
BIAŁYSTOK, ŁOMŻA, SUWAŁKI

BIULETYN 
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Maj – Lipiec 2021,  Rok XXXII,  Nr 3(137)

ROK ZAŁOŻENIA 1990



Wydawca:
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

Adres redakcji:
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7
tel. +48 (85) 73-21-935; fax: +48 (85) 73-27-172

Redaguje Kolegium:
Ryta Filipkowska, Jerzy Gryko, Henryk Grze-
siak, Janusz Kłoczko, Maciej Makarewicz, Janusz 
Poznański, Jan Stasiewicz – redaktor naczelny, 
Jolanta Szczurko, Andrzej Tynecki, Janusz Za-
wistowski - redaktor wydań internetowych.
Sekretarz redakcji: Jolanta Wróblewska – e-mail: 
j.wroblewska@hipokrates.org

Stali współpracownicy:
Elżbieta i Adam Janoszukowie, Ryszard Kijak, 
Danuta Kilczewska, Teresa Kurowska, Broni-
sław Podolak (Łomża), Grażyna Stepczenko-Po-
dziewska (Suwałki), Mieczysław Wasielica, Piotr 
Zadykowicz – wydanie internetowe.

Strona internetowa Biuletynu 
www.oilbialystok.pl

Korekta
Zespół

Skład komputerowy
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

Zdjęcie na okładce
Wanda Alicja Kazanowska

Projekt okładki
Leszek Koszewnik

Zdjęcia
Archiwa domowe, OIL i UMB; P. Pecuszok, 
M. Piszczatowska, J. Wróblewska.

Nakład – 6350 egz.

Redakcja nie zwraca nie zamówionych artyku-
łów i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogło-
szeń. Zastrzegamy sobie możliwość skracania 
i poprawy stylistycznej otrzymanych do druku 
materiałów.

SPIS TREŚCI

KLUB LEKARZA SENIORA   . . . . . . . . . . . .  3

CHWILA  REFLEKSJI  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Z ŻYCIA IZBY   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

KOMUNIKATY I INFORMACJE  . . . . . . . .  13

W Y D A R Z E N I A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

S E N I O R Z Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

KSIĄŻKI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

W S P O M N I E N I A   . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

PRO  MEMORIA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31



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

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

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

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

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

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

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

Delegatury OIL: 

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

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

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

jest czynny: 

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

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

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

***

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

Serdecznie zapraszamy.

Klub Lekarza Seniora
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Prof. dr hab. Wanda Alicja Kazanowska
1921-2006

W 100-lecie Urodzin

Urodziła się 16 maja 1921 roku w Lublinie. Szkołę powszechną ukoń-
czyła w Łucku, zaś średnią w Kielcach. Studia medyczne rozpoczęła w ramach 
tajnego nauczania podczas okupacji w Warszawie. Po wojnie kontynuowała 
je na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Dyplom lekarza 
otrzymała 8 czerwca 1949 roku.

Podczas studiów pracowała jako asystent w Zakładzie Farmakologii 
Doświadczalnej UMCS. Po dyplomie rozpoczęła pracę w Klinice Położni-
ctwa i Chorób Kobiecych AM w Lublinie. W 1951 roku przeniosła się do 
Białegostoku. W tym czasie duża grupa lekarzy, w ślad za prof. Tadeuszem 
Kielanowskim, osiadła w Białymstoku by tu uczestniczyć w budowie nowej 
wyższej uczelni medycznej.

W latach 1951 - 1957 była zatrudniona w Zakładzie Histologii i Emb-
riologii AMB jako starszy asystent, a od 1956 roku na stanowisku adiunkta. 
Równocześnie pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Położniczo-Ginekolo-
gicznym w Białymstoku, w którym zorganizowała Pracownię Cytologiczną  
i Kolposkopową. W 1954 roku uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie po-
łożnictwa i ginekologii, zaś w 1958 roku – II stopień w tej dziedzinie.

Pracę doktorską pt. „Obraz cytologiczny wydzieliny pochwowej w 
schorzeniu gruźliczym narządów rodnych kobiety” obroniła 30 grudnia 1951 
roku. Stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego  
i rozprawy „Biologia pochwy starych kobiet” uzyskała 31 stycznia 1964 roku. 
Tytuł profesora otrzymała w 1971 roku.

Od roku akademickiego 1957/1958 została adiunktem w Klinice Po-
łożnictwa i Chorób Kobiecych AMB kierowanej przez prof. Stefana Soszkę. 
Pracowała w niej do 1971 roku awansując na stanowisko docenta i profesora. 
W latach 1971 - 1991 pełniła funkcję kierownika Zakładu Profilaktyki Raka 
Narządu Rodnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie z siedzibą w Bia-
łymstoku.

Największe osiągnięcia naukowe a także organizacyjne, Profesor Kaza-
nowska miała w zakresie epidemiologii, profilaktyki i patomorfologii zmian 
przednowotworowych i nowotworowych narządu rodnego. Wyniki tych 
badań, opartych o szerokie wykorzystanie technik kolposkopowych i fluo-
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rokolposkopowych sprawiły, że wkrótce stała się wielkim autorytetem w tej 
dziedzinie. Jej dorobek naukowy wynosił 109 prac ogłoszonych drukiem, jak 
podaje dr hab. n. med. Izabela Sipowicz, wieloletnia współpracowniczka prof. 
Kazanowskiej. Staże naukowe odbyła w Londynie (1957) oraz w Bari i Flo-
rencji we Włoszech (1964).

Na zasłużoną emeryturę przeszła w 1991 roku po ponad 40 latach pra-
cy lekarskiej i naukowej.

Poza pracą zawodową prof. Wanda Kazanowska była powszechnie 
znaną i szanowaną działaczką społeczną zwłaszcza w zakresie szerokiego 
spektrum spraw kobiet. Należała do szeregu towarzystw naukowych, tak-
że międzynarodowych, wśród nich do I
Sterility oraz European Society of Gynecological Oncology. Wśród licznych 
otrzymanych odznaczeń zwraca uwagę Krzyż Komandorski Orderu Odro-
dzenia Polski.

Wraz z mężem, znanym białostockim notariuszem mgr. Tadeuszem 
Marianem Łodzia-Chwiłowiczem, stanowili przykład doskonałego partner-
stwa. Prof. Kazanowska miała szereg zainteresowań pozazawodowych, do 
których należała przede wszystkim literatura piękna. Uprawiała turystykę, 
wolny czas spędzała nad jeziorami augustowskimi i suwalskimi. W wydaw-
nictwie „Kto jest kim w polskiej medycynie” z 1987 roku, jako swoje hobby 
podaje lakonicznie „pies”.

Zmarła 29 września 2006 roku w Białymstoku. Pozostała w pamięci 
środowiska medycznego oraz pacjentek jako wybitna lekarka, naukowiec, 
osoba wielkiego serca i pełna empatii do chorych, nauczyciel kilku pokoleń 
białostockich ginekologów.

Teresa Kurowska-Dąbrowska, Jan Stasiewicz

 

Prof. Wanda Kazanowska, prof. Józef Musiatowicz



Biuletyn OIL ROK XXXII, Nr 3(137) 2021 r.

– 6 –

 
 
 
 
 
 Redagując od lat Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku 
czytam codziennie prasę lokalną by wiedzieć czy i co media piszą o lekarzach 
i regionalnej ochronie zdrowia. W majowym magazynie „Gazety Współczes-
nej” i „Kuriera Porannego” natrafiłem na interesujący artykuł red. Małgorzaty 
Oberlan zatytułowany „Śmierć dziecka z dramatem emerytowanej lekarki w 
tle.” Wśród różnych zagadnień przedstawionych w publikacji jeden z proble-
mów zainspirował mnie do głębokiej refleksji. Jest ważny i bardzo na czasie.

 Wstęp do artykułu bardzo lakonicznie przekazuje jego treść, cytuję 
więc prawie w całości: „Siedmioletnia Nicola rano trafiła do szpitala w Ch. 
Wieczorem nie żyła. Po długim śledztwie prokuratura oskarżyła o zaniedba-
nia koordynatorkę oddziału, która wtedy miała 74 lata. Dziś ma lat 78 i sama 
walczy o życie. Według niektórych krytycznego dnia powinna odpoczywać na 
emeryturze, a nie leczyć.”  To ostatnie zdanie stało się powodem by zadać so-
bie pytanie, jak to jest naprawdę z tą lekarską emeryturą i równoczesną pracą 
lekarzy - seniorów.

 Artykuł jest wyważony, obiektywny, stara się wyjaśniać istotę oma-
wianych problemów, pozostawiając rozstrzygnięcie winy sądowi, w którym 
sprawa toczy się od 4 lat. Opóźnienia wynikają głównie z niezwykle ciężkiej 
obecnie choroby obwinionej lekarki. W artykule obszernie wypowiada się 
dyrektor szpitala w Ch. (miejscowość poza woj. podlaskim - red.), reprezen-
tując w pełni racjonalny pogląd. Z artykułu dowiadujemy się, że dziewczyn-
ka zmarła w pierwszej dobie leczenia szpitalnego będąc w stanie skrajnego 
odwodnienia po wymiotach i czterodniowej biegunce. Ambulatoryjnie roz-
poznano u niej tzw. „jelitówkę.” Wstępnie winą, nie udowodnioną, obarczo-
no lekarkę koordynującą pracą w oddziale. Jest to osoba z długim 52-letnim 
doświadczeniem szpitalnym, która wg opinii dyrektora pomimo wieku 74 lat 
reprezentowała wówczas dobrą formę psychofizyczną.

