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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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Dr n. med. Jan Podziewski
1939 – 2018

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

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

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

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

Od 1998 roku przez wiele lat pełnił obowiązki konsultanta wojewódz-
kiego ds. dermatologii i wenerologii, a także pełnomocnika wojewody ds. 
AIDS. Na Ziemi Suwalskiej był niekwestionowanym autorytetem w tej dzie-
dzinie. W czasach funkcjonowania województwa suwalskiego przewodniczył 
też zespołowi konsultantów wojewódzkich, co świadczy o jego roli organiza-
tora służby zdrowia wybiegającej także poza wąską specjalność.
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Wykazywał dużą aktywność 
społeczną. Działał w odrodzonych 
izbach lekarskich. Przez dwie ka-
dencje (2006-2013) był wiceprze-
wodniczącym Komisji ds. Lekarzy 
Emerytów i Rencistów Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Białymstoku. 
Od 2012 roku był stałym współ-
pracownikiem redakcji Wydaw-
nictw Izbowych OIL, korespon-

i wspomnienia o lekarzach suwal-
skich.

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

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

Zmarł 18 października 2018 roku, spoczął na Cmentarzu Suwalskim.

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

Lech Chatkowski, Andrzej Tynecki, Jan Stasiewicz

 

Ulubiony domek letniskowy nad jeziorem

Relaks i pasja
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Kolorowe otoczenie, kolorowe słowa
Pasje artystyczne

Pani Doktor 
Teresy Zdrodowskiej-Biedzińskiej

Rozmawia Jan Stasiewicz
 
 Te pasje to pędzel i pióro, malarstwo i wiersze. Pani Doktor 
ma żal do siebie, że zbyt późno odkryła drzemiące w niej upodobania 
twórcze. Przez całe życie interesowała się, jak mówi „kolorowym świa-
tem”, głównie impresjonistów. Dopiero jednak, gdy zakończyła pracę 
zawodową, podjęła pierwsze próby malarskie. Podkreśla, że pomogły 
w tym kontakty z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; to wówczas zaczęła 
prezentować swoje prace na różnych wystawach.

•

 Urodziła się w Warszawie w 1943 roku – ta data świadczy w 
jak trudnym to było czasie, zwłaszcza mieszkając w Stolicy. Podczas 
Powstania Warszawskiego rodzina znalazła się w obozie w Pruszko-
wie, a zaraz po wojnie „przytuliła nas rodzina Taty w Białymstoku”. Z 
tym miastem związała się na stałe. Tu ukończyła szkołę podstawową, 
liceum (maturę zdała w 1961 roku) i następnie odbyła studia na Wy-
dziale Lekarskim AMB. Dyplom lekarza otrzymała w 1968 roku. Pracę 
zawodową rozpoczęła w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej, w której pracowała aż do emerytury w 2004 roku, poświęcając 
się zagadnieniom epidemiologii. Uzyskała oba stopnie specjalizacji w 
tej dziedzinie. A jak ważna jest ta specjalność, dobrze zrozumieliśmy 
teraz podczas pandemii koronawirusa.

CHWILA REFLEKSJI
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✳

 Z pokazów malarstwa Pani Doktor Biedzińskiej zapamiętałem 
wystawę Jej obrazów w siedzibie Izby Lekarskiej w Białymstoku w paź-
dzierniku 2009 roku. Podczas uroczystego wernisażu Autorka nie tyl-
ko zaprezentowała malarstwo, ale także recytowała swoją poezję, której 
fragmenty nawiązywały do przedstawianych tematów malarskich. W 
wydawnictwie izbowym odnotowaliśmy początek wypowiedzi: „Ma-
lować zaczęłam późno, gdy zakończyłam działalność zawodową, ale 
zawsze interesowałam się malarstwem. Moja twórczość obejmuje dwa 
kierunki – pejzaże oraz martwą naturę. Pejzaże nawiązują głównie do 
impresjonistów. Martwa natura to przedmioty związane z rodzinnymi 
pamiątkami”. 

 

Pejzaż nadmorski. Okolice Sopotu
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 Te pamiątki odtwarza na obrazach z pełną starannością, z pró-
bą zachowania dawnego blasku chociaż pochodzą z mijającej już epo-
ki, stają się dokumentem rodzinnej historii.

 Stosowane techniki malarskie obejmują olej, akwarelę i pastel. 
Najważniejszy jest jednak kolor. Cytuję fragment wiersza „Kolorowe  
zniewolenie”, który jak uważam stanowi credo twórczości Pani Dok-
tor.

„Ubarwiony mam charakter,
Również reszta: uczuć sfera,
Nastrój, troski, szyk, drobnostki,
Wreszcie upór i marzenie.
 By zrozumieć błękit nieba,
 
 Trzeba przeżyć czas rozkoszy
 Kolorowe zniewolenie”.

 
 

 

Martwa natura. „Samotny wieczór”
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Wracając jednak do istoty „martwej natury”, swoje odczucia wy-
raża nie tylko w formie obrazów, ale także w wierszach. Oto fragment 
lirycznego utworu „Wspomnienia”.

„Pamiątki rodzinne podniszczone,
Księgi, pocztówki, przodków portrety,
Koronki, broszki i kapelusze,

Kilka drobiazgów szkła, porcelany,

W skromnej szkatułce do biżuterii
Pogięta bransoletka została.

W pięknym wazonie pąsowa róża,
W karafce cierpkie, czerwone wino,
W starym zegarze czas się zatrzymał
Choć całe lata coraz szybciej płyną”

*

Dr Teresa Biedzińska uczestniczyła w Ogólnopolskich Wysta-
wach Malarstwa Lekarzy w Łodzi (2010, 2012). Na poniżej przedsta-

-
zytywnie ocenia to wydarzenie, w którym uczestniczyło 61 twórców 
lekarzy wystawiających 200 prac, pisząc: „Niepowtarzalny klimat, ma-

wśród twórców i gości”. 
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Kończąc sympatyczną wspomnieniową rozmowę, musieliśmy 
wrócić do codziennych realiów lutego 2021 roku, czasu smutnej en-
demii koronawirusa. Pani Doktor, epidemiolog z zawodu, a malarz i 
poeta z zamiłowań poświęciła wirusowi wiersz żartobliwy, z nutką op-
tymizmu i dydaktyki, o tytule „My i wirusy”. Aktualność tematu zachę-
ca do przedstawienia wiersza prawie w całości.

My i wirusy

Nasz wirusie kolorowy, rodzaj żywy współtworzymy
Chociaż mamy swoje miejsce, w drogę sobie też wchodzimy.
Goszcząc razem na tym świecie
Według klucza i zasady.
Oprócz mnogich zalet również
Mamy wielorakie wady.
  Skoro my - „sort pierwszy, drugi”, 
  Jesteś „trzeci sort” biedaku
  Nie wytrzymasz z nami długo,
  Bądź rozsądny, nie atakuj.
Każdy narząd ci pasuje
Masz tam wikt i opierunek,
A gdzie wejdziesz to rujnujesz
Chcąc utrzymać swój gatunek.
  Mało ptaki, ryby, ssaki
  Nie wystarczy bydło, kleszcze.
  Nawet ścieki są do wzięcia
  „Multi kulti” i co jeszcze.
Wszak nie będzie z nami zgody
Na wybryki chorobowe
Przyzwolenia na swobody
Genetycznie ciągle nowe.

Świat uroczo zbudowany - żartobliwie i na temat –
Dla każdego trochę miejsca – RÓWNOWAGA ! cudów nie ma.

Redakcja dziękuje za rozmowę.
Luty 2021
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

16 grudnia 2020 roku – Prezydium ORL. Informacje redakcyjne przedstawił 
kol. J. Stasiewicz, zaś finansowe kol. J. Poznański. Podjęto uchwały finansowe, 
dot. doskonalenia zawodowego lekarzy; przyznania PWZ. 

13 stycznia 2021 roku – Prezydium ORL. Podjęto 18 uchwał finansowych 
oraz uchwały dot. prawa wykonywania zawodu, wykreślenia praktyki lekar-
skiej, dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy; opinii kan-
dydatury na konsultanta wojewódzkiego ds. nefrologii dziecięcej; przekaza-
nia maseczek dla W.Sz.Z. w Białymstoku. W związku z kończącą się kadencją 
władz OIL, postanowiono wystąpić do jednostek o listy imienne zatrudnio-
nych lekarzy. Omówiono organizację wydawnictwa OIL pt. „Lekarze mala-
rze” z okazji jubileuszu stulecia powołania izb lekarskich. 

20 stycznia – obradowała Komisja Bioetyki. Prezes ORL kol. Henryk Grze-
siak wraz z przewodniczącym komisji podziękowali ustępującym członkom 
komisji – dr Elwirze Telejko i prof. Henrykowi Dadanowi. Pod przewodni-
ctwem prezesa ORL przeprowadzono wybory przewodniczącego oraz wice-
przewodniczącej komisji na nową 3-letnią kadencję. Przewodniczącym został 
prof. Włodzimierz Buczko, wiceprzwodniczącą mgr Magdalena Gutowska.
Bezpośredni numer telefonu do sekretariatu Komisji – 505-969-598.

27 stycznia – Prezydium ORL. Kol. J. Stasiewicz omówił stan zaawansowania  
opracowywanego Biuletynu. Kol. J. Poznański przedstawił projekt budżetu 
na 2021 rok. Podjęto uchwały w sprawie: zakupu sprzętu komputerowego do 
siedziby OIL w Białymstoku; przyjęcia struktury przychodów z roku 2020 
do rozliczenia kosztów OIL w 2021 roku; przyznania prawa wykonywania 
zawodu lekarza, wykreślenia działalności leczniczej; potwierdzenia warun-
ków kształcenia; spełnienia wymagań do prowadzenia stażu podyplomowe-
go; powołania zespołu redakcyjnego albumu („Lekarze - malarze”) z okazji 
Jubileuszu 100-lecia izb lekarskich. Zapoznano zebranych z Apelem lekarzy o 
podjęcie pilnych działań proklimatycznych.

10 lutego – W trybie on-line obradowała Okręgowa Rada Lekarska. Prezes 
przedstawił sprawozdanie z prac ORL i NRL, wiceprezesi z prac Delegatur. 
Przyjęto sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2020 roku. Jed-
nogłośnie przyjęto projekt budżetu na 2021 rok. Przyjęto uchwałę w sprawie 
liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego dele-

Z ŻYCIA IZBY
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gata na okręgowy zjazd lekarzy w Białymstoku IX kadencji oraz  minimalnej 
i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, posiadających czynne 
prawo wyborcze. Przyjęto jednogłoście uchwałę intencyjną w sprawie za-
kupu działki budowlanej. Przyjęto uchwały w sprawie przyznania odprawy 
pośmiertnej (2), PWZ (8) oraz zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkur-
sowych (2). 

