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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.

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku
czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 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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Doktor Berta Szaykowska
1889 – 1980

Zasłużona białostocka lekarka, społecznik, w pełni oddana proble-
mom ochrony zdrowia, zwłaszcza dzieci. Od 1953 roku przez wiele lat była 
dyrektorem Biblioteki Naukowej AMB, która pod jej kierownictwem osiąg-
nęła wysoką rangę w kraju.

Urodziła się 12 września 1889 roku w Białymstoku. Matka Maria, oj-
ciec Antoni Sznajder, urzędnik państwowy. Po uzyskaniu świadectwa dojrza-
łości rozpoczęła wyższe studia przyrodniczo-fizyczne w Warszawie. W latach 
1913 – 1917 studiowała w Żeńskim Instytucie Medycznym w Charkowie, 
który ukończyła. Podczas wojny pracowała między innymi w pociągu sani-
tarnym kursującym między Moskwą a Charkowem. Wyszła za mąż za Adolfa 
Kajzera, oficera wojsk niemieckich; po wspólnym przyjeździe do Polski mąż 
jej zmarł na tyfus w 1919 roku.

W kraju pracę zawodową rozpoczęła w Szpitalu Zakaźnym w Białym-
stoku. W 1920 roku pełniła również obowiązki lekarza w Państwowym Urzę-
dzie do Spraw Powracających z Wojny Jeńców, Uchodźców i Robotników. W 
1921 roku prowadziła oddział wewnętrzny w Szpitalu Św. Rocha przy ulicy 
Lipowej 47, w którym pracowała do czasu przeniesienia go do Szpitala Ży-
dowskiego. W 1922 roku podjęła pracę w „Opiece nad Matką i Dzieckiem”, 
nostryfikowała też swój dyplom lekarza.

Od 1927 roku pracowała dodatkowo jako lekarz szkolny w Żeńskim 
Gimnazjum im. Anny Jabłonowskiej. W tym roku wyszła także za mąż za 
doktora Wacława Szaykowskiego.

W czasie II wojny światowej początkowo była lekarzem wojskowym w 
szpitalu wojennym nr 303. Później pracowała w Ambulatorium Pediatrycz-
nym w Białymstoku. Współpracowała z Tajną Organizacją Nauczycielską 
(TON). Po wojnie przez rok przebywała w Częstochowie.

W 1946 roku powróciła do poprzedniej pracy w Białymstoku, którą 
kontynuowała do 1952 roku. W latach 1952 – 1953 pełniła obowiązki leka-
rza w Państwowym Domu Dziecka pracując równocześnie w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, w której był też zatrudniony jej mąż dr 
Wacław Szaykowski. Uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie pediatrii.
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Nie mając własnych, była wielką przyjaciółką dzieci. Poza ich lecze-
niem, ubogim dzieciom pomagała materialnie, na przykład współfinansując 
naukę. Zaopiekowała się sierotą z zaprzyjaźnionej rodziny zapewniając jej 
codzienną egzystencję.

W sierpniu 1953 roku zgodnie z zaleceniem Departamentu Szkolni-
ctwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia objęła stanowisko dyrektora Biblio-
teki Naukowej Akademii Medycznej w Białymstoku. Miała pełne poparcie 
Rektora Uczelni prof. Tadeusza Kielanowskiego, który bardzo pozytywnie 
oceniał jej kwalifikacje i postawę społeczną. Biblioteką kierowała przez 13 
lat do przejścia na emeryturę w końcu grudnia 1966 roku. Pomimo zasłużo-
nej emerytury, a później zaawansowanego wieku, nadal jeszcze przez parę lat 
owocnie pracowała w Bibliotece na stanowisku samodzielnego referenta.

Pod dyrekcją dr Berty Szaykowskiej nastąpił szybki rozwój Biblioteki 
pod każdym względem. Jej doświadczenie w pracy społecznej i zawodowej na 
różnych stanowiskach, wszechstronne wykształcenie, biegła znajomość kilku 
języków obcych, wrodzona życzliwość do otoczenia, stwarzały warunki do 
szybkiego osiągnięcia sukcesu. Powstał kompetentny zespół pracowników, 
który działał we wzajemnie życzliwej atmosferze. Zbiory ksiąg i czasopism 
systematycznie powiększały się, obejmując zarówno archiwa, jak i najbardziej 
nowoczesną literaturę medyczną. Ważne stały się kontakty z bibliotekami i 
wydawcami w kraju, jak też zagranicą. Praktycznie bariera językowa nie mia-
ła większego znaczenia. Okresowe sprawozdania oraz biblioteczne Biuletyny 
wskazywały na coroczny wzrost bazy materialnej, jak też ciągłe unowocześ-
nianie i rozszerzanie form pracy. 

Doktor Szaykowska w szczególny sposób interesowała się historią pod-
laskiej medycyny. W Bibliotece opracowywano biografie zasłużonych lekarzy, 
zwłaszcza białostockich, bądź związanych z Białymstokiem. Była założycielką 
Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, którego 
siedzibą i miejscem posiedzeń naukowych była Biblioteka. Blisko współpra-
cowała z większością kadry wykładającej na Uczelni.

•

Jeden z autorów tego biogramu, J. S., tak wspomina Panią Doktor Szay-
kowską, którą znał z licznych kontaktów prywatnych: „Doktor Szaykowską 
poznałem dzięki mojej Mamie, Marii Stasiewiczowej, pracującej przez ponad 
ćwierć wieku w Bibliotece AMB pod bezpośrednim kierownictwem dr Szay-
kowskiej. Obie Panie były zaprzyjaźnione. Stąd miałem częste kontakty z Bi-
blioteką i oczywiście z dr Szaykowską.

Szczególnie częste stały się one na początku lat 60-tych, gdy jako ab-
solwent AMB otrzymałem od Pani Doktor propozycję by włączyć się w prace 
powstającego  Oddziału Białostockiego Towarzystwa Historii Medycyny, który 
właśnie organizowała. Prawie anegdotyczny był argument mający mnie prze-
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konać do tej działalności – „Kolego, będzie Pan bardzo użytecznym członkiem 
Zarządu jako jeden z niewielu, którzy mają prywatną maszynę do pisania, 
będziemy mieli rozwiązany problem przepisywania korespondencji i spra-
wozdań, to doskonale robi się w zaciszu domowym”. W ten sposób stałem 
się skarbnikiem w Zarządzie Oddziału. Rzeczywiście, do dziś mam sprawną 
maszynę „STOEWER”, metalową, ważącą ponad 10 kg, produkcji niemieckiej 
z początku dwudziestego wieku. Zachowało się także sprawozdanie z posie-
dzenia Towarzystwa kończącego pierwszą kadencję, podczas którego wybrano 
nowy Zarząd, a Pani Doktor Szaykowska przekazała urząd prezesa prof. Sta-
nisławowi Legeżyńskiemu zostając wiceprezesem.

Z okresu tej współpracy zapamiętałem swoją ówczesną Szefową jako 
osobę wymagającą, niezwykle pracowitą, wszechstronnie oczytaną, a jedno-
cześnie ciepłą, życzliwą i zawsze uśmiechniętą.”

•

Należała do szeregu towarzystw naukowych i społecznych pełniąc w 
nich różne funkcje. Była członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Pe-
diatrycznego, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
Białostockiego Towarzystwa Naukowego, jak też członkiem Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Przewodniczyła Towarzystwu Planowania Rodziny. 
Stale uczestniczyła w pracach Związku Zawodowego, pełniąc okresowo funk-
cję przewodniczącej Komisji Zakładowej w Akademii Medycznej w Białym-
stoku.

Za aktywność w pracy zawodowej i społecznej otrzymała liczne wyso-
kie odznaczenia państwowe, resortowe i organizacji społecznych, wśród nich 
Order Sztandaru Pracy I i II Klasy oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski.

Zakończyła pracę w lutym 1980 roku w wieku 91 lat.
Zmarła pół roku później – 8 sierpnia 1980 roku. Po latach, jedna z 

ulic Białegostoku otrzymała Jej imię. Oznacza to, że na zawsze pozostała w 
pamięci mieszkańców naszego miasta.

Paweł Radziejewski, Teresa Kurowska-Dąbrowska, Jan Stasiewicz
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Kilkakrotnie wcześniej rozmawialiśmy z Panią 

Doktor Magdaleną Muskałą o piśmienniczych opra-
cowaniach historii podlaskiej medycyny. Jej opisowy 
wizerunek był ubogi, nawet bardzo ubogi, bowiem 
o dziejach i postaciach tworzących tą historię pisano 
tylko w pojedyńczych artykułach.

Oboje uważaliśmy, że dopiero po powstaniu 
AMB „coś drgnęło”. Na początku głównie dzięki Pani 
Doktor Bercie Szaykowskiej, wieloletniej dyrektor Bi-
blioteki Naukowej Akademii; jej portret zdobi okładkę 

obecnego wydania Biuletynu. Dzięki zainteresowaniom i wielkiemu zaanga-
żowaniu Pani Dyrektor, w latach 60-tych rozpoczęto w Bibliotece opraco-
wywanie biogramów zasłużonych lekarzy głównie Podlasia, a także groma-
dzenie medycznych pamiątek. Dr Muskała, która swoją karierę akademicką 
zaczynała także w Bibliotece AMB, wprawdzie znacznie później, potwierdza 
pionierską rolę dr Szaykowskiej w tych poczynaniach.