CHWILA  REFLEKSJI

Kiedy przychodzi czas
na lekarską emeryturę ?
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 Powstaje jednak pytanie, do jakiego wieku lekarz może bezpośrednio 
opiekować się chorymi w oddziale, zwłaszcza pełniąc kierownicze stanowi-
sko. „Była już w takim wieku, że nie powinna leczyć - komentują brutalnie 
ludzie” – przytacza Pani Redaktor. W dalszej części artykułu, opierając się na 
wiarygodnych statystykach, autorka informuje o skali udziału lekarzy - eme-
rytów w leczeniu chorych w Polsce. Wynika z nich, że wycofanie się z aktyw-
ności zawodowej spowodowałoby zapaść w ochronie zdrowia, zwłaszcza w 
dobie pandemii. W Polsce w 2019 roku ok. 150 tysięcy lekarzy miało upraw-
nienia do wykonywania zawodu, a wśród nich ponad 37 tysięcy (ok. 20%) 
przekroczyło 65 lat życia. Stąd negatywne „wytykanie” wieku 74 lat lekarce, 
która poniekąd w ramach ratowania sytuacji kadrowej koordynuje pracą od-
działu staje się zwykłą nieprzyzwoitością. 

 Zaprzestanie pracy lekarskiej ze względu na podeszły wiek lekarza 
zwykle dotyczy działalności diagnostyczno-leczniczej, a więc bezpośrednich 
kontaktów lekarz - pacjent. Natomiast nie powinno być ograniczeń wieko-
wych w wykonywaniu różnych innych form aktywności zawodowej lekarzy, 
których jest wiele. Znamy przecież doskonałych wykładowców po 80-tym, a 
nawet 90-tym roku życia; decyduje sprawność umysłowa i talent. Nie ma po-
wodu do zaprzestania ze względu na wiek dociekań naukowych, zwłaszcza, 
że jest to niekiedy kontynuacja wcześniej przeprowadzonych badań. Będąc 

medyczną lub historią medycyny, zwłaszcza tej najbliższej, znanej często z 
bezpośrednich obserwacji.

 Niektórzy seniorzy przeznaczają czas emerytalny na pielęgnowanie 
własnych pasji pozazawodowych – literackich, malarskich, muzycznych, tu-
rystycznych. Te wszystkie aktywności trzeba jak najdłużej, także z zewnątrz 
wspomagać. Widzę tu dużą pozytywną rolę dla samorządu lekarskiego i dzia-
łających w nim komisji emeryckich. Zdarza się, że dzięki zachętom ze strony 
izb lekarskich emeryci odkrywają w sobie ukryte dotychczas talenty.

 Często lekarzowi w wieku lat 70 lub 80-plus trudno uświadomić 
sobie, że od jutra, ze względu na wiek przestanie leczyć pacjentów. W tym 
wypadku nie można opierać się wyłącznie na samoocenie, ważna staje się 
opinia życzliwego otoczenia. Taką decyzję trzeba jednak podjąć nie czekając 
na sytuację wymuszoną, na przykład przez błąd lekarski, który każdemu, a 
zwłaszcza wymienionemu osiemdziesięciolatkowi może się zdarzyć. 

 Szczególnie dyskusyjne jest pełnienie w tym wieku funkcji kierow-
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niczych, głównie ordynatorskich. Będąc kierownikiem oddziału, poza pod-
stawowym zadaniem zarządzania nowoczesną diagnostyką i leczeniem w 
oddziale oraz często w poradni, wypełniać musi szereg innych obowiązków 
wymagających mobilności i ciągłej innowacyjności, co może stwarzać trud-
ności osobom w starszym wieku.

 Byłem i jestem zdecydowanym zwolennikiem stanowiska ordynato-
ra, zarządzającego i w pełni odpowiedzialnego za oddział, wybieranego wy-
łącznie na drodze konkursu na okres zwykle 6-ciu lat. Mianowany obecnie 
przez dyrektora szpitala „koordynator pracy oddziału”, nie jest zarówno na 
początku, jak i podczas lat pracy, dostatecznie wszechstronnie i wnikliwie 
oceniany przez komisję reprezentującą szeroko rozumiane środowisko me-
dyczne. Tylko przeprowadzana co 6 lat pełna weryfikacja przez niezależną 
komisję konkursową pozwala na właściwą ocenę jego przydatności do kiero-
wania oddziałem. Rozumiem, że obecna sytuacja niedoboru lekarzy, głównie 
specjalistów, wymusza powoływanie „lekarzy koordynatorów”, zamiast umo-
cowanych prawnie ordynatorów z konkursu.

•
 Winien jestem Czytelnikom wyjaśnienia mego „refleksyjnego” zain-
teresowania problemem kontynuowania praktyki lekarskiej w wieku emery-
talnym. Mam ku temu powód osobisty. Rozpoczynając własne życie emeryta 
w wieku 70 lat (jako profesor mogłem pracować w szpitalu do tego wieku) 
postanowiłem, że najpóźniej w 80 roku życia zakończę wszelką działalność 
lekarską z chorymi. Miałem na uwadze ich dobro i bezpieczeństwo, nie chcia-
łem na finiszu kariery zawodowej obniżać poziomu usług, bądź narażać się 
na błąd w sztuce. Pracowałem jeszcze w Spółdzielni Specjalistów, miałem 
też wykłady (z etyki), brałem udział w komisjach, by „dorobić” do bardzo 
skromnej wówczas emerytury. Dotrzymałem swoich postanowień i w 80-tym 
roku życia z wielkim żalem zaprzestałem jakiejkolwiek praktyki lekarskiej. 
Byłem jednak tym szczęśliwcem, że przez 30 lat działając w Izbie Lekarskiej, 
od 2010 roku zostałem redaktorem wydawnictw izbowych (Biuletyn, Zeszyty 
Historyczne) i nadal miałem co robić. A więc nadal „redaguję”, piszę artykuły, 
felietony, sprawozdania, wywiady, jak też epitafia, pro memoria i wspomnie-
nia o koleżankach i kolegach, których już pożegnaliśmy. Bez tych aktywności 
wypełniających czas życie emeryckie byłoby bardzo smutne.

Jan Stasiewicz
Maj 2021
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

12 maja 2021 roku – Prezydium ORL, obrady prowadziła kol. Ryta Filipkow-
ska wiceprezes ORL. Podjęto uchwały: �nansowe, dot. prawa wykonywania 
zawodu, wykreślenia działalności leczniczej, doskonalenia zawodowego le-
karzy, wytypowania przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emo-
cjonalnych w SP SP ZOZ w Suwałkach, w sprawie: zastępstwa Prezesa pod-
czas jego nieobecności, składki członkowskiej, wynagrodzenia wykładowców 
podczas szkoleń organizowanych przez OIL. Przekazano informację o wnio-
skach lekarzy obcokrajowców spoza Unii Europejskiej.

19 maja – obradowała Komisja Bioetyczna.

26 maja – Prezydium ORL podjęło uchwały: �nansowe, potwierdzające do-
pełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, wykreślenia działalności 
leczniczej, przedłużenia okresu rozliczeniowego, przyznania prawa wykony-
wania zawodu, zakupu sprzętu komputerowego do delegatury w Łomży.

9 czerwca – Prezydium ORL, obrady prowadziła kol. Jolanta Szczurko - wice-
prezes ORL, podjęło uchwały: �nansowe, w sprawie wykreślenia działalności 
leczniczej, dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy. Infor-
macja o zaskarżeniu przez Ministra Zdrowia do Sądu Najwyższego uchwały 
Naczelnej Rady Lekarskiej. Kol. Jerzy Gryko - umowa zakupu działki, ogło-
szenie o sprzedaży Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Turośni Koś-
cielnej. 

16 czerwca – obradowała Komisja Bioetyczna.

23 czerwca – Posiedzenie ORL. Sprawozdania z działalności złożyli kol., kol. 
Henryk Grzesiak, Maciej Makarewicz i Andrzej Tynecki. Sytuację �nansową 
zreferował kol. Janusz Poznański, zwrócił szczególną uwagę na niezgodne z 
planem budżetowym wpływy składek (mniejsze miesięcznie o 20%). Podjęto 
decyzję o wysyłaniu przypomnień dłużnikom, a w skrajnych przypadkach 
skierowano do egezekucji administracyjnej. Podjęto uchwały �nansowe, 
przyznano PWZ w tym cztery warunkowe. Ustalono liczbę mandatów na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy w IX kadencji - 235 mandatów. Przyjęto uchwały o 
skreśleniu działalności leczniczej, zgłoszenia przedstawicieli do komisji kon-

Z ŻYCIA IZBY
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kursowych. Kol. Jerzy Gryko przekazał informacje dot. zakupu działki przy 
ul. Niedźwiedziej w Białymstoku. Rozpatrzono pismo Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej. 

7 lipca – Prezydium ORL, obrady prowadził kol. Henryk Grzesiak - prezes 
ORL, podjęło uchwały: �nansowe, w sprawie wykreślenia działalności leczni-
czej lekarzy, wykreślenia kursów na wniosek organizatora, zgody na wsparcie 
Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, do�nansowania 
uczestnictwa lekarzy w obchodach 70-lecia Studenckiego Centrum Radio-
wego „Radiosupeł”. Prezydium nie wyraziło zgody na zwiększenie limitu 
osób ubiegających się o częściową refundację zabiegów rehabilitacyjno-lecz-
niczych. Zapoznano z treścią odpowiedzi UMB w sprawie nostry�kacji dy-
plomów Ukraińskiej Medycznej Akademii Stomatologicznej. Nie wyrażono 
zgody na wykorzystanie nieodpłatnie strony internetowej do informowania 
o szkoleniu farmaceutów przez �rmy komercyjne. Nie przyjęto oferty zakupu 
kursu Prawa Lekarza. 

21 lipca – Prezydium ORL, obrady prowadził kol. Henryk Grzesiak - pre-
zes ORL. Podjęto uchwały: �nansowe, w sprawie wykreślenia działalności, 
spełnienia wymogu do prowadzenia stażu cząstkowego, przyznania prawa 
wykonywania zawodu (164) w tym dwa lekarzom spoza unii europejskiej za-
trudnionym w szpitalach covidowych, podpisania umowy na obsługę prawną 
OSL, nieodpłatnego zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej OIL. 