Janusz Zawistowski

Załącznik do uchwały Krajowej Komisji Wyborczej  z dnia 26 września 2020 r.

KALENDARZ 
WYBORÓW DELEGATÓW NA OKRĘGOWE ZJAZDY 

LEKARZY I KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
NA OKRES IX KADENCJI 

 
I. UTWORZENIE REJONÓW WYBORCZYCH 

do 28 lutego 2021 r.
•	 podjęcie	uchwały	przez	okręgową	radę	lekarską,	na	wniosek	okręgowej	

komisji wyborczej, w sprawie ustalenia:
- liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jedne-

go delegata (jednolitej dla wszystkich rejonów wyborczych), 
 - minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego. 

od 1 stycznia do  30 kwietnia 2021 r.
•	 okręgowa	komisja	wyborcza	ustala	rejony	wyborcze,	które	mogą	obej-

mować zakłady lecznicze, jednostki zasadniczego podziału terytorial-
nego kraju, grupy lekarzy, 

•	 okręgowa	 rada	 lekarska,	 na	 wniosek	 okręgowej	 komisji	 wyborczej,	
podejmuje uchwałę o utworzeniu rejonów wyborczych na okres  IX 
kadencji, 

•	 okręgowa	 komisja	wyborcza,	 na	 podstawie	w/w	 uchwały	 okręgowej	
rady lekarskiej, ustala imienne listy członków rejonów wyborczych 
oraz liczbę mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w 
danym rejonie. Uchwała okręgowej komisji wyborczej obejmuje człon-
ków okręgowej izby lekarskiej posiadających czynne prawo wyborcze 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., 

•	 okręgowa	komisja	wyborcza	publikuje	listy	członków	rejonów	wybor-
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czych na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej (BIP), udostęp-
nia je do wglądu w siedzibie okręgowej izby lekarskiej oraz informuje 
członków o wpisaniu na listę danego rejonu.

II. OSTATECZNE USTALENIE IMIENNEJ LISTY CZŁONKÓW 
REJONU WYBORCZEGO I LICZBY MANDATÓW NA OKRĘGOWY 
ZJAZD LEKARZY 

do 30 czerwca 2021 r. 
•	 okręgowa	 komisja	 wyborcza	 przyjmuje	 wnioski	 członków	 izby	 o	

umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego, 
•	 okręgowa	komisja	wyborcza	ustala	i	publikuje	ostateczne	listy	człon-

ków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów w każdym rejonie wy-
borczym na stronie internetowej izby oraz udostępnia do wglądu w 
siedzibie izby,

•	 okręgowa	rada	lekarska	w	oparciu	o	liczbę	mandatów	określoną	w	re-
jonach wyborczych podejmuje, na wniosek okręgowej komisji wybor-
czej, uchwałę o liczbie mandatów na okręgowy zjazd lekarzy IX  ka-
dencji nie mniejszej niż 80 i nie większej niż 400.

III. USTALENIE LISTY KANDYDATÓW W REJONACH WYBOR-
CZYCH 

do 31 sierpnia 2021 r. 
•	 okręgowa	komisja	wyborcza,	po	ustaleniu	ostatecznych	list	członków	

rejonów wyborczych bezzwłocznie ogłasza w biuletynie OIL oraz w 
BIP informację o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów 
w rejonach wyborczych, 

•	 zgłaszanie	 do	 okręgowej	 komisji	 wyborczej,	 przez	 członków	 rejonu,	
kandydatów na delegatów, 

•	 okręgowa	komisja	wyborcza	w	drodze	uchwały	sporządza	i	zamyka	li-
stę kandydatów w rejonie wyborczym. 

IV. GŁOSOWANIE W REJONACH WYBORCZYCH 

do  30 listopada 2021 r.
•	 powołanie	komisji	skrutacyjnych	przez	przewodniczącego	okręgowej	

komisji wyborczej, 
•	 ustalenie	przez	okręgową	komisję	wyborczą:	dnia,	miejsca	oraz	okresu	

głosowania, obejmującego od 1 do 12 godzin, w danym rejonie wybor-
czym,

•	 przekazanie	 członkowi	 rejonu	 wyborczego	 informacji	 o	 terminie,	
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miejscu i okresie głosowania i jednocześnie informacji o możliwości i 
trybie głosowania w drodze korespondencyjnej,

•	 przyjmowanie	przez	okręgową	komisję	wyborczą	głosów	oddawanych	
przez członków określonego rejonu wyborczego w drodze korespon-
dencyjnej, 

•	 przeprowadzenie	 głosowania	 osobistego	 (do	 urny),	 w	 określonym	
uprzednio terminie i miejscu oraz ustalenie wyników głosowania w 
danym rejonie przez komisję skrutacyjną powołaną przez przewodni-
czącego OKW.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW 

do 15 grudnia 2021 r.
•	 sprawdzenie	prawidłowości	przeprowadzenia	wyborów	przez	komisję	

wyborczą, 
•	 uchwała	okręgowej	komisji	wyborczej	w	 terminie	do	14	dni	od	daty	

przeprowadzenia ostatniego głosowania w rejonie wyborczym, po-
twierdzająca wyniki głosowania i wyborów delegatów na okręgowy 
zjazd lekarzy,

•	 opublikowanie	wyników	wyborów	na	stronie	internetowej	(na	podsta-
wie	w/w	uchwały	okręgowej	komisji	wyborczej).

VI. ROZPATRYWANIE PROTESTÓW

do 15 stycznia 2022 r. 
•	 w	przypadku	zgłoszenia	protestu	-	przyjmowanie	i	rozpatrywanie	pro-

testów od wyników wyborów w rejonach:
•	 protest	przeciwko	ważności	wyborów	zgłoszony	przez	członka	rejonu	

wyborczego – do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów,
•	 okręgowa	komisja	wyborcza	przekazuje	 protest	 okręgowemu	 sądowi	

lekarskiemu do 7 dni od dnia otrzymania protestu,
•	 okręgowy	 sąd	 lekarski	 rozpatruje	 protest	 i	 wydaje	 postanowienie	 w	

przedmiocie	ważności/nieważności	wyborów	do	14	dni	od	dnia	otrzy-
mania protestu,

•	 Obwieszczenie	o	wynikach	wyborów	publikowane	w	BIP	 izby	 lekar-
skiej oraz w biuletynie.

VII. KOLEJNE TURY WYBORÓW 

do 15 stycznia 2022 r.
•	 w	przypadku	liczby	wybranych	delegatów	na	okręgowy	zjazd	lekarzy	

mniejszej niż połowa liczby mandatów ustalonych uchwałą okręgowej 



Biuletyn OIL ROK XXXII, Nr 1(135) 2021 r.

– 15 –

rady lekarskiej, okręgowa komisja wyborcza organizuje i przeprowa-
dza kolejne wybory na wakujące mandaty w rejonach wyborczych, w 
których nie wybrano delegatów lub w których nie wszystkie mandaty 
zostały obsadzone albo na skutek postanowienia sądu o nieważności 
wyborów,

•	 w	przypadku	liczby	wybranych	delegatów	na	okręgowy	zjazd	lekarzy	
większej niż połowa liczby mandatów, w rejonie wyborczym w któ-
rym nie dokonano wyboru okręgowa komisja wyborcza  przeprowa-
dza ponowne wybory na pisemny wniosek co najmniej 20% ogólnej 
liczby członków rejonu wyborczego, złożony w terminie umożliwiają-
cym przeprowadzenie wyborów przed zjazdem zgodnie z przepisami 
uchwały, pod warunkiem równoczesnego zgłoszenia co najmniej jed-
nego kandydata,

•	 lista	kandydatów	jest	ponownie	ustalana	i	może	uwzględniać	nowych	
kandydatów,

•	 przeprowadzenie	głosowania	w	rejonach	wyborczych	przebiega	ana-
logicznie jak w pierwszej turze wyborów

•	 kolejne	tury	wyborów	przeprowadza	okręgowa	komisja	wyborcza	co	
najmniej do czasu obsadzenia połowy liczby mandatów delegatów na 
okręgowy zjazd lekarzy,

•	 w	przypadku	zgłoszenia	protestu	-	przyjmowanie	i	rozpatrywanie	pro-
testów od wyników wyborów w rejonach

•	 Obwieszczenie	o	wynikach	II	tury	wyborów	(i	ew.	kolejnych)	publiko-
wane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie.

ZWOŁANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY

do 31 marca 2022 r.
 zwołanie przez okręgową radę lekarską sprawozdawczo - wyborczych 

okręgowych zjazdów lekarzy (nie wcześniej niż 30 dni od dnia ogło-
szenia obwieszczenia o wynikach wyborów przeprowadzonych w 
ostatniej turze wyborów). 

•	 Obwieszczenie	o	wynikach	wyborów	delegatów	na	Krajowy	Zjazd	Le-
karzy. 

ZWOŁANIE KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

Od 15 maja do 31 maja 2022 r. zwołanie KZL 
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2020
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w liczbach 

1. Rejestr Lekarzy
Ogółem liczba lekarzy i lekarzy dentystów – 7057:
- lekarze – 5523,
- lekarze dentyści – 1505,
- z dwoma dyplomami – 29.

2. Wydane prawa wykonywania zawodu 
- lekarza i lekarza dentysty – 393.

3. Praktyki prywatne 
- w rejestrze figuruje 4278 praktyk prywatnych,
- wnioski o wpis do rejestru praktyk i zmiany we wpisie - 418.

4. Zaświadczenia związane z wyjazdem zagranicę – 18.

5. Szkolenie podyplomowe
- 149 lekarzy i lekarzy dentystów otrzymało stypendia szkoleniowe (400 zł),
- przeszkolono 179 stażystów w zakresie bioetyki, prawa medycznego  

i orzecznictwa.

6. Wydawnictwa
Wydano 5 numerów Biuletynu OIL (łącznie 222 strony) w formie papiero-
wej oraz w formie elektronicznej oraz 1 numer Zeszytów Historycznych (87 
stron).