 Zgadzamy się także, że drugą osobą gromadzącą zbiory z zakresu bia-
łostockiej medycyny, głównie przemysłowej, jak też opracowującą lekarskie 
biogramy, był dr Józef Kuźmiński. Ostatnio więcej pisaliśmy o nim w naszych 
wydawnictwach, niestety także z dużym żalem w 2021 roku w Pro Memo-

optymistyczne. Swoje zbiory eksponatów związanych z medycyną Podlasia 
przekazał do Muzeum Historii Medycyny w Szczecinie, bowiem w Białym-
stoku nie znalazły one należytego zainteresowania. W Muzeum Białostockim 
pozostały tylko później przekazane nieliczne eksponaty, wśród nich starannie 
prowadzona kronika powstania i rozwoju podlaskiej medycyny pracy. 

CHWILA  REFLEKSJI

O zapisach z historii podlaskiej medycyny.
Z Panią Doktor Magdaleną Muskałą, dyrektor
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB,

rozmawia Jan Stasiewicz
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 Przyjęliśmy z Panią Doktor, że początków instytucjonalnie zorgani-
zowanych badań nad historią podlaskiej medycyny należy szukać w działal-
ności struktur akademickich. W Uczelni utworzono bowiem Samodzielną 
Pracownię Historii Medycyny i Farmacji, jako jednostkę początkowo głów-
nie dydaktyczną. Pracownią kolejno kierowali prof. Michał Małofiejew oraz 
dr hab. Andrzej Litorowicz, a obecnie szefem jest dr n. med. Magdalena Mu-
skała. Placówka ma teraz chrakter dydaktyczno-naukowy bowiem poza wy-
kładami opracowuje też wybrane zagadnienia z historii medycyny.

 Najważniejszym jednak wydarzeniem było zorganizowanie w Uczel-
ni Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, które mieści się we wspaniałej hi-
storycznej scenerii Pałacu Branickich. Jako w miarę obiektywny obserwator 
powstawania Muzeum, muszę podkreślić podstawową rolę Pani Doktor Mu-
skały w tym dziele.
 

*

 By zaplanować naszą dalszą rozmowę poprosiłem Panią Doktor o 
przedstawienie w zarysie głównych jej zdaniem problemów i wydarzeń zwią-
zanych z genezą i rozwojem Muzeum, jak też swojego mini-biogramu.

 Zostałem całkowicie zaskoczony.

 Po paru dniach otrzymałem znakomicie napisany artykuł, który 
zawierał pełne, wyczerpujące odpowiedzi na pytania zadane przeze mnie - 
przynajmniej w planach. Były też dodatkowe szczegóły, o których nie pomy-
ślałbym. Z tego też względu pisanie tekstu w myśl schematu pytanie - odpo-
wiedź stało się bezsensowne.

 Poniżej drukujemy pełną wypowiedź dr Magdaleny Muskały jako 
jej odrębny artykuł bez jakichkolwiek zmian redakcyjnych. Równocześnie 
prosiliśmy Autorkę o podanie w artykule swoich krótkich danych biograficz-
nych.
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Magdalena Muskała

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Urodziłam się w Białymstoku, od wieków rodzinnie związana jestem 
z Podlasiem, a zwłaszcza z Supraślem. W Białymstoku ukończyłam Szkołę 
Podstawową nr 33, a następnie najbardziej historyczne w mieście VI Liceum 

francuskim i łaciną). Od dzieciństwa interesowałam się historią regionalną co 
później znalazło swoje odbicie w wyborze kierunku studiów. W latach 1998-
2003 studiowałam na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu 
w Białymstoku, na kierunku historia (studia magisterskie dzienne). Następ-
nie ukończyłam podyplomowe studia na Wydziale Historycznym Uniwersy-
tetu Warszawskiego na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
(2004r.). 

W 2004 roku związałam się też zawodowo z Uniwersytetem Medycz-
nym w Białymstoku (wówczas jeszcze Akademią Medyczną). Przez pierwsze 
lata pracowałam w Bibliotece Głównej UMB jako młodszy bibliotekarz. Mo-
głam poznać tam wspaniałe zbiory gromadzone, m.in. przez dr Bertę Szay-
kowską, Krystynę Kubalę czy dr. Rafała Olbromskiego. W 2006 roku zostałam 
zaproszona przez prof. L. Chyczewskiego i prof. K. Worowskiego do reda-
gowania czasopisma akademickiego „Medyk Białostocki”, co czynię do dziś. 
Historyczna pasja oraz ciekawość dziejów nauki zaowocowała doktoratem z 
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historii medycyny napisanym pod kierunkiem prof. Bogusława Kędry i obro-
nionym w 2009 roku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Doktorat 
poświęciłam historii szpitalnictwa na terenie województwa białostockiego w 

okresie międzywojennym. Poprzedziły go 
liczne kwerendy historyczne po zasobach 
archiwów, bibliotek i szpitali w Polsce, 
na terenie Litwy i Białorusi. Spełnienie 
moich marzeń zawodowych nastąpiło w 
2010 roku kiedy zostałam kierownikiem 
Samodzielnej Pracowni Historii Medy-
cyny i Farmacji UMB. Mogłam w pełni 
zacząć badania nad dziejami lecznictwa 
na terenie dawnego pogranicza Korony 
Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Ogromną satysfakcję daje mi praca 
dydaktyczna ze studentami naszej Uczel-
ni. To młodzi ludzie pełni pasji, ciekawo-
ści swego zawodu i otwartości. Otwiera-
nie przed nimi kart z historii medycyny, 
obserwacja jak odnajdują swoje kolejne 
talenty – nie tylko medyczne ale również 
artystyczne, jest wielką przyjemnością i 
w pewnym stopniu misją.  

 Gdy zaczęłam pracę w Samodziel-
nej Pracowni Historii Medycyny i Far-
macji, zaciekawiły mnie eksponaty, które 
były w zakładzie. Był to zalążek kolekcji 
medycznej w postaci fotela stomatolo-
gicznego z Amerykańskiego Czerwonego 
Krzyża, spluwaczki, stolika i instrumen-
tarium dentystycznego, zgromadzonych 
przez poprzedniego kierownika Pracow-
ni – prof. Andrzeja Litorowicza. W po-
mieszczeniu obok zaś mieściła się kolek-
cja przedstawiająca dawną aptekę – de-
pozyt Białostockiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, zorga-
nizowana przez prof. Marię Borawską i 
mgr Irenę Kałłaur. Mając na względzie 
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wartość zarówno eksponatów jak i sa-
mego Pałacu Branickich, a także dotych-
czasowy brak możliwości ich zobaczenia 
przez osoby zainteresowane, postanowi-

-
niane. Dzięki otwartości władz Uczelni, 
a zwłaszcza Pana Rektora prof. Jacka Ni-
klińskiego i prof. Lecha Chyczewskiego, 
w 2011 roku powstało Muzeum Historii 
Medycyny i Farmacji UMB. Kierowanie 
tą placówką razem z najlepszym mery-
torycznie i oddanym historycznej pasji 
zespołem pracowników, jest niezwykłym 
doświadczeniem i spełnieniem marzeń 
nie tylko zawodowych ale i prywatnych. 
Wykonuję bowiem pracę, która jest moją 
pasją, a to przekłada się na profesjona-
lizm i jakość. 
 Codziennie obcuję z dziedzictwem 
kultury i nauki, mogę dokładać swoją ce-

giełkę aby je chronić i propagować wśród społeczeństwa. Od 2011 roku jestem 
Pełnomocnikiem Rektora UMB ds. historycznych i muzealnych. Oprócz pra-

cy naukowo-dydaktycznej oraz kierowa-
nia Muzeum, uczestniczę również jako 
konsultant przy wszelkich inwestycjach 
i remontach w Pałacu Branickich czyli 
głównej, historycznej siedziby Uczelni. 
Dzięki temu mogę odkrywać kolejne 
dzieje Polskiego Wersalu. W 2011 roku 
zleciliśmy wykonanie badań architekto-
niczno-archeologicznych w pałacowych 
piwnicach. Wyniki prac stały się podsta-
wą do napisania dużego projektu „Spacer 
w przeszłość – konserwacja i rewitali-
zacja dziedzictwa kulturowego Pałacu 
Branickich w Białymstoku” i uzyskania 

-
mu Rozwoju Województwa Podlaskiego, 
w wysokości 3 mln zł. Dzięki temu prze-
prowadzono gruntowny remont i prace 



Biuletyn OIL ROK XXXII, Nr 4(138) 2021 r.

– 12 –

konserwatorskie w pałacowych piwnicach, w których umieszczono główną 
wystawę poświęconą dziejom Pałacu. Oprócz tego przygotowano trasę histo-
ryczną, wiodącą od dziedzińca poprzez sień główną pałacu, I piętro, kaplicę 
oraz piwnice, ukazującą dziedzictwo kulturowe i akademickie dawnej rezy-
dencji Branickich. 

 W 2020 roku, z inicjatywy Pana Rektora prof. Adama Krętowskie-
go, powstała Aula Nobilium. To dawna sypialnia królewska, która dziś jest 
miejscem osób nobilitowanych, naszych absolwentów i przyjaciół. Miałam 
ogromną przyjemność uczestniczyć w pracach projektowych, przywraca-
jących na podstawie źródeł historycznych dawny wygląd tego pomieszcze-
nia. Razem z całym zespołem pracowników Muzeum przygotowaliśmy bazę 
danych o wszystkich absolwentach UMB oraz prezentacje multimedialne o 
dziejach Uczelni, historii Auli Nobilium i rozwoju lecznictwa w Białymstoku. 
Wszystkie te materiały są wgrane w urządzenia multimedialne zainstalowa-
ne w Auli Nobilium. Obecnie pracujemy nad dopasowaniem historycznych 
mebli do tego pomieszczenia i nad innymi arcyciekawymi projektami pod 
egidą Pana Rektora – prof. A. Krętowskiego.