28 lipca – obradowała Komisja Bioetyczna.
Janusz Zawistowski

*

 Załącznik do uchwały Nr 280/2021/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie utworzenia rejonów wyborczych

Rejony wyborcze – kadencja IX

Numer rejonu   Nazwa
K9.01 SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Bia-  
 łymstoku 
K9.02 SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Bia- 

łymstoku 
K9.03 SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Bia- 

łymstoku 
K9.04 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
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K9.05 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
K9.06 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
K9.07 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
K9.08 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – ul. Żurawia
K9.09 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
K9.10 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymsto-

ku
K9.11 Białostockie Centrum Onkologii
K9.12 Szpital Miejski im. PCK, PWOMOP, NFZ, PSS-E, ZUS, WSSE, Izba Wy  
 trzeźwień, RCK
K9.13 ZOZ MSW, Podl. Oddz. Straży Granicznej, Wojskowa Spec. Przychodnia 

Lekarska, Areszt Śledczy, ZK
K9.14 Lekarze POZ Białystok, AOS Białystok, WSPR Białystok
K9.15 Lekarze POZ Białystok, AOS Białystok, WSPR Białystok
K9.16 Lekarze POZ Białystok, AOS Białystok, WSPR Białystok
K9.17 Lekarze POZ Białystok, AOS Białystok, WSPR Białystok
K9.18 Lekarze z POZ i AOS - Białystok powiat ziemski, SPZOZ Łapy
K9.19 SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy, Uniwersytet Medyczny - Kliniki
K9.20 Lekarze emeryci - miasto i powiat Białystok
K9.21 Lekarze emeryci - miasto i powiat Białystok
K9.22 Lekarze emeryci - miasto i powiat Białystok
K9.23 Lekarze z miasta i powiatu Bielsk Podlaski
K9.24 Lekarze z miasta i powiatu Hajnówka
K9.25 Lekarze z miasta i powiatu Mońki, Knyszyn
K9.26 Lekarze z miasta i powiatu Siemiatycze
K9.27 Lekarze z miast Sokółka i Dąbrowa Białostocka i z powiatu Sokółka
K9.28 Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; lekarze pracujący w NZOZ  
 Patomorfologii w Łomży
K9.29 Lekarze z miasta i powiatu Łomża
K9.30 Lekarze dentyści z Łomży i powiatu  łomżyńskiego
K9.31 Lekarze z miasta i  powiatu Grajewo
K9.32 Lekarze dentyści z miast Grajewo i Kolno oraz z powiatów Grajewo  
 i Kolno
K9.33 Lekarze z miasta i powiatu Kolno
K9.34 Lekarze dentyści z miast i powiatów Zambrów i Wysokie Mazowieckie 
oraz  miasta i gminy Łapy
K9.35 Lekarze z miasta i powiatu Zambrów
K9.36 Lekarze z miasta i powiatu Wysokie Mazowieckie
K9.37 Lekarze emeryci z terenu Delegatury OIL w Łomży
K9.38 Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
K9.39 Lekarze z miasta i powiatu Suwałki
K9.40 Lekarze z miasta i powiatu Sejny
K9.41 Lekarze z miasta i powiatu Augustów
K9.42 Lekarze emeryci z terenu Delegatury OIL w Suwałkach
K9.43 Lekarze dentyści z Suwałk, Augustowa i Sejn oraz powiatów suwalskiego,  
 augustowskiego, sejneńskiego
K9.44 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.45 Lekarze dentyści z miasta Białystok
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K9.46 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.47 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.48 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.49 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.50 Lekarze dentyści z Sokółki i Moniek oraz z powiatów sokólskiego  
 i monieckiego
K9.51 Lekarze dentyści z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz oraz z powiatów   

bielskiego i siemiatyckiego
K9.52 Lekarze dentyści z miasta Hajnówka i powiatu hajnowskiego ■

 Pełny tekst uchwały zamieściliśmy w Biuletynie Nr 2(136) 2021r. na str. 27.

Sekretarz ORL
Janusz Zawistowski

Koleżanki i Koledzy 
Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku

Lista członków danego rejonu wyborczego została opublikowana na 
stronie internetowej OIL w Białymstoku – www.oilbialystok.pl w zakładce 

„Wybory - Kadencja IX” oraz jest do wglądu w sekretariacie izby w Białym-
stoku i w Delegaturach OIL w Łomży i Suwałkach.

Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową Okręgowej Izby Le-
karskiej w Białymstoku.

Wszelkich informacji na temat wyborów udzieli 
Pani Anna Zajączkowska, tel. 603 684 253.
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KOMUNIKAT W SPRAWIE RECEPT

 Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór 
recepty.
 Na starych drukach recepty można było wypisywać do 30 
czerwca 2021 roku. Recepty wypisane do 30 czerwca można realizo-
wać w terminie 30 dni od daty wypisania.
 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 
grudnia 2020 roku w sprawie recept (Dz.U.2020.2424).
 

PRACA

 Gabinet w Brańsku ( woj. podlaskie) szuka dentysty !!!
 Dołącz do naszego zespołu!!

 Poszukujemy do współpracy lekarza dentystę z zamiłowaniem do 
stomatologii zachowawczej i dziecięcej. 

 OFERUJEMY: - bardzo dobre wyposażenie gabinetu, - pracę na czte-
ry ręce, - elastyczny czas pracy, - atakcyjne wynagrodzenie. 

 OCZEKUJEMY: - wysokiej jakości leczenia, - radości z pracy, - chęci 
nieustannego szkolenia się i rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu tel. 798-416-939 lub e-mail: agdent.bransk@gmail.
com

WYNAJMĘ GABINET

 Wynajmę gabinet lekarski w Białymstoku na os. Bojary (blisko cen-
trum miasta) o pow. 21,5 m2  w budynku prywatnej przychodni, między in-
nymi - wspólna rejestracja, winda. Wcześniej był to gabinet ginekologiczny.
 Proszę dzwonić: 691 073 372.
      Elżbieta Kozłowska-Reszeć
  

 

KOMUNIKATY I INFORMACJE
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„Złoty OTIS”
Nagroda Zaufania postaciom związanym z medycyną

 Z przyjemnością informujemy, że laureatem tegorocznego plebiscytu 
został doktor Tadeusz Borowski-Beszta. Psychiatra, współzałożyciel pierw-
szego w Polsce stacjonarnego hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”, które w 
Białymstoku działa od 1992 roku. W osiemnastej edycji plebiscytu „Złoty 
OTIS” otrzymał nagrodę specjalną, tytuł „lekarza - społecznika”.
 Jego motto: – Jeżeli my pomagamy innym, to możemy się też spo-
dziewać, że inni kiedyś nam też pomogą, jest to obieg zamknięty, dobro rodzi 
dobro, zło rodzi zło.
 Gratulujemy również prof. Idzie Kinalskiej wyróżnienia honoro-
wego nagrodą „Złoty OTIS”.