7. Działalność socjalna
Udzielono 27 wsparć finansowych w tym 1 dla sportowca; 12 lekarzy sko-
rzystało z porad prawnych opłacanych przez izbę; wypłacono 30 odpraw po-
śmiertnych. 

8. Seniorzy
Odbyło się 15 spotkań „wtorkowych” Seniorów w tym dwie prezentacje „Fo-
tografie ludzi z różnych stron świata” oraz „Przez morza i oceany”. Zorga-
nizowano lub uczestniczono w 11 spotkaniach z Jubilatami kończącymi w 
2020 roku 90 lat. Zrealizowano jedno dofinansowanie do wyjazdu rehabili-
tacyjnego.

9. Młodzi Lekarze - spotkania nie odbywały się z powodu pandemii.

10. Komisja Stomatologiczna - odbyły się 2 szkolenia on-line.
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11. Komisja Bioetyczna
Rozpatrzono 23 wnioski na 8 posiedzeniach Komisji oraz 81 uzupełnień do 
wniosków.

12. Działalność kulturalna
Odbyły się 2 wernisaże (malarstwo) w Klubie Lekarza oraz 1 w Ośrodku 
Kopnferencyjno-Szkoleniowym w Turośni Kościelnej. 

13. Komisja Historyczna
- opracowano 5 biogramów wybitnych lekarzy oraz „pro memoria”, „wspo-
mnienia”, „pożegnanie” i „epitafia” pośmiertne 35 lekarzy.

14. Sport
- uczestniczono w 2 imprezach krajowych (Poznań);
- zdobyto 2 medale.

15. Ubezpieczenia lekarzy: 
- OC - 6658 - polisy indywidualne;
- ubezpieczenia na Życie - 456 polis;
- OC NZOZ-ów - 97 polisy.

16. Posiedzenia
- Okręgowy Zjazd Delegatów OIL - 1; 
- plenarne posiedzenia ORL - 3;
- posiedzenia Prezydium ORL - 19.

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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Informacja o Albumie Twórczości Malarskiej Lekarzy.
Zaproszenie do współpracy.

 W związku z przypadającym na rok 2021 Jubileuszem stulecia utwo-
rzenia Izb Lekarskich w Polsce, Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku za-
mierza przygotować specjalny, obszerny album zawierający twórczość malar-
ską i podobną, reprezentowaną przez środowisko lekarzy z naszego miasta i 
regionu. Celem tego przedsięwzięcia wydawniczego jest pokazanie możliwie 
dużej ilości prac, różnorodności stylów artystycznych i pro lu twórczości 
malarskiej i plastycznej lekarzy z Podlasia. Wszystkich Państwa, którzy jeste-
ście skupieni i zarejestrowani w OIL w Białymstoku i od dawna zajmujecie 
się malarstwem, rysunkiem i gra ką, zapraszamy do udziału i wysyłania fo-
togra woich obrazów.
 
 Uprzejmie prosimy o możliwie szybkie wysyłanie zgłoszeń oraz załą-
czenie w korespondencji:
 1. Krótkiej noty biogra nej obejmującej, oprócz podstawowych 
informacji personalnych i zawodowych, przede wszystkim zwięzły opis twór-
czości i stylu artystycznego, a także kilku najistotniejszych dokonań (wysta-
wy, aukcje, kolekcje) i jednej fotogra autora/autorki. 
 2. Zdjęć prac w plikach jpg (wskazana dobra jakość techniczna) w 
liczbie nie przekraczającej 20 sztuk.

KOMUNIKATY I INFORMACJE

Obraz autorstwa dr Teresy Biedzińskiej – malwy
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 3. Zwracamy się również do rodzin i bliskich artystów już nieżyją-
cych o przekazywanie dzieł z możliwością włączenia ich reprodukcji do albu-
mu.
 Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 30 marca 2021 na jeden z poniż-
szych adresów e-mail członków Komisji Kultury OIL w Białymstoku:

pecuszok@o2.pl  lub  telefon 509698874  – Dr Paweł Pecuszok
madaman@wp.pl  lub telefon 694293279 – Dr Anna Jakubowska 

OIL w Białymstoku

Skład Zespołu Redakcyjnego Albumu:
Przewodniczący: Paweł Pecuszok
Członkowie: Elżbieta Gibulska, Krzysztof Koniczek, Jerzy Konstantynowicz, 
Tomasz Kukawski, Anna Naliwajko-Jakubowska, Janusz Zawistowski.

•

Informacja ORL w Warszawie
o konkursie fotograficznym

 Komisja Kultury  Okręgowej Rady  Lekarskiej w Warszawie organi-
zuje Konkurs fotograficzny dla lekarzy i lekarzy dentystów pt. „Praca lekarza 
w czasie pandemii”. Konkurs jest otwarty i ma zasięg ogólnopolski. 

Zasady uczestnictwa
1. Komisja organizuje konkurs „Praca lekarza w czasie pandemii”.
2. Konkurs polega na wykonaniu  fotografii przedstawiającej lekarza w cza-

sie pracy w okresie pandemii.  
3. Fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: komisjakul-

tury@oilwaw.org.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny – „Praca Leka-
rza w czasie pandemii” do dnia  31 marca 2021 do godziny 23:59.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną fotografię.
5. Komisja rozstrzygnie konkurs do dnia 31 maja 2021 roku i spośród 

wysłanych fotografii wyłoni trzy najlepsze i przyzna stosowne nagrody za 
pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

6. Nagrody w konkursie przyznaje Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Warszawie.

7. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Warszawie, na FB oraz w Pulsie.
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8. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu fotogra-
ficznego w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Orga-
nizatora, a w szczególności gdy w terminie  nie wpłynęło żadne zdjęcie 
konkursowe.

9. Przesłanie fotografii konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zasad 
konkursu.

10. Prawa autorskie oraz dane osobowe:

•	 Uczestnicy	 konkursu	 prześlą	 zdjęcia,	 które	 nie	 naruszają	majątko-
wych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz jest całkowicie orygi-
nalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła.
•	 Zgodnie	 z	 art.	 6	 ust.1	 lit.	 a	 ogólnego	 rozporządzenia	 o	 ochronie	
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L119.1), uczestnik 
konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w celu realizacji konkursu, w celu 
przekazania nagrody lub upominków, informacji o rozstrzygnięciu konkursu 
oraz publikacji imienia i nazwiska na fanpage oraz stronie www Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Warszawie.
•	 Administratorem	danych	osobowych	jest	Okręgowa	Izba	Lekarska	w	
Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza. Dane przekazywane przez uczestni-
ków będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora w celu realizacji Kon-
kursu, w celu przekazania nagrody lub upominków i informacji o rozstrzyg-
nięciu Konkursu. Dane będą przechowywane przez okres 3 lat, w związku z 
możliwymi roszczeniami w sprawach o naruszenie praw autorskich.
•	 Uczestnik	posiada	prawo	do	żądania	od	Administratora	dostępu	do	
swoich danych osobowych, oraz w każdym czasie ich sprostowania, usunię-
cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeci-
wu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem 
adresu email iod@oilwaw.org.pl .
•	 Uczestnik	Konkursu	wysyłając	zdjęcie	wyraża	zgodę	na	jej	publikację	
oraz wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska bez odrębnego 
wynagrodzenia.
•	 Głównym	celem	publikacji	jest	zaprezentowanie	zdjęć	Internautom,	
którzy odwiedzają fanpage oraz stronę www OIL w Warszawie.

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dodatkowe informacje 
na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: komisjakultury@oil-
waw.org.pl

Przewodnicząca Komisji Kultury
Bożena Hoffman
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OTWÓRZ SIĘ NA NAUKĘ

Powstający w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku partner-
ski projekt Polskiej Platformy Medycznej (ppm.edu.pl) zbliża się do �nału. 
Działa już jego odsłona w wersji dla UMB (ppm.umb.edu.pl). 

Polska Platforma Medyczna jest jednym miejscem w internecie, które skupi 
w sobie cały dorobek naukowy uczelni, które je tworzą (siedem uniwersyte-
tów medycznych: we Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Katowi-
cach, Szczecinie i Gdańsku oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi). Znajdą 
się tam pełne teksty artykułów naukowych, rozdziałów książek, monogra�i, 
doktoratów czy nawet dane badawcze. Dodatkowo można będzie tam odna-
leźć wspieraną przez sztuczną inteligencję bazę ekspertów z zakresu medy-
cyny, farmacji, nauk o zdrowiu, stomatologii, BHP, ergonomii oraz ochrony 
zdrowia. Wszystko bezpłatnie, w otwartym dostępie i online (24/7). 
Warto wiedzieć, że teksty naukowe publikowane są w standardzie WCAG 
(są dostosowane dla potrzeb osób słabowidzących) oraz spełniają zasady ot-
wartości nauki na unikalnym poziomie 5 gwiazdek (publikowane dane są 
powiązane z innymi, tak by zapewnić kontekst informacji). Założenia PPM 
realizują ustawowy obowiązek o otwartym dostępnie do nauki. 
- Do tej pory w taki sposób nikt nie prezentował nauki i osiągnięć naukowych. 
Duży nacisk położyliśmy na sposób prezentacji tych danych, tak by możliwie 
wszystko było dostępne na jednej stronie. Zależy nam na tym, by Platforma 
stała się miejscem do poznawania najnowszych informacji naukowych, na-
wiązywania kontaktów, a przez to była przyczynkiem do wzrostu innowacyj-
ności nauki– tłumaczy Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, dyrektor Biblioteki 
UMB i jedna z pomysłodawczyń powstania platformy.
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Jak dodaje dyrektor Dąbrowska-Charytoniuk PPM jest narzędziem do walki 
z plagą szerzących się obecnie w internecie nieprawdziwych informacji, czy 
różnych teorii spiskowych: - Dajemy użytkownikowi dostęp do całego tekstu 
naukowego. On sam może wyciągnąć z niego wnioski, czy samodzielnie zwe-
ryfikować publikowane przez innych dane. To wszystko już jest na wyciągnię-
cie ręki. 
Bardzo ciekawym modułem PPM są profile naukowców. Zawierają one in-
formacje o ich publikacjach, osiągnieciach (nagrody, wyróżnienia), ale też o 
udziale w projektach naukowych, promotorstwach czy zdobytych patentach. 
Naukowiec może w nim na bieżąco przeglądać efekty swojej pracy, czyli np. 
wskaźniki Impact Factor, punktację MNiSW, h-index, czy cytowania. Dzięki 
temu uczony przygotowując swój np. wniosek grantowy, czy inną aplikację 
na potrzeby konkursu, wszystkie dane ma na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo 
będzie mógł przygotowywać sprawozdawczość z działalności naukowej, m.in. 
tworzyć raporty udziałów jednostkowych (sloty), składać tzw. oświadczenia 
3, czy opracowywać raporty dorobku do ORCID (lub inne zestawienia). 
- Obecnie portal jest stale uzupełniany nowymi danymi, tak więc z każdą 
chwilą staje się co raz bogatszy w treści –tłumaczy dyrektor Dąbrowska-Cha-
rytoniuk.