 Powołanie Muzeum było impulsem do stworzenia bardzo ważnej 
organizacji promującej i chroniącej dziedzictwo nauki – Stowarzyszenia Mu-
zeów Uczelnianych (SMU). Wskutek rozmów z prof. Hubertem Kowalskim, 
– dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Markiem Bu-
kowskim – kierownikiem Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
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postanowiliśmy zorganizować pierwsze spotkania środowiska muzealników 

stowarzyszenie skupiające większość muzeów uczelnianych w kraju. Od po-
czątku pełnię w SMU funkcję wiceprezesa. Na koncie Stowarzyszenia mamy 
już kilka zorganizowanych konferencji naukowych, liczne wystawy o dziedzi-
ctwie akademickim oraz dwa monumentalne wydawnictwa: „Muzea uczel-

niane” oraz „Treasure houses of Polish Academic Heritage”. A nade wszystko 
naszym wspólnym dziełem jest zrzeszenie 106 uczelnianych jednostek muze-
alnych w Polsce i wzajemna praca nad ochroną i propagowaniem dziedzictwa 
polskiej nauki i kultury. Działam również w Stowarzyszeniu Muzealników 
Polskich, jako wiceprezes Oddziału Podlaskiego (od 2014 roku do dziś). 
Z racji swoich zainteresowań naukowych i zawodowych jestem członkiem 
Zespołu ds. Nauczania Historii Medycyny i Farmacji na Wydziałach Lekar-
skich w Uczelniach Medycznych Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, 
członkiem Komitetu Historii Medycyny i Farmacji Polskiej Akademii Nauk. 
Recenzuję artykuły m.in. Progress in Health Sciences, Polish Archives of In-
ternal Medicine, Almanachu Muzealnym czy Opuscula Musealia. 

 Obecnie pracuję nad dwoma tematami naukowymi. Jeden dotyczy 
muzealnictwa medycznego w Polsce i Europie. Pozyskałam już szereg ma-
teriałów w wyniku kwerend w muzeach medycznych we Francji, Włoszech, 
Danii i na Litwie. Drugim ważnym tematem jest polskie dziedzictwo me-
dyczne w Stanach Zjednoczonych. Mam za sobą również staż w Muzeum 
Medycznym Uniwersytetu w Kopenhadze, jak też wizyty szkoleniowe w Mu-
zeum Uniwersytetu Padewskiego, Uniwersytetu Bolońskiego, jak też uniwer-
sytetów we Florencji, Parmie i Turynie. ■
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

4 sierpnia 2021 roku. Po otwarciu obrad przez prezesa ORL kol. H. Grzesiaka, in-
formacje o sytuacji finansowej przedstawił skarbnik kol. J. Poznański wskazując na 
obniżone wpływy ze składek członkowskich. Do zalegających wysłano wezwania do 
uregulowania zaległości. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania szkoleń dwóch 
lekarzy kwotą po 400 zł, dofinansowania udziału w XVII Igrzyskach Lekarskich kwo-
tą 1500 zł, zwolnienia lekarza z opłaty za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną, 
przyznania odprawy pośmiertnej, zakupu 200 sztuk dokumentu prawa wykonywania 
zawodu lekarza, przyznano 6 lekarzom prawo wykonywania zawodu w tym 2 spoza 
Unii Europejskiej spełniającym wszystkie wymogi. Skreślono z rejestru działalności 
leczniczej 3 lekarzy na ich wniosek, wydano opinię o spełnieniu kryteriów do pro-
wadzenia stażów podyplomowych dwóm zakładom opieki zdrowotnej, zgłoszono 
przedstawiciela OIL do Komisji Konkursowej na zastępcę dyrektora d/s medycznych 
w szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem. Przyjęto informację o organizacji protestu 
przez samorządy zawodów medycznych w dniu 11 września 2021 roku. Zalecono 
Komisji Kształcenia przygotowanie wniosku do NIL o dotację na szkolenia.
 
Posiedzenie Prezydium ORL w dniu 18 sierpnia. 
Obrady otworzył kol. H. Grzesiak. Przyjęto zaproponowany porządek obrad. Kol. J. 
Gryko omówił organizację protestu pracowników ochrony zdrowia w dniu 11 wrześ-
nia b.r. w Warszawie. Przyjęto, że chętnym lekarzom udostępniony zostanie autokar. 
Kol. J. Zawistowski zreferował projekty uchwał, które kolejno głosowano, podjęto 
uchwały w sprawie: opłaty za wynajem autokaru na wyjazd do Warszawy na pro-
test oraz wynajm busa na wyjazd do Otwocka na szkolenie pracowników biura OIL 
„Wszystkie Izby mówią jednym głosem”; wyrażenia zgody na opłacenie w kwocie 
5000 zł z budżetu OSL konferencji szkoleniowej dla członków i pracowników OSL; 
wydatkowania kwoty 8000 zł z budżetu Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 
na organizację wycieczki do Krakowa; dofinansowania szkolenia lekarza; wsparcia fi-
nansowego lekarza 90-latka na poratowanie zdrowia; wydatkowania kwoty 7000 zł na 
prace związane z przygotowaniem albumu malarstwo lekarzy OIL na Jubileusz 100-
lecia Izb Lekarskich; zwolnienia z opłaty składki członkowskiej 9 lekarzy w związku 
z nieosiąganiem dochodu; wynajmu pokoju w OIL; zgłoszenia kandydata do komisji 
konkursowej na zastępcę dyrektora d/s lecznictwa w SPP ZOZ w Choroszczy; zgło-
szenia kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii; skreślenia 
działalności leczniczej lekarzy na ich wniosek; potwierdzenia warunków kształcenia 
dwóm placówkom; przyznania odprawy pośmiertnej po zmarłym lekarzu; wyrażenia 
zgody na wydatkowanie kwoty 12000 zł z budżetu Komisji Sportu - udział drużyny 
piłki nożnej (12 lekarzy) w XIX Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem; rozłożenia 
na raty zaległości w opłacie składek członkowskich; nieprzyznania prawa wykony-
wania zawodu lekarza spoza Unii Europejskiej w związku z brakami formalnymi w 

Z ŻYCIA IZBY



Biuletyn OIL ROK XXXII, Nr 4(138) 2021 r.

– 15 –

dokumentacji i nieznajomością języka polskiego; dofinansowania kwotą do 1200 zł 
wernisażu albumu „Malarstwo lekarzy OIL” w dniu 16 września b.r.; zatrudnienia 
pracowników do obsługi OIL i OSL.
Zapoznano się z pismami wpływającymi do sekretariatu OIL. 
Rozpatrzono pismo pacjentki w sprawie wykorzystywania jej tożsamości. Zapozna-
no się z projektem uchwały NIL w sprawie przyznania pwz. Ustalono termin posie-
dzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 29 września 2021 roku o godz. 16-ej w 
Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym w Turośni Kościelnej. 
 Na tym obrady zakończono.

Posiedzenie Prezydium ORL w dniu 8 września otworzył kol. H. Grzesiak. Przyjęto 
porządek obrad. Projekty uchwał referował kol. J. Zawistowski. Podjęto 60 uchwał o 
przyznaniu  prawa wykonywania zawodu na czas nieokreślony, 4 pwz warunkowe, 
1 pwz na określony zakres czynności w podmiocie leczniczym. Wykreślono działal-
ność leczniczą 4 lekarzy. Potwierdzono warunki kształcenia trzem placówkom. Re-
komendowano kandydata na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
medycyny morskiej i tropikalnej. Przyznano 1 zapomogę ze względu na trudne wa-
runki materialne i zdrowotne oraz 5 odpraw pośmiertnych. Dofinansowano 3 szko-
lenia lekarzy i uczestnictwo 2 lekarzy w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Szachach. 
Zwolniono 1 lekarza z opłaty składek członkowskich z powodu braku przychodów. 
Rozłożono na raty zaległości w opłacaniu składek 2 lekarzy. Dofinansowano konfe-
rencję „Odpowiedzialność zawodowa lekarzy” do kwoty 1800 zł z budżetu Komisji 
Kształcenia ORL oraz spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata” do kwoty 3.700 zł z 
budżetu Komisji d.s. Lekarzy Emerytów i Rencistów. Wyrażono zgodę na wydatko-
wanie kwoty 40.000 zł na organizację Konferencji Szkoleniowej OROZ i OSL. Zgło-
szono przedstawiciela do komisji konkursowej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. 
Zatwierdzono zakup laptopa do biura obsługi prawnej OIL, drukarki do biura obsłu-
gi OROZ, odkurzacza do budynku OIL.
 Poparto inicjatywę „wyleczyć nienawiść”. Na wniosek Naczelnego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej wyróżniono pracownika biura OROZ. Zlecono 
podpisanie umowy na tłumaczenie tekstów na język angielski albumu „Malarstwo 
lekarzy OIL”. W sprawach różnych wskazano termin XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
w miesiącu marcu 2022 roku.
 Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zamknął obrady.

15 września – obradowała Komisja Bioetyczna.