Redakcja

Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy
 Po rocznej przerwie, spowodowanej powszechnie znaną trudną sy-
tuacją epidemiologiczną, dnia 30 maja 2021 w Klubie Lekarza OIL w Łodzi 
odbył się kolejny wernisaż Ogólnopolskiej (a w tej edycji również międzyna-
rodowej) Wystawy Malarstwa Lekarzy. Wydarzenie zorganizowano już po raz 
osiemnasty, tym razem pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi 
pani Hanny Zdanowskiej i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja 
Matyi. Wnętrza neorenesansowej XIX-wiecznej willi Ryszarda Geyera przy 
ul. Czerwonej w Łodzi gościły bardzo liczną reprezentację twórców upra-
wiających na co dzień zawody lekarskie, zarówno z kraju jak i zagranicy. W 
tym roku Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku reprezentowali: Katarzyna 
Król-Konon, Anna Bronowicz, Katarzyna Krauze-Romejko, Tobiasz Kenio 
(właśc. Paweł Pecuszok) i Jerzy Konstantynowicz.  Na konkurs stanowiący 
integralną część wystawy zgłosiło się 57 malujących medyków (37 lekarzy 
medycyny i 20 lekarzy dentystów)ze 116 dziełami. Uczestnicy reprezentowali 
niemal całą mapę Polski, ale również ośrodki zagraniczne (m. in. Lund w 
Szwecji). Wystawę zainaugurował uroczyście prezes łódzkiej OIL dr Paweł 
Czekalski, akcentując przełomowy charakter tegorocznego wydarzenia w 
związku z jego międzynarodowym zasięgiem. Faktycznie, ta obiecująca nowa 
jakość wystąpiła po raz pierwszy w historii wystaw lekarzy-malarzy. Wernisaż 
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udowodnił, jak ważny pod względem społecznym, emocjonalnym i cywiliza-
cyjnym jest powrót do prawdziwych, realnie odbywających się wystaw i spot-
kań twórców ze środowiska medycznego. Po wielu trudnych, obciążających 
miesiącach epidemii niezwykle istotne staje się dzielenie z innymi sztuką, in-
terakcje ludzkie i powrót świata piękna i estetyki. Wzorem lat poprzednich, 
podczas XVIII Wystawy w Łodzi, twórczość malarska lekarzy była poddana 
ocenie profesjonalnego jury złożonego z wykładowców ASP im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi. Jurorzy (prof. Marian Kępiński, prof. Gabriel Kołat, 
dr Daniel Cybula) podkreślili wysoką jakość i poziom prezentowanych prac i 
mieli w istocie duży problem z werdyktem. Niezwykle miłą zatem informację 
stanowi fakt, że wśród reprezentantów OIL w Białymstoku komisja z łódzkiej 
ASP dostrzegła również piękno i oryginalność prac dr Katarzyny Krauze-
Romejko, przyznając jej twórczości wyróżnienie. Niech ta cenna nagroda 
stanie się powodem do szczerych gratulacji, wyrażonych w imieniu całego 
środowiska lekarskiego naszego regionu. 
 Dla porządku należy poinformować, że tegoroczna reprezentacja OIL  
była wyjątkowo liczna.Swoje prace zaprezentowała Katarzyna Król-Konon, 
aktualnie rezydentka radiologii i diagnostyki obrazowej w Uniwersyteckim 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. W twórczości syntezująca 
kredkę, cienkopis, akwarelę i metaliczne pigmenty jako ulubione media ma-
larskie. Giętkość i miękkość linii, płynne gradienty i motywy kompozycyj-
ne, czerpane z secesji – to wyrażenia, które najtrafniej oddają istotę jej prac. 
Prof. Jerzy Konstantynowicz – obecnie pełniący funkcję kierownika jednej 
z klinik pediatrycznych UM w Białymstoku. Od lat zajmuje się rysunkiem, 
malarstwem, ilustracją, karykaturą i rysunkiem satyrycznym, reprezentując 
zróżnicowany i dość swobodny styl, najbliższy jednak sztuce surrealizmu, 
często przewrotny i nacechowany ironią, niekonwencjonalnymi skojarzenia-
mi i aluzyjnością. W niektórych jego obrazach pojawiają się motywy sym-
boliczne i przekaz o charakterze uproszczonym, zbliżonym do plakatu, w 
innych zaś – elementy abstrakcji. Brał już udział w kilku wystawach zbio-
rowych: m. in. Unframed / Bez ram w Muzeum Podlaskim w Białymstoku 
(2019), ZASP w Warszawie, XVII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Leka-
rzy w Łodzi, wystawa malarstwa z okazji jubileuszu 30-lecia reaktywowania 
Izb Lekarskich w Polsce (Podlaski Urząd Wojewódzki, 2019), jego prace były 
również prezentowane w Hotelu Marriott w Warszawie podczas Interdyscy-
plinarnej Akademii Medycyny Praktycznej (2019). Katarzyna Krauze-Ro-
mejko – absolwentka AMB (2000), należy do Kolegium Lekarzy Rodzinnych 
w Polsce, jest także aktywnym członkiem charytatywnej grupy biegowej 
Spartanie Dzieciom, która działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Malar-
stwo stanowi najważniejszą z jej pasji. Jej obrazy to przede wszystkim bogata, 
pełna ciepła i niezwykle żywa kolorystyka. Wyraźnie daje się też zauważyć 
sentyment do Podlasia – jego krajobrazów, architektury i wielokulturowości 
(charakterystyczna symbolika: anioły, madonny, balony, fantastyczne mia-
sta). Uczestniczyła w Biennale Malarstwa Bielska Jesień, gdzie została laure-
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atką nagrody Internautów, brała udział w Festiwalu Art Naif w Katowicach 
Jej obrazy otrzymały także wyróżnienie w Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. 
Juliusza Marcisza „Kosmiczne wizje – odkrycia, konstelacje, planety…” (Za-
brze 2019). Tobiasz Kenio (właśc. Paweł Pecuszok) – geriatra i specjalista 
medycyny rodzinnej, absolwent AMB (2004) oraz Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina w klasie śpiewu solowego Urszuli Trawińskiej-Moroz 
(2010). Poza pracą lekarską i malarstwem jest aktywnie koncertującym teno-
rem, kameralistą oraz śpiewakiem operowym. W malarstwie operuje techni-
kami mieszanymi: olej/akryl, relief, kolaże na deskach. Kreuje urozmaicone, 
wyjątkowo „własne” obrazy w niewymuszonym, wolnym od wszelkich ram i 
wzorców stylu – uznając sam siebie raczej za abstrakcjonistę. Cechą łączącą-
jego obrazy jest śmiałe użycie wyrazistych intensywnych kolorów, kontrastu 
i odważnych połączeń. Ma w dorobku udział w licznych wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych m.in. w Turośni Kościelnej, białostockiej OIL, Związ-
ku Artystów Scen Polskich (ZASP) w Warszawie, Centrum Kreatywności w 
Warszawie, Centrum Park Praski w Warszawie, Zamek w Rynie, Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku, Teatr 6. Piętro w Warszawie, Podlaski Urząd Wo-
jewódzki, LesSouffleurs w Paryżu, a także BWA – Fundacja Polskiej Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, udział w Wystawie Kim Lee DressRoom w War-
szawie. Współpracuje z galeriami i domami aukcyjnymi w Warszawie m. in. 
z Domem Aukcyjnym Pragaleria. Aktywnie bierze udział w aukcjach chary-
tatywnych, m. in. dla Fundacji Promocji Sztuki Polskiej i Fundacji „Najsłod-
si” w Warszawie. Prace Tobiasza Kenio znajdują się w licznych kolekcjach 
prywatnych. Poza tym – jako tenor - w dorobku fonograficznym posiada 11 
płyt kompaktowych, w większości wydanych przez wytwórnię ActePréalab-
le. Anna Bronowicz –specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, pracowała 
jako asystent w Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, następnie w 
Klinice Nefrologii i Dializoterapii UMB, po czym osiadła w rodzinnej Łomży 
– kontynuując działalność zawodową w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją 
Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, a także hobby artystyczne. Malowa-
niem zajmuje się amatorsko od wielu lat, koncentrując swoje zainteresowania 
estetyczne przede wszystkim na stylu realistycznym i pejzażach.
 Fakt, że lekarze malują i tworzą budzi czasem zdziwienie, częściej 
jednak uznanie, a nawet podziw. To zapewne hobby jak wiele innych, a jed-
nak dość szczególne. Będziemy mogli się o tym przekonać, gdyż niebawem 
ukaże się z inicjatywy białostockiej OIL profesjonalny zbiorczy album ma-
larstwa lekarzy, w którym będzie można zobaczyć twórczość wielu innych 
medyków pasjonatów z Podlasia.

Prof.  Jerzy Konstantynowicz
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Katarzyna Krauze-Romejko Praca prof. Jerzego Konstantynowicza

Prace Katarzyny Król-Konon Tobiasz Kenio
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Szanowni Państwo Lekarze Seniorzy
Pomimo ciągle trwającej pandemii cieszymy się z poprawy 

stanu epidemiologicznego, co pozwala nam na planowanie realizacji 
projektów na 2021 rok. Zastrzegamy równocześnie ewentualne zmiany 
naszych zamierzeń w wypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej. 
Przypominamy też o powinności pełnego zaszczepienia się przeciwko 
koronawirusowi przed uczestnictwem w naszych zbiorowych przed-
się wzięciach.

Zamierzamy:
- kontynuować wtorkowe spotkania w Klubie Lekarza OIL w

Białymstoku,
- zorganizować 1-dniowe wyjazdowe spotkanie integracyjne

Ciechanów i Opinogóra w dniu 5 sierpnia 2021 roku. Lekarze eme-
ryci pokrywają tylko koszt przewodnika i biletów wstępu, osoby towa-
rzyszące pokrywają pełny koszt w kwocie 98,00 zł. plus koszt przewod-
nika i biletów wstępu.

Planujemy 4-dniową wycieczkę do Krakowa, Wadowic i 
Tyńca w terminie od 2 do 5 września 2021 roku. Termin zgłaszania 
udziału upływa w dniu 20 sierpnia br. Koszt wycieczki - ok. 740,00 zł. 
Lekarze emeryci po powrocie z wycieczki otrzymają częściową refun-
dację.

Wzorem  ubiegłych lat zamierzamy 25 września (sobota) po-
żegnać lato w Turośni Kościelnej, w planie mamy konkurs nalewek.

Chęć uczestnictwa w w/w wyjazdach proszę zgłaszać do Pani 
dr Ireny Stankiewicz, tel. 668-749-601    

Uroczystość Opłatkowa w Aula Magna Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku.

Kontynujemy program częściowej refundacji indywidualnych 
turnusów rehabilitacyjno-leczniczych, z tej formy skorzystało już 7 le-
karzy.

Danuta Łopianecka
Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

OIL w Białymstoku

S E N I O R Z Y
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90-te Urodziny naszych Seniorów

W 2021 roku tradycyjnie już obchodzimy w Samorządzie Jubi-
leusz Koleżanek i Kolegów, którzy osiągnęli 90-ty rok życia. Ten wiek 
jest bez wątpienia sukcesem, zwłaszcza jeżeli Szanowny Jubilat spędza 
urodziny w dobrym, a przynajmniej dostatecznym zdrowiu, co nie jest 
łatwe ze względu na wykonywany przez długie lata zawód lekarza.

Rok pandemii nie sprzyja hucznym i zbiorowym obchodom, 
dlatego też są to zwykle odwiedziny prezesa i przedstawicieli izbowych 
w miejscu zamieszkania Jubilata, połączone ze złożeniem gratulacji i 
najlepszych życzeń, wręczeniem okolicznościowego dyplomu, pięk-
nych kwiatów oraz toastem wzniesionym lampką szampana.

Poniżej przedstawiamy poczet tegorocznych Jubilatów z krót-

wszystkim wyśmienitego zdrowia.

Dr n. med. Teresa Kurowska-Dąbrowska

Rozpoczyna nasz poczet nie tylko ze wzglę-
du na wielkie zasługi, ale także na datę urodzenia –  
1 stycznia 1931 roku.

Pani Doktor jest fenomenem ogromnej nadal 
aktywności zawodowej. Wprawdzie po osiemdziesiąt-
ce plus zakończyła bezpośrednią pracę z chorymi, ale 
stale działa w Izbie Lekarskiej – w redakcji wydaw-
nictw, w Komisji Historycznej, a przede wszystkim 

jako publicysta medyczny. Spod Jej pióra stale ukazują się artykuły bio-

których pożegnaliśmy.
Nie przytaczamy tu więcej informacji o Szanownej Jubilatce 

bowiem poświęciliśmy Jej większy artykuł w Biuletynie OIL (2020, nr 
123, str. 21 - 23), do którego odsyłamy. Występuje w nim jako „czoło-
wa reprezentantka” pierwszych absolwentów AMB, którzy obchodzili 
wówczas swoje 70-lecie studiów.