Całość opracowana jest w języku polskim i angielskim. PPM jest zarejestro-
wany w organizacji EuroCRIS, co dodatkowo zwiększa jego globalny zasięg. 
Prace nad PPM rozpoczęły się w 2016 roku. Projekt ten wtedy został uznany 
za najlepszy w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. 

PPM to wynik projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania 
wiedzą i potencjałem badawczym” realizowanego w oparciu o umowę nr 
POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 
2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Pod-
działanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze 
źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Jest to projekt partnerski, realizowany przez siedem uniwersytetów 
medycznych: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider 
projektu), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Me-
dyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uni-
wersytet Medyczny oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w 
Łodzi.

Wojciech Więcko, 
Biblioteka UMB
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PODARUJMY CHORYM 1% NASZEGO PODATKU

 Corocznie przypominamy Koleżankom i Kolegom o możliwo-
ści przekazania 1% podatku na wybrany przez nas cel. Podajemy na-
szym zdaniem szczególnie ważne numery KRS:
 – Białostockie Hospicjum dla Dzieci – „Fundacja Pomóż im” 
  KRS  0000288520

 –Hospicjum dla Dorosłych – „Dom Opatrzności Bożej”
  KRS 00000 57571

*

 W tym roku apel do lekarzy naszej Izby wystosował również 
prof. dr hab. Wojciech Sobaniec, prosząc o wsparcie �nansowe dla 
ciężko chorego naszego Kolegi, którego leczenie i późniejsza rehabi-
litacja wymagają wyjątkowo dużych środków �nansowych. Jednym z 
motywów wystąpienia Pana Profesora jest wspólna z chorym tradycja 
harcerska działania w „Błękitnej Dziewiątce” – 9 Białostockiej Druży-
nie Harcerzy, której harcmistrzem i drużynowym był przez lata prof. 
Wojciech Sobaniec.
 Przyłączając się do apelu podajemy numery KRS-u i konta 
Fundacji:
 – KRS 0000 382 243;
 – Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek 
Nieba”, Santander Bank 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 (tytułem  
„2800 pomoc dla Marka Kuleszy”).

Redakcja

PRACA

 Wynajmę gabinety lekar-
skie w nowej kamienicy, w cen-
trum Suwałk na ul. Muzycznej 12. 
Oferuję dwie formy najmu: czynsz 
miesięczny lub stawka godzinowa. 
Kontakt tel. 605-298-081.

Krzysztof Bziom
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MUSIMY PŁACIĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
- DURA LEX, SED LEX

Od redakcji: Publikujemy list Kolegi Lecha Chatkowskiego, członka Naczelne-
go Sądu Lekarskiego, który wypowiada się w sprawie obowiązku 
płacenia składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego. 
Mamy nadzieję, że ta wyważona i mądra wypowiedź będzie ar-
gumentem kończącym jakiekolwiek wątpliwości.

W numerze 4(133), 2020 r. Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Bia-
łymstoku wydrukowano uchwałę nr 248/2020/VIII z dnia 16 września 2020 
r. w sprawie windykacji należnych składek członkowskich, powołując się na 
artykuły Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL), ustawy o izbach lekarskich 
(u.i.l) oraz obowiązującą uchwałę NRL.

Słowo windykacja, ma starą tradycję prawniczą i oznacza dochodzenie 
do odzyskania utraconej własności lub prawa do czegoś za pomocą wszelkich 
metod prawnych. Obowiązek płacenia składek od momentu reaktywowania 
Izb Lekarskich był przyczyną niechęci wielu lekarzy do instytucji samorządu 
lekarskiego. Narzucenie „haraczu” traktowano jako zamach na prawa wolno-
ści obywatelskiej, bezprawie, naruszanie wolności prawa wykonywania zawo-
du. Dowodem są liczne wyroki Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego i Sądów 
Administracyjnych przed którymi niektórzy lekarze próbowali dowodzić 
bezprawności obligatoryjnej przynależności do samorządu i konieczności 
płacenia składek. Dla jasności sprawy, obowiązek płacenie składek expresis 
verbis nie jest jednoznacznie nałożony w obowiązujących przepisach. Wy-
raz- składka - występuje w art. 25, 114 i 116 u.i.l, ale nie ma tam wyraźnej 
dyspozycji o konieczności płacenia składek. Ważne zdanie pierwsze(z.p) art. 
59 KEL mówi: lekarze powinni solidarnie wspierać działalność samorządu, 
którego zadaniem jest zapewnienie należnej pozycji w społeczeństwie. To 
zdanie oraz art. 6 i 8 u.i.l stanowią wykładnię prawną dla obowiązku płace-
nia comiesięcznych składek. Sentencja jednego z wyroków mówi ,, przyna-
leżność lekarza zamierzającego wykonywać zawód, któremu ORL przyznała 
prawo wykonywania zawodu, do samorządu zawodowego jest obligatoryjna 
(art. 6 u.i.l.). Z przynależności do samorządu zawodowego wynikają prawa i 
obowiązki jego członków; jednym z takich obowiązków jest opłacanie składki 
członkowskiej, wynikający z art.8 ust.3 u.i.l. Każdy lekarz występujący o wpis 
na listę do rejestru OIL o tym obowiązku jest informowany i się podpisuje. 
Dlaczego lekarze decydują się na niepłacenie składek i liczne procesy sądowe 
pozostaje nie do końca jasne. Jedną z przyczyn jest na pewno nasza cecha na-
rodowa, że jeżeli coś musimy, to rodzi się natychmiastowy opór, że nikt nam 
niczego nie może narzucić. Natomiast powiedzenie, że ignorantia iuris nocet 

 
.
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jest ciągle aktualne. Od dawna wiadomo, że zmiany legislacyjne oraz stały 
rozwój nauk medycznych wymagają stałej reakcji na otoczenie prawne leka-
rza. Wskazówką dla lekarzy powinny być orzeczenia sądów lekarskich, gdyż 
niezwykle bogate w różnorodne stany faktyczne sprzyjają nie tylko edukacji 
prawnej, ale przede wszystkim medycznej. Autentyczne  przykłady najlepiej 
kształtują postawę lekarza.

W dniu 27 października 2020 r. Izba Karna Sądu Najwyższego w spra-
wie o sygn. I KK 93/19 wydała prawomocny wyrok. Sprawa dotyczyła dr med. 
Haliny R-H, która w latach 2008-2017 nie płaciła składek członkowskich. 
Okręgowy Sąd Lekarski uznał winę lekarki i nałożył karę w postaci wpłacenia 
7000 zł na cele społeczne. Naczelny Sąd Lekarski utrzymał w mocy postano-
wienie Sądu I instancji. Kasację od tego wyroku złożył obrońca obwinionej, 
który zarzucił nierzetelność kontroli odwoławczej NSL poprzez błędne usta-
lenie stanu faktycznego oraz nie wziął pod uwagę, że obwiniona nie miała 
świadomości, iż podlega obowiązkowi płacenia składek -sic!. Kasacja okazała 
się oczywiście bezzasadna. Sąd Najwyższy orzekł, ,,zawinione zaniechanie 
przez lekarza, członka izby lekarskiej, płacenia składek na rzecz tego sa-
morządu stanowi czyn sprzeczny z zasadami etyki lekarskiej, co w kon-
sekwencji wypełnia znamiona ,,przewinienia zawodowego” i za to musi 
ponieść karę i nakazał przekazanie 7000 zł na cel społeczny. Orzeczenie 
to wpisuje się w linię orzeczniczą ukształtowaną przez wcześniejsze judykaty 
odnoszące się do niepłacenia składek przez lekarzy na rzecz samorządu za-
wodowego. (Postanowienie SN z 2016 r SDI 71/15). Kodeks Etyki Lekarskiej 
jest aktem wydanym w określonym przez ustawę trybie przez organ ustawo-
wo uprawniony, a zatem posiada odpowiedni status prawny. W tej sytuacji 
fakt związania jego normami lekarzy oraz fakt odpowiedzialności za-
wodowej za naruszenie tych norm nie może budzić wątpliwości. Przyna-
leżność do samorządu lekarskiego jest obowiązkowa, co wynika wprost z art. 
6 ust.1 u.i.l, stanowiącego, iż przyznanie lekarzowi przez ORL prawa wyko-
nywania zawodu oznacza automatycznie wpisanie na listę członków tej izby. 
Art. 8 u.i.l mówi o powinnościach lekarza, w tym stosowania się do uchwał 
organów izb lekarskich. Uchwała NRL w sprawie wysokości składki została 
podjęta w ramach upoważnienia ustawowego i dotyczy spraw samorządu le-
karskiego, to zawinione zaniechanie przez lekarza - członka izby lekarskiej 
- płacenia składek stanowi czyn sprzeczny z zasadami etyki lekarskiej, co wy-
pełnia znamiona „przewinienia zawodowego”. Poza przedmiotem sporu jest 
fakt, że niepłacenie składek jest „przewinieniem zawodowym” zrównanym z 
innymi czynami związanymi z naruszaniem zasad etyki lekarskiej w trakcie 
działalności lekarskiej, np. błędu w sztuce. Dura lex sed lex dotyczy też leka-
rzy emerytów, którzy zakończyli praktykę i zapomnieli powiadomić o tym 
izby. Ale quaestio fit de legibus, non de personis - rzecz w tym jakie są przepisy, 
a nie tym, kim są osoby.