Posiedzenie ORL w Białymstoku w dniu 29 września. Po rocznej przerwie, w dniu 
29 września b.r. w Turośni Kościelnej w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym OIL 
odbyło się stacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej.
 Przed posiedzeniem w holu Ośrodka kol. Barbara Rainko zaprezentowała 
bardzo piękną wystawę pt. „Kolekcja chwil ulotnych”, z którą uczestnicy posiedzenia 
mogli się zapoznać.
 Obrady otworzył kol. H. Grzesiak - prezes ORL. Przyjęto porządek obrad. 
Prezes przekazał informację z działalności ORL i NIL, skupiając się na problemach 
związanych z protestem środowisk medycznych, rozmowach protestujących z Mi-
nisterstwem Zdrowia oraz Białym Miasteczkiem 2.0. Trzytygodniowe rozmowy nie 
doprowadziły do konkretnych ustaleń. Przedstawił prośbę Naczelnej Rady Lekarskiej 
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o wpłaty na fundusz celowy wspomagający protest w Białym Miasteczku 2.0. Omówił 
wernisaż w „Marchlandzie”w dniu 16 września b.r. W związku z opracowaniem i 
wydaniem albumu „Twórczość malarska lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Bia-
łymstoku” z okazji Jubileuszu 100-lecia Izb Lekarskich w Polsce, który spotkał się z 
bardzo dużym zainteresowaniem. Kol. M. Makarewicz złożył relację z działalności 
Delegatury w Łomży zwracając szczególną uwagę na wypowiedź kol. A. Jakubow-
skiej o kol. A. Bronowicz zajmującej się malarstwem i wystawiającej swoje obrazy. 
Kol. A. Tynecki przedstawił działalność Delegatury w Suwałkach zwracając uwagę 
na problem lekarzy spoza Unii Europejskiej zatrudnionych na oddziałach covido-
wych, które zakończyły swoją działalność. Kol. J. Poznański - skarbnik ORL, omówił 
sytuację finansową OIL, która z powodu zaległości w bieżącym opłacaniu składek 
przez lekarzy prowadzi do zakłóceń w realizacji budżetu. Duże zaległości zmuszają 
do prowadzenia postępowania administracyjno-egzekucyjnego wobec dłużników. 
Projekty uchwał referował kol. J. Zawistowski, przyjęto uchwały w sprawie: zwoła-
nia XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 26 marca 
2022 roku; powołania zespołu organizacyjnego obchodów Jubileuszu Stulecia Izb 
Lekarskich, zgłoszenia kol. kol. Janusza Kłoczko i Romualda Knasia do odznacze-
nia medalem Meritus Pro Medicis; zawarcia umowy na badanie sprawozdania fi-
nansowego OIL; powołania członka Komisji Bioetycznej; wydania opinii w sprawie 
spełnienia kryteriów do prowadzenia stażu; zakupu i instalacji klimatyzacji w Klubie 
Lekarza OIL; przyznania prawa wykonywania zawodu 2 lekarzom; przyznania za-
pomogi ze względu na trudną sytuację materialną 2 lekarzom; przyznania 2 odpraw 
pośmiertnych; uznania oświadczenia złożonego po terminie i zwrotu nadpłaconych 
składek; skreślenia działalności leczniczej; dofinansowania szkolenia lekarza, windy-
kacji zaległych składek członkowskich; przyznania wsparcia finansowego lekarzowi  
90-latkowi na poratowanie zdrowia; dokonania wpłaty 7 tys. zł na fundusz celowy 
przeznaczony na wsparcie protestu lekarzy i lekarzy dentystów.
Kol. J. Gryko przekazał informację o przebiegu kampanii wyborczej na IX kadencję 
- wykonanie zgodnie z kalendarzem wyborczym.
Kol. L. Mierzyńska-Ładny poinformowała o udanej sesji samorządowej Komisji Sto-
matologicznej w Augustowie. Następnie prezes poinformował o zakupie działki in-
westycyjnej przy ul. Niedźwiedziej 56 w Białymstoku.
W sprawach różnych kol. J. Gryko przedstawił informacje dotyczące planów budowy 
przy ul. Niedźwiedziej. W wolnych wnioskach kol. A. Jakubowska złożyła do rozpa-
trzenia 3 wnioski.

Nadzwyczajne Posiedzenie Prezydium ORL w dniu 1 października poświęcone było 
sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.
W związku z zakończeniem stażu 30 września b.r. przez lekarzy dentystów i ich wnio-
skiem o wydanie pwz z dniem 1 października 2021 roku, Prezydium na hybrydowym 
posiedzeniu zajęło się sprawą podejmując 30 uchwał o przyznaniu prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza dentysty.

Sekretarz ORL
Janusz Zawistowski
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Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

 W dniach 24-26 września miało miejsce w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą doroczne sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (UPPL). Wzięło w 
nim udział 29 lekarzy z różnych stron Polski, którzy oprócz codziennej pracy 
lekarskiej parają się jeszcze literaturą i to w sposób bez mała profesjonalny. 
Wydają książki, tomiki poezji, zamieszczają swoje utwory w różnych czaso-
pismach, startują i to z sukcesami w konkursach literackich. Organizatorem 
sympozjum i prowadzącym jego obrady był prezes Unii,  prof. Waldemar 
Hładki z Krakowa. 
 

 Miejscem obrad i zakwaterowania 
był „Pensjonat Kazimierski”, położony w 
malowniczym miejscu nad Wisłą, u stóp 
wieży zamkowej, co stanowiło dodatko-
wy przyczynek do stworzenia „poetyckiej 
atmosfery”. W ramach sympozjum odbył 
się Zjazd Nadzwyczajny UPPL, podczas 
którego omówiono bieżące sprawy or-
ganizacyjne, zatwierdzono głosowaniem 
kilka punktów regulaminowych i wrę-
czono legitymacje nowym członkom 
Unii. Najistotniejszym punktem progra-
mu w pierwszym dniu było „Tekstowi-
sko”,  czyli prezentacja własnych utworów 
przez uczestników sympozjum.  Przewa-
żały w nim wiersze, głównie liryczne, 
nostalgiczne, pisane w chwilach zadumy 
nad człowieczym losem, ale największy 
aplauz u słuchających zdobył utwór zu-
pełnie odmienny. Napisał go, używając 
niemal w każdym słowie głosek ż, cz, sz, 
rz, niewymawialnych zupełnie przez cu-
dzoziemców i świetnie zarecytował Woj-
ciech Pająk z Oświęcimia. Oto jego trzy 

 

W Y D A R Z E N I A

Prezes UPPL otwiera obrady
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W Cieszynie Czeskim Czeszki się cieszą, 
bo tuż za Olzą Czeszki się czeszą. 
Co Czesi na to? - zapytam szczerze. 
A ci szczękają, siorbiąc wieczerzę.
Słychać szczęk szczęki pieszczocha Czecha. 
Szczękanie szczęki to jego cecha. 
Szokuje paszczą szczerbaty zwłaszcza, 
gdy szczyptą szczawiu szczęki odchwaszcza.
Szepcze do uszka czeskiego leszcza, 
że szczere żale szpetnie umieszcza. 
Jak chrabąszcz chlaszcze i trzciną chłoszcze, 
jak trzmiel piszczący puszczony w gąszcze.

 Przedpołudnie drugiego dnia sympozjum przeznaczone zostało na 
zwiedzanie Kazimierza. Zakończyło się ono w „Kuncewiczówce”, czyli domu 
zbudowanym przed II wojną światową przez Marię i Jerzego Kuncewiczów, 
wybitnych polskich pisarzy, a w którym prowadzili oni w okresie  powojen-
nym słynny salon literacki. Obecnie „Kuncewiczówka”, po śmierci jej właś-
cicieli, stała się obiektem muzealnym, ale jego wnętrze zostało utrzymane w 
takim stanie, w jakim było za życia Kuncewiczów. Po zwiedzeniu tego muze-
um i zapoznaniu się z pamiątkami po wybitnych pisarzach, uczestnicy sym-
pozjum zatrzymali się na przydomowym tarasie,  by w atmosferze salonu 
literackiego recytować swoje wiersze i czytać fragmenty prozy. 

Uczestnicy Sympozjum
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 Po południu w „Pensjonacie Kazimierskim” nastąpił dalszy ciąg lite-
rackich poczynań. Wówczas prym wodził prof. Hładki, który najpierw przy-
pomniał o poezji Cypriana Kamila Norwida, jako że dokładnie 24 września 
wypadła dwusetna rocznica jego urodzin, a później omówił działalność - nie 
tylko literacką - Stanisława Lema. Dr Lem był nie tylko światowej sławy au-

-
skich Pisarzy Lekarzy. Nic więc dziwnego, że z okazji setnej rocznicy jego 
urodzin należało o nim wspomnieć. 
 Drugi dzień spotkania w Kazimierzu zakończyła uroczysta kolacja, 
a zaraz po niej występ poetycko-muzyczny Jerzego Gronkiewicza, lekarza z 
Jasła, który śpiewał skomponowane przez siebie piosenki do własnych słów, 
akompaniując sobie na gitarze. Prawdę mówiąc, wielu uczestników sympo-
zjum żałowało, że tym razem nie wystąpił Waldemar Hładki, który jest nie 
tylko wybitnym poetą, ale również kompozytorem i świetnym pieśniarzem, 
również korzystającym z własnego akompaniamentu.

Tekst: Jerzy Samusik
Zdjęcia: Katarzyna Samusik

Waldemar Hładki czyta swoje wiersze przed Kuncewiczówką
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Jubileusz 90-lecia Urodzin

 Publikowany w poprzednim Biuletynie (Nr 137, 2021) poczet 
Koleżanek i Kolegów Seniorów, którzy w 2021 roku obchodzą Jubileusz 
90-lecia Urodzin, uzupełniamy o następne osoby Szanownych  Jubila-
tów; ich sylwetki obecnie prezentujemy. Samorząd Lekarski Podlasia 
równocześnie gratuluje Im wielu zawodowych osiągnięć podczas dłu-
gotrwałej pracy w naszej pięknej profesji i życzy spokojnej emerytury 
w jak najlepszym zdrowiu.

