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

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

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

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

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

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

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

Delegatury OIL: 

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

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

Od 1 lipca 2022 r. Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku
czynne jest w poniedziałek od godz. 900 do 1700, wtorek, środa i czwartek  

w godz. od 800 do 1600, w piątek od 730 do 1530.

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 ton 0,  w godz. 7,30 - 12,00.

Serdecznie zapraszamy.

Klub Lekarza Seniora
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Prof. zw. dr hab. Eleonora Jankowicz
1923 - 2003

Urodziła się 11 listopada 1923 roku w Lasunowie, gm. Hruzdowo, pow. 
Postawy, woj. wileńskie. Szkołę Powszechną i Gimnazjum ukończyła przed 
wybuchem II wojny światowej w Postawach. Losy wojenne spowodowały, że 
maturę uzyskała w 1946 roku w Olsztynie. W latach 1946 - 1951 studiowała w 
Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza otrzymała 21 lutego 1952 
roku, ale już we wrześniu 1951 roku została asystentką w Klinice Neurologii 
AM w Gdańsku, w której pracowała przez następne lata w zespole Pani Pro-
fesor Elżbiety Majewskiej, sławy polskiej neurologii dziecięcej.

Specjalizację z neurologii I stopnia zdała w 1954 roku, zaś II stopnia w 
1958 roku. Pod kierunkiem prof. Majewskiej obroniła w 1960 roku rozprawę 
doktorską – „Ruchy oddechowe w postaci pozapiramidowej wczesnego poraże-
nia mózgowego dziecięcego”, natomiast stopień doktora habilitowanego uzy-
skała w 1967 roku w oparciu o pracę „Postać pozapiramidowa a inne postacie 
mózgowego porażenia dziecięcego”. W 1971 roku otrzymała tytuł docenta i od 
października tego roku objęła stanowisko kierownika Kliniki Neurologicznej 
Akademii Medycznej w Białymstoku.

Kolejne awanse: w 1983 roku uzyskała tytuł profesora nadzwyczajne-
go, a w 1990 roku – profesora zwyczajnego. Obowiązki kierownika Kliniki 
Neurologicznej AMB pełniła do przejścia na emeryturę w 1994 roku.

Profesor Jankowicz przebywała na licznych szkoleniach w kraju i za-
granicą, między innymi w Budapeszcie, Paryżu (w Ośrodku Rehabilitacji 
Dzieci z Mózgowym Porażeniem w Garches) i w Instytucie Neuropatologii 
w Moskwie.

Opublikowała ponad 200 prac naukowych, głównie z zakresu neurolo-
gii klinicznej. W początkowym okresie tematyka dotyczyła neuropediatrii – 
gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgowego porażenia 
dziecięcego. Wspominała, że w czasie zwalczania gruźlicy układu nerwowego, 
drogą podawania leków była punkcja lędźwiowa. Schorzenie udało się osta-
tecznie opanować dzięki szczepieniom. W późniejszym okresie przedmiotem 
badań były choroby naczyniowe mózgu i padaczka wieku dziecięcego. Jako 
pierwsza w Polsce opisała encefalopatię Kinsbourne’a, rodzinną przewlekłą 
oftalmoplegię zewnętrzną oraz zespół Landau’a i Kleffnera. Prace jej były cy-
towane w wielu podręcznikach i monografiach polskich, m. in. Jakimowicza, 
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Prusińskiego, Hermana, Chrzanowskiego oraz w znanym na całym świecie-
Handbook of Clinical Neurology pod redakcją Vinkena i Brayn’a.

Oprócz głównego kierunku działalności Pani Profesor – na rzecz do-
rosłych, serdecznie wspierała Oddział Neurologii Dziecięcej przychodząc do 
małych pacjentów by przeprowadzać obchody profesorskie. Nawet po przej-
ściu na emeryturę, jako Profesor Senior przez szereg lat uczestniczyła w ob-
chodach w Klinice Neurologii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego. Była potrzeb-
na i doceniana.

Czynnie  uczestniczyła w licznych zjazdach międzynarodowych i ogól-
nokrajowych – Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Sekcji Neurologii 
Rozwojowej, a także Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej.

Była wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Neurologicznego, przewodniczącą Oddziału Białostockiego Towarzy-
stwa w ramach którego prowadziła comiesięczne szkolenia neurologów wo-
jewództwa podlaskiego (kursy, zebrania epikryzowe).

W latach 1978 - 1997 uczestniczyła w pracach kolegium redakcyjnego 
Neurologii i Neurochirurgii Polskiej oraz Neurologii Dziecięcej.

Była świetnym dydaktykiem, nauczycielem i wychowawcą kilku rocz-
ników studentów medycyny i zdecydowanej większości neurologów woje-
wództwa podlaskiego. Promowała 15 przewodów doktorskich i opiekowała 
się trzema habilitacjami.

Będąc osobą skromną, nigdy nie zabiegała o zaszczyty, uzyskała jednak 
liczne nagrody Ministra Zdrowia i JM Rektora AMB za osiągnięcia naukowe 
i dydaktyczne. Została odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Za wzoro-
wą pracę w służbie zdrowia”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, 
Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Bezpośrednia w kontaktach, bez dystansu, mogliśmy się zwracać do 
Profesor z prośbami o rady i konsultacje, i nigdy nie pozostały one bez od-
powiedzi. Posiadała szerokie zainteresowania naukowe i humanistyczne oraz 
bogate doświadczenie życiowe i wiedzę, którymi hojnie dzieliła się ze współ-
pracownikami.

Bardzo dbała o rozwój kadry zawodowej. Wszyscy specjalizujący się, 
również koledzy z terenu, prowadzili dzienniki specjalizacji, w których osobi-
ście wpisywała zaliczone kolokwia cząstkowe. Pochodziła ze szkoły neurolo-
gicznej z okresu, gdy nie było jeszcze instrumentów diagnostycznych, takich 
jak rezonans, USG czy PET. Ale sprawdzały się opinie Szefowej – dobrze ze-
brany wywiad plus badanie przedmiotowe, dawały w większości trafne roz-
poznanie.

Na zakończenie pracy dydaktycznej i naukowej Pani Profesor, została 
zorganizowana konferencja Naukowa z okazji XXX-lecia Oddziału Neuro-
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logii Dziecięcej Kliniki Neurologicznej AMB. Wiązało się to z serdecznym  
i uroczystym pożegnaniem Szefowej, a także powołaniem niezależnej Kliniki 
Neurologii Dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Profesor Eleonora Jankowicz zmarła 2 września 2003 roku w Białym-
stoku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Prof. dr hab. Wojciech Sobaniec
uczeń i współpracownik prof. Eleonory Jankowicz,
wieloletni kierownik Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UMB

Pamiątkowe ujęcie w słynnej starej bibliotece, 
w której rosła palma prof. Kanigowskiego. 

Od lewej stoją: Krystyna Paprocka, Helena Zalewska (Lalka), Wiesiek Drozdowski, Barbara 
Pawlak-Tumiel, Marysia Lewonowska, Wojtek Sobaniec, Liliana Finkiewicz-Murajewska, He-
lena Borowik. 
Od lewej siedzą: Tamara Popławska, Michał Pryszmont, Eleonora Jankowicz, Kleopatra Czer-

wińska, Wiesława Zawadzka-Tołłoczko (1990 r.)
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Budować, czy nie budować ?

 W zasadzie decyzja została już podjęta. W chwili 
zakupu działki budowalanej przy ulicy Niedźwiedziej w 
Białymstoku, o czym poinformował Prezes ORL na posie-
dzeniu plenarnym Rady we wrześniu 2021 roku, zaś dy-
rektor Biura przedstawił aktualną sytuację w tym zakresie, 

pytanie tytułowe wydaje się rozstrzygnięte. Jednak ostatni 
Zjazd Lekarzy (marzec 2022), z dyskusją delegatów na ten temat, zmusza do 
zastanowienia się i sprecyzowania, co nam najbardzie jest potrzebne w ewen-
tualnych nowych murach. Najlepiej uczymy się na popełnionych błędach, 
dlatego też cofnijmy się do historii.
 Okręgowa Izba Lekarska (OIL) w Białymstoku rozpoczynała swoją 
działalność samorządową mając zerowy stan posiadania dóbr materialnych, 
równocześnie był jednak wielki zapał do ulepszania lekarskiej rzeczywisto-
ści.
 Pierwszym miejscem urzędowania Izby (grudzień 1989 roku) były 
dwa małe pokoje użyczone nam przez życzliwego Wojewodę w jego siedzi-
bie przy ulicy Mickiewicza w Białymstoku. Lokal był tymczasowy, szczęśliwie 
udało się wynająć w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymsto-
ku pomieszczenia na piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Akademickiej 
i na drzwiach umieścić tabliczkę „Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku”. 
Biuro przez pierwsze miesiące i lata było bardzo skromne, ale tętniło ży-
ciem.
 Od stycznia 1990 roku zaczęły do Izby napływać składki członkow-
skie; natychmiast rozpoczęliśmy zbierać pieniądze na budowę własnej siedzi-
by, która stała się celem pierwszoplanowym. Bardzo szybko udało się zbudo-
wać i zagospodarować budynek przy ulicy Świętojańskiej 7, świetny z powo-
du lokalizacji (bliskość głównych biaostockich szpitali i przychodni), jednak 
niedoskonały ze względu na brak piwnic, na które nie pozwalał podmokły 
teren nad rzeką Białką, a które rozwiązywałyby problem archiwum.

CHWILA REFLEKSJI
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 W tamtych latach pracowaliśmy pod hasłem oszczędności, groma-
dzonych dzięki staraniom pierwszego skarbnika OIL kol. Eugeniusza Adam-
czyka (miał już wcześniej doświadczenie w pracy z finansami) oraz w skutek 
wyjątkowej skrupulatności i wiedzy głównej księgowej Pani Eugenii Moroz. 
Natomiast głównym motorem zakupu działki i później budowy była grupa 
działaczy izbowych, głównie kolegów Andrzeja Lussy i Stanisława Boczo-
nia, a w zasadzie całego zespołu kierującego Izbą. W lutym 1998 roku odbyła 
się uroczystość poświęcenia i otwarcia funkcjonującej już siedziby. Służy ona 
Samorządowi przez ponad ćwierć wieku, bez większego remontu. Upiększa 
ciekawą architekturą róg ulic Branickiego i Świętojańskiej.
 Dwa inne większe obiekty wybudowane w Turośni Kościelnej to 
Dom Lekarza Seniora i Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy. Niestety, obie 
te inwestycje okazały się co najmniej dyskusyjne.
 Jeszcze przed decyzją o budowie Domu Lekarza Seniora przeprowa-
dziliśmy badania wśród starszych kolegów odnośnie zapotrzebowania w na-
szej Izbie na taki obiekt. Otrzymaliśmy ponad 25 podań deklarujących chęć 
zamieszkania od zaraz w planowanym ośrodku. Dom wkrótce powstał, ob-
szerny, wygodny, pachnący świeżością i świeżym powietrzem Turośni Koś-
cielnej. Jednak okazało się, że tylko pojedyńczy seniorzy podtrzymują chęć 
natychmiastowego w nim zamieszkania. Ze względu na niespodziewanie 
małą liczbę chętnych do zamieszkania, na przykład tylko trzech osób, nie 
mogliśmy zorganizować stołówki lub gabinetu pielęgniarsko - lekarskiego. 
Idea Domu Lekarza Seniora stopniowo zamarła; budynek przejściowo służył 
jako hotel dla szkolących się zmotoryzowanych lekarzy i pracowników gmi-
ny. Szczęśliwie po latach obiekt został przejęty przez białostockie Hospicjum 
po bardzo umiarkowanej cenie, na ośrodek opiekuńczo - leczniczy i stał się 
własnością Hospicjum. Inicjatorem i wykonawcą takiego rozwiązania był jak 
zawsze niezawodny kol. Tadeusz Borowski - Beszta, lider ruchu hospicyj-
nego w Białymstoku.
 Podobnie Ośrodek Konferencyjno - Szkoleniowy, z salami semina-
ryjno - wykładowymi, hotelem na ponad 50 miejsc, pomieszczeniami na 
kuchnię, stołówkę i kawiarnię, także nie był dostatecznie wykorzystywany. 
Według moich przemyśleń liczba organizowanych tam szkoleń, konferencji, 
zjazdów lub imprez integracyjnych, jak też frekwencja hotelowa sięgała co 
najwyżej 30% możliwości. Okazało się, że odległość ok 20 kilometrów od 
centrum Białegostoku przekracza wyobraźnię naszych kolegów. Utrzymanie 
Ośrodka w takim stopniu eksploatacji stało się niezwykle kosztowne. Szuka-
liśmy więc i szukamy, pozytywnego sposobu rozwiązania problemu, na przy-
kład odsprzedania go instytucjom związanym z opieką zdrowotną na cele 
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dydaktyczno - lecznicze.
 W rozważaniach obecnej sytuacji przedstawiam wyłącznie swój in-
dywidualny pogląd na sytuację budowlaną Izby, oparty na trzydziestoletniej 
obserwacji i udziale w tej aktywności samorządu.