Lech Chatkowski
członek Naczelnego Sądu Lekarskiego
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Salon Muz

Janina Czerniakiewicz-Bolińska
Redakcja: Jerzy Gwoździej
Słowo wstępne: Teresa Zaniewska

Wydawnictwo BUK, Białystok 2020, album, stron 
87, bardzo liczne zdjęcia. ISBN 978-83-66465-13-8

Pojęcie i znaczenie „Salonów Muz” w ciekawej przedmowie omawia 
profesor Teresa Zaniewska, uczestniczka salonowych wydarzeń, których po-
mysłodawcą była dr n. med. Janina Czerniakiewicz-Bolińska, białostocka 
dermatolog i niespokojny duch w sferze działań intelektualnych. Pani Doktor 
stworzyła w Białymstoku Salon Muz – miejsce gromadzące entuzjastów lite-
ratury i sztuki, którzy mogą tu w swobodnej dyskusji oderwać się od codzien-
nej rzeczywistości. Salon mieści się w prywatnym mieszkaniu jego inicjator-
ki, zaś przedstawiany album stanowi kronikę 42 salonowych spotkań.

Poza obszerną dokumentacją fotogra�czną, ich opis jest bardzo róż-
norodny, od gazetowych notatek, po sympatyczne, często re�eksyjne komen-
tarze. Bohaterowie spotkań reprezentują przeróżne zawody, łącznikiem są 
zainteresowania artystyczne, kulturalne, literackie. Wśród nich lekarzy jest 
niewielu – oczywiście zawsze na posterunku znajduje się Gospodyni Salo-
nu oraz zawsze literacko niezawodni Katarzyna i Jerzy Samusikowie. Trochę 
szkoda, bo w medycznym środowisku jest wielu lekarzy piszących, malują-
cych, rzeźbiących, bądź śpiewających; o nich piszemy w Biuletynie.

Album będzie niezwykle cenną pamiątką dla uczestników Salonu a jest 
także ważnym dokumentem białostockich spotkań intelektualnych miłośni-
ków sztuk.

Jan Stasiewicz

KSIĄŻKI
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Dwory Polski północno-wschodniej

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Wyd. Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2021, 
stron tekstu 304, kolorowe fotogra�e 32 
strony, oprawa twarda,
ISBN 978-83-64505-920-8

 Niezawodni autorzy, Katarzyna i Jerzy Samusikowie przekazują nam 
kolejną książkę, piękną i o bogatej treści, którą zatytułowano „Dwory Polski 
północno-wschodniej”. Można ją uznać za poszerzenie oraz podsumowanie 
serii poprzednich albumów poświęconych przeszłości i teraźniejszości dwo-
rów szlacheckich tej części Polski. Obecna publikacja składa się z pięciu czę-
ści nazwanych: Polska północna, Ziemia łomżyńska, Suwalszczyzna, Mazury, 
Podlasie południowe. Ten geogra�czny podział ma charakter umowny, obej-
muje tereny kilku województw.
 Imponująca jest zawartość dzieła; na ponad 300 stronach autorzy 
opisali 126 dworów, ilustrując je ok. 400 czarno-białymi fotogra�ami i dodat-
kowo siedemdziesięciu kolorowymi. Ciekawym pomysłem jest mapa umiesz-
czona na drugiej i trzeciej stronie twardej okładki z zaznaczonymi dworami. 
Będzie ona przydatna turystom, bowiem omawiana książka może służyć jako 
wyśmienity przewodnik historyczny. Patrząc na mapę uświadamiamy sobie, 
że w ramach jednodniowych wycieczek z Białegostoku mamy wielki wybór 
unikalnych obiektów wartych zwiedzenia.
 Treść historyczna, jak zawsze w książkach Państwa Samusików, jest 
nie tylko bogata, ale przede wszystkim przystępnie i ciekawie przedstawiona. 
Stanowi o dużej wartości książki. Książka zapisuje też aktualny stan szczęśli-
wie przetrwałego w tym zakresie dziedzictwa materialnego, chociaż niektóre 
re�eksje mogą być smutne.
 Namawiam do jak najszybszego zdobycia tej naprawdę wartościowej 
książki.

Jan Stasiewicz
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Bojarskie wspomnienia

Zbigniew Tomasz Klimaszewski

Wydawca: Stowarzyszenie „Nasze Bojary”; 
realizacja: Agencja Wydawnicza EkoPress, 
Białystok 2020, stron 271, oprawa twarda.
ISBN 978-83-955552-5-1

 W 2017 roku, w 117 numerze Biuletynu OIL, pisaliśmy o dwóch 
książkach doktora Zbigniewa T. Klimaszewskiego, politologa, poświęconych 
mieszkańcom białostockich Bojar („Zapomniani bohaterowie białostockich 
Bojar” oraz „Niezłomni białostoczanie. Losy mieszkańców Bojar”). Obecnie, 
niestrudzony badacz Bojar i największy patriota tej pięknej dzielnicy Białe-
gostoku, oddał nam trzecią książkę – „Bojarskie wspomnienia”. Narodziła się 
więc bojarska trylogia.
 Pięknie i bardzo starannie wydana książka z fotogra�ami często o hi-
storycznej wartości, opiera się głównie na niezliczonych rozmowach, wywia-
dach, prywatnych zapiskach i wypowiedziach mieszkańców Bojar ostatnich 
prawie stu lat. Powstał dokument o niewątpliwej wartości. Stanowiący zapis 
wspomnień osób, które w większości nas teraz żegnają.
 Medycy ze szczególnym zainteresowaniem przeczytają rozdział 
czwarty, w którym autor obszernie przedstawia dwie ważne postacie spośród 
mieszkańców Bojar – kończącego tu swoją odyseję życiową profesora Julia-
na Juliusza Szymańskiego, słynnego okulistę i polityka o międzynarodowym 
wymiarze, oraz jego siostrzenicę doktor Irenę Ambroszkiewicz-Pawlikowską, 
która przez ponad pół wieku mieszkała i pracowała na Bojarach. Ich biogra-
my, obojga wybitnych lekarzy, warto zapamietać.
 Samorząd lekarski cieszy się, że autor książki przy tych opracowa-
niach korzystał z publikacji izby lekarskiej (Zeszytów Historycznych OIL). 
Stale też przypominamy, że nasza izbowa siedziba mieści się na obrzeżach 
białostockich Bojar, stąd też ich historia staje się tym bardziej dla nas intere-
sująca.

Jan Stasiewicz
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Ich pamięci...
Ich pamięci ... Straty osobowe lekarzy
na kresach Rzeczypospolitej w latach drugiej 
wojny światowej. ANEKS

Józef Krętowski

Wyd. Skryba, Białystok 2021, stron 80, okładka 
miękka.

ISBN 978-83-950874-3-1.

 W 122 numerze (2018) Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Białymstoku pisaliśmy o książce „Ich pamięci ... Straty osobowe lekarzy na 
Kresach Rzeczypospolitej w latach drugiej wojny światowej”, której autorem 
był dr n. med. Józef Krętowski. Publikacje współredagowali Agnieszka Bo-
rzuchowska, Magdalena Grassmann (Muskała), Romuald Krętowski, Marek 
Kietliński i Bogusław Kosel. Podstawową częścią książki był wykaz 2766 leka-
rzy z Kresów Wschodnich, którzy zginęli lub zaginęli podczas drugiej wojny 
światowej. Ponieważ w zbiorach dr Józefa Krętowskiego w dalszych latach  
stale zwiększała się ta lista, w kilku następnych Biuletynach drukowaliśmy 
krótkie aneksy z nowymi nazwiskami.
 Obecna książka jest obszernym ANEKSEM zawierającym dalszą 
znaczną liczbą odszukanych lekarzy – o�ar wojny – przekraczającą kolejny 
tysiąc. O każdym z nich, podano zwięzłą informację biogra�czną. W książce 
opisano niezwykle ciekawą postać lekarza i księdza dr. Henryka Mosinga, 
związanego z Instytutem Badań nad Tyfusem Plamistym prof. Rudolfa Wei-
gla we Lwowie, zamieszczono też imienną listę wszystkich pracowników i 
współpracowników tego Instytutu.
 Przedstawiona publikacja jest cennym uzupełnieniem pierwszego 
wydania książki, jak też świadectwem wielkiego zaangażowania autora w 
ideę zachowania pamięci o lekarzach związanych z Kresami Wschodnimi, 
których straciliśmy podczas wojny. 

Jan Stasiewicz
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Doktor Krystyna Karczewska-Walicka
1939 - 2020

Urodziła się 10 listopada 1939 roku w Białymstoku, gdzie ukończyła 
szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.

 W 1956 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku, które ukończyła w 1963 roku, uzyskując dyplom 
lekarza. Po odbyciu dwuletniego stażu Krystyna już z mężem Krzysztofem, 
też absolwentem AMB przyjechała do Suwałk w rodzinne strony męża. Miej-
scem ich pierwszej pracy był Ośrodek Zdrowia w Filipowie, który oboje 
prowadzili do 1967 roku. Waliccy zaskarbili tam wielką sympatię i szacunek 
miejscowej ludności, a sentyment do Filipowa i jego okolic pozostał w nich 
na zawsze. Tam bowiem przez wiele lat spędzali wszystkie wolne chwile w 
domku nad pięknym jeziorem Rospuda.
 W 1971 roku Krystyna uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z pe-
diatrii. Od 1968 do 1977 roku pracowała w Szpitalu Powiatowym w Suwał-
kach na Oddziale Dziecięcym, potocznie zwanym Oddziałem H-14 (jako po-
zostałość po epidemii Heinego Medina, która przeszła przez Polskę w latach 
pięćdziesiątych dwudziestego wieku). W 1977 roku doktor Walicka rozpo-
częła pracę w lecznictwie otwartym i jako lekarz pediatra pracowała w przy-
chodniach do emerytury.
 Dr Walicka była lubiana przez dzieci, oraz ceniona i szanowana przez 
ich rodziców, głównie za swoje bardzo konkretne i rzeczowe porady. Jako le-
karz rejonowy sprawowała też opiekę medyczną nad Szkołą Podstawową Nr 
6 w Suwałkach. W związku z tym do dziś jest wspominana z sympatią przez 
uczniów i nauczycieli.

P O Ż E G N A N I E
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Krystyna i Krzysztof Wa-
liccy mieli troje dzieci i sześcioro 
wnuków. Najstarszy syn Wojciech, 
z zawodu inżynier osiedlił się nad 
ulubionym jeziorem rodziców, 
gdzie prowadzi ekologiczną agrotu-
rystykę. Córka Kasia jest znanym z 
�lmów kostiumologiem. Mieszka w 
Stanach Zjednoczonych. Najmłod-
sza zaś Agnieszka jest lekarzem an-
estezjologiem jak jej Tata Krzysztof 
i pracuje na Oddziale Intensywnej 
Terapii w suwalskim szpitalu. Jej 
mąż Zdzisław jest ordynatorem od-
działu chirurgii, a córka ich Ania 
rozpoczęła staż. Tak więc Krysty-
na i Krzysztof zostawili godnych 
następców do pracy w suwalskiej 
służbie zdrowia.