Prosimy Panią Doktor o dalszą współpracę.
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Dr Czesław Roman Raczek

Urodził się 22 lutego 1931 roku w Mrzygłodzie, 
pow. Zawiercie. Szkoły podstawową i średnią ukoń-
czył w Radomiu; w latach 1951 - 1956 studiował na 
Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu. Staż oraz 
pracę w Ośrodku Zdrowia i Szpitalu odbył w Jeleniej 
Górze. Zdobył specjalizację I stopnia z położnictwa 
i ginekologii. W latach 1968 - 1969 pracował w od-
dziale położniczo-ginekologicznym w Kowarach. Od 

1969 roku zamieszkał w Łomży, z którą związał się na stałe pracując 
do emerytury w oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Woje-
wódzkiego oraz w Poradni „K” w Jedwabnem. 

Dr n. med. Tadeusz Jóźwik

Urodził się 28 lutego 1931 roku w Zycku Pol-
skim, pow. Gostynin. Ukończył Wydział Lekarski 
Akademii Medycznej w Białymstoku. Po dwuletnim 
stażu przed- i podyplomowym nieprzerwanie pra-
cował do 1996 roku w Zakładzie Medycyny Sądowej 
AMB kolejno na stanowiskach asystenta, st. asystenta, 

adiunkta, wykładowcy i st. wykładowcy. Uzyskał oba 
stopnie specjalizacji w zakresie medycyny sądowej. W 1971 roku obro-
nił pracę doktorską na temat przenikania alkoholu z organizmu matki 
do płodu przez barierę łożyskową. Jego dorobek naukowy obejmuje 37 
publikacji. Przeprowadzał ekspertyzy w dziedzinie orzecznictwa kar-
nego w Laboratoriach Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej w Bia-
łymstoku, także będąc na emeryturze. Jest znawcą w zakresie orzeczni-
ctwa kryminalnego.
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Dr Zyta Kita-Dębska

Urodziła się 26 marca 1931 roku w Wilnie. W 
1953 roku ukończyła studia stomatologiczne w Aka-
demii Medycznej w Łodzi, jak też Konserwatorium 
Muzyczne (klasa fortepianu). Zgodnie z nakazem 
pracy została zatrudniona w Poradni Stomatologicz-
nej w Knyszynie, gdzie dodatkowo objęła opieką sto-
matologiczną uczniów szkoły podstawowej i liceum w 

Knyszynie. W 1974 roku uzyskała specjalizację II stopnia ze stomato-
logii zachowawczej. W latach 70-tych pełniła też funkcję inspektora 
stomatologii. W 1993 roku, po 40-stu latach pracy przeszła na emery-
turę. Otrzymała szereg odznaczeń zawodowych i regionalnych.

Dr Stanisława Kiczka

Urodziła się 26 czerwca 1931 roku w Wiśniowej 
na Podkarpaciu. Po ukończeniu szkoły średniej w By-
tomiu rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Ślą-
skiej Akademii Medycznej. Po wyjściu za mąż prze-
niosła się do Białegostoku, gdzie dokończyła studia w 
AMB. Po studiach pracowała przez cztery lata na sta-
nowisku asystenta w Zakładzie Chemii Fizjologicznej 

tej Uczelni. Następnie rozpoczęła pracę w Klinice Dermatologicznej, 
a po uzyskaniu specjalizacji II stopnia została kierownikiem Poradni 
Dermatologicznej w Przychodni Powiatowej.

Dr Maria Teresa Prokopiak-Wrona

Urodziła się 15 sierpnia 1931 roku w Ostrowi 
Mazowieckiej. Podczas okupacji niemieckiej uczy-
ła się na tajnych kompletach. W latach 1944 - 1950 
uczęszczała do szkoły średniej, uzyskując świadectwo 
dojrzałości w 1950 roku.
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W latach 1950 - 1956 studiowała na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Białymstoku, należąc do pierwszych studentów i 
absolwentów białostockiej Uczelni – dyplom lekarza nr 106/56. W 1955 
roku zawarła związek małżeński z Bogusławem Wroną, lekarzem.

Po dyplomie przez 35 lat pracowała w pionie gruźliczo-pulmo-
nologicznym. W latach 1956 - 1962 była zatrudniona w Klinice Chorób 
Płuc i Gruźlicy AMB. Uzyskała oba stopnie specjalizacji z pulmonolo-
gii. Od 1957 roku pracowała w Terenowej Poradni Przeciwgruźliczej i 
Pulmonologicznej, skąd w 1992 roku przeszła na emeryturę. W latach 
1984 - 1986 przebywała na kontrakcie w Zliten (Libia).

Mąż zmarł w 1993 roku. Obecnie mieszka z synem Piotrem 
Bogusławem.

Prof. dr hab. Janusz Stanisław Darewicz

Urodził się 23 sierpnia 1931 roku w Puławach. 
Studia ukończył w 1955 roku na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Lublinie. W 1962 roku uzy-
skał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, w 1966 
– II stopień, a w 1977 roku – specjalizację z urologii.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 
1970 roku, doktora habilitowanego – w 1980 roku, ty-

tuł profesora nauk medycznych – w 1995 roku. W 2001 roku został 
nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Pracował kolejno na oddziale położniczo-ginekologicznym w 
Puławach (1956 - 1957), następnie na etacie asystenta chirurgii w Szpi-
talu Powiatowym w Kamiennej Górze. Od 1963 roku został zatrudnio-
ny w Akademii Medycznej w Białymstoku w I Klinice Chirurgii Ogól-
nej. Przeszedł pełną drogę zawodową – od asystenta do adiunkta.

W 1977 roku został kierownikiem Kliniki Urologii AMB. W 
latach 1987 - 1989 pełnił funkcję prorektora ds. klinicznych i szkolenia 
podyplomowego. Na emeryturę przeszedł w 2001 roku.
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Urodziła się 31 sierpnia 1931 roku w Białym-
stoku. Szkołę podstawową ukończyła w czasie okupa-
cji niemieckiej ucząc się na tajnych kompletach. Po 
wojnie uczęszczała do Gimnazjum i Liceum im. Anny 
Jabłońskiej w Białymstoku. Studia lekarskie rozpo-
częła w 1950 roku na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Od 1953 roku, po wyjściu 

za mąż, kontynuowała naukę w Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Dyplom lekarza otrzymała w 1955 roku.

Po studiach pracę lekarza rozpoczęła w Przychodni Rejonowej 
w Białymstoku, jednocześnie pracując także w Klinice Chorób We-
wnętrznych AMB. W 1958 roku została zatrudniona w Przychodni 
Przemysłowej przy Białostockich Zakładach Ceramiki Budowlanej.

W 1963 roku została zastępcą dyrektora Miejskiej Przychodni 
Przemysłowej w Białymstoku. W 1965 roku powołano ją na stanowi-
sko dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej. Pracowała do 
września 1981 roku, pełniąc jednocześnie funkcję Specjalisty Woje-
wódzkiego w zakresie medycyny pracy. We wrześniu 1981 roku została 
powołana na stanowisko Zastępcy Lekarza Wojewódzkiego, a następ-
nie pełniła funkcję Lekarza Wojewódzkiego w Białymstoku. W marcu 
1982 roku, w stanie wojennym została odwołana z tego stanowiska.

Do emerytury w 2000 roku pracowała jako lekarz przemysło-
wy w Przychodni przy Zakładach „Instal”. Równocześnie przez cały 
czas służyła chorym w Wojewódzkiej Poradni Chorób Tarczycy. Po 
przejściu na emeryturę pozostała nadal aktywna zawodowo pracując 
w niepełnym wymiarze godzin w Przychodni przy Spółdzielni Inwa-
lidów „Jubilat”, stale też od 1999 roku przyjmuje chorych w Lekarskiej 
Spółdzielni Specjalistów „Eskulap”.

Ma specjalizację II stopnia z zakresu medycyny pracy oraz z 
organizacji ochrony zdrowia, jak też I stopnia z chorób wewnętrznych. 
Otrzymała odznaczenia państwowe (Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi), zawodowe oraz związane z 
przemysłem.
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Jadwiga Krystyna Teresa Tuska

Urodziła się 21 września 1931 roku w Brzezi-
nach k. Łodzi. Tam ukończyła szkołę podstawową i 
liceum ogólnokształcące. Po maturze w 1951 roku 
podjęła naukę w 2-letniej Szkole Felczerskiej w Łodzi, 
którą ukończyła z wyróżnieniem w 1953 roku i zo-
stała wytypowana na drugi rok Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; studia lekarskie 
ukończyła w 1958 roku. Należała do harcerstwa, upra-

wiała turystykę, fascynowała się przyrodą i krajobrazem.
W styczniu 1959 roku rozpoczęła pracę w oddziale dziecięcym 

szpitala powiatowego w Augustowie i w poradni dziecięcej. Augustów, 
wśród drzew i jezior, stał się dla niej i jej męża Jerzego Tuskiego, uko-
chanym miejscem na ziemi. Wkrótce na świat przyszły dzieci: syn i 
dwie córki. Dzieci zaraziła umiłowaniem do wędrówek i wrażliwością 
na świat.

Specjalizację I stopnia z pediatrii otrzymała w 1966 roku. Na 
oddziale dziecięcym pracowała do 1978 roku. Przejściowo (1978 - 
1979) była zatrudniona w sanatorium p-gruźliczym i chorób płuc w 
Otwocku. Od maja 1970 roku do emerytury w grudniu 1999 roku pra-
cowała w Augustowie - w poradni dziecięcej i pogotowiu ratunkowym 
oraz pełniła dyżury w szpitalu na oddziale dziecięcym.

Po przejściu na emeryturę jeszcze przez 2 lata pracowała w 
Przychodni Rodzinnej „Lider” w Augustowie. Jeszcze dziś pamiętają Ją 
jej byli pacjenci, rozpoznając na ulicy i podczas przypadkowych spot-
kań, pozdrawiając tak lubianą kiedyś Panią Doktor.

