953 - 1957 pracowała jako nauczycielka w 
rosyjskiej szkole podstawowej. Po repatriacji do Polski musiała przez rok 
uczyć się języka polskiego by w 1958 roku rozpocząć studia lekarskie w 
Akademii Medycznej w Białymstoku. Była pilną studentką, dyplom leka-
rza uzyskała w 1964 roku.

Staż podyplomowy odbyła w latach 1964 - 1966 w Szpitalu Woje-
wódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Pracując następnie w pionie 
pediatrycznym w 1970 roku uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie 
chorób dzieci. W dalszych latach specjalizowała się w psychiatrii dzie-
cięcej; była zatrudniona w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy. Od 
1972 roku pracowała jako starszy asystent w Poradni Zdrowia Psychicz-
nego Dzieci i Młodzieży w Białymstoku. W 1980 roku została specjali-
stą II stopnia w tej dziedzinie. Dodatkowo była zatrudniona także jako 
psychiatra dziecięcy w  Ostrowi Mazowieckiej. W 1991 roku przeszła na 
emeryturę.

Droga życiowa dr Jadwigi Łozowskiej-Kurnickiej była niezwykle 
trudna. Miała wręcz tragiczne dzieciństwo - utraciła ojca, z matką cier-
piały w ZSRR ustawiczną biedę. Po ukończeniu rosyjskich szkół przybyła 
do Ojczyzny nie znając języka polskiego. Musiała mieć twardy charakter 
i pracowitość by mimo wszystko zostać lekarzem, wybierając w dodatku 
trudną specjalność jaką jest psychiatria dziecięca. Zawsze była zaangażo-
wanym lekarzem, oddanym swoim pacjentom, cenionym przez przeło-
żonych.

Zmarła 8 kwietnia 2020 roku, została pochowana na Cmentarzu 
Farnym w Białymstoku.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
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Wspomnienia Pani Doktor Łozowskiej-Kurnickiej
Redakcja Biuletynu OIL posiada maszynopis WSPOMNIEŃ Pani 

Doktor, spisany w 2013 roku i poprawionych w 2017 roku przez mgr. fil. 
ang. Wojciecha Jóźwika, które stanowią cenne uzupełnienie biogramu 
dr Łozowskiej-Kurnickiej. Informacje zamieszczone w epitafium (po-
przednia strona) pochodzą z urzędowych Akt Osobowych znajdujących 
się w Okręgowej Izbie Lekarskiej.

Okazało się, że istnieją istotne rozbieżności w Aktach w porówna-
niu ze Wspomnieniami. Na przykład odnośnie miejsca urodzenia.

W pamiętniku czytamy: „Rok 1944. W Mołodecznie, gdzie mieszka-
li dwaj bracia mamy i gdzie chodziłam do szkoły, tułaliśmy się po różnych 
stancjach, mama szyła. Stamtąd przenieśliśmy się do siostry mamy w m. 
Święciany k. Wilna. Tam było nam bardzo źle, Litwini byli wrogo nasta-
wieni do nas, Polakom nie chcieli sprzedawać chleba. Tam mieszkaliśmy 
przez 2 lata. Chodziłam do progimnazjum do V i VI klasy. Po tym znów 
wróciliśmy do Mołodeczna i tam skończyłam Studium Nauczycielskie o 
profilu biologicznym. Dostałam nakaz pracy jako nauczycielka do kołcho-
zu. Moja mama załatwiła papiery, że urodziłam się w Święcianach. Z 
pozostałymi przy życiu członkami rodziny przekroczyliśmy granicę Polski 
w Terespolu w dniu 30 lipca 1957 roku w ramach tzw. repatriacji”.

We wspomnieniach, jako prawdziwe miejsce urodzenia dr Ło-
zowska-Kurnicka podaje Pleszczenice k. Mińska Białoruskiego, które już 
przed wojną znalazły się w obrębie ZSRR (na mocy Traktatu Ryskiego). 
Tłumaczy to aresztowanie Ojca Stanisława Łozowskiego przez NKWD 
już w 1937 roku, jak też wagę „załatwienia” przez Matkę zmiany miejsca 
urodzenia Jadwigi. Ta ostatnia zmiana w dokumentach była szczegól-
nie ważna, bowiem Święciany przed 1939 rokiem należały do Polski, co 
umożliwiło późniejszą repatriację.

WSPOMNIENIA dr Łozowskiej -Kurnickiej (5 stron formatu A4) 
znajdują się w archiwum Redakcji i mogą być udostępnione zaintereso-
wanym czytelnikom.

Redakcja
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Romuald Wiszniewski
1929 – 2018

 Urodził się 9 czerwca 1929 roku w Siemiatyczach. Ukończył tam 
szkołę średnią zdobywając w 1950 roku świadectwo dojrzałości. W latach 
1950-1955 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w 
Białymstoku, należąc do grona pierwszych studentów i absolwentów tej 
nowo powstałej Uczelni. Dyplom lekarza nr 38/56 otrzymał 14 stycznia 
1956 roku.

Po studiach wrócił do Siemiatycz, z którymi związał się na stałe. 
Został zatrudniony jako asystent w Szpitalu Powiatowym na Oddzia-
le Położnictwa i Chorób Kobiecych. Po uzyskaniu I i II stopnia specja-
lizacji w tej dziedzinie objął stanowisko ordynatora tego oddziału, na 

świetną opinią wśród współpracowników i pacjentek.
Zmarł 25 stycznia 2018 roku w wieku 89 lat. Został pochowany 

obok żony na cmentarzu w Siemiatyczach. Pozostał w naszej pamięci 
jako skromny, solidny i uczynny Kolega.

Koleżanki i Koledzy z roku studiów