Dr Eugeniusz Adamczyk

 Jest wybitnym specjalistą w zakresie ortope-
dii dziecięcej, jednym z głównych organizatorów tej 
dziedziny na Podlasiu. Doskonały operator, wyszkolił 
liczne grono ortopedów dziecięcych. Zaangażowany 
w działalność samorządową położył wielkie zasługi 
przy organizowaniu izb lekarskich, głównie w zakre-

 Urodził się 1 listopada 1931 roku w Krasowie Wielkim, powiat 
Wysokie Mazowieckie, w rodzinie nauczycielskiej. Szkołę podstawową 
ukończył w Poświętnym koło Łap. Świadectwo dojrzałości zdobył w 
I Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Białymstoku w 1951 
roku. Następnie w latach 1952 - 1958 studiował na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Białymstoku. Po odbyciu stażu podyplomowe-
go, od kwietnia 1961 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w Oddziale Ortope-
dyczno-Urazowym. Specjalizację I stopnia z ortopedii i traumatologii 
uzyskał w 1964 roku, a specjalizację II stopnia w tej dyscyplinie w 1968 
roku.
 W 1969 roku na drodze konkursu został pierwszym ordynato-
rem i równocześnie organizatorem Oddziału Ortopedyczno-Urazowe-
go Dziecięcego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku. 
Oddział rozpoczął swoją działalność 1 września 1969 roku mając 45 
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łóżek. Była to pierwsza oraz jedyna placówka tej specjalności w regio-
nie Polski Północno - Wschodniej. Od początku prezentowała dobry 
poziom fachowy, po paru latach należała do czołówki krajowej, co było 
ewidentnym sukcesem ordynatora i Jego współpracowników.
 W życiu Eugeniusza zawsze ważna jest rodzina. Starszy syn 
Edward został lekarzem ortopedą, pracował w tym samym Oddziale 
Ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala. Szczególnie ciepło dr Euge-
niusz Adamczyk pisze o swojej wnuczce: „Moją dumą i radością, jest 
wnuczka Aleksandra, lekarka ze specjalizacją z ortopedii i traumatolo-
gii, pracująca aktualnie w Anglii.”
 Dr Eugeniusz Adamczyk w 1977 roku wyjechał w ramach kon-
traktu zbiorowego do Libii, gdzie przez dwa lata prowadził Oddział 
Ortopedyczno-Urazowy w szpitalu w Zliten.
 W dalszej swojej karierze zawodowej przez sześć lat pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora d/s lecznictwa, a przez ostatnich sześć mie-
sięcy pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Białymstoku. Cieszył się autorytetem wśród pracowników Szpitala, 
jako dyrektor był stanowczy, ale zawsze zrównoważony i życzliwy w 
stosunku do pracowników.
 Na emeryturę przeszedł w marcu 1998 roku. Przez następne 23 
lata - do 2019 roku - pracował nadal zawodowo jako ortopeda.

*
 Ważną rolę w życiorysie zapisał działając w ruchu samorządo-
wym lekarzy. W 1989 roku należał do głównych organizatorów Izby 
Lekarskiej w Białymstoku. Tak w Almanachu 30-lecia naszej OIL zapi-
sano jego zasługi: „W I kadencji za wyjątkowo racjonalną gospodarkę 
pieniężną Izby odpowiadał „duet” finansowy - skarbnik dr Eugeniusz 
Adamczyk oraz główna księgowa mgr Eugenia Moroz. Ich wzorowa 
działalność w znacznym stopniu przyczyniła się do możliwości zakupu 
już przy końcu pierwszej kadencji działki przy ulicy Świętojańskiej 7 i 
rozpoczęcia wkrótce budowy obecnej siedziby Izby.”
 Podczas 30 lat istnienia Izby stale był i nadal jest aktywnym 
członkiem uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach samorządowych. 
Przez kilka kadencji brał udział jako delegat OIL w Krajowych i Okrę-
gowych Zjazdach Lekarzy, współpracował z Komisjami ORL, głównie 
finansową i emerycką. Został odznaczony medalem naszej Izby „Glo-
ria Artis Medicinae.”    ■
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Prof. dr hab. Stanisław Głowiński

 Wybitny chirurg naczyniowy, angiolog i specjalista 
w zakresie transplantologii – jako pierwszy dokonał trans-
plantacji nerki w Polsce „na wschód od Wisły”. Twórca i 
wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Trans-
plantacji w Akademii Medycznej w Białymstoku. Wycho-
wawca kilku pokoleń białostockich chirurgów i transplan-
tologów.

 Urodził się 31 stycznia 1931 roku w Szczuczynie. Studia ukończył w 
1957 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, W 
1971 roku uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej, w 2002 roku 
specjalizację w zakresie chirurgii naczyniowej, a w 2004 roku z angiologii i 
transplantologii klinicznej.
 Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1970 roku na podsta-
wie rozprawy pt. „Przeszczepy – łaty małych tętnic”, zaś doktora habilitowa-
nego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Właściwości hemo-
statyczne przeszczepów żylnych i poliestrowych” (1982).
 W 1991 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego, a w 1992 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W 2001 
roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.
 Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym kilku książko-
wych; wypromował kilkunastu doktorów nauk medycznych.
 Pracę zawodową rozpoczął w I Klinice Chirurgii AMB, przekształ-
conej w 1970 roku w Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń. W 
1987 roku współorganizował w AMB Klinikę Chirurgii Naczyń i Transplan-
tologii, którą kierował do emerytury w 2001 roku. Udoskonalił i wprowadził 
wiele nowych odmian operacji naczyniowych. Jego rolę w rozwoju tej dzie-
dziny medycyny w Polsce potwierdzają otrzymane członkostwa honorowe 
Tow. Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej 
oraz Polskiego Towarzystwa Translantacyjnego. Jest członkiem szeregu to-
warzystw międzynarodowych, jak European Society for Vascular Surgery lub 
European Society for Organ Transplantation. Uhonorowany został Krzyżem 

Komisji Edukacji Narodowej, odznaczeniami regionalnymi oraz nagrodami 
Ministra Zdrowia i Rektora Uczelni za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. 
 Będąc obecnie na zasłużonej emeryturze cieszy się również ze  
„zbudowania” rodu lekarsko-naukowego, bowiem córka i syn są leka-
rzami i wyróżniającymi się pracownikami nauki w Uniwersytecie Me-
dycznym w Białymstoku.   ■
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Dr Halina Molska

 Urodziła się 14 lipca 1931 roku w Zatoczu w woj. 
kieleckim. Od 1932 roku wraz z rodziną zamieszkała w 
Warszawie, gdzie do wybuchu wojny uczęszczała do szko-
ły powszechnej. Tuż przed wojną, w czerwcu 1939 roku 
przeprowadziła się do Rembertowa. Podczas wojny kilka 
razy zmieniała miejsce zamieszkania. W grudniu 1944 
roku straciła Ojca, który zginął od wybuchu pocisku. W 

kwietniu 1945 roku wraz z Mamą wróciła do Rembertowa. Po korepetycjach 
została przyjęta do 2-giej klasy Gimnazjum im. T. Kościuszki, świadectwo 
dojrzałości otrzymała w 1950 roku. W tym też roku rozpoczęła studia na 
Wydziale Pediatrycznym AM w Warszawie. W 1951 roku zawarła związek 
małżeński z Zygmuntem Molskim, kolegą z roku studiów. Po ich ukończeniu 
w 1955 roku otrzymała nakaz pracy do Nowej Rudy,  woj. wrocławskie.
 W 1957 roku przeniosła się z mężem do Szczuczyna, woj. białosto-
ckie, gdzie została zatrudniona w oddziale dziecięco - noworodkowym Szpi-
tala Rejonowego oraz w przychodni. W 1966 roku zdobyła specjalizację II 
stopnia w zakresie chorób dzieci. W szpitalu szczuczyńskim pracowała do 
1985 roku, do uruchomienia Szpitala Powiatowego w Grajewie. Od tego 
czasu była zatrudniona w Przychodni Rejonowej w Szczuczynie, do stycz-
nia 1988 roku. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia (choroba układu 
krążenia) przeszła wówczas na emeryturę. Otrzymała odznaczenia zawodo-
we i resortowe, jak też tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Szczuczyna (w 
2006 roku).   ■

Wycieczki 2021
Wykorzystując sytuację zmniejszonego zachorowania na CO-

VID seniorzy Izby Lekarskiej zdecydowali się, aby w miłej atmosferze 
wyruszyć z domów. Po lipcowym „Powitaniu lata” w Narwi, 4 sierpnia 
udaliśmy się w ramach 1-dniowego wyjazdu do województwa mazo-
wieckiego. Zwiedziliśmy Stolicę Romantyzmu Polskiego - Opinogórę 
- dawną posiadłość rodziny Krasińskich - znaną szczególnie za spra-
wą Zygmunta Krasińskiego, twórcy „Nie-Boskiej komedii”. Zwiedzi-
liśmy neogotycki pałacyk z XIX wieku wraz ze znajdującym się w nim 

-
nię. Spacerowaliśmy po zadbanym, utrzymanym w stylu angielskim 
parku. Stąd udaliśmy się do Ciechanowa, gdzie zwiedziliśmy najstarszą 
na terenie Mazowsza XIV-wieczną warownię - Zamek Książąt Mazo-
wieckich - obecnie restaurowany. W miejscowym muzeum oglądali-
śmy artefakty z tego okresu odnalezione w czasie prowadzonych prac 
wykopaliskowych.
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*
 W pierwszych dniach września grupa 40 seniorów wyjechała 
do województwa małopolskiego. W planach było zwiedzenie Krako-
wa, Wadowic, Tyńca i dodatkowo Lanckorony.
 W pierwszym dniu pobytu w Krakowie wraz z przewodnikiem 
odwiedziliśmy odrestaurowany Stary Kazimierz Żydowski i Chrześci-
jański, ulicę Szeroką, Starą Synagogę, podwórko Schindlera, Bazylikę 
św. Archanioła na Skałce. Kolejnego dnia pobytu przeszliśmy Drogą 
Królewską na dziedziniec Zamku, zwiedziliśmy Katedrę Wawelską  
i znajdujące się pod nią krypty. Spacerowaliśmy po Rynku Głównym 
zwiedzając Sukiennice, Barbakan, Bramę Floriańską i Kolegiumm Ma-
jus. W Katedrze Mariackiej podziwialiśmy jej wnętrze i wspaniały oł-
tarz - dzieło Wita Stwosza.