 Po pierwsze – dotychczasową siedzibę Izby przy ulicy Świętojańskiej 
7, odległą o kilometr od najważniejszych placówek zdrowotnych Białegostoku 
(szpitali, przychodni, jednostek diagnostycznych, krwiolecznictwa) – trzeba 
bezwzględnie utrzymać, przeprowadzając oczywiście remont i moderniza-
cję (winda !).
 Po drugie – siedziba sprawdziła się przez ćwierć wieku jako miejsce 
wygodne i przyjazne środowisku lekarskiemu. Także załoga Izby ma względ-
nie wygodne warunki pracy, chociaż zwiększa się „ciasnota”, co jest zrozu-
miałe w związku z coraz większymi zadaniami i liczbą pracowników. Nasza 
siedziba wpisała się już w krajobraz Białegostoku i stopniowo staje się sym-
bolem samorządu. Ciekawa architektonicznie upiększa zbieg dwu ważnych  
ulic – Branickiego i Świętojańskiej. Coraz częściej pojawia się na okładkach 
wydawnictw izbowych; tak rodzi się tradycja.
 Po trzecie – po sprzedaży Ośrodka w Turośni Kościelnej, należy wy-
budować siedzibę bis w Białymstoku na zakupionej już działce, trochę bar-
dziej odległą od miejsc pracy większości, ale znacznie bliżej położoną niż ta 
w Turośni Kościelnej.
 Po czwarte – według mojej opinii, nowy budynek powinien mieć ok. 
30-stu wygodnych miejsc hotelowych, uzbrojonych w elektronikę, salę wy-
kładową na ok. 200 słuchaczy oraz mniejszą seminaryjną, kawiarnię z moż-
liwością oglądania matriałów filmowych. W tym budynku należy też stwo-
rzyć komfortowe warunki działalności Sądu Lekarskiego z salą rozpraw, a 
także Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z jego biurem. O szczegóły 
zabudowy oraz wystroju wnętrz i wyglądu zewnętrznego niech martwi się 
architekt. Nie można oczywiście zapomnieć o odpowiednio dużym parkingu 
i pomieszczeniach na archiwum (w piwnicach ?).
 Po piąte – odpowiadam w końcu na tytułowe pytanie entuzjastycz-
nym zawołaniem – „oczywiście budować !”.

    Jan Stasiewicz
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XV Krajowy Zjazd Lekarzy
 W Warszawie w dniach 12-14 maja obradował XV Krajowy Zjazd 
Lekarzy. Po otwarciu części oficjalnej i wystąpieniach zaproszonych gości, 24 
lekarzom i lekarzom dentystom wręczono samorządowe odznaczenia „Me-
ritus Pro Medicis”. Wśród wyróżnionych, w uznaniu szczególnych zasług dla 
środowiska lekarskiego, znalazł się prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko, 
poprzedni prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.
 Z kolei, Medalem im. dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inve-
ni”, przyznawanym osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność 
społeczną lub filantropijną, ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej po-
mocy i wsparcia potrzebującym, uhonorowany został członek naszej izby dr 
n. med. Tadeusz Borowski-Beszta, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum”, organizator hospicjum stacjonarnego „Dom Opatrz-
ności Bożej” w Białymstoku, inicjator powołania ośrodka resocjalizacji nar-
komanów w Zaczerlanach.
 Podczas części roboczej Zjazdu, delegaci (492 lekarzy i lekarzy den-
tystów, wybranych przez 24 Okręgowe Zjazdy Lekarzy), wysłuchali kadencyj-
nych sprawozdań organów Naczelnej Izby Lekarskiej i przyjęli je po – chwi-
lami gorącej, trwającej niemal do północy – dyskusji. 
 W wyniku wyborów nowych władz samorządu lekarskiego IX ka-
dencji, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został Łukasz Jankowski z war-
szawskiej OIL, który zdobył 252 głosy. Jego kontrkandydat, dotychczasowy 
prezes Andrzej Matyja z krakowskiej OIL, uzyskał 192 głosy (później wszedł 
w skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej). Naczelnym Rzecznikiem Odpowie-
dzialności Zawodowej został Zbigniew Kuzyszyn z opolskiej OIL.
 Naczelna Rada Lekarska liczy 75 osób, w tym 50 członków i prezes 
(wybierani na Krajowym Zjeździe Lekarzy) oraz 24 prezesów okręgowych 
rad lekarskich. Wśród wybranych przez KZL, w skład NRL weszła przedsta-
wicielka białostockiej OIL – Jolanta Szczurko. Dla porównania, pomijając 
prezesów poszczególnych izb, warszawska OIL jest reprezentowana w NRL 
przez 10 delegatów, łódzka 5, poznańska 5, gdańska 4. Natomiast tak duże 
izby, jak krakowska czy wrocławska, mają w NRL tylko po 1 reprezentancie, 
a katowicka 2.
 Ponadto, jednym z zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej została Joanna Szeląg z naszej OIL.

Ryszard Kijak

 

Z ŻYCIA IZBY
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

13 kwietnia odbyło się pierwsze w IX kadencji posiedzenie Okręgowej Rady 
Lekarskiej pod przewodnictwem Prezesa ORL kol. Henryka Grzesiaka. W 
tajnym głosowaniu wybrano Prezydium ORL: wiceprezesi - kol., kol. Lech 
Chatkowski, Tamara E. Klimiuk, Maciej Makarewicz i Jolanta Szczurko;  se-
kretarzem został kol. Romuald Knaś a jego zastępcą kol. Natalia Sot-Mu-
szyńska, skarbnik kol. Lucyna T. Mierzyńska-Ładny zaś członkami Prezy-
dium kol. Ryta Filipkowska i kol. Janusz Kłoczko. 
Podjęto ważne uchwały organizacyjne. 
Na kierownków Delegatur powołano kol. Lecha Chatkowskiego  w Suwał-
kach i kol. Macieja Makarewicza w Łomży.
Upoważniono Prezydium ORL w Białymstoku do działania we wszystkich 
sprawach należących do kompetencji Okręgowej Rady Lekarskiej w okresie 
pomiędzy posiedzeniami Rady, jak też upoważniono trzy osoby do składania 
oswiadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
Cztery osoby otrzymały upoważnienia do składania podpisów na dokumen-
tach bankowych.
Powołano kol. Henryka Grzesiaka do pełnienia obowiązków pracodawcy w 
stosunku do pracowników OIL w Białymstoku.
Powołano następujące Komisje ORL oraz jej przewodniczących: 

1. Etyki – dr. n. med. Dariusza Cepowicza
2. ds. Rejestru i Przyznawania PWZ – lek. Rytę Filipkowską
3. Kształcenia – dr n. med. Grażynę Tokajuk
4. Socjalnej – lek. Macieja Makarewicza
5. ds. Praktyk Prywatnych – lek. dent. Jerzego Gryko
6. Stomatologicznej – lek. dent. Jolantę Szczurko
7. Sportu – dr. n. med. Zdzisława Hrynkiewicza
8. Kultury – lek. Pawła Pecuszoka
9. Finansowo – Budżetowej – lek. dent. Jerzego Gryko
10. ds. Młodych Lekarzy – lek. Adama Borucha
11. ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów - vacat
12. Historycznej – prof. Jana Stasiewicza
13. Legislacyjnej – lek. Joannę Szeląg
14. ds. Lekarzy Rodzinnych – lek. Tamarę Klimiuk.

Podjęto uchwały w sprawie: zmian w regulaminie wynagradzania pracowni-
ków OIL; zatrudnienia Prezesa ORL; wynagradzania członków Prezydium 
ORL oraz określenia wysokości wsparcia finansowego lekarzom uchodźcom 
z Ukrainy.

20 kwietnia – posiedzenie Komisji Bioetycznej. 
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21 - 23 kwietnia – XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu w Dębicy.

27 kwietnia – – Prezydium ORL Posiedzeniu przewodniczył kol. H. Grzesiak. 
Omówiono formę realizacji uchwały OZL w sprawie stworzenia newslettera. 
Podjęto uchwały w sprawie: podwyżki wynagrodzenia dla pracowników oraz 
pełniących funkcje w OIL w Białymstoku; zmian w aneksie do umowy infor-
matyka OIL; upoważnienia do zawierania umów z Prezes ORL OIL w Bia-
łymstoku; dofinansowania szkoleń 6 lekarzom; przyznania wsparcia finanso-
wego 1 lekarzowi; wypłacenia 2 odpraw pośmiertnych; zwolnienia 3 lekarzy z 
opłacania składek; dofinansowania uczestnictwa w XVII Mistrzostwach Pol-
ski Lekarzy w Pływaniu w Dębicy 2 lekarzom oraz w zawodach sportowych 
w wędkarstwie spławikowym 1 lekarzowi; wydatkowania środków z budżetu 
Komisji Kultury; nieodpłatnego wynajęcia Sali konferencyjnej oraz sali klu-
bowej za zjazd delegatów OZZL; wytypowania przedstawiciela do komisji 
konkursowej w Bielsku Podlaskim i Hajnówce; wytypowania przedstawiciela 
do prac w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach; rekomendo-
wania kandydatury na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej 
terapii; wykreślenia 1 praktyki lekarskiej; potwierdzenia warunków kształce-
nia i zmian we wpisie w 2 podmiotach; wydania 1 pwz na czas odbycia stażu; 
przedłużenia ważności 1 pwz na czas odbycia stażu; przedłużenia ważności 2 
pwz cudzoziemcowi na czas określony; wydanie 1 pwz po stażu. W kolejnych 
punktach: odczytano pismo Pani dr M. Topolskiej; wysłuchano wniosku kol. 
M. Makarewicza w sprawie odwołania aktualnego Redaktora Serwisu Inter-
netowego OIL w Białymstoku i przegłosowano uchwałę w tej sprawie; podję-
to apel do Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia stomatologicznego; wysłuchano wniosku SPZOZ MSWiA w sprawie 
rezydentów i przekierowano go do Komisji Kształcenia; rozpatrzono skargę 
pacjenta na lekarza. W sprawach różnych rozpatrzono objęcie patronatem 
honorowym Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Medycyny Paliatywnej; 
przeczytano informację dot. liczby absolwentów – dot. staży podyplomo-
wych; przekazano środki dla Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Gro-
dzieńszczyzny; zapoznano się z informacją o zgłoszeniu do MZ kandydata 
NRL na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii naczynio-
wej; przeczytano informację z posiedzenia Rady Światowego Stowarzyszenia 
Lekarskiego WMA; podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. PWZ; 
zapoznano się z pismami OSL dot. prawomocnych orzeczeń.

5 maja w Klubie Lekarza OIL w Białymstoku odbył się wernisaż prac malar-
skich Albina Waczyńskiego pt. „Krajobraz z duszą”.

11 maja – Prezydium ORL. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ORL kol. H. 
Grzesiak. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania 3 szkoleń; 1 odpra-
wy pośmiertnej; wydatkowania środków z budżetu Komisji Kultury, Stoma-
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tologicznej, Kształcenia, Lekarzy Rodzinnych oraz ds. Lekarzy Emerytów  
i Rencistów; wytypowania przedstawicieli do komisji konkursowych w Łom-
ży i Kolnie; przyznania 7 praw wykonywania zawodu; wykreślenia 2 praktyk 
zawodowych; potwierdzono dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodo-
wego przez 1 lekarza oraz przyznania punktów edukacyjnych 3 lekarzom; 
spełnienia warunków przez podmiot leczniczy do prowadzenia stażu pody-
plomowego lekarza (2); dofinansowania uczestnictwa w w Mistrzostwach 
Polski Lekarzy w Szachach; przekazania 20 000 zł na rzecz zbiórki Stowarzy-
szenia Przyjaciół Kardiochirurgii na zakup karetki dla Lwowa; rozpatrzono 1 
sprawę dot. składki członkowskiej; omówiono pozostałą korespondencję.

12 -14 maja – XV Krajowy Zjad Lekarzy.

18 maja – posiedzenie Komisji Bioetycznej. 

19 - 21 maja – kol. Jolanta Szczurko uczestniczyła w konferencji „Systemy 
opieki zdrowotnej we Włoszech w dobie SARS-CoV-2” w Bergamo.

25 maja - Prezydium ORL Posiedzeniu przewodniczył kol. H. Grzesiak. Pod-
jęto uchwały w sprawie: dofinansowania szkoleń 5 lekarzom; wypłacenia 1 
odprawy pośmiertnej; zwolnienia 1 lekarza z opłacania składek; wydatko-
wania środków z budżetu Komisji Kształcenia, Kultury, Stomatologicznej; 
dodruku książeczek „Kodeks Etyki Lekarskiej”; powołania Rzecznika praso-
wego OIL w Białymstoku (kol. T. Klimiuk); powołania Redaktora Serwisu 
Internetowego OIL w Białymstoku (Grzegorz Żyła); wykonania tablicy in-
formacyjnej do Delegatury OIL w Łomży; powołania przedstawiciela do ko-
misji konkursowej w Choroszczy, przyznania 6 praw wykonywania zawodu; 
akceptacji dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 1 lekarza.

26 maja w Klubie Lekarza w Białymstoku odbył się wernisaż prac malarskich 
kol. Piotra Kosiorka.

31 maja kol. M. Kuczyński uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej POW 
NFZ w Białymstoku. Tematem spotkania było m. in. zatwierdzenie roczne-
go sprawodania z wykonania planu finansowego Oddziału za 2021 rok oraz 
okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do 
POW NFZ (I kwartał 2022 r.)  

4 czerwca – Wyjazdowe spotkanie integracyjne lekarzy emerytów i rencistów 
OIL, Płock - Żelazowa Wola. 

8 czerwca – Prezydium ORL - posiedzeniu przewodniczyła kol. Jolanta 
Szczurko - wiceprezes ORL. Kol. Romuald Knaś - sekretarz ORL przedstawił 
korespondencję na podstawie której podjęto następujące uchwały w sprawie: 
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dofinansowania szkoleń lekarzy (8); przyznania zapomogi tegorocznym Jubi-
latom na poratowanie zdrowia (8); dofinansowania spotkania integracyjnego; 
wykonania i montażu mebli biurowych na dokumentację; wymianę zużytych 
rolet okiennych; dofinansowania druku katalogu oraz plakatu do wernisażu 
wystawy w klubie OIL; delegowania OROZ na spotkanie szkoleniowe OROZ 
w NIL; przyznania prawa wykonywania zawodu oraz wykreślenia działalno-
ści leczniczej. Kol. R. Knaś złożył sprawozdanie z obchodów 50-lecia Kliniki 
Chrurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej. Zgłoszono, aby do porządku 
obrad ORL włączyć prezentację stron internetowych izb lekarskich oraz aby 
na naszej stronie internetowej umieścić oświadczenie o rezygnacji z otrzymy-
wania wersji papierowej Biuletynu.