Krystyna była wspaniałą ko-
leżanką umiejącą zawsze udzielić 
dobrej, rzeczowej rady w sprawach 
życiowych. Była bardzo konkretna. 
Dużo czytała, co sprawiało jej wiel-
ką przyjemność.

Muszę wspomnieć też o jej 
pasji, którą były wszelkie roboty 
ręczne. Spod jej rąk wychodziły 
przepiękne swetry, kamizelki, a tak-
że ubiory. Zawsze zazdrościłyśmy 

jej świetnego pomysłu i wykonania. Miała swój niepowtarzalny styl, gust i 
elegancję.
 I taką Ją zapamiętamy.
 Żegnaj Krysiu.
 
 Zmarła 5 listopada 2020 roku. Pochowana została obok męża Krzysz-
tofa na suwalskim cmentarzu. Z żalem żegnana przez Rodzinę i grono przyja-
ciół.

  Grażyna Stepczenko-Podziewska
 

Krystyna Walicka z mamą Walentyną Karczewską, 
córką Katarzyną Maimone i wnuczką Lilly

Jezioro Rospuda - wakacje w gronie rodziny  
i przyjaciół, początek lat 70-tych
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Marek Cylwik
1957 - 2021

Urodził się 23 lipca 1957 roku w Piszu.
W 1982 roku ukończył Wydział Lekarski Aka-

demii Medycznej w Białymstoku. Całe swoje życie 
zawodowe związał ze Szpitalem Wojewódzkim im. J. 
Śniadeckiego w Białymstoku, gdzie zatrudniony był 
od 1982 roku na Oddziale Kardiologii. W 1990 roku 
uzyskał specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób 
wewnętrznych, zaś wiosną 2006 roku zdobył specja-
lizację z zakresu kardiologii. W 2007 roku objął funk-
cję zastępcy Ordynatora Oddziału Kardiologii, zaś w 

2012 roku został lekarzem kierującym Oddziałem Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego. W styczniu 2018 roku podjął się pełnienia funkcji Lekarza 
Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynolo-
gii i Reumatologii.

Przez trzy ostatnie lata mieliśmy szczęście pracować razem. To krótko, 
stanowczo za krótko. Jednak nawet w tym krótkim czasie nasz Ordynator 
dał się poznać jako człowiek otwarty, pogodny, towarzyski, ale i wymagający. 
Dbał o swój Oddział, niezwykłą troską otaczał chorych oraz personel. Wspie-

-
cji. Był ceniony i szanowany przez pacjentów.

Syn Michał poszedł w ślady ojca i także jest lekarzem.
W czasie nieformalnych spotkań słynął z opowiadania ciekawych 

anegdot z życia zawodowego i nie tylko. W wolnym czasie rozwijał swoje 
pasje. Był doskonałym kucharzem, kochał góry. Każdego roku część urlopu 
zimowego spędzał na narciarskich stokach. Kolejną wielką pasją było łowie-
ctwo. W 1994 roku zdobył uprawnienia łowieckie, a w styczniu 1998 roku 
wstąpił do Koła „Głuszec”.

Odszedł od nas pokonany przez koronawirusa w dniu 7 stycznia 2021 
roku. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Bia-
łymstoku. Żegnała go rodzina i wielu przyjaciół. Podczas drogi do Krainy 
Wiecznych Łowów towarzyszył mu dźwięk myśliwskiej trąbki.

Żegnamy naszego Ordynatora, Wspaniałego Lekarza i Przyjaciela.
Pozostanie za zawsze w naszej pamięci!.

Współpracownicy z Oddziału Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

PRO  MEMORIA
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Danuta Filipowska
1934 - 2021

W styczniu 2021 roku z wielkim żalem i smut-
kiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej starszej 
koleżanki, kierownika specjalizacji, wieloletniego or-
dynatora Oddziału Ginekologii Onkologicznej i na-
szego Dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego 
Centrum Onkologii. Wspaniałego człowieka i lekarza 
humanistę.

Dr Filipowska z domu Dybacka urodziła sie w Białymstoku 30 lipca 
1934 roku w rodzinie rzemieślniczej (ojciec posiadał zakład krawiecki; matka 
- prowadziła dom). Jako rodowita białostoczanka naukę pobierała w Białym-
stoku – najpierw w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ulicy Wiatrakowej. Potem 
w Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 przy ulicy Kościelnej (obecnie 
Liceum Nr 6), do którego uczęszczała w latach 1948 - 1952.

W 1952 roku zdała egzamin wstępny do Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku, jednak z powodu niewłaściwego pochodzenia społecznego nie 
została przyjęta. Rok później po ponownie zdanym egzaminie wstępnym zo-
stała przyjęta na Wydział Lekarski AMB. Dyplom lekarza uzyskała w 1958 
roku.

Po odbyciu stażu podyplomowego w 1961 roku rozpoczęła pracę za-
wodową w nowoutworzonym Ośrodku Onkologicznym przy Szpitalu Gine-
kologiczno-Położniczym w Białymstoku, którą kontynuowała nieprzerwanie 
do chwili przejścia na emeryturę w 1996 roku. Na przestrzeni lat zdobyła 

-
ctwa i chorób kobiecych oraz II stopień specjalizacji z zakresu onkologii. W 
1974 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych po obronie rozprawy 
doktorskiej pt. „Epidemiologia raka narządu rodnego kobiety w regionie Pol-
ski północno-wschodniej” (promotor - prof. dr hab. Wanda Kazanowska).

W przebiegu swojej 38-letniej pracy lekarza pełniła wszystkie możli-
we funkcje zawodowe: poczynając od asystenta, starszego asystenta, poprzez 
ordynatora Oddziału Ginekologii Onkologicznej w latach 1972-1976 i 1979-
1996, kierownika Zakładu Brachyterapii w latach 1976-1979, dyrektora do 
spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii oraz konsultanta w 
dziedzinie onkologii w latach siedemdzisiątych w województwie podlaskim. 
Przez cały okres pracy w lecznictwie zamkniętym pracowała nieprzerwanie w 
Poradni Ginekologii Onkologicznej, którą prowadziła jednoosobowo. Przez 
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szereg lat pełniła funkcję przewodniczącej Białostockiego Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Onkologicznego. Była jednym z twórców białostockiej on-
kologii, a szczególnie ginekologii onkologicznej i brachyterapii na Podlasiu.

Dr Danuta Filipowska była kobietą niezwykłą, o błyskotliwej inteligen-
cji, bardzo wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka, empatyczną – za co ko-
chali ją pacjenci. Była też kobietą elegancką, zadbaną (zawsze w kapeluszu), 
pogodną, wesołą, dowcipną i towarzyską – za to kochali ją pracownicy. W 
oddziale który prowadziła panowała atmosfera prawdziwie rodzinna. Gra-
nicę między życiem zawodowym a życiem prywatnym zacierały się. Doktor 
Danuta Filipowska patronowała nam, swoim licznym specjalistom, nie tylko 
w zdobywaniu wiedzy i praktyki medycznej, ale także jeśli była taka potrze-
ba, otaczała nas opieką pozazawodową – zawsze gotowa spieszyć z pomocą, 
nigdy nie była obojętna na cudze nieszczęście.

W życiu prywatnym była wspaniałą żoną kolegi z roku – Macieja 
Filipowskiego (laryngologa) oraz troskliwą matką dwóch synów: Roberta 
– prawnika, Tomasza – radioterapeuty, onkologa oraz babcią zakochaną w 
dwójce swych wnuków a ostatnio dumną prababcią. Uwielbiała muzykę. Re-
gularnie co tydzień była obecna na koncertach w Filharmonii Białostockiej. 
Ogromną radość znajdowała w obcowaniu z naturą w swoim „domu na wsi”, 
pełnego kwiatów oraz dźwięcznego szczekania psów (licznych, którymi się 
opiekowała).

Zmarła 4 stycznia 2021 roku. Została pochowana w grobie rodzinnym 
ze swoją mamą, obok męża, na cmentarzu Wszystkich Świętych (dawniej Św. 
Rocha) w Białymstoku.

„Szefowo”, Kolorowy Ptaku i Dobry Duchu białostockiej onkologii 
mojego pokolenia, będzie nam Ciebie brakowało. 

Pozostaniesz w naszej pamięci.

Bibianna Morelowska-Topczewska
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Dr hab. n. med. Michał Pryszmont
Profesor Akademii Medycznej w Białymstoku

1928 - 2021

Urodził się 5 stycznia 1928 roku w Ponieździlu, pow. lidzki, woj. no-
wogródzkie. Rodzice, ojciec Jerzy, matka Janina z domu Pietkiewicz, pro-
wadzili gospodarstwo rolne. Wojna przerwała Michałowi edukację stopnia 
podstawowego; podczas okupacji i po wojnie do 1949 roku pomagał ojcu 
w gospodarstwie. W 1951 roku zdał jako eksternista egzaminy szkoły pod-
stawowej. Uczył się następnie w gimnazjum w Wilnie z polskim językiem 
wykładowym. Szkołę ukończył z wyróżnieniem, zdobywając srebrny medal, 
co pozwoliło mu bez egzaminów wstępnych rozpocząć studia lekarskie w Ki-
jowie. Studiował tam przez 5 lat, jednak Wydział Lekarski ukończył już po 
repatriacji w Polsce w 1957 roku. Egzaminy końcowe zdał w Akademii Me-
dycznej w Warszawie, uzyskując dyplom lekarza tej Uczelni nr 2516/6648/59 
w dniu 11 czerwca 1959 roku.

Pracę lekarską rozpoczął w październiku 1959 roku w Poradni Rejono-
wej Nr 7 w Białymstoku, w której był zatrudniony do 1963 roku, awansując 
na stanowisko kierownicze. Interesował się neurologią. W listopadzie 1963 
roku otrzymał etat asystenta w Klinice Chorób Nerwowych AMB i zaczął 
pracować pod kierunkiem prof. Zygmunta Kanigowskiego. Z Kliniką związał 
się na stałe przechodząc w niej wszystkie etapy pracy naukowo-dydaktycznej 
od asystenta do profesora nadzwyczajnego aż do emerytury w 1998 roku. W 
latach 1992 – 1998 był profesorem nadzwyczajnym, pełniąc okresowo obo-
wiązki kierownika Kliniki (1992 – 1994). 