Następnego dnia udaliśmy się do Wadowic - miasta urodzenia  
i młodości Karola Wojtyły. Odwiedziliśmy Bazylikę Najświętszej Marii 
Panny z chrzcielnicą w której chrzczony był przyszły Papież Jan Pa-
weł II. Zwiedziliśmy Muzeum Miejskie, byliśmy obok domu, w którym 
urodził się i mieszkał Karol Wojtyła, przeszliśmy pod Liceum do któ-

rego uczęszczał. Ostatnim punk-
tem programu była konsumpcja 
wadowickich kremówek.

W naszych planach zwie-
dzania znalazł się również Klasz-
tor Benedyktyński w Tyńcu za-
łożony w 1044 roku. Klasztor 
położony jest na wapiennym 
wzniesieniu, otoczony murami 
obronnymi. Miejscowy prze-
wodnik przybliżył nam dzieje 
klasztoru, udostępnił zwiedzanie 
barokowego kościoła pod we-
zwaniem Piotra i Pawła. Podzi-
wialiśmy barokową ambonę w 
kształcie łodzi oraz XVII wiecz-
ne stelle (miejsca modlitw mni-
chów). Wysłuchaliśmy również 
śpiewanych przez nich chorałów 
gregoriańskich.

Z krużganków i wałów 
podziwialiśmy piękny widok na 
okolice i wijącą się w dole Wisłę. 

W sklepikach zaopatrzyliśmy się w różnego rodzaju wyroby benedyk-
tyńskie w tym również nalewkę „Od siedmiu boleści”.
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Lanckorona – magiczna miejscowość (wieś) znana z aniołów i 
kotów. Założona przez Kazimierza Wielkiego, który tu nakazał wybu-
dowanie zamku obronnego (obecnie w ruinie). Podziwialiśmy słynne 

drewniane domy z XIX wieku, z cha-
rakterystycznymi, wysuniętymi od 
frontu dachami pokrytymi gontem. 
Domy z kolorowymi okiennicami, 
ozdobami z ceramiki i drzewa oraz 
kwiatami. W licznych usytuowanych 
na prostokątnym rynku straganach 
można było zaopatrzyć się w przeróż-
ne wyroby rękodzielnicze, szczególnie 

*
 Uwieńczeniem planów wyjaz-
dowych było spotkanie integracyjne w 
dniu 25 września 2021 roku w Turośni 
Kościelnej. Uczestniczyło w nim ok. 
50 seniorów. W czasie spotkania odbył 
sie konkurs własnoręcznie wykona-
nych nalewek. Laureatom wręczono 
Dyplomy życząc im wielu pomysłów 
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na nowe smaki, wytrwałości w ich two-
rzeniu i ulepszaniu.

Ponieważ spotkanie to było „Pożeg-
naniem lata”, za Zdzisławą Sośnicką zain-
tonowano: 
 „ Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, 
 Czekamy wszyscy tu, pamiętaj żeby wró-
cić znów”.

Przewodnicząca Komisji 
Lek. dent. Danuta Łopianecka

Drogie Koleżanki i Koledzy
 Zgodnie z coroczną tradycją uczestniczymy w spotkaniu opłat-
kowym w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  
Informuję, że termin tegorocznego spotkania został ustalony na dzień 
6 grudnia 2021 roku na godzinę 11-tą. 
 Zapraszam serdecznie lekarzy emerytów i rencistów. Za-
pewniam, że w czasie spotkania zachowane zostaną wszelkie zalecane 
zasady epidemiologiczne.
 Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa do Okręgowej Izby Le-
karskiej w Białymstoku do dnia 22 listopada 2021 roku. Przy mniejszej 
liczbie niż 30 osób, spotkanie będzie odwołane.

*
 W dniu 10 grudnia 2021 roku o godzinie 18,00  w Klubie Le-
karza odbędzie się spotkanie opłatkowe Absolwentów z 1971 roku.
 Serdecznie zapraszamy.
       Organizatorzy

KOMUNIKATY



Biuletyn OIL ROK XXXII, Nr 4(138) 2021 r.

– 27 –

Epizody syberyjskie

 Od redakcji: W ponad 30-letniej historii Biuletynu OIL drukowa-
liśmy dramatyczne często wspomnienia naszych Koleżanek i Kolegów z ich 
wywózek w głąb ZSRR. Niektóre, publikowane w odcinkach, stały się póź-
niej książkami, jak na przykład pięknie wydana „Syberia oczami dziecka” 
pióra Pani Profesor Idy Kinalskiej (Białystok, 2011). Obecnie minęła kolej-
na, ponad 80-ta rocznica najbardziej nasilonych sowieckich przesiedleń.
 Dr Teresa Kurowska-Dąbrowska, porządkując papiery, które pozo-
stawiła Jej koleżanka z roku studiów Śp. Pani Doktor Halina Stefańska-Tu-
derowicz, natrafiła na maszynopis miniatury literackiej „Epizody syberyj-
skie”. Dr Stefańska, wywieziona w 1940 roku na Syberię opisała ówczesne 
wydarzenia w książce „Powrót ze stepu”. Przedstawiane obecnie „Epizody” 
są drobnym echem wcześniejszych wspomnień. Drukujemy je skrupulatnie 
zachowując pierwotną oryginalną narrację.

Halina Stefańska-Tuderowicz

Epizody syberyjskie

 13 kwietnia 1940 roku, noc, godzina 3 nad ranem. Walenie w drzwi. 
„Odkrywaj, skarej”. Gospodyni wyskoczyła przerażona w nocnej koszuli. 
„– gdzie Stefańska”. Pokazała nasz pokój. (W naszym mieszkaniu w czasie 
wojny zamieszkało kilka rodzin, uciekinierzy z Wilna). Do pokoju weszło  
4 enkawudzistów. „Odiewajsia, skarej.” Mama drżąca i blada naciągnęła na 
siebie ubranie. Płakałam. Zaczęła ubierać i mnie. Powiedzieli, że na pakowa-
nie mamy pół godziny. Mama stała zdrętwiała jak słup. Spojrzała na teczkę 
leżącą na stole, zobaczyła napis „dieło wojennoplennogo…” Wszystko powy-
rzucali na podłogę, rzeczy z szafy, z łóżka. Sami zaczęli je pchać po kolei do 
wielkiego pokrowca na siennik. Jeden z nich powiedział „nie płacz malińka-
ja, pojedziesz k otcu”. Wyprowadzili nas przed dom, zaczęło świtać, prószył 
drobny śnieg. Wepchnęli nas na okrytą wojskową ciężarówkę, były tam też 
inne rodziny, ludzie siedzieli na tobołach, płakali. Ruszyliśmy. Na peryfe-
riach Białegostoku na torach stał długi eszelon. Wepchnięto nas do jednego 
z towarowych wagonów. Po obu stronach prycze, ścisk. Wieźli nas miesiąc w 
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okropnych warunkach. W końcu Pawłodar, Syberia. Rozwieźli nas po koł-
chozach i sowchozach. Ziemlanki, znój pracy, wszy, okropne zagubienie. Tak 
się zaczęło…

*
 Styczeń, rok 1941. Ziemlanka maleńka sama jedna rzucona w step, 
2 kilometry od osiedla. Tam Mama, ja i starsza pani z dorosłą córką. Sza-
lał „buran”. To taka straszna zawieja śnieżna, pada śnieg i wichura go niesie. 
Wszystko białe, nic nie widać. Zasypało nas po kilku godzinach. Ciemno w 
chacie, tylko kopciłka. Zegarek odmierza czas, plączą się dni i noce. I tak mija 
dziesięć dni. Kończyło się jedzenie, nafta i opał, „objedki”, to zebrane resztki 
siana niezjedzonego przez owce. Resztki nawianego śniegu w sionkach ple-
cionych z patyków, który topiliśmy na wodę. Szykowaliśmy się na śmierć. Był 
już chłód, były poodmrażane twarze i ręce. I raptem z komina – „żyjecie?” 
Odnaleźli nas. Z pagórka który powstał w miejscu chaty, unosiła się smużka 
dymu. Śnieg odwalano całymi bryłami …

*
 Wrzesień, rok 1942. Mama musiała się położyć, traciła przytomność. 
Gorączka, bóle brzucha, ostra biegunka. Nawet przyszła lekarka, uciekinier-
ka z Leningradu. Orzekła, że to tyfus brzuszny, panowała epidemia. Poleciła 
odwieźć Mamę do szpitala. Podjechała fura zaprzężona w dwa byki (woły), 
wymoszczona słomą. Dwu mężczyzn wyniosło Mamę. Do szpitala w mia-
steczku w Żelezience trzeba było jechać 60 kilometrów. Podsunęłam Mamie 
mój pamiętnik i ołówek, w przebłysku świadomości napisała – „Mamusia”. 
Mam go do dziś. Mama wyżyła, po trzech miesiącach, już zimą wróciła, nie 
miała włosów, była wychudzona jak szkielet, wprowadzono Mamę pod ręce, 
nie mogła utrzymać się na nogach. Wracała do zdrowia, życie toczyło się da-
lej.
 W czerwcu 1946 roku wróciliśmy. I jaki był Białystok, zniszczone 
śródmieście, właściwie nie było Lipowej. Gruzy, gruzy, gruzy … 
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LIMERYKI
Od redakcji: Parę lat temu okazało się, że wśród znakomitych białostockich 
lekarzy znajdują się autorzy LIMERYKÓW. Swój talent ujawnili w naszych 
wydawnictwach, a wśród nich prof. Wojciech Pędich, prof. Stanisław Cho-
dynicki i dr med. Jolanta M. Wilmańska. Obecnie garść nowych limeryków 
otrzymaliśmy od Pana Profesora Stanisława Chodynickiego. Z przyjemnością 
przekazujemy je naszym Czytelnikom na stronach Biuletynu.