13 czerwca – wystawa rzeźb Dionizego Purty w Klubie Lekarza OIL.

22 czerwca – posiedzenie ORL. Posiedzeniu przewodniczył kol. H. Grze-
siak. Wysłuchano sprawozdań z pracy Okręgowej Rady Lekarskiej, Naczelnej 
Rady Lekarskiej, Delegatury OIL w Łomży i Suwałkach oraz realizacji budże-
tu OIL. Podjęto uchwały w sprawie: zmiany w Regulaminie powoływania i 
działania Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Białymstoku; odwołania 
przewodniczącego Komisji Sportu ORL (dr n. med. Zdzisław Hrynkiewicz); 
powołania przewodniczącego Komisji Sportu ORL (dr n. med. Dariusz Ce-
powicz Dariusz); powołania przewodniczącego Komisji Lekarzy Emerytów i 
Rencistów ORL (prof. Wojciech Sobaniec); składów Komisji ORL; dofinan-
sowania szkoleń 5 lekarzom; wypłacenia 1 odprawy pośmiertnej; zmiany 
uchwały Nr 10/2022/IX ORL z dnia 13.04.2022r. w sprawie wynagradzania  
członków Prezydium ORL w Białymstoku; zmiany uchwały w sprawie okre-
ślenia zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wy-
datków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wyko-
nywaniem czynności na rzecz OIL w Białymstoku; wskazania kandydata na 
członka Komisji Stomatologicznej NRL; dofinansowania udziału w Mistrzo-
stwach Świata Lekarzy w Portugalii dla 2 lekarzy; wydatkowania środków z 
budżetu Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów; podniesienia opłat za 
wydawanie opinii przez Komisję Bioetyczną; remontu budynku siedziby OIL 
w Białymstoku; przyznania 3 praw wykonywania zawodu. Kol. Justyna Ma-
tejczuk przedstawiła prezentację na temat możliwości wsparcia lekarzy na 
podstawie zebranych danych z innych izb lekarskich. Powołano Zespół ds. 
Wsparcia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Ponadto zostało przedstawione pis-
mo Sekretarza NRL w sprawie opiniowania projektów aktów prawnych oraz 
prośba OIL w Krakowie w sprawie poparcia apelu dot. zmiany rządowego 
projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
Karetka dla Lwowa
Prezydium ORL podczas posiedzenia 11 maja 2022 roku podjęło uchwałę 
o przekazaniu 20 tys. zł na rzecz zbiórki Stowarzyszenia Przyjaciół Kardio-
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chirurgii na zakup karetki dla Lwowa. Tym samym dołączyliśmy się do akcji 
pomocowej społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku „UMB dla Ukrainy”. Na dzień 13 czerwca 2022 na ten cel udało 
się zebrać 217 987,58 zł. Cieszymy się, że mogliśmy jako samorząd lekarski 
wesprzeć ten szczytny cel.

Komunikat o możliwości rezygnacji z papierowej wersji biuletynu
 Infomujemy o możliwości rezygnacji z otrzymywania papierowej 
wersji biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Zainteresowa-
nych prosimy o wypełnienie i podpisanie deklaracji zamieszczonej na stro-
nie internetowej https://oilbialystok.pl/deklaracja-rezygnacji-z-papierowej-
wersji-biuletynu/ i przesłanie skanu drogą mailową na adres d.ofmanska@
hipokrates.org, dostarczenie osobiście lub wysłanie na adres pocztowy OIL w 
Białymstoku.
 Jednocześnie przypominamy, że pełne wersje elektroniczne biulety-
nów dostępne są na naszej stronie w zakładce https://oilbialystok.pl/biule-
tyn/

22 czerwca – wystawa fotografii pt. „Z natury” Tomasza M. Maksimowicza.

29 czerwca – posiedzenie Komisji Bioetycznej. 

29 czerwca – uroczystość jubileuszowa w Klubie Lekarza w OIL, lekarzy któ-
rzy ukończyli 90-ty rok życia. 

6 lipca posiedzenie Prezydium ORL. 

14 lipca – wystawa prac malarskich kol. Stanisława Sierko.

27 lipca – posiedzenie Komisji Bioetycznej.

Komisje ORL
 Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku na posiedzeniach w dniach 

13 kwietnia i 22 czerwca 2022 roku powołała Komisje Problemowe ORL, ich 
przewodniczących i składy osobowe członków.

Przedstawiamy listę Komisji jej przewodniczących i członków.

Komisja Etyki – przewodniczący kol. Dariusz Cepowicz, członkowie 
– koledzy Lech Chatkowski, Zdzisław Hrynkiewicz, Maciej Kuczyński, Maria 
J. Niedźwiedzka, Aneta Słoma-Lingo.
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Komisja ds. Rejestru i Przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu 
– przewodnicząca kol. Ryta Filipkowska, członkowie – Izabela Małyszko, 
Grażyna Tokajuk.

Komisja Kształcenia – przewodniczący kol. Grażyna Tokajuk, 
członkowie – koledzy Irena Daniszewska, Piotr Fiedorczuk, Agnieszka Janke, 
Anna Klimiuk, Krzysztof Konon, Jerzy Konstantynowicz, Justyna Matejczuk, 
Karolina Mierzyńska,Waldemar Pędziński, Tomasz Poznalski, Natalia Sot-
Muszyńska, Maciej Stawicki, Andrzej Tynecki, Marzena Wojewódzka-
Żelezniakowicz, Anna Zalewska.

Komisja Socjalna – przewodniczący kol. Maciej Makarewicz, człon-
kowie – koledzy Lech Chatkowski, Irena Daniszewska, Ryta Filipkowska.

Komisja ds. Praktyk Prywatnych – przewodniczący kol. Jerzy Gryko, 
członkowie – koledzy Romuald Knaś, Ryszard Rzewuski.

Komisja Stomatologiczna – przewodnicząca kol. Jolanta Szczurko, 
członkowie – Irena Daniszewska, Jolanta Gierejko, Jerzy Gryko, Leszek Ja-
rocki, Romuald Knaś, Karolina Mierzyńska, Lucyna Mierzyńska-Ładny, 
Magdalena Nowosielska, Zbigniew Pakieła, Tomasz Poznalski, Dorota Ru-
siłowska, Ryszard Rzewuski, Grażyna Tokajuk, Marcin Wilczko, Małgorzata 
Pawińska, Marta Tomaszuk.

Komisja Sportu – przewodniczący kol. Dariusz Cepowicz, członkowie 
– koledzy Zdzisław Hrynkiewicz, Maciej Stawicki.

Komisja Kultury – przewodniczący kol. Paweł Pecuszok, członkowie – 
Anna Bronowicz, Anna Jakubowska,Krzysztof Konon, Jerzy Konstantynowicz, 
Piotr Kosiorek, Katarzyna Król-Konon, Barbara Rainko, Jacek Sawicki, 
Jolanta Wilmańska.

Komisja Finansowo-Budżetowa – przewodniczący kol. Jerzy Gryko, 
członkowie – koledzy Maciej Makarewicz, Grażyna Tokajuk. 

Komisja ds. Młodych Lekarzy – przewodniczący kol. Adam Boruch, 
członkowie – Paulina Błażejewska, Piotr Fiedorczuk, Krzysztof Konon, Mag-
dalena Kulgawczyk, Iza Rogowska, Piotr Sielatycki, Natalia Sot-Muszyńska, 
Maciej Stawicki, Mateusz Szmidt.

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – przewodniczący kol. 
Wojciech Sobaniec, członkowie – Krystyna Jaworowska, Danuta Łopiane-
cka, Jadwiga Filipkowska-Masłowiecka, Bogumiła Melke, Irena Stankiewicz, 
Maria Szafrańska.  

Komisja Historyczna – przewodniczący kol. Jan Stasiewicz, człon-
kowie – Lech Chatkowski, Teresa Kurowska-Dąbrowska, Danuta Mazurkie-
wicz-Kilczewska, Stanisław Szulc, Mieczysław Wasielica.
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Komisja Legislacyjna – przewodnicząca kol. Joanna Szeląg,  
członkowie – Szymon Bielonko, Anna Gryko, Justyna Łozowska-Siemionow, 
lzabela Małyszko, Dorota Rybińska, Joanna Zabielska - Cieciuch.

Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych – przewodnicząca kol. Tamara 
Klimiuk, członkowie – Magdalena Bielonko, Adam Boruch, Maciej 
Makarewicz, Izabela Małyszko, Justyna Matejczuk.

Romuald Knaś, Natalia Sot-Muszyńska

Do obsługi administracyjnej i organizacyjnej poszczególnych Komisji 
ORL, Dyrektor Biura OIL powołał następujących pracowników:

– Komisja Finansowo – Budżetowa - Irena Kuryłowicz, Anna Zajączkow-
ska. 
– Komisja Etyki, Komisja ds. Młodych Lekarzy - Jolanta Kwiatkowska – 
Gawryluk, Anna Zajączkowska.
– Komisja Kształcenia, Komisja ds. Praktyk Prywatnych - Bogumiła Łach-
macka. 
– Komisja ds. Rejestru i Przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu, Komi-
sja ds. Lekarzy Rodzinnych - Dorota Ofmańska.
– Komisja Historyczna, Komisja Kultury, Komisja ds. Lekarzy Emerytów  
i Rencistów - Jolanta Wróblewska.
– Komisja Socjalna, Komisja Sportu - Anna Zajączkowska.
– Komisja Legislacyjna - Agnieszka Zdanuczyk. 
– Komisja Stomatologiczna - Grzegorz Żyła .

Dyrektor Jerzy Gryko

KOMUNIKAT
  Uprzejmie informujemy o zmianie zespołu redakcyjnego strony in-
ternetowej i zarazem Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Białymstoku. Powyższy zespół stanowią: Redaktor serwisu interneto-
wego: mgr Grzegorz Żyła, Administrator strony internetowej: mgr inż. Piotr 
Zadykowicz, Nadzór merytoryczny z ramienia ORL: lek. Tamara Klimiuk, 
lek. Natalia Sot-Muszyńska

W ślad za powyższą zmianą, informujemy również o utworzeniu no-
wego adresu mailowego do celów publikacji na stronie internetowej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Białymstoku: redakcja@oilbialystok.pl

Zachęcamy do nawiązania współpracy w celach publikacji.
Redakcja
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Od redakcji: Koleżanka dr n. med. Małgorzata M. Topolska, Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji OIL, podjęła decyzję o 
prowadzeniu w Biuletynie Izby „Kącika” poświęconego zagadnieniom odpo-
wiedzialności zawodowej lekarzy. Wprawdzie inicjatywy swojej Pani Doktor 
nie uzgodniła wcześniej z naszą redakcją, przyjmujemy zamiar ten z pełnym 
zadowoleniem, bowiem od 30-stu lat z radością witamy osoby, które chcą 
publikować prace w Biuletynie lub Zeszytach Historycznych OIL.

Ponieważ już na wstępie Pani Rzecznik zaznaczyła, że nie zgadza się 
na jakąkolwiek redakcyjną ingerencję w treść i formę swoich publikacji, udo-
stępniamy urzędowi OROZ dwie strony w każdym z Biuletyn w, nie wnosząc 
nawet najmniejszych poprawek do tekstu, zarówno merytorycznych, jak i 
stylistyczno-językowych. Publikacja będzie więc w 100% oryginalna, zaś peł-
ną odpowiedzialność za nią ponoszą autorzy.

Redaktor Naczely
Jan F. Stasiewicz

Delegaci na Zjazd Lekarski wybierają władze Izby Lekarskiej. Preze-
sa Izby Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
(OROZ) wybierają w głosowaniu bezpośrednim. Pełnie tych funkcji to wielki 
zaszczyt i odpowiedzialność.

Działalność OROZ i jego Zastępców dotyczy odpowiedzialności za-
wodowej lekarzy i lekarzy dentystów i jest związana z rozpatrywaniem za-
wiadomień czy skarg dotyczących nieprawidłowości w pracy zawodowej lub 
nieprzestrzegania zasad etyki lekarskiej.

Każdy lekarz na którego wpłynęła skarga czuje się źle, jest z reguły 
oburzony, w tym często kieruje swoje pretensje w stosunku do Rzecznika czy 
Izby Lekarskiej.

NIE NALEŻY SIĘ ZŁOŚCIĆ NA RZECZNIKA, KTOŚ TO MUSI RO-
BIĆ I WIERZCIE MI NIE JEST TO ŁATWE I PRZYJEMNE ZADANIE.  

LEPSZE JEST POSTĘPOWANIE PRZED RZECZNIKIEM NIŻ 
PRZED SĄDEM.

Rzecznik jest lekarzem/lekarzem dentystą i zna zasady funkcjono-
wania opieki zdrowotnej, nie ma wypaczonego wyobrażenia o naszej pracy 
stworzonego na podstawie obejrzanych w telewizji seriali medycznych czy 
pracy szpitala w Leśnej Górze. ;)

OROZ rozpatrując skargę analizuje przede wszystkim czy jest ona 
zasadna i zawsze występuje o dokumentację medyczną. PAMIĘTAJMY - 
DOKUMENTACJA MEDYCZNA JEST PODSTAWĄ W OCENIE NASZEJ  
PRACY.