Specjalizację I stopnia w zakresie neurologii uzyskał w 1965 roku, zaś 
II stopnia – w 1968 roku. Rozprawę na stopień doktora nauk medycznych pt. 
„Badania doświadczalne nad rolą chłonną worka oponowego rdzenia kręgo-
wego” obronił w 1971 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk medycz-
nych w zakresie neurologii nadano mu w maju 1987 roku; we wrześniu tego 
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roku Minister Zdrowia powołał go na stanowisko docenta w Akademii Me-
dycznej w Białymstoku.

Dorobek naukowy prof. Michała Pryszmonta obejmował ponad 60 
publikacji, wypromował trzech doktorów nauk medycznych. Tematyka ba-
dawcza dotyczyła głównie udarów mózgowych, stwardnienia rozsianego oraz 
genezy bólów głowy.

Pełnił obowiązki konsultanta wojewódzkiego (1981 – 1999) oraz re-
gionalnego (1995 – 1999) w zakresie neurologii. Działał w Polskim Towarzy-
stwie Neurologicznym od 1962 roku, pełniąc przez dwie kadencje funkcję 
wiceprzewodniczącego Oddziału Białostockiego. Był wieloletnim aktywnym 
i zasłużonym działaczem katolickim.

Jego hobby pozazawodowe stanowiła uprawa działki i sadu, studiował 
też literaturę piękną.

Zmarł 18 listopada 2020 roku w wieku 92 lat.
Pożegnaliśmy wspaniałego Człowieka i Lekarza, który potrafił osiągnąć 

największe sukcesy w zawodzie i uznanie społeczne pomimo wielu przeszkód, 
które zawsze potrafił pokonać. Zapisał piękną kartę w historii podlaskiej neu-
rologii, stanowiąc wzór lekarza o najwyższych wartościach etycznych.

Pozostawił w wielkim żalu Rodzinę – Żonę, Córki, Zięcia i Wnuki, jak 
też liczne grono przyjaciół i byłych pacjentów.

W imieniu Samorządu Lekarskiego Podlasia

Jan Stasiewicz
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EPITAFIA

Jadwiga Ankowska
1932 – 2020

 
Z domu Kozłowska, urodziła się 13 listopada 1932 roku w Ortelu 

Królewskim. Świadectwo maturalne uzyskała w Warszawie w 1952 roku. 
W tym też roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Warszawie, które ukończyła w 1959 roku.

Od 1966 roku pracowała w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie 
w pionie pediatrycznym. W 1968 roku uzyskała I stopień specjalizacji w 
dziedzinie chorób dzieci, a w 1973 roku – II stopień w tej specjalizacji. W 
latach 1969-1998 była ordynatorem Oddziału Noworodkowego Szpitala 
Powiatowego w Zambrowie.

Była zawsze wspaniałym, pełnym empatii i poświęcenia lekarzem 
niosącym niezwykle kompetentną pomoc swoim małym pacjentom.

Zmarła 2 września 2020 roku w wieku 88 lat, w zaciszu domowym 
w otoczeniu najbliższych, w atmosferze powszechnego szacunku i smut-
ku. Została pochowana obok męża na Cmentarzu Komunalnym przy uli-
cy Ostrowskiej w Zambrowie.

Pozostaje trwale w pamięci rodziny i przyjaciół. 

Rodzina
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Krystyna Ermusz
1949 – 2020

 Urodziła się 2 października 1949 roku w Bia-
łymstoku. Tu ukończyła V Liceum Ogólnokształcące. 
W latach 1967 – 1973 studiowała na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Białymstoku uzyskując 
dyplom lekarza.

Jako swoją specjalność lekarską wybrała pediatrię. W 1980 roku 
uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, zaś w 1990 roku 
II stopień z tytułem specjalisty w dziedzinie neonatologii. Pracowała stale 
w Białymstoku, najpierw w Ośrodku Onkologii, później w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego. W latach 1998 – 2003 była or-
dynatorem oddziału wcześniaków w tym Szpitalu. Przez długie lata, od 
dyplomu do emerytury, z dużym zaangażowaniem opiekowała się nowo-
rodkami.

Już podczas pracy szpitalnej uczestniczyła w opiece hospicyjnej 
działając w Towarzystwie Chorych „Hospicjum”. Po przejściu na emery-
turę aktywnie opiekowała się chorymi zarówno w domu, jak i w placów-
kach stacjonarnych białostockiego hospicjum – Domu Opatrzności Bo-
żej. Jako lekarz brała udział w licznych pieszych pielgrzymkach na Jasną 
Górę. W latach 1970 – 1985 była zaangażowana w działalność opozycyj-
ną, głównie kolportaż niezależnych wydawnictw, udostępniała poddasze 
swojego domu dla druku prasy podziemnej.

W 2018 roku została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarno-
ści (nadawanym przez IPN) oraz Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Wykazywała zainteresowanie różnymi kulturami, zwiedziła szereg 
krajów na różnych kontynentach. Stale zagłębiała się także w historię po-
wszechną i dzieje Polski. 

Doktor Krystyna Ermusz całe życie poświęciła służbie bliźnim, 
była w pełni zaangażowanym lekarzem, przyjacielem chorych.

Zmarła 29 listopada 2020 roku, została pochowana na Cmentarzu 
Rzymsko-Katolickim św. A. Boboli w Starosielcach.

Rodzina

E P I T A F I A

– 39 –



Biuletyn OIL ROK XXXII, Nr 1(135) 2021 r. 

– 40 –

Franciszek Karolczuk
1931 – 2020

Urodził się 5 lutego 1931 roku w Kułakach, gm. 
Ciechanowiec. Po wojnie rodzina przeniosła się do Bielska 
Podlaskiego, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące. 
Studia medyczne odbył na Wydziale Lekarskim AM w Bia-
łymstoku, uzyskując dyplom lekarza w 1961 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach, 
pełniąc jednocześnie obowiązki Państwowego Inspektora Sanitarnego. W 1967 
roku został kierownikiem Przychodni Obwodowej. Przełomowy był rok 1971, 
bowiem uzyskał wówczas dwie specjalizacje II stopnia – w zakresie pediatrii 
oraz organizacji ochrony zdrowia. Sprawował nadzór nad Oddziałem noworod-
kowym, a następnie został ordynatorem oddziału dziecięcego. Od stycznia 1973 
roku objął też stanowisko dyrektora ZOZ-u w Siemiatyczach.

Stale doskonalił swoją wiedzę, był świetnym organizatorem pracy łącząc 
obowiązki dyrektora Zespołu z funkcją ordynatora oddziału. Miał duże osiąg-
nięcia w zakresie budowy szpitala i ośrodków zdrowia, z także wspierał budow-
nictwo mieszkalne i rekreacyjne (ośrodek wczasowy w Wólce Nadbużańskiej) 
dla personelu medycznego. Kształcił kadry pediatryczne w oparciu o kierowany 
oddział. Za tak znaczące osiągnięcia otrzymał liczne odznaczenia, wśród nich 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wykazywał wielką empatię w stosunku do chorych. Wiele czasu po-
święcał pracy na rzecz społeczności lokalnej, był aktywny także na emeryturze. 
Wolne chwile poświęcał swoim zamiłowaniom pozazawodowym – podróżom i 
myślistwu. Był wspaniałym mężem, ojcem i dziadkiem; z żoną Teresą spędzili 
wspólnie 60 lat w pełnej harmonii. 

Zmarł 17 lipca 2020 roku po krótkiej i ciężkiej chorobie. Jego pożegnanie, 
które odbyło się w gronie rodziny, byłych współpracowników, duchowieństwa 
oraz licznych przyjaciół i wdzięcznych pacjentów, stało się demonstracją wielkie-
go, zasłużonego szacunku i sympatii. Został pochowany w grobowcu rodzinnym 

-
miatyckiej pediatrii.

Dr n. med. Lech Hackiewicz
Kierownik Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego w Siemiatyczach

wraz ze współpracownikami

– 40 –
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Mikołaj Leszczyński
1941 – 2020

Urodził się 13 października 1941 roku w Lew-
kowie Starym. Studiował na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Białymstoku; dyplom lekarza 

otrzymał 26 czerwca 1967 roku. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Po-
wiatowym w Augustowie, po którym został zatrudniony na stanowisku 
kierownika Ośrodka Zdrowia w Sztabinie. Zgodnie ze swoim zaintereso-
waniem zawodowym, w 1970 roku uzyskał etat w pionie ginekologiczno-
położniczym augustowskiego szpitala, z którym związał się na stałe. Pra-
cował w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, jak też w Poradni „K”. 
Przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej – od młodszego asystenta 
do stanowiska zastępcy ordynatora, które objął w 1998 roku i pełnił do 
emerytury.

Stale doskonalił swoją wiedzę i umiejętności, uzyskując w 1973 
roku I stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, zaś w 
1977 roku – II stopień. Odbył liczne kursy i szkolenia, nabył szerokie 
umiejętności teoretyczne i praktyczne, jak też, sprawność manualną. Za-

ze współpracownikami, zwłaszcza młodszymi adeptami sztuki lekarskiej. 
Był dynamiczny i twórczy. Działał w lekarskich związkach zawodowych 
oraz izbach lekarskich. Należał do zawodowych towarzystw naukowych.

Cieszył się znakomitą opinią wśród pacjentek i współpracowni-
ków. Będąc na emeryturze nadal nas wspomagał. Ciepły, wesoły, .... dobry 
człowiek.

Był żonaty; małżonka – Walentyna, nauczycielka; syn – Adam, le-
karz ortopeda pracujący w Augustowie.

Niespodziewanie i niesprawiedliwie zabrała nam go epidemia CO-
VID-19 w dniu 19 listopada 2020 roku. Został pochowany na Cmentarzu 
Miejskim w Białymstoku.

Nie możemy się otrząsnąć z tej śmierci. Zawsze pozostanie w na-
szych myślach i pamięci.

Dyrekcja, koleżanki i koledzy z SP ZOZ w Augustowie
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ROK XXXI UKAZYWANIA SIĘ BIULETYNU OIL W BIAŁYMSTOKU

BIOGRAMY WYBITNYCH LEKARZY

– Teresa Kurowska-Dąbrowska – Profesor dr hab. Tamara Jelisiejew, 1(130), 4;
– Jan Stasiewicz, Maciej Makarewicz – Doktor Stanisław Schramm, 2(131), 4;
– Teresa Kurowska-Dąbrowska – Doc. dr hab. Emilia Krochmalska, 3(132), 4;
– Maciej Kaczmarski – Profesor dr hab. n. med. Franciszek Taraszkiewicz, 4(133), 4;
– Alla Gryc – Doktor Kazimierz Ptaszyński, 5(134), 4.