Dr Halina Szulkowska-Borzuchowska

 Urodziła się 10 października 1931 roku w An-
drzejewie, pow. Ostrów Mazowiecka. Świadectwo 
dojrzałości otrzymała w 1950 roku; w tym też roku 
po zdaniu egzaminu wstępnego rozpoczęła studia le-
karskie w Akademii Medycznej w Białymstoku. Na-
leżała do pierwszego rocznika studentów i absolwen-
tów AMB. Dyplom lekarza nr 79 uzyskała 14 lutego 
1956 roku.
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W marcu 1956 roku rozpoczęła pracę w szpitalu w Wysokiem 
Mazowieckiem w Oddziale Dziecięcym, jak również w Poradni Dzie-
cięcej i Pogotowiu Ratunkowym, pełniąc okresowo funkcję ordynatora 
Oddziału. Odbyła szereg szkoleń i kursów w klinikach w Warszawie, 
Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy i Białymstoku. Uzyskała I stopień spe-
cjalizacji z pediatrii (1959) oraz II stopień w tej dziedzinie (1968). Była 
kierownikiem specjalizacji pediatrycznej pięciu lekarzy.

W latach 1968 - 1975 pełniła funkcję ordynatora Oddziału No-
worodkowego, a w latach 1975 - 1996 ordynatora Oddziału Dziecię-
cego Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem. W następnych dwu latach 
pracowała w Poradni Dziecięcej. Przez kilka lat prowadziła też indywi-
dualną praktykę lekarską.

Udzielała się społecznie, przewodniczyła Komisji Zdrowia 
MRN w Wysokiem Mazowieckiem oraz Komisji Zdrowia WRN w 
Łomży. W Izbie Lekarskiej była członkiem Okręgowego Sądu Lekar-
skiego w Białymstoku.

Wśród odznaczeń otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi oraz odznaczenia regionalne i 
pediatryczne.

Obecnie jest na pełnej emeryturze.

Spotkanie integracyjne

Po wielu miesiącach obostrzeń sanitarnych, w dniu 3 lipca 2021 
roku zaszczepieni Seniorzy naszej Izby wyruszyli wreszcie na wspólne 
spotkanie integracyjne.

Grupa ponad 40-osobowa 
udała się autokarem w kierun-
ku Narwi. W pierwszym etapie 
podróży skierowaliśmy się do 
uroczyska „Kudak” (7 km od 
Narwi) gdzie znajduje się jedyna 
w Polsce pustelnia prawosławna 
– Skit w Odrynkach. Inicjatorem
jego powstania był archimandry-
ta Gabriel, który w 2009 roku w
miejscu istniejącego już w XVII
wieku prawosławnego klasztoru
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Wniebowzięcia Pańskiego, wybudował Cerkiew pod wezwaniem Świę-
tych Antoniego i Teodozjusza Pieczarskich. Ikonostas i ołtarz powstały 
w Pracowni Braci Amantidis w Salonikach.

Skit w Odrynkach zlokalizowany jest w rozlewisku rzeki Na-
rew, gdzie dookoła rozciągają się łąki i pola. Istnieje tu niesamowity 
spokój i cisza, słychać tylko brzęczenie pszczół wśród wszechobecnych 
kwiatów.

Po uczcie duchowej udaliśmy się do Narwi w gościnne progi 
posiadłości naszych wspaniałych przyjaciół Haliny i Włodzimierza 
Michaluków. Przywitani przez gospodarzy lampką szampana, zasiedli-
śmy do rozstawionych stolików ozdobionych bukietami polnych kwia-
tów, w otoczeniu ogromnego, pięknie zaprojektowanego i zadbanego 
ogrodu – który jest oczkiem w głowie Pani Haliny.

Pogoda i humory wszystkim dopisywały, cieszyliśmy się z ocze-
kiwanego spotkania i delektowaliśmy się smakołykami przy dźwiękach 
grającego zespołu muzycznego.

Wypoczęci i zrelaksowani wróciliśmy późnym wieczorem do 
Białegostoku.

Danuta Łopianecka
Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
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Nasze wydawnictwa

Z przyjemnością informujemy, że w lipcu 2021 roku ukazał się kolejny, 
już 23 numer Zeszytów Historycznych wydawanych przez nasz samo-
rząd. Liczy 77 stron i zawiera pięć obszernych artykułów o zróżnico-
wanej treści. 

KSIĄŻKI
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Od wydawcy

Przekazujemy czytelnikom kolejny tomik Zeszytów Historycznych 
OIL w Białymstoku. Jest on zróżnicowany tematycznie, zgodnie jednak z za-
łożeniem wydawnictwa każdy artykuł ma związki z Podlasiem.

Rozpoczynamy akcentem literackim pióra Profesor Teresy Zaniew-
skiej, zatytułowanym „Spotkania przy muzyce i poezji. Salon Muz dr Janiny 
Bolińskiej”. Łączy się on w czasie z albumem wydanym przez dr n. med. Jani-
nę Czerniakiewicz-Bolińską pt. „Salon Muz”, stanowiącym kronikę 42 spot-
kań w Salonie, o którym pisaliśmy w Biuletynie OIL, nr 135, 2021.

Następny artykuł jest drugą częścią opracowania historii białosto-
ckiej dermatologii i wenerologii pt. „Oni tworzyli białostocką dermatologię 
i wenerologię”, autorkami są była i obecna kierownik Kliniki Dermatologii 
UMB prof. prof. Bożena Chodynicka i Iwona Flisiak.

Dwa dalsze artykuły poświęcamy historii Głównej Biblioteki Nauko-
wej UMB uważając, że ta ważna instytucja dydaktyczno-naukowa na ogół 
pozostaje w cieniu innych placówek uniwersyteckich. Dr n. med. Teresa Ku-
rowska-Dąbrowska i mgr Paweł Radziejewski przedstawiają poczet biogra-
mów ośmiu kolejnych dyrektorów Biblioteki, zaś mgr Paweł Radziejewski 
pisze także o jej rozwoju podczas siedemdziesięciu lat działalności.

Ostatni, ale najważniejszy fragment Zeszytów Historycznych, to 
własnoręcznie spisane wstrząsające wspomnienia Doktor Ireny Białówny za-
tytułowane „Z historii Rewiru w KL Birkenau”. Jest to przedruk z uprzejmie 
nam udostępnionego Biuletynu Muzeum Oświęcimskiego z 2007 roku. Są-
dzimy, że artykuł będzie wzruszajcą lekturą studiowaną przez lekarzy Podla-
sia, wśród których legenda dr Białówny jest stale żywa.

Redaktor Naczelny
prof. Jan Stasiewicz
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Profesor dr hab. Wanda Alicja Kazanowska

Wspominają przyjaciele, współpracownicy, uczniowie

 Dr n. med. Halina Broniecka: Z Prof. Wandą Kazanowską pozna-
łyśmy się i zaprzyjaźniły w trakcie wspólnej pracy w Wojewódzkim Szpitalu 
Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 15. Jej 
naukowe zainteresowania skupiały się na zagadnieniach raka szyjki macicy, 
który wcześnie rozpoznany daje się w 100% wyleczyć. Zorganizowała w szpi-
talu pierwszą w województwie pracownię cytologiczną, a następnie pierwszą 
w Polsce pracownię kolposkopii fluorescencyjnej. Była doskonałym dydak-
tykiem cenionym przez studentów, którzy chętnie uczestniczyli w Jej wykła-
dach mówiąc: „Pani Profesor umie uczyć i nauczać.”
 Była osobą pracowitą, wymagającą zarówno od siebie jak i współpra-
cowników. Grzeczna i opiekuńcza w stosunkach międzyludzkich. Oczytana 
także w literaturze pięknej, ciekawie pisała i mówiła. Lubiła przyrodę – jezio-
ra, lasy – tam najchętniej odpoczywała po intensywnej pracy. Kochała psy „... 
bo to najwierniejsi i bezinteresowni przyjaciele człowieka.”
 Pozostała w pamięci współpracowników, chorych i przyjaciół jako 
człowiek skromny o wielkiej wiedzy medycznej i wysokiej kulturze osobi-
stej.

 Wspomina dr n. med. Jerzy Goszczyński: Pracując w Lekarskiej 
Spółdzielni „Eskulap” w Białymstoku powstał zwyczaj, że po skończeniu przy-
jęć pacjentek zachodziłem na kilka minut rozmowy do Pani Profesor Wandy 
Kazanowskiej, która także ordynowała w Spółdzielni. Niekiedy, bardzo rzad-
ko zdarzało się, że nie zaszedłem do gabinetu Pani Profesor. Wówczas, po 
skończeniu badań kolposkopowych, dzwoniła do mnie mówiąc: „jeszcze żyję, 
a ty już o mnie zapomniałeś.”
 W ramach pracy w Instytucie Matki i Dziecka Profesor Kazanowska 
wraz ze swoim zespołem dokonywała inspekcji placówek pionu położniczo-
ginekologicznego na terenie poszczególnych województw. Kilkakrotnie i ja 
brałem w nich udział. Był zwyczaj, że po skończonych inspekcjach odbywały 
się kolacje w restauracjach hotelowych, niekiedy nawet z tańcami. W czasie 
jednego z wyjazdów, w nocy w hotelu doznałem wstrząsu hipoglikemiczne-
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go. O tej porze już wszystkie restauracje, poza bufetem na dworcu PKP były 
zamknięte. Zgodnie z życzeniem Profesor, że o każdym oddaleniu z grupy 
Ona musi wiedzieć, zadzwoniłem do Jej pokoju i usłyszałem, że w ciągu 10 
minut mam być w recepcji. Razem poszliśmy na dworzec PKP, gdzie kupi-
ła mi kanapkę, która zlikwidowała hipoglikemię. Opiekuńczość i życzliwość 
Pani Profesor w każdej okoliczności były powszechnie znane.
 
 Osobą bliską Profesor Wandzie Kazanowskiej była Jej uczennica, 
współpracownik i przyjaciółka dr hab. Izabela Sipowicz, która pisze z naj-
większym uznaniem: Dla nas jej uczniów była nadzwyczajna. Wspaniała 
nauczycielka, wymagająca i pomagająca w każdych okolicznościach. To ona 
nauczyła nas, czym jest profilaktyka nowotworowa. Była wspaniałym organi-
zatorem badań profilaktycznych, uczyła nas cytologii, kolposkopii, diagno-
styki i terapii klinicznej raka narządu rodnego. Między innymi, to dzięki niej 
Białostocczyzna stała się jednym z najnowocześniejszych w kraju ośrodków 
badań profilaktycznych narządu rodnego. Wiele kobiet z naszego regionu za-
wdzięcza jej skuteczną diagnostykę i leczenie. Na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci wdzięczność za jej nauczanie i przyjaźń.