 

Z  KĄCIKA  RZECZNIKA  ...........
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Podam kilka przykładów w celu zrozumienia działań Rzecznika i jego 
Zastępców:

Pacjent napisał skargę, że lekarz odmówił mu skierowania na KT 
OUN, poszedł prywatnie na wizytę i skierowanie dostał, badanie wykonał, 
KT OUN bez istotnych odchyleń.

•	Dokumentacja	 lekarska	 zawiera	 wpis,	 że	 skierowanie	 zostało	 wy-
stawione, jest kod e-skierowania. Sprawa zakończona. W takich sytuacjach 
Rzecznik informuje pacjenta, że skarga jest bezzasadna a lekarz nawet nie 
wie, że taka skarga wpłynęła.

•	Dokumentacja	lekarska	zawiera	wpis,	że	skierowanie	nie	zostało	wy-
stawione i podaje logiczne powody odmowy np. miesiąc temu pacjent miał 
wykonane badanie, nie pojawi-ły się nowe objawy. OROZ odmówi wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. Sprawa zakończona jw.

•	Dokumentacja	 lekarska	 zawiera	 wpis,	 że	 skierowanie	 nie	 zostało	
wystawione bądź nie odnosi się do badania, a opisane dolegliwości pacjenta 
mogą sugerować potrzebę wykonania badania KT. Rzecznik lub jego Zastęp-
ca przesłuchuje skarżącego i lekarza, którego dotyczy postępowanie. Ocenia 
czy były bezwzględne wskazania wykonania diagnostyki, czasami zasięga 
opinii biegłego. Często Rzecznik lub jego Zastępca usiłuje załagodzić konflikt 
między lekarzem i pacjentem, wyjaśnić choremu zasady wskazań do wykona-
nia badań obrazowych itp., a lekarzowi zwrócić uwagę na lepsze relacje z cho-
rym. Jeżeli nie znaleziono naruszenia zasad sporządzane jest postanowienie 
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, które może zaskarżyć pacjent, 
odwołując się do Sądu Lekarskiego.

Pacjent napisał skargę, że lekarz odmówił mu skierowania na KT OUN, 
poszedł prywatnie, skierowanie dostał, a tam guz mózgu.

•	Dokumentacja	lekarska	zawiera	wpis,	że	skierowanie	nie	zostało	wy-
stawione bądź nie odnosi się do badania, a opisane w wywiadzie objawy np. 
poranne wymioty mogą wskazywać na obecność guza mózgu. Dodatkowo 
w poprzednich wizytach zgłaszane narastające bóle głowy. Rzecznik lub jego 
Zastępca przesłuchuje skarżącego i lekarza, którego dotyczy postępowanie. 
Czasami prosi o opinię biegłego. Po dogłębnej analizie sporządza postano-
wienie o przedstawieniu zarzutów i kieruje sprawę do Sądu Lekar-skiego. 
Musi wtedy występować przed Sądem jako oskarżyciel lekarza – to nie jest 
miłe.

Oby wszystkie sprawy były takie proste w ich ocenie jak te przedsta-
wione. Radzę wszystkim aby przeanalizowali skargę pacjenta, postarali się 
zrozumieć jego problem, pomyśleć dlaczego została napisana i ocenić swoje 
zachowanie. Tyle na dziś. Rzecznik idzie spać ;)

Małgorzata M. Topolska
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Konferencja naukowa w Bergamo

W dniu 20 maja 2022 r. w Bergamo odbyła się konferencja naukowa 
„System opieki zdrowotnej we Włoszech w dobie SARS-CoV-2”. Do udziału 
w niej zaproszeni zostali przedstawiciele izb lekarskich w Polsce. Jako Wi-
ceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej miałam przyjemność reprezentować 
Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku.

Głównym organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Ubezpieczeń 
INTER Polska S.A. Uczestników konferencji powitali: p. Roberto Svenda, Wi-
ceprzewodniczący Rady Nadzorczej, oraz p. Janusz Szulik, Prezes Zarządu. 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz omówienie działań 
prozdrowotnych w obliczu pandemii COVID-19 na przykładzie innych 
państw Europy, w tym w  szczególności Włoch - kraju szczególnie doświad-
czonego w walce z koronawirusem. Profesjonalny program dydaktyczny za-
pewnili zaproszeni wykładowcy: 

Pani Maria Beatrice Stasi, dyrektor generalny szpitala im. Papa Gio-
vanni w Bergamo, omówiła doświadczenia szpitala w zwalczaniu kryzysu. 
Szpital ten był jednym z epicentrów włoskiej epidemii koronawirusa i musiał 
być zreorganizowany na strefy w zależności od intensywności przypadków. 
Pani Dyrektor wyraziła uznanie dla lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek oraz 
przedstawicieli personelu pomocniczego. Dr Gabriel Del Castillo, dyrektor 
medyczny tego samego szpitala, w swojej prezentacji przedstawił historię, 
ustawodawstwo i praktykę służby zdrowia we Włoszech. Prof. Arne Bjorn-
berg, prezes i dyrektor operacyjny Europejskiego Centrum Pokoju i Rozwo-
ju, przedstawił problem dostępności usług w zależności od modelu systemu 
ochrony zdrowia.  Prof. Andrzej Fal, który jest specjalistą chorób wewnętrz-
nych, alergologii i zdrowia publicznego, mówił o tym jak pandemia wpłynęła 
na system opieki zdrowotnej i o jej konsekwencjach. W swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na niezaspokojone potrzeby związane z opieką medyczną, ni-
ską wycenę świadczeń oraz niewystarczające zasoby  kadrowe. Zwrócił uwa-
gę, że Polska jako kraj jest liderem w liczbie hospitalizacji. Niespodzianką 
było spotkanie z doktorem Riccardo Gotti, chirurgiem naczyniowym, pierw-
szym lekarzem zakażonym na tym terenie, który opowiedział o swojej walce 
ze śmiercią, jaką musiał stoczyć po zachorowaniu na COVID-19, kiedy to 
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wiele miesięcy spędził jako pacjent w swoim szpitalu Papa Giovanni w Ber-
gamo, oderwany od rodziny i przyjaciół. 

Oprócz korzyści edukacyjnych z konferencji organizatorzy zadbali rów-
nież o to, by nie zabrakło oryginalnych włoskich potraw i dodatkowej atrak-
cji w postaci zwiedzania miasta. Bergamo, to obrazowo mówiąc miasto wież  
i murów. Zwiedziliśmy z przewodnikiem Citta Alta (górne miasto) - starszą 
część, otoczoną weneckimi murami. Następnie elektrycznymi tuk-tukami 
zjechaliśmy do nowoczesnego, dynamicznego tętniącego życiem Citta Bassa 
(dolne miasto). Dzięki takim spotkaniom nabywa się wielu nowych doświad-
czeń. W mojej pamięci na zawsze pozostaną niezapomniane wrażenia pięk-
nych widoków serca Włoskiej Lombardii - Bergamo.

Lek. dent. Jolanta Szczurko
Wiceprezes ORL w Białymstoku
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Odznaczenia

Podczas XV Krajowego Zjazdu Leka-
rzy (Warszawa, maj 2022) najwyższym od-
znaczeniem Izb Lekarskich „Meritus Pro 
Medicis” został odznaczony prof. dr hab. 
Janusz Stanisław Kłoczko, członek Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Profesor Kłoczko jest specjalistą cho-
rób wewnętrznych, hematologii i angiologii. 
Przez wiele lat kierował Kliniką Hematologii 
UMB, obecnie jest na emeryturze, pracuje 
jednak nadal w macierzystej Klinice.

Od III kadencji Izby (1998) jest niezwykle aktywnym członkiem sa-
morządu lekarskiego pełniąc w nim przez 24 lata odpowiedzialne funkcje z 
wyboru naszych członków. W latach 1998 - 2009 był wiceprezesem ORL w 
Białymstoku, bądż członkiem Prezydium tej Rady (V kadencja).

W 2010 roku został wybrany na urząd prezesa białostockiej izby; funk-
cję tą pełnił przez dwie kadencje (8 lat), zasiadając jednocześnie w Naczel-
nej Radzie Lekarskiej. W VIII kadencji, jako członek NRL pełnił szczególnie 
ważne i odpowiedzialne zadania przewodniczącego Komisji Kształcenia Me-
dycznego Naczelnej Rady Lekarskiej. Obecnie nadal jest członkiem Prezy-
dium ORL w Białymstoku.

Przyznanie Mu Odznaczenia „Meritus Pro Medicis” stanowi wyraz 
wielkiego uznania za wieloletnią owocną pracę na rzecz chorych, jak też śro-
dowiska lekarskiego.

Kol. Janusz Kłoczko jest czwartym podlaskim lekarzem laureatem tego 
odznaczenia; poprzednio uhonorowani byli kol. kol. Jolanta Szczurko, Jan 
Stasiewicz i Jerzy Gryko. 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukce-
sów w pracy lekarskiej i samorządowej.

Okręgowa Rada Lekarska
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Nagroda Press Club Polska

„Rada Press Club Polska przy-
znała Nagrodę Specjalną Press Club 
Polska wszystkim polskim lekarzom i 
naukowcom popularyzującym wiedzę o 
pandemii koronawirusa i przeciwdzia-
łającym pseudonaukowej dezinforma-
cji – za konsekwentną działalność edu-
kacyjną i prozdrowotną prowadzoną 
w trudnym czasie pandemii wspólnie 
z dziennikarzami. W imieniu lekarzy  
i naukowców nagrodę odebrali przedsta-
wiciele środowiska.”

Z dużą satysfakcją informujemy, 
że wśród wyróżnionych lekarzy odbie-
rających nagrodę, jest przedstawicielka 
podlaskiego samorządu lekarskiego Ko-
leżanka Joanna Zabielska-Cieciuch, 
ekspert Federacji Porozumienie Zielono-
górskie. 

Joanna Zabielska-Cieciuch

Lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, absolwentka: - Wydziału Lekar-
skiego Akademii Medycznej w Białymstoku,  Studiów Podyplomowych w 
zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania i Mar-
ketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, - Studiów 
Podyplomowych w zakresie Psychodietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

  W latach 2000-2008 prezes Białostockiego Oddziału Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce, 

2001-2004 wiceprezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Menadże-
rów Ochrony Zdrowia.

 Od 2004 roku wiceprezes Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców 
Porozumienie Zielonogórskie. Ekspert Federacji Porozumienie Zielonogór-
skie, uczestnik posiedzeń Sejmowej Komisji Zdrowia. 

W latach 2002-2006 radna Rady Miejskiej Miasta Białegostoku.
 Kierownik „Przychodni Rodzinnej” w Białymstoku, pierwszy świad-
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czeniodawca, który podpisał umowę kontraktową z Podlaską Regionalną 
Kasą Chorych. Kierownik specjalizacji i ośrodka akredytacyjnego w zakresie 
kształcenia specjalistów medycyny rodzinnej.

Trzecią kadencję pełni funkcję zastępcy rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy.
Redakcja

Medal 
im. dr. Władysława Biegańskiego

„Hominem Inveni”

Odznaczenie jest przyznawane osobom lub instytucjom zaangażowa-

bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym. 
W 2022 roku wśród 7 wyróżnionych pod-

miotów Medal „Hominem Inveni” otrzymał lekarz 
z Podlasia dr n.med. Tadeusz Borowski-Beszta 
– absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, 
współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum”, organizator  hospicjum stacjonar-
nego „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku, 
uruchomił ośrodek resocjalizacji narkomanów w 
Zaczerlanach.

Oczywiście, te wymienione przez organizatorów zasługi Laureata, to 
tylko początek Jego wielkich, codziennych i niecodziennych osiągnięć.

Doktor Tadeusz Borowski-Beszta jest znanym na Podlasiu, w Polsce 
i Zagranicą działaczem, niezwykle szanowanym Człowiekiem, który zawsze 

długa lista Jego odznaczeń, także międzynarodowych.
Jesteśmy dumni, że należy do naszych izbowych przyjaciół i współ-

pracowników. Uważamy za duży zaszczyt, że uważa samorząd lekarski za in-
stytucję, która obok ogromnej aktywności hospicyjnej stała się polem Jego 
zmagań, pełnych życzliwości i uśmiechu.

Serdecznie gratulujemy Tobie Tadziu tak wspaniałego Medalu.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku,
Redakcja Wydawnictw Izbowych
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Podlaskie Spotkania Stomatologiczne
 W dniach 2-4 czerwca 2022 r. w Hotelu Warszawa w Augustowie od-
była się konferencja stomatologiczna zorganizowana w ramach Podlaskich 
Spotkań Stomatologicznych. Organizatorami wydarzenia było Podlaskie Sto-
warzyszenie Stomatologów oraz Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Białymstoku.

 Uczestnicy konferencji mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę nie tylko 
o nowości w leczeniu stomatologicznym ale też o materie z kilku dziedzin 
pokrewnych. W ramach tegorocznych Spotkań zaprezentowano następujące 
wykłady:

    „Borelioza – objawy i nowoczesne metody leczenia” – prof. dr hab. n. med. 
Joanna Zajkowska
    „Psychologiczne aspekty relacji z pacjentem stomatologicznym w kontek-
ście zjawisk związanych z pandemią” – psycholog psychoterapeuta Agnieszka 
Jaworowicz
    „Aktualności w leczeniu protetycznym” – prof. dr hab. n. med. Teresa 
Sierpińska
    „Nowości w stomatologii zachowawczej” – dr n. med. Marcin Aluchna
    „Optymalne wypełnienia kompozytowe” – dr n. med. Maciej Mikołajczyk
    „Gerostomatologia” – dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska
    „Bezpieczna i szybka endodoncja z technologią HT oraz ruchem OTR 
– lek. dent. Tomasz Kiełkowicz
    „Endodoncja zębów mlecznych” – dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Ko-
lada
    „Jak skutecznie przekonać pacjenta do zaproponowanego planu leczenia 
stomatologicznego” – dr n. med. Marcin Aluchna

 Z rozmów i zasłyszanych opinii wynika, że poziom merytoryczny 
szkolenia jawił się jako bardzo wysoki, a uczestnicy bardzo chwalili profesjo-
nalizm wygłoszonych wykładów.