REDAKCJA

– Pełnomocnik ORL ds. Zdrowia Lekarzy, 1 (130), 11; Przypomnienie, 1(130), 12; 
Zmiana siedziby Gastromedu, 1(130), 14; Kol. D. Łopianecka Przewodnicząca Ko-
misji ORL ds Lekarzy Emerytów i Rencistów, 1(130), 15; 90-lecie Urodzin Lekarzy 
z Łomży, 1(130), 16; Indeks z roku 2019, 1(130), 30;

– Wernisaż wystawy obrazów dr Katarzyny Krauze-Romejko, 2(131), 36;

– Biuro OIL, skład osobowy, 3 (132), 17;

– Uroczystość nadania Imienia dr. K. Ptaszyńskiego Szkole Podstawowej Nr 3 w 
Hajnówce ..., 4(133), 16,; Tenis ziemny, Triatlon, 4(133), 26; Nasze wydawnictwa, 
4(133), 27; 

– 90-lecie Urodzin, 2020, 5 (128), 28;

– Zasłużona emerytura, 5 (134), 14; Biuro OIL, skład osobowy, 5 (134), 48. 

ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, INFORMACJE

– Anna Brykalska-Naruszewicz – Poezja. „W zasadzie to jest o niej”, 5(134), 28. 
– Włodzimierz Buczko – Komisja Bioetyczna, Sprawozdanie 2019, 2 (131), 14; Infor-

macja, leczenie COVID-19, 2(131), 29; Nagroda Nobla z medycyny i fizjologii w 
2020 roku, 5(134), 12.

– Dariusz Cepowicz – Komisji Sportu, Sprawozdanie 2019, 2(131), 16. 
– Ryta Filipkowska – Komisji ds. Rejestru i Przyznawania Prawa Wykonywania Za-

INDEKS Z ROKU 2020
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wodu, Sprawozdanie 2019, 2(131), 13.
– Robert Flisiak – COVID-19 na Podlasiu, 2(131), 27; ... i współautorzy, Zalecenia 

diagnostyki i terapii zakażeń SARS-COV-2, 5(134),21.

– Jerzy Gryko – Komisja ds. Praktyk Prywatnych, Sprawozdanie 2019, 2(131), 13. 

– Henryk Grzesiak – Apel w sprawie Zjazdu, 3(132),12.

– Wanda Jabłońska-Strynkowska – O wypowiedzi prof. Flisiaka, 3(132), 30.

– Dariusz Jakoniuk – Poezja. „Żywot człowieka szczęśliwego”, 3(132), 31.
– Anna Jakubowska – Siła kolęd w Izbie Lekarskiej ..., 1(130), 21; Komisja Kultury, 

Sprawozdanie 2019, 2(131), 15.
– Janusz Kłoczko – Komisji Kształcenia. Sprawozdanie 2019, 2(131), 12.
– Romuald Knaś – OROZ, Sprawozdanie 2019, 2(131), 17.
– Łukasz Kopciewski – Komisja ds. Młodych Lekarzy, Sprawozdanie 2019, 2(131), 

12. 
– Józef Krętowski – Aneks, 2(131), 48.
– Teresa Kurowska-Dąbrowska – Pierwsi absolwenci we władzach macierzystej 

Uczelni, 2(131), 22; Lekarskie losy pierwszych studentów i absolwentów AMB, 
3(132),20; Jeszcze o pierwszych absolwentach Uczelni, 4(133),17.

– Irena Kuryłowicz – Budżet OIL 2020, 2(131), 19.
– Danuta Łopianecka – Uroczystości opłatkowe seniorów 2019, Białystok, 1(130), 

18; Wycieczka, 1(130),20; Komisja ds. Emerytów, Sprawozdanie 2019, 2(131), 14; 
Wycieczki 2020, 2(131), 35; Wyjazdy rehabilitacyjne seniorów, 4(133), 24, Życze-
nia, 5(134), 19.

– Maciej Makarewicz – Uroczystości opłatkowe seniorów 2019, Łomża, 1(130),19; 
Komisja Socjalna, Sprawozdanie 2019, 2(131), 13. 2(126), 29.

– Lucyna Mierzyńska-Ładny – Komisja Stomatologiczna, Sprawozdanie 2019, 
2(131), 16.

– Małgorzata Pawińska – Okręgowy Sąd Lekarski, Sprawozdanie 2019, 2(131), 17.
– Krystyna Pisanko – Mimoza, 1(130), 23; Cierpią bo muszą ? 2(131), 39.
– Janusz Poznański – Budżet OIL 2020, 2(131), 19.
– Patrycja Proc – Zalecenia Ministerstwa Zdrowia, 3(132), 26.
– Jan Stasiewicz – Świąteczne rozmyślania, 1(130), 6; 2018 OIL w liczbach, 2019, 

1(130), 11; 70-te Urodziny UMB, 2(131), 7; Komisja Historyczna, Sprawozda-
nie 2019, 2(131), 16; Koronawirus, pandemia i codzienne życie lekarza-seniora, 
3(132), 7; Pasje lekarza: leczę, maluję, projektuję stroje, biegam maratony - dr n. 
med. Katarzyna Krauze-Romejko, 4(133), 8; Dr n. med. Teresa Kurowska-Dąbrow-
ska. Czołowa reprezentantka pierwszych absolwentów AMB, 4(133), 21; Pasje le-
karza: diagnozuję, leczę i uprawiam tenis ziemny - dr n. med. Zdzisław Hrynkie-
wicz, 5(134), 6. 
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– Andrzej Tynecki – Uroczystości opłatkowe seniorów 2019, Suwałki, 1(130), 19.
- Jolanta Wróblewska – Dr n. med. Teresa Kurowska-Dąbrowska. Czołowa repre-

zentantka pierwszych absolwentów AMB, 4(133), 21.
- Janusz Zawistowski – Kalendarz ORL, 1(130), 9; OIL w liczbach 2019, 1(130), 11; 

Kalendarz ORL, 2(131), 11; Kalendarz ORL, 3(132), 10; Sprzęt ochronny dla me-
dyków, 3(132),15; Kalendarz ORL, 4(133), 13; Kalendarz ORL, 5, (134), 10.

– Teresa Zdrodowska-Biedzińska – Wiersz „Choinka - moje wspomnienie”, 5(134), 
19.

WSPOMNIENIA
– Dr. n. med. Andrzeja Dąbrowskiego wspomina dr Lech Zaremba, 2(131), 42.
– Dr n. med. Witalisa Strączkowskiego wspomina prof. Jan Stasiewicz, 3(132), 33.
– Prof. dr hab. Franciszka Taraszkiewicza wspomina prof. Maciej Kaczmarski, 

5(134), 31.
– Dr Irenę Grygucis wspomina Dr Lech Chatkowski, 5(134), 34.

KSIĄŻKI
– 1(130), 25; 2(131), 41; 3(132) 32, 4(133), 27; 5(134), 29.

SPORT
– Tenis ziemny, Poznań 2020, 4(133), 26, Triathlon 2020, 4(133), 26.

Z NASZEGO GRONA ODESZLI (PRO MEMORIA, EPITAFIA)
- Marek Alifier, 5(134), 36;
- Bogumił Janusz Cechmistro, 3(132), 42;
- Barbara Chmielewska-Jurewicz, 2(131), 44;
- Łarysa Ciemnicka, 3(132), 43;
- Krzysztof Jan Cwalina, 2(131), 45;
- Adam Cybulski, 5(134), 43;
- Ignacy Dąbrowski, 4(133), 33;
- Helena Doroszkiewicz-Przyjałgowska, 1(130), 27;
- Leszek Marek Dubiejko, 4(13), 34;
- Maciej Janusz Filipowski, 4(133), 29;
- Halina Jadwiga Hajdul, 3(132), 44;
- Grażyna Kobylec, 3(132), 45;
- Zdzisław Korfel, 3(132), 38;
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- Bogdan Kościuczyk, 5(134), 44;
- Małgorzata Kożuszyńska-Topór, 4(133), 31;
- Romuald Krętowski, 2(131), 46;
- Krzysztof Marek Kuczyński, 1(130), 28;
- Helena Kuleszo-Kopystecka, 5(134), 39;
- Jadwiga Łozowska-Kurnicka, 3(132), 46;
- Igor Maksimczuk, 4(133), 35;
- Teresa Helena Masłowska, 4(133), 36;
- Zdzisław Ryszard Raczkowski, 5(134), 45;
- Janina Sawicka, 2(131), 47;
- Andrzej Sipowicz, 5(134), 46;
- Elżbieta Sokolewicz-Bobrowska, 1(130), 29;
- Andrzej Strumiłło, 3(132), 40;
- Jadwiga Szamatowicz, 4(133), 37;
- Henryk Szarmach, 5(134), 41;
- Tadeusz Szelachowski, 4(133), 6;
- Agnieszka Helena Wargocka, 4(133), 38;
- Romuald Wiszniewski, 3(132), 48;
- Krzysztof Worowski, 3(132), 36;
- Ewa Eleonora Wróblewska, 5(134), 47.
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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

Przypominamy o obowiązku uzupełniania dokumentacji
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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, tel. 85) 73-21-935 wew. 105;
Rejestr lekarzy, prawo wyk. zawodu - Dorota Ofmańska, 665-025-925;
Rejestr praktyk prywatnych, doskonalenie zawodowe - Bogumiła M. 
Łachmacka, 667-676-670;
Biuro OROZ - Agnieszka Zdanuczyk, tel. 85) 73-21-935 wew. 105; lub
690-336-536;
Biuro OSL - Grzegorz Żyła, tel. 85) 73-21-935 wew. 112; lub 665-554-552;
Komisja Bioetyczna - Jolanta Kwiatkowska-Gawryluk, tel. 85) 73-21-935 
wew. 111 lub 505-969-598.
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 
Kościelnej - 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) 73-21-935 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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Uprzejmie informujemy o możliwości promowania 
produktów lub usług na łamach naszego biuletynu, który:

– ukazuje się w nakładzie 6.300 egz., format A-5,
– rocznie wydajemy 5 numerów,
– dociera do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów na Podlasiu, 
członków OIL oraz do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich w 
Polsce 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. 

Redakcja

CENNIK REKLAM