 W charakterystyczny sposób, pełen życzliwej refleksji, wspomina 
prof. dr hab. Marian Szamatowicz: Nie byłem bezpośrednim wychowan-
kiem Pani Profesor Kazanowskiej chociaż była Ona moim promotorem kie-
dy nagradzano mnie tytułem Doctor Honoris Causa. Jestem pewien, że da-
rzyliśmy się wzajemną sympatią. Pozwolę sobie przytoczyć taki dialog. Pijąc 
kawę Pani Profesor Kazanowska powiedziała: „Marian, pamiętaj jeśli coś mi 
się stanie nie wolno mnie reanimować.” No i stało się. Odwiedziłem Panią 
Profesor w Oddziale Kardiologii i wtedy usłyszałem „Marian nie dotrzymałeś 
obietnicy.” Po pewnym czasie, ponownie pijąc kawę usłyszałem – „Marian 
nie miałam racji, życie jest piękne.” Warto pamiętać, że życie dobrze przeżyte 
naprawdę jest piękne.

*
 Te wspomnienia zebrała dr n. med. Teresa Kurowska-Dąbrowska, 
ginekolog, także wdzięczna uczennica i przyjaciółka Pani Profesor Wandy 
Kazanowskiej.
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Wspomnienie o Wojtku Łapińskim

Prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński
1957 – 2021

Tak naprawdę na imię miał Tadeusz, ale od zawsze mówiliśmy do 
niego Wojtek, a to było jego drugie imię. Zawsze chciałem go zapytać dla-
czego wolał być Wojtkiem i ciągle zapominałem. Już mi nie powie…

Urodził się w 1957, a studia w białostockiej Akademii Medycz-
nej ukończył w roku 1984 i niemal przez cały czas pracy zawodowej był 
związany z tą uczelnią poprzez zatrudnienie w Klinice Obserwacyjno-
Zakaźnej, przekształconej potem w Klinikę Chorób Zakaźnych i Hepa-
tologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Stopień doktora nauk 
medycznych uzyskał w 1989, a doktora habilitowanego w 2007. W mię-
dzyczasie zdobył specjalizacje z chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych 
oraz medycyny morskiej i tropikalnej. W roku 2014 Prezydent RP nadał 
mu tytuł naukowy profesora.

Przez cały ten czas był uwielbianym przez pacjentów lekarzem i 
doskonałym, lubianym przez studentów nauczycielem akademickim. 
Wielokrotnie nagradzany zarówno przez władze uczelni jak i ministra 
zdrowia za osiągnięcia naukowe, miał dalsze plany badawcze. W ich re-
alizacji uwzględniał zawsze udział młodych lekarzy, z których wielu było 
jego doktorantami. Jego zaangażowanie w leczenie chorych z zakażenia-
mi wirusami hepatotropowymi sprawia, że miał olbrzymi wkład w zwal-
czanie wirusowych zapaleń wątroby w Polsce.

Przez 36 lat był moim kolegą, przyjacielem i zastępcą. Spieraliśmy 
się i wspieraliśmy. Przeszliśmy wiele wzlotów i upadków. Po tylu latach 
współpracy wydawało się, że wiele rzeczy w Klinice funkcjonowało już 
automatycznie. Dopiero teraz widać jak bardzo był potrzebny. Ostat-
nie półtora roku było dla nas ciężkie. Bez Wojtka nie udałoby nam się 



przetrwać czasu pandemii. A teraz gdy wspólnie planowaliśmy powrót 
Kliniki do normalności, gdy prywatnie i zawodowo patrzył z nadzieją w 
przyszłość, stała się tragedia, której nikt nie mógł przewidzieć. Wydawa-
ło się, że ostatni czas przyzwyczaił nas, zakaźników do śmierci. Przecież 
codziennie umierali nasi pacjenci, bliscy, znajomi, lekarze, pielęgniarki. 
Wojtek był na pierwszej linii i to nie symbolicznie, sloganowo. Był z cho-
rymi, duszącymi się i umierającymi. Przetrwaliśmy ten tragiczny okres 
i wydawało się, że już nic nie może nas złamać. Jak bardzo byliśmy w 
błędzie...

Żegnaj Wojtku,
Robert Flisiak

*

W tym wielkim żalu łączymy się z Panem Profesorem Robertem 
Flisiakiem. Składamy wyrazy głębokiego współczucia całemu Zespołowi 
Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB. 

Z wielkim żalem żegnamy też tragicznie zmarłą Małżonkę Profeso -
ra Łapińskiego dr Małgorzatę Michalewicz ze Szpitala Zakaźnego UMB.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
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Prof. dr hab. 
Danuta Omulecka-Trusiewicz

1926 - 2021

Z domu Pieczyrak, podczas Powstania War-
szawskiego walczyła w szeregach AK jako łączniczka 
„Jola” w zgrupowaniu majora „Roga”.

Po wojnie ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Ło-
dzi, gdzie następnie pracowała w Klinice Okulistycznej uzyskując I stopień 
specjalizacji w tej dziedzinie. W listopadzie 1952 roku, wraz z mężem dr. n. 
med. Mieczysławem Omuleckim, anatomem i otolaryngologiem, przepro-
wadziła się do Białegostoku by tu pod wodzą Rektora prof. Tadeusza Kie-
lanowskiego uczestniczyć w budowie  nowej wyższej uczelni medycznej.  
Została asystentką przyszłej Kliniki Okulistycznej AMB kierowanej przez 
prof. Marię Seidler-Dymitrowską. W tym czasie była jedyną asystentką 
Kliniki posiadającą specjalizację w zakresie okulistyki.

W Klinice Okulistycznej AMB pracowała w latach 1952 - 1966. 
Brała aktywny udział w organizacji Kliniki, zarówno jej bazy materialnej, 
jak też tworzeniu zespołu pracowników. Z polecenia prof. M. Dymitrow-
skiej organizowała poradnie okulistyczne na terenie województwa – w 
Ełku, Zambrowie, Grajewie. Do poradni w Ełku przez lata dojeżdżała raz 
w tygodniu by tam przyjmować chorych.

Od początku pobytu w Białymstoku prowadziła intensywną pracę 
naukową współpracując z kilkoma zakładami naukowymi Akademii Me-
dycznej. W 1960 roku obroniła pracę doktorską pt. „Badania doświad-
czalne nad gruczołem łzowym królika”, zaś w 1964 roku zdobyła stopień 

-
ników AMB za lata 1950 - 1966 była autorem lub współautoren 24 publi-
kacji naukowych. Tematyka jej zainteresowań badawczych miała szeroki 
zakres obejmujący obserwację nad strukturami anatomicznymi narządu 
wzroku, ich funkcją, a także chorobami oczu, np. doświadczalną gruźlicą 
oka, oraz farmakoterapię.

W 1962 roku powierzono Klinice Okulistycznej AMB organizację 
XXVII Zjazdu Pol. Tow. Okulistycznego; głównymi organizatorami byli 
prof. M. Dymitrowska, dr n. med. D. Omulecka oraz dr J. Horodeński. 
Trwające 4 dni obrady kongresu, z bogatą częścią turystyczną, stały się 
sukcesem Kliniki, która zdobywała wysoką pozycję naukową w Polsce.

Po przedwczesnej śmierci męża, doc. Danuta Omulecka przeniosła 
się do Warszawy. Tu objęła stanowisko ordynatora Oddziału Okulisty-
ki Centralnego Szpitala Kolejowego w Międzylesiu, była też wieloletnim 
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kierownikiem Ośrodka Naukowo-Badawczego w Zakładzie Ochrony 
Układu Wzrokowego Kolejnictwa. Wkrótce uzyskała tytuł naukowy pro-
fesora. Wychowała liczne grono okulistów ukierunkowanych na pracę w 
kolejnictwie. Miała duże zasługi i była autorytetem w tej gałązi okulistyki. 
Została uhonorowana wieloma odznaczeniami, bojowymi za przeszłość 
powstańczą oraz państwowymi.

Była osobą niezwykle skromną, ale i wymagającą od siebie i współ-
pracowników. Cieszyła się powszechną sympatią i szacunkiem.

Zmarła 16 maja 2021 roku w wieku 95 lat. Została pochowana na 
cmentarzu w Zgierzu przy ulicy Piotra Skargi.

Zapisała piękną kartę w historii białostockiej i warszawskiej oku-
listyki.

Krystyna Żebrowska, Warszawa
Jan Stasiewicz, Białystok

Od redakcji: Dr Krystyna Żebrowska, okulistka, jest absolwentką AMB, 
była współpracowniczką prof. Danuty Omuleckiej -Trusiewicz w okresie 
pracy w Warszawie.

Zespół Kliniki Okulistycznej. Od prawej: dr A Zankiewicz, doc. D. Omulecka, piel. operacyjna Ania; 
stoją od prawej: dr K. Prus-Sawicka, dr A. Kossakowska-Horodeńska, dr K. Ledzińska, doc. J. Horodeński, 
piel. odc., dr K. Smoleńska, sekretarka Kliniki, doc. R. Rudobielski, dr W. Winogrodzka.
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Dr n. med. Wiesław Prastowski
1936 - 2021

W kwietniu 2021 roku otrzymaliśmy niezwykle smutną wiado-
mość, że zmarł nasz Kolega Wiesław Prastowski, postać niezwykła wśród 
lekarzy i poetów.