 Podczas konferencji odbyła się również sesja samorządowa. W 
pierwszej jej części zaproszeni przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia omówili w drodze prezentacji 
charakterystykę procesu realizacji umów z Funduszem w zakresie świadczeń 
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stomatologicznych. Uczestnicy wykładu szczególnie ochoczo korzystali z 
możliwości zadawania pytań prelegentom w celu bezpośredniego naświet-
lenia bieżących problemów i uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich zagad-
nienia. W drugiej części sesji samorządowej przeprowadzono otwarte posie-
dzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, 
w którym oprócz jej członków, mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. 
Wśród gości znaleźli się również zaproszeni przedstawiciele z innych izb 
lekarskich, dlatego też posiedzenie rozpoczęto od wymiany doświadczeń i 
omówienia aktualnych struktur w różnych rejonach Polski. W ramach spraw 
bieżących poruszono m.in. problem dofinansowania z ZUS dla gospodar-
czych podmiotów medycznych. Posiedzenie niewątpliwie zdominował temat 
zatrudnienia lekarzy dentystów z Ukrainy oraz spoza UE, w szczególności 
legalne możliwości współpracy i pomocy, jak i związane z tym wyzwania dla 
tut. środowiska medycznego.
 To co niewątpliwie charakteryzuje Podlaskie Spotkania Stomatolo-
giczne, to połączenie programu naukowego wraz z towarzysko-integracyj-
nym spotkaniem lekarzy dentystów. Dlatego też, również i w tym roku or-
ganizatorzy wydarzenia zadbali o szereg dodatkowych atrakcji. Pierwszego 
dnia uczestnicy konferencji mieli okazję odbyć wieczorny rejs statkiem po 
pojezierzu Augustowskim. Rejs trwał łącznie ponad 3 godziny, a na pokładzie 
statku nie zabrakło kapeli umilającej podróż muzyką, która porwała wielu pa-
sażerów na parkiet. Drugiego dnia natomiast, spotkaliśmy się w malowniczej 
knajpce położonej bezpośrednio nad Jeziorem Necko. Impreza na początku 
„zasiadana”, wraz ze smakowitą kolacją przy grillu, stosunkowo szybko prze-
obraziła się w dancing do późnej godziny.

 Uczestnictwo w Spotkaniach nie tylko sprzyjało pogłębieniu wiedzy 
naukowej ale też było dogodną okazją by odnowić dawne znajomości, bądź 
też nawiązać nowe – z dala od codziennej rutyny, pośpiechu i zgiełku pracy w 
gabinetach.

 Serdecznie zachęcam Koleżanki i Kolegów, lekarzy dentystów, do 
uczestnictwa w Podlaskich Spotkaniach Stomatologicznych w następnym 
roku.

Jolanta Gierejko
Sekretarz Komisji Stomatologicznej
ORL w Białymstoku
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Krajowy Zjazd Lekarzy Rodzinnych „Rajgród 2022”.

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID19, w kompleksie nad 
przepięknym jeziorem Rajgrodzkim, w połowie maja 2022,  odbył się już po 
raz 24 Krajowy Zjazd Lekarzy Rodzinnych „Rajgród 2022”.

Ponad 150 uczestników miało  okazję wzbogacić swoją wiedzę o nowości 
z wielu dziedzin medycyny. Prelegenci wygłosili interesujące wykłady doty-
czące alergologii, pulmonologii, pediatrii, geriatrii, kardiologii, diabetologii i 
psychiatrii, zwracając szczególną uwagę na rolę Lekarza Rodzinnego w pro-
cesie diagnostyczno – terapeutycznym. Nie zapomniano także o bieżących 
sprawach nurtujących lekarzy – opiece nad  uchodźcami z Ukrainy w aspek-
cie formalno – prawnym. 

Dzięki wsparciu Komisji Kształcenia OIL w Białymstoku uczestnicy mie-
li okazję wziąć udział w dwóch sesjach warsztatowych, gdzie w sposób prak-
tyczny omówiono zagadnienia dotyczące dyskopatii kręgosłupa szyjnego  
i skoliozy. 

Warsztaty biegowe, pomimo wczesnej pory,  zgromadziły wielu chętnych 
chcących nie tylko pogłębić wiedzę na temat shin splints, ale również zadbać 
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-
warzyskich - przy tradycyjnym już grillu nad jeziorem oraz w trakcie balu. 

Pewną tradycją stały się też spotkania z lekarzami – twórcami. Tym razem 
o swoich malarskich inspiracjach opowiedziała Kasia Krauze-Romejko. Jej 
prace uczestnicy mogli podziwiać w kilku miejscach na terenie kompleksu. 

Zjazd zakończył  się debatą na temat aktualnej sytuacji oraz przyszłości 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w której uczestniczyli przedstawiciele za-
rządu Porozumienia Zielonogórskiego.

Naładowani pozytywną energią wróciliśmy do swoich codziennych obo-
wiązków, czekając na jubileuszową - 25 edycję naszego spotkania. 

Do zobaczenia za rok w Rajgrodzie. 
Justyna Matejczuk 
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Konferencja Chirurgiczna w Białymstoku, 12-14 maja 2022 roku.
Wideochirurgia – zdarzenia niepożądane  – jak ich unikać ?

Kolejna, już 14-sta Konferencja zorganizowana przez I Klinikę Chirur-
gii Ogólnej i Endokrynologii UMB pod kierownictwem prof. dr. hab. Jacka 
Dadana, była poświęcona nowoczesnym małoinwazyjnym technikom ope-
racyjnym, do których należy wideochirurgia. W tym zakresie zespół prof. 
J. Dadana ma wieloletnie własne doświadczenia. Na kolejnych sympozjach 
Klinika demonstrowała wyniki zabiegów małoinwazyjnych, wzbudzając sze-
rokie zainteresowanie ośrodków chirurgicznych w Polsce.

Obecna Konferencja obejmująca w czterech kolejnych sesjach udział  
i wykłady szeregu wybitnych chirurgów, miała interesujący przebieg nie tylko 
pod względem merytorycznym, ale także organizacyjnym, umiejętnie łącząc 
wykład naukowy z integracyjnym charakterem spotkania uczestników pod-
czas uroczystej kolacji.

Białostockie spotkania z pewnością przyczynią się do rozwoju chirur-
gii małoinwazyjnej w naszym kraju.

Czytelników zainteresowanych tymi zagadnieniami odsyłamy do Ma-
teriałów, które można otrzymać w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokryno-
logii UMB.

Teresa Kurowska-Dąbrowska

Uczestnicy Konferencji. Pierwszy z lewej siedzi prof. Jacek Dadan.
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Kronika wydarzeń kulturalnych 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku

 Od początku 2022 roku kalendarz kulturalny Okręgowej Izby Lekar-
skiej obfituje w wiele wydarzeń artystycznych, w tym koncerty oraz liczne 
wystawy z dziedziny sztuk wizualnych. Już 6 marca – kiedy to jeszcze nie 
wygasła trwoga przed pandemią i związanymi z nią restrykcjami, a zdążyła 
nas już zaskoczyć inwazja Rosji na Ukrainę – odbył się uroczysty koncert 
z wątkami charytatywnymi zatytułowany „Solidarni z Ukrainą”, w trakcie 
którego wystąpili artyści: Marta Wróblewska – sopran, Aleksandra Pawlu-
czuk – mezzosopran, Paweł Pecuszok – tenor, Przemysław Kummer – bas 
/ baryton, Krzysztof Kiercul – fortepian, prezentując specyficzny ukraiński 
repertuar, m. in. z monograficzną polifonią cerkiewną ukraińskiego kompo-
zytora Maksyma Berezowskiego. Można było wówczas również wysłuchać 
rzadko wykonywanej a dość typowej klasyki znad Dniepra, jak solowe pieśni 
ukraińskie z ludowym rodowodem w kunsztownym i wyrafinowanym opra-
cowaniu twórcy ukraińskiej opery narodowej – Mykoły Łysenko.
 W 2022 roku Komisja Kultury zapoczątkowała cykl wystaw Twór-
czość Malarska i Fotograficzna Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białym-
stoku. Przy okazji każdej z tych wystaw Komisja Kultury OIL wydaje obecnie 
katalogi w formie książkowej, zawierające życiorys i opis dorobku artysty, 
teksty kuratorskie, a także pełną reprodukcję prac danego lekarza. Kuratorami 
wszystkich dotychczasowych wystaw byli Paweł Pecuszok, Anna Jakubow-
ska, Jerzy Konstantynowicz i Barbara Rainko. Tak oto 12 marca odbył się 
wernisaż i wystawa prac malarskich i rzeźb dr Wacława Sławomira Piotra 
Bodnara… „Tradycja i patriotyzm – oto dwie muzy, które ochraniają mój 
dom” – zwykł mawiać artysta. „Doktor Wacław Bodnar przywołuje w malar-
stwie najlepsze tradycje sztuki portretowania mające korzenie w szlacheckiej 
twórczości sarmackiej, poprzez nurty młodopolskie i modernistyczne, remi-
niscencje obrazów przełomu XIX i XX wieku (tworząc asocjacje z Jackiem 
Malczewskim, Ludomirem Sleńdzińskim czy też stylem malarzy żydowskich 
ówczesnej Polski)” [cyt.: wstęp do katalogu wystawy 2022]. W trakcie werni-
sażu przybyli goście mogli osobiście poznać i mieli niepowtarzalną (jak się 
potem okazało ostatnią) okazję porozmawiać z ponad 90-letnim wtedy arty-
stą malarzem. Niestety, Doktor W.S.P. Bodnar zmarł dnia 7 czerwca 2022 r. w 
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wieku 91 lat. Jako malarz i rzeźbiarz zostanie z całą pewnością zapamiętany 
na długo, ponieważ u schyłku swojego bogatego życia był szczególnie i w jakiś 
wyjątkowy sposób obecny w kulturalnym życiu OIL. Zostaną po nim, jak po 
wielu świetnych artystach, charakterystyczne obrazy, rzeźby i dobre wspo-
mnienia. 

Dnia 26 marca odbyła się największa 
dotychczas wystawa malujących lekarzy, 
zapoczątkowana tego dnia sympatycznym 
i klimatycznym wernisażem. Wydarzenie 
zostało zrealizowane w trakcie XL Sprawo-
zdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjaz-
du Lekarzy połączonego z kontynuacją 
uroczystych obchodów Jubileuszu 100-le-
cia Izb Lekarskich. Podczas wernisażu w 
siedzibie OIL w Turośni Kościelnej swoje 
różnorodne, wykonane w ciekawych ory-
ginalnych technikach prace malarskie i fo-
togra�czne zaprezentowali zarówno zna-
ni już dobrze, uznani i doświadczeni, jak i 
początkujący acz niezwykle zdolni medy-
cy: Katarzyna Król-Konon – rezydentka 
radiologii; Białystok, Katarzyna Krau-
ze-Romejko – lekarz rodzinny; Białystok, 

Krzysztof Kamiński – anestezjolog; Białystok, Piotr Kosiorek – interni-
sta, medycyna ratunkowa, medycyna sportowa; Białystok, Tomasz Maciej 
Maksimowicz – onkolog, radioterapeuta; Białystok, Paweł Kosierkiewicz 
– anestezjolog; Białystok, Wacław Sławomir Piotr Bodnar – lekarz ogól-
ny; Białystok, Stanisław Sierko – chirurg; Białystok, Tobiasz Kenio – le-
karz rodzinny, geriatra; Białystok, Jerzy Konstantynowicz – pediatra; Bia-
łystok, Jan Piotr Tomżyński – stomatolog; Zambrów, Justyna Młyńczyk 
– rezydentka pediatrii; Białystok, Barbara Rainko – laryngolog; Białystok, 
Anna Bronowicz – internistka; Łomża oraz Jacek Sawicki – psychiatra; 
Suwałki. Ważny aspekt tej wystawy, upamiętniający wybitny historyczny 
wkład w rozwój kulturalny środowiska, wynikał z faktu dołączenia do ko-
lekcji prac nieżyjących już lekarzy-malarzy, wspaniałych medyków i świet-
nych oryginalnych malarzy, m. in.: Konrada Jakubowskiego (1932-2006) 
radiologa z Suwałk, prof. Jerzego Łebkowskiego (1922-1993) neurochi-
rurga, wieloletniego rektora AMB, Jerzego Puchnarewicza, łomżyńskiego 
internisty; Piotra Szpakowicza (1930-2001) – neurochirurga zmarłego w 
USA, doc. Beaty Telejko (1964-2017) – malującej internistki, endokryno-
loga i diabetologa, Albina Waczyńskiego (1929-2003) – znanego psychiatry  
i wybitnego akwarelisty z Białegostoku czy Jerzego Rudnickiego (1926-
2008) – ortopedy z Łomży. Po zakończonym zjeździe sprawozdawczo-wy-
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borczym ekspozycja „Twórczość malarska i fotogra�czna lekarzy OIL w Bia-
łymstoku” została przeniesiona do Galerii Klubu Lekarza OIL w Białymstoku 
z zamysłem udostępnienia innym chętnym miłośnikom dobrej sztuki.  