Stanisław Chodynicki

LIMERYKI

 

P O E Z J A

PROFESJA CELEBRYTKI
Raz do Dubaju,
Jak do raju,
Pojechały.
Celebrytki jeść frytki,
Baju, baju.

WIELKI PROBLEM
Uwaga,
Spadła mi waga.
Ale smucę się:
Średnia w kraju wznosi się
Powiedziała Lady Gaga.

KŁOPOTY ZDROWOTNE
Pewna dama z Madagaskaru,
Nie mogła pozbyć się kataru.
Niestety
Nie pomogły autorytety,
Pomógł szejk z Kataru.

SKALA ARGUMENTÓW
Pewna dama,
Przestała być sama
Przekonały ją GUS
i pięćset plus.
Skończona drama.

ACH TO KINO
Na ekranie
Tęgie lanie,
Słychać szmer –
Kler,
Boskie skaranie.

PIWO VERSUS WÓDKA
Niedaleko Peszawaru
Mieszkał sympatyk browaru
Pachniała mięta.
Reszty nie pamięta
To był początek koszmaru.
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RZECZ O PLANECIE ZIEMIA
O, la boga
Wiadomość od klimatologa:
Topnieją lodowce,
Szykuj gumowce
Trwoga.

AKTUALNOŚCI
Pewne hejterki
Gubiły literki.
Rzecz niesłychana,
Czeka je nagana,
Za takie fuszerki.

FINANSE
Ta historia porusza.
Nieopodal Olkusza,
Pewna kwiaciarka, 
Straciła talarka
Przez fiskusa.

ZAMIESZANIE
Ona była piękna cała
On też bez mała
I jak nakazuje moda
Śliczna była ich zagroda
Ale ona go olała.

EMOCJE SĄ ZARAŹLIWE
Niedaleko Kapadocji
Każdy doświadcza emocji.
Od stoika 
Po polityka,
Niezależnie od opcji.

UPADEK TRÓJKI
Powiedział Wacek
W Trójce nie ma Anny Gacek
Proszę Pana,
Nie ma też Wojciecha Manna.
I masz babo placek.

ENTUZJASTA HUBERTUSA
Powiem szczerze -
Pewien myśliwy na Maderze.
Nie lubił muzyki,
Strzelał wielkie byki
Na papierze.

OJ NIEDOBRZE!
W mieście Lecha
Pewien człowiek ma pecha:
Nie wygrał miliona,
Zdradza go żona.
Po prostu krecha

Limeryki (i inne „wierszyki”) prof. Stanisława Chodynickiego drukowaliśmy 
także we wcześniejszych Biuletynach (nr 85, 2011, str. 33; nr 101, 2014, str. 34; 
nr 108, 2015, str. 31; nr 119, 2017, str. 35; nr 120, 2018, str. 25).
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Nasze wydawnictwa

 

 Samorząd Lekarski Podlasia uczcił Stulecie Izb Lekarskich w 
Polsce wydając album malarstwa lekarzy Okregowej Izby Lekarskiej w 
Białymstoku. Chcieliśmy w ten sposób utrwalić w pamięci Koleżanek  
i Kolegów ważną datę narodzin naszego Samorządu.
 Inicjatorem wydawnictwa i jego głównym twórcą jest Komisja 
Kultury OIL, kierowana od lat przez Doktor Annę Jakubowską.

KSIĄŻKI
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 W albumie przedstawiono dzieła 16 malujących lekarzy. Ze-
spół redakcyjny tworzyli Paweł Pecuszok, Janusz Zawistowski, Jerzy 
Konstantynowicz, Anna Naliwajko-Jakubowska, Tomasz Kukawski, 
Krzystof Koniczek i Elżbieta Gibulska. Informacje biogra�czne opra-
cował Jerzy Konstantynowicz. Autorami tekstów są Elżbieta Kozłow-
ska-Świątkowska, Kajetan Giziński i Jan Stasiewicz. Album o formacie 
27 x 21 cm liczy 383 strony, wypełnione pięknymi, w większości bar-
dzo kolorowymi obrazami lekarskiego pędzla.
 A oto malujący lekarze: Teresa Biedzińska, Wacław Sławomir 
Bodnar, Anna Bronowicz, Konrad Jakubowski, Tobiasz Kenio, Jerzy 
Konstantynowicz, Piotr Kosiorek, Katarzyna Krauze-Romejko, Kata-
rzyna Król-Konon, Jerzy Łebkowski, Justyna Młyńczyk, Jerzy Puchna-
rewicz, Stanisław Sierko, Piotr Szpakowicz, Beata Telejko, Albin Wa-
czyński.
 Bliższe informacje o albumie czytelnicy mogą uzyskać w Okrę-
gowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku oraz w Delegaturach OIL w 
Łomży i Suwałkach.
 Lektura albumu sprawi z pewnością dużą przyjemność.

Redakcja

Obraz prof. Jerzego Łebkowskiego z cyklu „Radosne dzieciństwo”
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PRO  MEMORIA

JE Ks Abp Henryk Hoser
1942 – 2021

W dniu 13 sierpnia 2021 roku zmarł w Warszawie ksiądz i lekarz 
Henryk Hoser, arcybiskup senior Diecezji Warszawsko - Praskiej, wielo-
letni metropolita tej Diecezji, członek i przyjaciel samorządu lekarskie-
go.
 Urodził się 27 listopada 1942 roku w Warszawie. Po ukończeniu 
Liceum Ogólnokształcącego w Pruszkowie odbył studia na Wydziale Le-
karskim Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1966 - 1968 praco-
wał jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie; 
później przez krótki czas prowadził oddział internistyczny w szpitalu re-
jonowym w Ziębicach.
 W 1969 roku wstąpił do stowarzyszenia apostolskiego Palloty-

-
cenia kapłańskie otrzymał w 1974 roku. W 2005 roku Papież Jan Paweł 
II mianował go arcybiskupem tytularnym, zaś w 2008 roku Papież Bene-
dykt - biskupem Dziecezji Warszawsko - Praskiej. Wcześniejszy, niezwy-
kle bogaty życiorys duchownego obejmował przede wszystkim wielolet-
nią misję w Rwandzie, gdzie pełnił funkcje misjonarza, jak też sprawował 
różne inne stanowiska kościelne. Pomimo wielkiego zaangażowania w 
obowiązkach kościelnych, starał się utrzymać kontakt z zawodem leka-

-
bywał w latach 90-tych w warszawskich szpitalach.

*
 Członkowie białostockiej ORL pamiętają Arcybiskupa Hosera z 
uroczystości 90-lecia Izb Lekarskich w Polsce, które wspólnie obchodziły 
Warszawska i Białostocka Okręgowe Rady Lekarskie w dniu 1 paździer-
nika 2011 roku w Warszawie. Wówczas mszy w Kościele Matki Boskiej 



-
czył Ksiądz Arcybiskup, który poświęcił też sztandary ufundowane obu 
okręgowym izbom – warszawskiej i białostockiej. Sztandar białostocki 
przejął prezes OIL w Białymstoku prof. Janusz Kłoczko, zaś wręczył go 
przedstawiciel Prezydenta Białegostoku dr Janusz Zawistowski.
 Podczas dalszych uroczystości, Koledzy z OIL w Warszawie na-
dali Arcybiskupowi Hoserowi tytuł Honorowego Delegata na Okręgowe 
Zjazdy Lekarzy warszawskiej Izby. Arcybiskupa zawsze łączyły życzliwe 
związki z Naczelną i Okręgową Radą Lekarską.
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Uroczystość w Kościele. W pierwszym rzędzie goście honorowi; 
pierwszy od lewej - gen. Z. Ścibor-Rylski, trzeci - J. Zawistowski, 

w trzecim rzędzie siedzą A. i J. Stasiewiczowie

Dr, dr J. Szczurko i M. Makarewicz 
wprowadzają Sztandar Białostockiej Izby Lekarskiej
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EPITAFIA

Ligia Holak - Matys
1939 – 2021

Urodziła się 23 lutego 1939 roku w Surażu. W 
1963 roku ukończyła Wydział Lekarski Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Po studiach przeniosła 
się do Ełku, gdzie do 1974 roku pracowała w Szpita-
lu Powiatowym i Powiatowej Przychodni Obwodowej, 
uzyskując II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób 
wewnętrznych.