-
DIUM Gazecie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej tak precyzyjnie opisuje syl-
wetkę Wiesława, że cytujemy je w całości: „Specjalista chorób wewnętrz-
nych, wieloletni członek Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wycho-
wanków Medycyny Wrocławskiej oraz jego wiceprezes przez 6 lat, poeta 
zrzeszony w Związku Literatów Polskich i Polskiej Unii Lekarzy. Wydał 
11 tomików poetyckich. Pełnił m. in. funkcję ordynatora Oddziału We-
wnętrznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego 
we Wrocławiu (1987 - 2003). Był aktywnym członkiem Zarządu Oddzia-
łu Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Internistycznego i Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego. Wychował wiele pokoleń lekarzy.”

Jego korzenie sięgały głębokich Kresów Wschodnich przedwojen-
nej Polski, urodził się bowiem 16 grudnia 1936 roku w Łunińcu na Pole-
siu – w wierszach pisanych po latach pojawiał się wątek „rozlewisk Pry-
peci”. Dzieciństwo spędził na Podlasiu, u dziadków w Szczuczynie. Studia 
rozpoczął na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, 
skąd za rodziną przeniósł się do Wrocławia. Dzieciństwo na Białostoc-
czyźnie i trzy lata studiów w AMB pozostawiły trwały ślad w pamięci i 
wyobraźni Wiesława.

Dalsze, już dolnośląskie losy doktora Prastowskiego przedstawia 
obszerny wspomnieniowy artykuł w Medium (nr 5/2021), z którego cy-

pisze o Koledze z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej widząc w nim postać wy-
bitnego lekarza - humanisty, którego niestety musiał już pożegnać.



PRO  MEMORIA

– 36 –

*

Wiesława znałem od bardzo dawna. Razem spędzaliśmy kilkakrot-
nie wakacje szkolne na koloniach wśród lasów i jezior białostockich i su-
walskich. Później przez trzy lata byliśmy w tej samej grupie studenckiej 
Wydziału Lekarskiego białostockiej Akademii. Tworzyliśmy wówczas 
grono bliskich przyjaciół, do którego między innymi należeli także stu-
denci Kazik Kobus, później światowej sławy chirurg plastyczny z Dolnego 
Śląska oraz Staś Niepsuj, znany chirurg olsztyński, także piszący wiersze.

W następnych latach spotkania z Wiesławem były oczywiście spo-
radyczne, głównie podczas zjazdów internistycznych. Bywał też przejaz-
dem w Białymstoku, z żoną Ewą, jego pierwszą Muzą, a naszą przyjaciółką 
ze studiów w AMB. Przesyłał mi czasami tomiki swojej poezji. Z jednego 
z nich – „Dotyk muzy”, 2004 – wybrałem Państwu jeden z wierszy.

Mój czas

Mój czas jest ze mną: On nie biegnie – trwa
daje mi szczęście i cierpienie czujemy go w oddechu codzienności
Nie doceniałem go w młodości w sekwencji zdarzeń
w dwój nasób sznuję teraz  zanurzonych w melancholii dni

Odtwarza melodię istnienia W niepokoju i lęku niepewności jutra
– My jak śniegowe kule – Mój czas zatrzyma się
toczymy się po drogach życia kiedy przeszłość teraźniejszość i przyszłość
Pustkę dni otulamy przeszłością staną się jednością

Ciągle gdzieś nas niesie 
Obrastając doświadczeniem
ulegamy złudzeniom 
że czas nie ma końca 

Jan Stasiewicz, Białystok
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Dr n. med. Jarosław Andrzej Rogowski
1960 – 2020

Urodził się 12 lipca 1960 roku w Michałowie, w rodzinie lekarskiej. 
W 1985 roku skończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akade-
mii Medycznej w Białymstoku. Specjalizował się w zakresie ginekologii i 
położnictwa, uzyskał oba stopnie specjalizacji w tej dziedzinie. W 1996 
roku obronił pracę doktorską. Pracował jako ginekolog w Zambrowie, 
Kolnie, Łapach, a przez ostatnie sześć lat w Wysokiem Mazowieckiem, 
gdzie w 2019 roku pełnił także obowiązki dyrektora. Przez wiele lat pro-
wadził prywatną praktykę lekarską, ciesząc się ogromnym uznaniem 
wśród pacjentek.

Z wykształcenia lekarz, z zamiłowania był historykiem. W wolnym 
czasie całymi godzinami analizował historię II Wojny Światowej, genealo-
gię swojej rodziny, pochodzenie etniczne narodów słowiańskich. Uwiel-
biał podróże i trekkingi górskie, świetnie czuł się na łonie natury. Wciąż 
brakowało mu czasu na realizację marzeń, na przykład o domu na wsi.

Nagle przyszło nieszczęście. 9 grudnia 2020 roku zabrał nam go 
Covid. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Ostro-
wskiej w Zambrowie. Miał, a my z Nim, wiele planów na kolejne lata...

Bakuje Go nam, bardzo.

Rodzina

Jarosława wspominają przyjaciele, 
koleżanki ze studiów i pracy

„Przez ostatnie 6 lat przed Jego śmiercią miałam niewątpliwą przy-
jemność z Nim współpracować, a przed wielu laty razem studiować. Był 

-
wym w stosunku do pacjentek i ich rodzin, bardzo przez nich lubianym 

-
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ków. W kontaktach towarzyskich wyjątkowo uczynny, z dużym poczu-
ciem humoru i ogromną wiedzą na różne tematy. Z pasją opowiadał o 
swoich górskich wędrówkach i dalekich wyprawach, które planował z 
wyprzedzeniem w najdrobniejszych szczegółach, a po powrocie barwnie 
relacjonował. Nie zdążył zrealizować wszystkich pomysłów i życiowych 
planów, odszedł zdecydowanie za wcześnie. Pozostanie na zawsze w mo-
ich wspomnieniach.”

Bogumiła Miłkowska-Płotczyk

„ …z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem,
powstaje wielkość człowieka…”  (Kard. S. Wyszyński)

Z Jarkiem byliśmy razem na roku. Zatem chcę przekazać kilka słów 
od nas, koleżanek i kolegów z roku, z grupy dziekańskiej, kiedy to mogli-
śmy razem tworzyć wspaniałą atmosferę tamtych sześciu lat studenckich. 
Ciebie Jarku zapamiętamy jako przyjaciela, człowieka pełnego optymi-
zmu, życzliwości, z humorem, dobrym żartem, uśmiechem, a jeśli trze-
ba, otwartego na pomoc i radę. Potrafiłeś w wielu wymiarach wielkością 
swojego  serca i dobrocią obdarowywać  innych wokół. Umiałeś pomagać 
bez rozgłosu. I za ten nasz wspólny studencki czas, bogactwo Twojej oso-
by chcę Ci bardzo serdecznie podziękować.

Elżbieta Tryniszewska

Cóż, trudno o więcej słów, kiedy przyszła jedna chwila, wywróciło 
się wszystko…wszystko ma swój czas, bo to co nas spotyka przychodzi 
spoza nas…  (Ks. J. Twardowski).
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1960 – 2020

Napoleon Wilczewski (jr)
1931 - 2020

Urodził się 30 listopada 1931 roku w Aleksandrii w obwodzie mo-
hylewskim (Białoruś), był jedynym synem Julii i Napoleona Wilczew-
skich. W 1933 roku rodzina przeniosła się do Zabłocia koło Milejczyc, 
powiat Siemiatycze. Szkołę podstawową ukończył w Milejczycach, a Li-
ceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach uzyskując świadectwo dojrza-
łości w 1951 roku. W latach 1951 - 1959 studiował na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Białymstoku otrzymując dyplom lekarza nr 
291/33 w dniu 22 lutego 1959 roku.

W 1959 roku przez 7 miesięcy pracował w Szpitalu Powiatowym 
w Augustowie jako asystent w oddziale pediatrycznym. W tym też roku 
ożenił się z Wandą Radziwon z zawodu pielęgniarką. Od października 
1959 roku został zatrudniony w Siemiatyczach początkowo w Przychod-
ni Rejonowej, a od 1961 roku jako kierownik Wydziału Zdrowia w PRN 
w Siemiatyczach, pełniąc jednocześnie od 1966 roku obowiązki Powiato-
wego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.

W latach 1964 - 1980 był ordynatorem oddziału chorób wewnętrz-
nych w Siemiatyczach. Uzyskał oba stopnie specjalizacji w zakresie cho-
rób wewnętrznych, a także II stopień z organizacji ochrony zdrowia. 
Odbył liczne szkolenia w specjalnościach internistycznych, a także 5-cio 
miesięczny kurs w zakresie prawa pracy.

W 1980 roku przeprowadził się z rodziną do Mińska Mazowie-
ckiego, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy dyrektora ds. me-
dycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Od 
1986 roku został dyrektorem tej jednostki. Równocześnie pełnił funkcję 
lekarza orzecznika w ZUS. Otrzymał szereg odznaczeń państwowych i 
zawodowych.

Do emerytury w 2007 roku pracował na stanowisku kierownika 
Pogotowia Ratunkowego w Mińsku Mazowieckim.
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Mój kochany Tato był niezwykle ciepłym, radosnym i spokojnym 
człowiekiem. Interesował się historią nowożytną i dużo czytał. Do końca 
życia pasjonował się medycyną, prenumerował wydawnictwa lekarskie i 
periodyki medyczne.

Zawsze wspierał swoje dzieci, syna Roberta Napoleona, farmaceu-
tę i córkę Agnieszkę Edytę, prawnika, sędzię. Wnuczka Daria Natalia i 
wnuk Maciej zostali prawnikami.

Pożegnał nas 2 lipca 2020 roku, przeżył 89 lat. Został pochowa-
ny w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Milejczycach obok 
swoich rodziców. W dniu 1 września 2020 roku przyszła na świat jego 
prawnuczka Apolonia Agnieszka, zwana w rodzinie Polą.

Zakończę cytując myśl, jakże mądrą, Alberta Einsteina: „Śmierć nie 
jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych 
pokoleniach. Albowiem, oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe 
liście na drzewach życia.”

Dziękuję Ci za wszystko Tato
córka Agnieszka Edyta Wilczewska - Rzepecka