 Warto wspomnieć, że w dniach 29.04. – 29.05. trwała wystawa dok-
tora Stanisława Sierko, nie tylko chirurga, lecz również uznanego malarza, 
rozpoznawalnego od dawna nie tylko w naszym regionie. Nie była to wpraw-
dzie wystawa organizowana przez Komisję Kultury OIL, jednakże wydarze-
nie wymaga szczególnego odnotowania ze względu na fakt zorganizowania 
tej ekspozycji przez renomowaną Galerię Sztuki im. Sleńdzińskich. Wystawa 
była prezentacją o charakterze przekrojowym, odzwierciedlając przemianę 
artystyczną, która przez lata dokonywała się w stylu, formie i treściach obra-
zów dr Stanisława Sierko w trakcie kilku dekad tworzenia. Co ciekawe, eks-
pozycja ta była pewnym świętem artystycznym i rodzinnym zarazem, gdyż 
Galeria zaoferowała przestrzeń dwojgu artystom: obrazom znanego chirurga 
towarzyszyło bowiem kilka pokaźnych i czarujących dzieł jego córki – wybit-
nej współczesnej malarki Joanny Sierko-Filipkowskiej. 

Dnia 5 maja – dzięki uprzejmości i 
pomocy Haliny Waczyńskiej, wdowy po 
Albinie Waczyńskim (1929-2003) – od-
była się obszerna wystawa jego prac zaty-
tułowana „Krajobraz z duszą”. Doktor Wa-
czyński urodzony w Choroszczy, mieszkał 
w Białymstoku i był z nim związany zawo-
dowo i artystycznie, był znanym lekarzem 
psychiatrą pracującym przez szereg lat w 
Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, ale 
warto zaznaczyć, iż był również nauczycie-
lem rysunku. Dzięki akwarelom i szkicom 
Waczyńskiego zachowały się fragmenty nie-
uchronnie zanikającego otoczenia z niezwy-
kłym klimatem miejsc i szczegółami archi-
tektonicznymi. W akwarelach tego artysty 
daje się odczuć swobodę i lekkość w opero-
waniu warsztatem, kolorem i światłem oraz 

nienaganną technikę. Twórczość Albina Waczyńskiego stanowi świadectwo 
nieodległych, ale znikających już klimatów miasta i okolic, tworząc pewną 
wizualną kronikę epoki. Wystawa uroczych oryginalnych akwarel tego arty-
sty, obecność jego małżonki oraz liczna frekwencja – razem wzięte stworzyły 
niepowtarzalny i sentymentalny klimat spotkania w OIL. 
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 W terminie 13-14 maja w trakcie  XXIV Krajowego Zjazdu Lekarzy 
Rodzinnych odbyła się towarzysząca wystawa prac dr Katarzyny Krauze-
Romejko, która nie od dzisiaj przecież obecna jest w środowisku artystów-
medyków. Znane są dość powszechnie jej bajkowe, inspirujące wyobraźnię 
obrazy, przy czym należy przypomnieć, że malarka tworzy głównie farbami 
akrylowymi na płótnie, pokazując światu swoje anioły i surrealistyczne mia-
steczka pełne niezliczonych detali. 

W dniu 26 maja 2022 odbył się wer-
nisaż i wystawa doktora Piotra Kosiorka. 
Artysta ten, ponad 20 lat od namalowania 
ostatniego swojego obrazu olejnego, posta-
nowił teraz powrócić do malarstwa. Sam nie 
ukrywa, że przyczyną i inspiracją były wer-
nisaż i poprzednia wystawa malarstwa leka-
rzy jesienią 2021 roku. W trakcie tej majowej 
wystawy dr Piotr Kosiorek podejmuje nowy 
ciekawy temat, będący dla niego wyzwaniem, 
rozpoczyna bowiem tworzyć swoje obrazy 
techniką cyfrową, gra�cznym pędzlem na 
komputerze, zaś kopiowanie realistycznie 
przedstawionych �gur z obrazów Rembrand-
ta zamienia na tworzenie nowych tematów. 
W ten sposób zdecydował się odkryć ukryte 
piękno kobiecego ciała! Warto podkreślić, 
że wystawa złożona była z cykli poruszają-
cych i pełnych emocji obrazów przedstawia-

jących m. in. samobadanie piersi czy też różne stadia choroby nowotworowej. 
Wystawie towarzyszył ciekawy i cenny wykład o charakterze edukacyjnym  
i promującym zdrowie, zaprezentowany przez dr n. med. Bogumiłę Czarto-
ryską-Arłukowicz „Pro�laktyka raka piersi – co każdy lekarz wiedzieć po-
winien”. Trudno byłoby naprawdę o lepszego prelegenta w tej dziedzinie, niż 
dr Czartoryska-Arłukowicz, będąca aktualnie koordynatorem merytorycz-
nym Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi Breast Cancer Unit, funk-
cjonującego w strukturach Białostockiego Centrum Onkologii. Takie właśnie 
połączenie sztuki z działaniami i akcjami pro�laktycznymi oraz promocją 
zdrowia stanowi nową koncepcję działania Komisji Kultury OIL w bieżącej 
kadencji. Idee i pomysły są bardzo ambitne, a plan na przyszłość jest wyma-
gający, bowiem wiele jest jeszcze do pokazania i przekazania.

 Dnia 29 maja odbyła się XIX Ogólnopolska i zarazem II Międzyna-
rodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy, będąca już w zapowiedziach organiza-
torów, prezesa dr Pawła Czekalskiego oraz dyrektor Iwony Szelewy, imprezą 
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szczególną. Honorowy patronat objął nowy Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
dr Łukasz Jankowski. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie całego śro-
dowiska medycznego. Obecne na wernisażu lokalne radio i telewizja łódzka 
przeprowadzały wywiady z organizatorami oraz gośćmi, a w tym roku licznie 
pojawili się nowi malujący autorzy. Zaprezentowano prace profesjonalne, w 
których dominowały pejzaże, martwe natury, portrety malowane tradycyjnie 
olejem na płótnie, ale pomiędzy olejami, akrylami i pastelami pokazano nowe 
ciekawe rozwiązania formalne. Tradycyjnie wernisaż i wystawa miały miejsce 
w Klubie Lekarza OIL, w XIX-wiecznym neoklasycznym pałacyku projektu 
Andrei Palladio w centrum Łodzi, stanowiącym dziedzictwo słynnego fabry-
kanta Ryszarda Geyera. Łódzka OIL ma naprawdę szczęście funkcjonować w 
tej przepięknej, pełnej sztukaterii i gustu willi odrestaurowanej w 1997 roku, 
nadającej się doskonałe na miejsce wystawy malarskiej lekarzy. Komisarz 
wystawy dr Małgorzata Majewska-Kawińska przedstawiła jury konkursowe, 
którego przewodniczącą była znana łódzka malarka Maria Sadowska, repre-
zentująca Polski Związek Artystów Plastyków okręgu łódzkiego, prof. Leoka-
dia Bartoszko, dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej i ASP w Łodzi oraz dr Daniel Cybula z łódzkiej ASP. Jurorzy 
mieli duże wyzwanie oceniając kilkadziesiąt lekarskich dzieł. Z Białegostoku 
i regionu prezentowali swoje prace: Tobiasz Kenio (Paweł Pecuszok) z obra-
zem „Podlasiak”, Anna Bronowicz (obrazy „Wrzosowa łąka”, „Upadłe drze-
wo”) oraz Piotr Kosiorek prezentujący „Ukryte piękno”, „Rak piersi”. Udział 
lekarzy naszej OIL w tej – wydaje się najważniejszej ogólnopolskiej wystawie 
malarskiej środowiska – staje się już naturalną regułą i dobrą ugruntowaną 
tradycją. 

13 czerwca odwiedzający Galerię Klu-
bu Lekarza OIL mieli wyjątkową okazję po-
dziwiać fantastyczne, magiczne prace Dio-
nizego Purty jednego z najwybitniejszych 
twórców ludowych zajmujących się przez 
ponad 5 dekad rzeźbą w drewnie. Pokaza-
nie twórczości tego legendarnego, uznane-
go rzeźbiarza w OIL zostało przyjęte przez 
Komisję Kultury za swego rodzaju moralny 
i kulturalny obowiązek. „Jego dzieła i kolek-
cje – mimo podlaskiego i wiejskiego rodo-
wodu – wykraczają daleko poza ten region 
w sensie geogra�cznym i daleko poza sko-
jarzenia z wiejskością w sensie mentalnym 
i estetycznym. Są znane i cenione przez ko-
neserów art naif w Polsce i zagranicą. Purta 
jest laureatem prestiżowej ogólnopolskiej 
Nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla 
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kultury ludowej (2020). Artystę można zestawiać z innymi przedstawiciela-
mi sztuki intuicyjnej, art brut, a nawet z wybitnymi reprezentantami pry-
mitywizmu (z Nikiforem i Ociepką włącznie) (…) Pasja, naturalny talent i 
wrażliwość, pomysłowość oraz śmiała zabawa z formą i kolorem, oryginal-
na technika i szczerość – razem wzięte – określają tę twórczość najlepiej. 
Obecnie jego �gurki są obiektem pożądania, stanowią rarytas kolekcjoner-
ski, znajdują się w najważniejszych etnogra�cznych zbiorach muzealnych 
w kraju” [cyt. ze wstępu do katalogu wystawy aut. J. Konstantynowicz]. 
Należy z satysfakcją stwierdzić, że sukcesem tej jednodniowej lecz mocnej  
i wyrazistej wystawy była osobista obecność wielkiego, wyjątkowo skromnego 
twórcy w Klubie Lekarza OIL. Dionizy Purta nie odmówił środowisku lekar-
skiemu, spotkał się, rozmawiał z uczestnikami, udzielał wywiadów mediom  
i podzielił się swoim niepowtarzalnym barwnym światem i pogodną estety-
ką. Trzeba wiedzieć, iż tego rodzaju okazje należą do niezwykle rzadkich.  

Dnia 22 czerwca odbyła się wystawa 
fotogra�i Tomasza Macieja Maksimowi-
cza, który całe swoje ponad 30-letnie życie 
zawodowe związany jest z Białostockim 
Centrum Onkologii. Przez wiele lat był tam 
ordynatorem Oddziału Radioterapii II. Po-
nieważ praca zawodowa jest niezwykle ab-
sorbująca, dr T. Maksimowicz sięga właśnie 
po fotogra�ę. Początkowo zajmowało go pod 
względem obiektów zdjęciowych najbliższe 
otoczenie (co dzieje się również obecnie). 
Od dawna fotografuje przyrodę, pejzaże, 
ale również architekturę i ludzi, nie tylko w 
kraju, ale również w egzotycznych odległych 
rejonach świata. Fotogra�a jest dla niego 
wytchnieniem, stanowi receptę na stresy, ale 
jednocześnie pozwala zatrzymać w kadrze 
nieustannie zmieniający się interesujący 
świat. Jego miesięczna wyprawa do Indii i 

Nepalu w 1996 zaowocowała wydaniem autorskiego albumu fotogra�cznego 
„Dotknięcie Himalajów – Tajemnice Indii i Nepalu”. Niedawna wystawa prac 
fotogra�cznych tego lekarza w OIL odzwierciedliła pasję, talent, wnikliwość 
i doskonały warsztat dr Maksimowicza.  

Paweł Pecuszok 
Przewodniczący Komisji Kultury OIL w Białymstoku
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Spotkanie integracyjne
 
 W dniu 4 czerwca 2022 roku, wcześnie rano, grupa seniorów 
wyruszyła do Żelazowej Woli i Płocka. Pogoda nam sprzyjała. Przy 
dzwiękach muzyki Chopina w wykonaniupianisty, który przygotowy-
wał się do koncertu, zwiedziliśmy dworek (miejsce urodzenia Chopi-

udaliśmy się do Płocka. Podziwialiśmy skarby Muzeum Diecezjalnego, 
zbudowanego na pozostałościach dawnego zamku Kazimierza Wiel-
kiego oraz Katedrę Płocką z miejscem spoczynku władców polskich 
(Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego oraz piętnastu ksią-
żąt piastowskich) w podziemiach katedry. Był też spacer uliczkami Sta-
rego Rynku oraz bulwarami nad Wisłą.

 
 

 Pełni wrażeń wróciliśmy do Białegostoku, z nadzieją powrotu, 
jeszcze kiedyś do tego pięknego miasta.

Zoja Perkowska
Foto. Irena Stankiewicz

S E N I O R Z Y

Uczestnicy spotkania
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Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu
Pod koniec kwietnia, wielu pływaków-lekarzy wraz z rodzinami wzięło 

udział w XVII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Pływaniu w Dębicy. Rywali-
zowali medycy z kilkunastu izb lekarskich z kraju. To wspaniała integracja 
środowiska, ale i promocja zdrowego stylu życia. Mistrzostwa te, nie tylko ry-
walizacja na dębickim basenie, ale również konferencja naukowa pt. „Postęp 
w medycynie sportowej i farmacji”. Głównymi organizatorami wydarzenia, 
od wielu lat, są lekarze Janusz Bieniasz i Lesław Ciepiela. Zwycięzcy w po-
szczególnych kategoriach uhonorowani zostali, bardzo ciekawie zaprojekto-
wanymi pucharami, medalami i dyplomami.

Drużyna OIL Białystok wystąpiła  
w składzie  Dorota CYLWIK-ROKI-
CKA, Anna JAKUBOWSKA i Paula 
ŁASICA (zdjęcie obok), same stomato-
lożki. Zajęłyśmy drużynowo IV miejsce, 
zdobywając 147,00 punktów. Indywidu-
alnie zaś zdobyte medale, „wypływane” 
różnymi stylami i na różnych dystan-
sach, prezentują się następująco: Doro-
ta Cylwik-Rokicka zdobyła -  6 złotych,   

  acisaŁ aluaP ,ewoząrb 3 i hcynrbers 2
wywalczyła 1 złoty,  3 srebrne, 5 brą-
zowych, a Anna Jakubowska 4 złote i 2 
srebrne. 