W 1974 roku wróciła do Białegostoku, gdzie pracowała w pod-
stawowej opiece medycznej, kolejno w Polskich Kolejach Państwowych 
(1974 - 1988), Przychodni Inwalidów im. L. Waryńskiego (1988 - 1990), 
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej (1990 - 2006), Nie-
publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej COR-MED 
(2009 - 2017) oraz w Poradni Rodzinnej Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego (2017 - 2021). Przez wiele lat przyjmowała również pacjentów 
w Specjalistycznej Spółdzielni Lekarskiej „Eskulap” i Ars Medica. Ten 
przegląd posterunków pracy lekarskiej, w których przez wiele lat dr Ligia 
Holak-Matys z pełnym oddaniem służyła chorym, świadczy jak zasłużo-
nym była lekarzem.

Służba chorym stanowiła dla niej nieodzowną część życia o czym 
świadczy fakt, że kontynuowała ją nieprzerwanie również po przejściu na 
emeryturę, aż do czasu, kiedy uniemożliwiła ją niespodziewana i ciężka 
choroba. Była lekarzem lubianym i szanowanym przez pacjentów.

Miała dwóch synów: Tomasza (lekarz radiolog) i Wojciecha (archi-
tekt) oraz czworo wnucząt.

Pożegnała nas 25 maja 2021 roku. Została pochowana na Cmen-

wielu przyjaciół, jak również byłych pacjentów. Pozostanie w naszej pa-
mięci jako wspaniała lekarka, jak też oddana żona i matka.

Rodzina oraz koledzy z roku studiów
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Krzysztof Hordyński
1931 – 2021

Urodził się 27 września 1931 roku w Grodnie w rodzinie nauczy-
cielskiej. Tam też ukończył szkołę podstawową. Po wojnie jako repatriant 

ukończył dwuletnią szkołę felczerską w Białymstoku. W następnych la-
tach studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białym-
stoku. Dyplom lekarza uzyskał w 1959 roku.

Po odbyciu stażu rozpoczął pracę w Klinice Okulistycznej AMB 
kierowanej wówczas przez profesor Marię Seidler-Dymitrowską, gdzie 
zdobył specjalizację w zakresie okulistyki. Równocześnie pracował w Po-
radni Okulistycznej w Suwałkach jako jedyny okulista na terenie Suwal-
szczyzny.

W 1972 roku został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy 
w Poradni Okulistycznej PKP w Białymstoku. Jednocześnie dodatkowo 
pracował jako okulista w Lekarskiej Spółdzielni „Eskulap”. Na emeryturę 
odszedł w 1996 roku.

Był lekarzem szanowanym i lubianym przez pacjentów, a także 
życzliwym i serdecznym kolegą. Wolny czas chętnie poświęcał Rodzinie 
– żonie i córkom. Doczekał się wnucząt i prawnuków.

Zmarl 18 maja 2021 roku. Żegnała go Rodzina, liczni przyjaciele  
i pracownicy Poradni Okulistycznej PKP. Został pochowany na Cmenta-
rzu Św. Rocha w Białymstoku.

Olga Krawczuk-Hermanowicz
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„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”

Helena Kozłowska
1931 – 2021

Urodziła się 10 kwietnia 1931 roku w Giełczynie k. Łomży. Tam 
ukończyła szkołę podstawową, natomiast liceum ogólnokształcące w 
Łomży. Studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku, uzyskując dyplom lekarza w 1957 roku. Staż podyplomowy 
odbyła w Szpitalu Zakaźnym przy ulicy Senatorskiej w Łomży.

Specjalizowała się w zakresie chorób zakaźnych. We wrześniu 1964 
roku zdobyła I stopień specjalizacji, zaś w maju 1972 roku – drugi stopień 
specjalizacji w tej dziedzinie. Przez wiele lat pracowała w Szpitalu Zakaź-
nym w Białymstoku oraz w przychodni.

Była wzorową lekarką oddaną chorym, zawsze uśmiechniętą po-
mimo trudności życiowych, pełną optymizmu, koleżeńską, otaczała się 
zawsze gronem osób życzliwych.

Po latach zmagań z chorobą zmarła 18 stycznia 2021 roku w swo-
ich rodzinnych stronach. Spoczęła na Cmentarzu Komunalnym w Łomży 
obok swoich rodziców.

„Ciszą cmentarną ukołysana, z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywaj w pokoju”

Rodzina
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Ryszard Laskowski
1935 – 2021

Urodził się 15 marca 1935 roku w Bończy, woj. lubelskie. Ukończył 
szkołę felczerską w Chełmie.W latach 1954 - 1957 pracował jako felczer w 
Dziadkowicach, woj. białostockie. Od 1957 roku studiował na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza otrzy-
mał w 1963 roku. Został skierowany do pracy w Siemiatyczach, skąd wy-
delegowano go do Dziadkowic, gdzie rozpoczął pracę lekarską.

W 1967 roku przeniósł się wraz z rodziną do Łukowa w woj. lubel-
skim; pracował tam przez dwa lata w przychodni kolejowej. W 1969 roku 
zamieszkał w Siemiatyczach. Został zatrudniony w Przychodni Obwodo-
wej jako dermatolog i wenerolog ze specjalizacją I stopnia. W 1974 roku 
uzyskał specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej. Kontynuował pracę 
w Przychodni Obwodowej w Siemiatyczach aż do przejścia na emeryturę. 
Pracował też w Domu Opieki Społecznej oraz w wojskowych komisjach 
poborowych.

Był żonaty; miał dwie córki, cztery wnuczki i dwoje prawnucz-
ków.

Cieszył się świetną opinią u pacjentów i współpracowników, któ-
rzy go szanowali i darzyli wielką sympatią.

Zmarł nagle po niespodziewanej chorobie 22 lipca 2021 roku. Zo-

Siemiatyczach. Żegnała go pogrążona w wielkim żalu Rodzina, przyjacie-
le i znajomi. Pozostaje na zawsze w naszej pamięci i modlitwie.

Kochająca Rodzina
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Maria Sielanko-Baranowska
1933 – 2021

 Urodziła się 2 lipca 1933 roku w Wilnie, jako 
córka urzędnika bankowego Władysława Sielanko,  

-
dowanej w czasach stalinizmu. W roku 1946 zamieszkała w Białymstoku, 
gdzie ukończyła II Liceum Ogólnokształcące. Dyplom lekarza uzyskała 
na Wydziale Lekarskim AM w Białymstoku w 1956 roku. W tym też roku 
wyszła za mąż za dr. Mieczysława Baranowskiego. Mieli czworo dzieci: 
córki Elżbietę i Annę, oraz synów Romana i Tomasza. W arkana wiedzy i 
praktyki medycznej wprowadziła ją Doktor Irena Białówna.

Przez wiele lat była związana z Akademią Medyczną w Białym-
stoku, w której pracowała jako asystent a następnie adiunkt w Klinice 
Pediatrii, pełniąc tam przez kilka lat funkcję Kierownika Zakładu Prope-
deutyki Pediatrii. U schyłku lat 70-tych – jako pierwszy pediatra w Bia-
łymstoku – uzyskała specjalizację z alergologii dziecięcej. 

Równocześnie prowadziła praktykę w poradni dziecięcej Przy-
chodni Kolejowej oraz w Spółdzielni Specjalistów „Eskulap”. W ostatnich 
latach pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii na 
Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia-
łymstoku, prowadząc wykłady z przedmiotu biomedyczne podstawy roz-
woju i wychowania. Wypromowała tam kilkunastu magistrów.

Na emeryturę przeszła w 1988 roku. Do ostatnich lat opiekowała 
się nadal małymi pacjentami kilku pokoleń. Uczestniczyła w sympozjach 
organizowanych przez Pol. Tow. Pediatryczne i Pol. Tow. Alergologiczne. 
Była zaangażowana w działalność białostockiego Stowarzyszenia „Rodzi-
na Katyńska”, wygłaszała prelekcje dla młodzieży szkolnej. Bliskość ro-
dziny, trojga wnuków, opromieniowały radością ostatnie lata życia.

Dr Maria Sielanko-Baranowska zapisała bogatą kartę w dziejach 
białostockiej pediatrii i alergologii dziecięcej.

Rodzina
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Paweł Sokołowski
1993 – 2021

14 sierpnia 2021 roku pożegnał nas nagle i tragicznie Doktor Pa-
weł Sokołowski, rezydent Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycz-
nej Szpitala Powiatowego w Hajnówce pogrążając w bólu swoich bliskich 
i współpracowników.

Urodził się 2 maja 1993 roku w Ełku. Studia odbył na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskując dyplom 
lekarza w 2018 roku. Tam też odbył podyplomowy staż lekarski w latach 
2018 - 2019. Od 2020 roku życie zawodowe i prywatne związał z Haj-
nówką. Wspólnie z narzeczoną, a od 24 kwietnia 2021 roku żoną – dr 
Sylwią Sokołowską – zamieszkali w Hajnówce i rozpoczęli rezydentury w 
miejscowym szpitalu.

Mimo, że był to trudny czas szalejącej pandemii, dr Paweł Soko-
łowski z młodzieńczym entuzjazmem przystąpił  do pracy w oddziale 
chirurgicznym, jak też z poświęceniem zaangażował się w walkę z koro-
nawirusem uczestnicząc aktywnie w akcji szczepień.

Na oddziale dał się poznać jako pełen empatii i pasji lekarz oraz 
zdolny zabiegowiec, wnikliwie zgłębiający tajniki sztuki chirurgicznej. 
W stosunku do koleżanek i kolegów z pracy był zawsze bardzo uczynny 
i miły. Miał niezwykły dar wzbudzania w ludziach pozytywnej energii. 
Gdziekolwiek był tam na ich twarzach pojawiał się uśmiech.

Będzie nam bardzo Pawła brakowało.

Dr n. med. Wojciech Tołwiński, ordynator,
oraz współpracownicy i przyjaciele 

ze Szpitala Powiatowego w Hajnówce