Bardzo zachęcamy koleżanki  
i kolegów do udziału w pływackich mi-
strzostwach,  przebiegają one w bardzo 
profesjonalnej, ale serdecznej atmosfe-
rze. W podziękowaniu przekazałyśmy 

organizatorom album, „Twórczość ma-
larska lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku”. Podajemy link do 
szczegółowych wyników:  http://www.mplwp.pl/2022/05/22/wyniki-2022/

Redakcja

S P O R T
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Janina Kulikowska
1941 - 2021

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski

 Janina Kulikowska z domu Danieluk urodziła się 5 stycznia 1941 
roku w Łobaczewie Dużym (nad Bugiem), poczta Terespol.
 Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Teres-
polu. W 1958 roku rozpoczęła studia na Oddziale Stomatologicznym Wy-
działu Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza dentysty 
uzyskała 13 stycznia 1964 roku. Pierwszą pracę rozpoczęła w Miejskiej Przy-
chodni Obwodowej nr 2 w Lublinie.
 W 1964 roku zawarła związek małżeński ze Stanisławem Kulikow-
skim – magistrem ekonomii. Po ślubie zamieszkali w Białymstoku, gdzie 
podjęła pracę w Przychodni Obwodowej nr II – w medycynie szkolnej.
 W 1969 roku w ramach powołanego Miejskiego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej oddelegowana została do Gabinetu Stomatologicznego w nowo 
oddanej Przychodni Rejonowej nr 6 przy ulicy Zwierzynieckiej, tam razem 
przepracowałyśmy 6 lat. W roku 1975 uzyskała specjalizację II stopnia z za-
kresu stomatologii zachowawczej. 28 lutego 1976 roku powołana została na 
stanowisko Kierownika Miejskiej Przychodni Stomatologicznej. Powierzono 
Jej kierowanie i nadzór nad wszystkimi poradniami stomatologicznymi dzia-
łającymi na terenie miasta Białegostoku.
 Przez wiele lat pracy zawodowej, która była jej powołaniem, dawała 
z siebie wszystko. Czy był to pacjent, czy pracownik stomatologii (lekarz, hi-
gienistka, asystentka, technik dentystyczny) każdy czuł z Jej strony zaintere-
sowanie, życzliwość i współczucie.
 Dbała o stałą poprawę warunków pracy podległego Jej personelu, 
umożliwiała stałe doskonalenie zawodowe. Była kierownikiem specjalizacji 
10 lekarzy oraz opiekunem staży cząstkowych dla licznej grupy stomatolo-
gów.

 

W S P O M N I E N I E
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 Wykazywała szczególne umiejętności organizacyjne, otwartość na 
nowe trendy w dziedzinie leczniczej i profilaktycznej. Nadzorowała wdraża-
nie nowych procedur szczególnie w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą 
szkolną.
 Poza działalnością leczniczą w ramach etatu, pracowała dodatkowo 
w Poradniach stomatologicznych w Przychodni Przyzakładowej P.D.T., w 
„Eskulapie” oraz prowadziła gabinet prywatny.
 Uczestniczyła również czynnie w działalności Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego, Oddział Białostocki, a następnie jako delegat współpra-
cowała z izbą lekarską – była członkiem Sądu Lekarskiego.
 Do przejścia na emeryturę w 2021 roku miałam przyjemność oraz 
zaszczyt przez kolejne lata współpracować z Nią w ramach sprawowanego 
nadzoru stomatologicznego. 
 Na emeryturze poświęciła się Rodzinie – mężowi Stanisławowi, cór-
kom Katarzynie – mgr farmacji i Hannie – lekarz stomatolog, wnukom Ma-
teuszowi i Łukaszowi oraz prawnukowi Czarkowi.
 Zmarła 5 listopada 2021 roku. Pochowana została na Cmentarzu 
Miejskim w Białymstoku.
 Droga Jasiu, dziękuję Ci za Twoją mądrość, rozwagę, cierpliwość, 
zaradność i odpowiedzialność, za całe Twoje życie, które spędziłaś razem z 
nami.

Lek. dent. Danuta Łopianecka
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Od redakcji: Różne są reakcje w obliczu śmierci bliskiej nam osoby. 
Często bardzo emocjonalne. Nasz Kolega Andrzej Wojnar swój smutek po 
stracie najbliższego Przyjaciela wyraził z wielkim ładunkiem żalu. W swo-
im niestety już tylko wspomnieniu, przedstawił postać niezwykłego Kolegi 
ze studiów i z pracy lekarskiej, prosząc naszą redakcję o utrwalenie pamięci 
o Koledze Edwardzie Kowalczyku. Wypełniamy jego wolę.

Ku pamięci

20 marca 2022 roku przegrał walkę z ciężką cho-
robą nasz przyjaciel, kolega, ojciec rodziny, specjalista 
ortopedii i chirurgii urazowej – dr Edward Kowalczyk. 
Miał wiele imion – Ed, Enia, Edek, Edu, lub dla niektó-
rych Edward !

Odszedł z naszego życia człowiek renesansu o wielu talentach, błyskot-
liwie inteligentny i dowcipny, dusza każdego towarzystwa, człowiek, którego 
nie można było nie lubić – a przy tym świetny lekarz. Emanowało z niego 
zawsze ciepło i serdeczność.

Przez cały okres studiów – oprócz nauki – znajdował czas na prace w 
SCR „Radiosupeł”, grał w teatrze studenckim „Kontrasty”, żeglował, grał na 

K. Żył pełnią życia.

Po studiach pochłonęła go Rodzina i praca zawodowa, ale nadal był 
najczęściej głównym „spiritus movens” życia kulturalnego szpitala w Giży-

-
jego Oddziału.

Jak wielu z nas udało mu się też przez jakiś czas pracować na kontrak-
tach zagranicznych (Libia), czy też pływać na statkach – między innymi jako 
lekarz okrętowy na „Batorym”, z którego w mierę szybko zrezygnował bo jak 
mówił – „wątroba nie wytrzymywała kołysania”. Lubił podróże – szcezgólnie 
ukochał Grecję, zaś jego dzieci rozsiane po świecie  (USA, Australia) spowo-
dowały, że często bywał na drugiej pókuli.

PRO  MEMORIA
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Był tak silną osobowością, że wprost nie chce sie wierzyć, że Go już 
nie ma między nami. Piszę to w imieniu nas wszystkich, którzy przez lata z 
nim mieszkali, uczyli się i bawili. Enio był zawsze i strasznie trudno jest teraz 
pogodzić się z tym, że Go już nie ma i nigdy nie będzie. Ta nieobecność po 

Mówi się, że człowiek żyje tak długo jak żyje pamięć o nim.

Proszę więc o pamięć o naszym Przyjacielu żeby jak najdłużej z nami 
pozostał.

Andrzej Wojnar

Dr n. med. Roman Kralisz
1938 - 2022

 Urodził się 6 stycznia 1938 roku w Wojsławiu, pow. 
mielecki, woj. rzeszowskie, w rodzinie rolniczej. Jego lata 
dziecięce były bardzo trudne. Tak pisze w swoim życiory-
sie w lutym 1964 roku: „Dzieciństwo miałem smutne. W 
roku 1953 zmarł mój ojciec. W domu zostało nas czworo 
małych dzieci. Matka zajmowała się gospodarstwem.”
 Roman szkołę podstawową ukończył w Wodzisła-
wiu, do liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Mielcu. 

Po otrzymaniu matury rozpoczął studia w Akademii Medycznej w Szczecinie. 
Czytamy w dalszej części własnoręcznie napisanego życiorysu – „Po czwar-
tym roku studiów (1961) przeniosłem się do Akademii Medycznej w Białym-
stoku. Powodem tej decyzji było to, że w Białymstoku pracowała i mieszkała 
moja przyszła żona. W 1961 roku ożeniłem się. Dyplom lekarza medycyny 
otrzymałem 31 sierpnia 1963 roku.”
 Odbycie dwuletniego stażu podyplomowego w Białymstoku, gdzie 
miał rodzinę i mieszkanie, napotkało na znaczne trudności w związku z po-
bieraniem przez dwa ostatnie lata studiów stypendium szkoleniowego ufun-
dowanego przez WRN w Rzeszowie. Po spłaceniu stypendium i po obszernej 
korespondencji z Minsterstwem Zdrowia oraz władzami województw rze-
szowskiego i białostockiego, szkolił się w Mońkach i Białymstoku zaliczając 
pełny program stażu.
 Jako specjalizację wybrał ostatecznie pediatrię, chociaż brał pod 
uwagę także anatomię patologiczną w zakresie której odbył 3-miesięczne 
szkolenie. Od 1965 roku był zatrudniony w pionie pediatrycznym Szpitala 
MSW w Białymstoku, szkoląc się jednocześnie na wolontariacie w Oddziale 
Chorób Dzieci Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. 
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W tym czasie uzyskał I i II stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci. Od 
1975 roku pracował przejściowo jako asystent a nawet ordynator Oddziału 
Dziecięcego Wewnętrznego „B”, natomiast od następnego roku został powo-
łany na stanowisko zastępcy ordynatora tego Oddziału.
 W 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podsta-
wie rozprawy na temat: „Aktywność lizozymu w surowicy krwi i w moczu w 
przebiegu ostrych zakażeń układu moczowego u dzioeci.”
 W latach 1977 - 1979 pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Dzie-
cięcego w Szpitalu w Zliten (Libia) przebywając tam na kontrakcie w ramach 
porozumienia polsko-libijskiego. Po zakończeniu zatrudnienia w Libii, wró-
cił do pracy na poprzednim stanowisku w Szpitalu Wojewódzkim w Białym-
stoku.

 Cieszył się bardzo dobrą opinią wśród pacjentów i 
w środowisku medycznym. Dyrektor Szpitala Wojewódz-
kiego im. J. Śniadeckiego, doc. Adam Dowgird tak pisał o 
dr. Kraliszu w opinii służbowej w 1980 roku: „Przez okres 
zatrudnienia zarówno w Woj. Szpitalu Zespolonym jak 
również w Polskim Zespole Medycznym w Libii, wykazał 
się bardzo wysokimi wiadomościami teoretycznymi oraz 
bogatym doświadczeniem praktycznym. Posiada uzdol-
nienia organizacyjne oraz możliwości własnej decyzji. Jest 
pracownikiem sumiennym, zdyscyplonowanym, wykazu-
je troskliwy stosunek do chorych dzieci oraz umiejętności 
właściwego kierowania podległym personelem.”

 W 1993 roku został następcą dr. n. med. Lucjana Skorochodzkiego 
na stanowisku ordynatora Oddziału Pediatrii „A” w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Funkcję tą pełnił do przej-
ścia na emeryturę w 2003 roku.
 Jak już pisalismy Roman Kralisz, syn Romana, był żonaty już od 1961 
roku. Żona Wanda, znakomita stomatolog głównie dziecięcy, miała dosko-
nałą opinię wśród pacjentów, w Białymstoku leczyła prawie wszystkie dzieci 
lekarskie. Mieli dwóch synów, którzy z powodzeniem uprawiają zawód leka-
rza. Maciej jest gastroenterologiem, bardzo sprawnym w zakresie endoskopii, 
także zabiegowej, zaś młodszy Paweł – kardiolog inwazyjny, pracuje w Uni-
wersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz w Szpitalu MSW w Białymstoku. Ma-
ciej, zgodnie z tradycją rodzinną jest zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. J. Śniadeckiego. Tu też odbywa gastrologiczną rezydenturę 
Michał Kralisz, wnuk Romana i syn Macieja.
 Jako główne hobby dr Roman Kralisz przez lata uprawiał łowiectwo 
i wędkarstwo.
 Zmarł po krótkiej chorobie 12 maja 2022 roku, został pochowany na 
Cmentarzu Farnym w Białymstoku.
 W naszej pamięci pozostaje jako przykład Człowieka niezwykle 
sprawiedliwego, uczciwego, skromnego, oddanego pracy, o wielkiej empatii 



PRO MEMORIA

– 43 –

w stosunku do chorych. W Rodzinie stanowił wzór ojca i wychowawcy, był 
głową rodu trzech już pokoleń lekarzy. W świecie medycznym ceniono Go za 
wiedzę i sprawność manualną, uczynność i otwartość oraz przyjacielski sto-
sunek do otoczenia. Żegnaliśmy Romana w wielkim smutku i zamyśleniu.

Rodzina i Przyjaciele

Prof. dr hab. Maria Lucyna Zaremba
1942 - 2022

 
 Urodziła się 25 września 1942 roku w Białymstoku. 
W 1966  roku ukończyła studia na kierunku lekarskim 
Akademii Medycznej w Białymstoku. Bezpośrednio po 
uzyskaniu dyplomu lekarza 1 grudnia 1966 roku rozpo-
częła pracę w Zakładzie Mikrobiologii Akademii Medycz-
nej. Temu miejscu pozostała wierna przez 46 lat swojej 
pracy zawodowej, przechodząc wszystkie etapy rozwoju 

naukowego (doktor nauk medycznych – 1972 r. dr habilitowany – 1980r, pro-
fesor nadzwyczajny –1988 r, profesor zwyczajny – 1994r.). Rozpoczęła pracę 
od stanowiska asystenta, poprzez kolejne awanse, ostatecznie od 1995 roku 
do dnia zasłużonej emerytury w 2012 roku była kierownikiem Zakładu Mi-
krobiologii. 
 Badania naukowe prof. dr hab. Marii Lucyny Zaremba dotyczyły 
wielu zagadnień, m.in. zakażeń bakteriami Escherichia coli, Listeria monocy-
togenes, oceny nowych  chemioterapeutyków i ustalania schematów leczenia 
zakażeń. Wyniki Jej zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych znalazły 
zastosowanie praktyczne w diagnostyce serologicznej zakażeń układu mo-
czowego czy listeriozy i są wykorzystywane do dzisiaj. Należy także podkre-
ślić pionierskie badania nad Yersinia enterocolica i jersiniozą oraz Yersinia 
pseudotuberculosis i rodencjozą. Do unikalnych na skalę światową osiągnięć 
Pani Profesor należy wyizolowanie pierwszego szczepu Yersinia pseudotu-
berkulosis opornego na ampicylinę i inne antybiotyki beta-laktamowe oraz 
na streptomycynę. Wyrazem  międzynarodowego uznania  dorobku Profesor  
w badaniach nad Yersinia było zaproszenie Jej przez Światową Organizację 
Zdrowia do udziału w obradach Europejskiej  grupy roboczej WHO ds. Yer-
siniosis w Instytucie Pasteura w Paryżu (była jedynym reprezentantem z Pol-
ski).
 Duże zasługi dla nauki wniosła też w tematyce chemioterapii do-
świadczalnej. Prof. dr hab. Maria Lucyna Zaremba współtworzyła  podstawy 
współczesnej diagnostyki mikrobiologicznej, łącząc trzy dyscypliny: mikro-
biologię, choroby zakaźne i immunologię kliniczną.  
Podczas działalności zawodowej współpracowała z wieloma instytucjami i 
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towarzystwami naukowymi w kraju i zagranicą. Opublikowała ponad 200 
prac w medycznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Brała udział w 
ponad 100 zjazdach w kraju i poza  granicami. Wyniki swoich prac przedsta-
wiała na zjazdach w Europie, ale też w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Po-
łudniowej. Nie potrafię wyliczyć i wymienić wszystkich nagród i odznaczeń, 
które Jej wręczono przez  lata działalności zawodowej. 
Była doskonałym mówcą, a Jej wykłady były nowoczesne, merytoryczne, cie-
szyły się wielką popularnością. Nie dziwi więc fakt, że organizatorzy spot-
kań naukowych chętnie zapraszali prof.dr hab. M.L.Zaremba na konferencje, 
często z wykładem wiodącym. Na krajowym zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego w 2006 roku została uhonorowana Medalem - Za Zasługi 
dla Stomatologii. Była członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mi-
krobiologów.
 Była promotorem wielu doktoratów, recenzentem doktoratów, roz-
praw habilitacyjnych i wniosków o profesurę. 
W historii polskiej mikrobiologii oprócz osiągnięć naukowych, prof. 
M.L.Zaremba zapisała się jako autorka (wspólnie z prof. J. Borowskim) pod-
ręcznika „ Podstawy mikrobiologii lekarskiej” (1994 r.), „Mikrobiologia le-
karska” (2001r – II wyd.), który przez lata był podstawowym podręcznikiem 
w nauczaniu mikrobiologii we wszystkich uczelniach medycznych w Polsce. 
Nie mogę też  pominąć faktu, jak wspaniałym człowiekiem była prof. M.L. 
Zaremba - bardzo pracowita, zasadnicza w swoich poglądach, wyrozumiała 
dla studentów, służąca pomocą w trudnych przypadkach, a także zawsze ele-
gancka.  
   Poza współpracą na polu zawodowym  łączyła nas przyjaźń w życiu 
prywatnym. Spędzałyśmy razem święta, ważne uroczystości rodzinne, regu-
larnie chodziłyśmy na koncerty. Wiele godzin upłynęło nam na rozmowach 
przy lampce wina. Zawsze była bardzo dumna  ze swoich dzieci, ich osiągnięć 
zawodowych i naukowych (córka Dorota – dr hab., od 35 lat pracuje w UMB, 
syn Krzysztof – dr hab., przez wiele lat pracownik Politechniki Białostockiej). 
Z podziwem mówiła o swojej czwórce dorosłych Wnuków, o tym w jak pięk-
nym stylu zdobyły swoje wykształcenie, a teraz uzyskują awanse w pracy.  Dla 
Nich to nie była Babcia, a Musia, tak wszyscy się do Niej zwracali. Lucynka 
bardzo  cieszyła się też z czworga  Prawnuków – Julii, Tymoteusza, Alicji, Jana 
- mogła o Nich opowiadać godzinami.  Niestety nie było Jej dane  uczestni-
czyć w zaplanowanym na czerwiec ślubie najmłodszego  wnuka Piotra. 
 Odeszła od nas 22 kwietnia  2022 roku. Ta idąca przez życie z niesa-
mowitą energią kobieta zgasła nagle jak płomyk świecy. Została pochowana 
w grobie rodzinnym na Cmentarzu Farnym.
 Lucynko - za wcześnie nas opuściłaś - bardzo nam Ciebie  brakuje.
 Twoja Przyjaciółka na zawsze 

Prof. dr hab. Wanda Stokowska
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EPITAFIA

Anna Bernadska-Filipczuk
1940 - 2021

Urodziała się 3 grudnia 1940 roku w Białymstoku.
 Tu ukończyła szkołę podstawową i średnią,m 
jak też studia na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej. Dyplom lekarza otrzymała w 1968 roku. Staż 
podyplomowy odbyła w Szpitalu Wojewódzkim w 
Białymstoku w latach 1968 - 1970.

W 1970 roku rozpoczęła pracę w Szpitalu Psychiatrycznym w Cho-
roszczy, gdzie pracowała do 1990 roku jako lekarz psychiatra, a następ-
nie zastępca ordynatora Oddziału Odwykowego. Specjalizację I stopnia 
z psychiatrii ozyskała w 1973 roku. Pracowała też w Poradni Zdrowia 
Psychicznego w Bialsku Podlaskim (1993-1996) oraz w MSWiA w Bia-
łymstoku (1996-1999) na część etatu.

Od czerwca 1990 roku była zatrudniona w MZOZ w Białymstoku 
jako lekarz psychiatra, od 1991 roku - kierownik Poradni Lecznictwa Od-
wykowego. Później do 2003 roku, pełniła obowiązki kierownika Poradni 
Zdrowia Psychicznego. Po zmianach organizacyjnych od 2004 roku pra-
cowała jako lekarz psychiatra w PZP przy ul. Bema 2 (Spółka Partnerska 
Lekarzy). W latach 2014-2018 została partnerem w tej spółce. Pracowała 
tam także będąc już na emeryturze (od grudnia 1998 roku), do czasu 
wybuchu pandemii koronawirusa.

Była oddana Rodzinie; mąż Bogusław – technik mechanik; dwie 
córki Katarzyna i Marta oraz dwoje wnucząt – Maciej i Aleksander.

Jej hobby to Rodzina i ogród.
Z wielką empatią służyła pacjentom, chciała zawsze jak najlepiej 

wykonywać zawód lekarza. Wspaniały człowiek – w każdych okolicznoś-
ciach znajdowała czas by porozmawiać z potrzebującyni tej rozmowy pa-
cjentami lub współpracownikami. 

Zmarła nagle w dniu 23 siernia 2021 roku pozostawiając Rodzinę, 
kolegów i pacjentów w wielkim żalu i smutku. Spoczęła na Cmentarzu 
Farnym w Białymstoku.

Rodzina i współpracownicy z PZP, Bema 2 w Białymstoku
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Halina Mackiewicz
1950 - 2022

 Z domu Miciuk, urodziła się 18 stycznia 1950 
roku w Moszczonie Królewskiej, pow. siemiatycki, 
w rodzinie rolniczej. W latach 1957-1964 uczyła się 
w Szkole Podstawowej w Szerszeniach, a następnie 

uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach. Świade-
ctwo dojrzałości uzyskała w 1968 roku, w tym też roku rozpoczęła stu-
dia w Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza otrzymała w 
1974 roku. Staż podyplomowy (1974 - 1975) odbyła w Hajnówce.

Przez ponad 10 lat pracowała w ZOZ-ie Hajnówka. W 1981 roku 
uzyskała specjalizację I stopnia z rehabilitacji leczniczej. Była kierowni-
kiem Poradni Rehabilitacyjnej zapewniając opiekę w tym zakresie pa-
cjentom powiatu hajnowskiego.

Od 1984 roku związała się na stałe z Białymstokiem. Prowadziła 
Poradnię Rehabilitacji Leczniczej najpierw ZOZ-u Miejskiego (przy ulicy 
Słonimskiej), a po zmianach organizacyjnych w ramach Szpitala Miej-
skiego w Białymstoku (poradnia przy ulicy Swobodnej). W 2005 roku 
przeszła na emeryturę, jednak w Szpitalu Miejskim realizowała umowę 
o pracę w różnym wymiarze godzin  do 2019 roku. Okresowo pracowała 
też w ramach umowy o dzieło z Centrum Medycznym VitaMed w Bia-
łymstoku. Mężatka, mąż Wiktor, miała córkę Annę.

Była sprawnym lekarzem rehabilitacji, służąc z pełnym oddaniem 
chorym w Hajnówce. i Białymstoku. Cieszyła się uznaniem wśród pa-
cjentów oraz współpracowników. Zapisała piękną kartę w historii podla-
skiej rehabilitacji.

Zmarła w kwietniu 2022 roku, pozostając w naszej pamięci jako 
wzorowy lekarz i zawsze uśmiechnięta koleżanka.

Okręgowa Rada Lekarska
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Eugeniusz Hieronim Ostaszewicz
1939 – 2020

Urodził się 11 listopada 1939 roku w Mielcu. 
Dzieciństwo spędził z rodzicami. W 1946 roku roz-
począł naukę w Szkole Powszechnej w Poznaniu. W 
1950 roku rodzina przeniosła się do Rzeszowa; tu 
w 1952 roku Eugeniusz ukończył Szkołę Powszech-
ną. Rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym; 

świadectwo otrzymał w 1956 roku w Białymstoku, gdzie wcześniej za-
mieszkał z rodzicami.

W latach 1962 - 1964 uczył się w Szkole Laborantów Medycznych 
-

minów wstępnych, rozpoczął studia w Akademii Medycznej w Białym-
stoku. Dyplom lekarza otrzymał w 1970 roku.

Staż podyplomowy odbył w klinikach AMB w Państwowym Szpi-
talu Klinicznym. Pracę lekarską podjął w Miejskim Zespole Opieki Zdro-
wotnej w Białymstoku w Przychodni nr 15 przy ulicy Antoniukowskiej.

W 1975 roku uzyskał specjalizację I stopnia z chorób wewnętrz-
nych, w 1983 roku – II stopień specjalizacji w tej dziedzinie. W latach 
2008-2011 pracował w NZOZ - Praktyka Lekarska Białostoczek Prokop 
Spółka Partnerska Lekarzy przy ulicy Radzymińskiej 16/25.

W latach 2011 - 2018 był zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu 
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w Gabinecie Lekarza Opieki Podsta-
wowej.

Dr Eugeniusz Ostaszewicz był wzorowym lekarzem, powszechnie 
szanowanym, lubianym przez pacjentów i współpracowników, wykazy-
wał wiele empatii do chorych, chociaż sam był raczej samotnikiem, nie 
założył rodziny, w pełni oddawał się pracy lekarskiej.

Zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 17 stycznia 2020 roku. Spoczął 
na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku w grobie  rodzinnym. Pozostawił 
nas w wielkim żalu i smutku.

Rodzina i Przyjaciele
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Aby uzyskać połączenie telefoniczne z numeru stacjonarnego 73-21-935 w 
celu uzyskania informacji, proszę wybrać tonowo numer wg tematu roz-
mowy:
1 – rejestr lekarzy, prawo wykonywania zawodu, staż podyplomowy, SMK 

lub nr kom. 665-025-925;
2 – rejestr praktyk prywatnych, doskonalenie zawodowe, rejestracja podmio-

tów lub nr kom. 667-676-670;
3 – biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub nr 

kom. 690-336-536;
4. – księgowość i składki członkowskie;
5 – bioetyka;
6 – kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego lub nr kom. 605-683-512;
0 – sekretariat lub nr kom. 603-684-253.
Dyrektor biura OIL – 605-683-511.
Informatyk – 501-608-925.
Administrator Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Turośni Kościelnej 
– Agnieszka Szymańska-Jurczak, 85) 650-53-62 lub 692-364-404.
– Delegatura w Łomży  86) 218-04-96 lub 691-364-424.
– Delegatura w Suwałkach  - 87) 567-10-35 lub 691-364-484.

Ubezpieczenia:
- OC lekarzy - Halina Ofmańska, pracuje w poniedziałki od 11,00 do 17,00; 
wtorki i czwartki od 9,00 do 15; tel. 85) 73-21-694 lub 691-363-053;
- OC NZOZ-ów - Izabela Staniszewska-Jabłońska, tel. 692-114-662;
- na Życie - Anna Zajączkowska, tel. 85) 73-21-935 ton. 0 lub 603-684-253.

Redakcja wydawnictw Izbowych
Redaktor naczelny biuletynu OIL - Jan Stasiewicz;
Sekretarz redakcji - J. Wróblewska, j.wroblewska@hipokrates.org
Serwis internetowy - T. Klimiuk, N. Sot-Muszyńska, P. Zadykowicz G. Żyła 
- redakcja@oilbialystok.pl jest to nowy adres mailowy do celów publikacji na 
naszej stronie internetowej. Zachęcamy do współpracy.

Biuro OIL w Białymstoku - kontakt


