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Dear Sirs, 
Dear Colleagues

Historical breakthroughs are celebrated in different ways, with 
more or less pathos and sublimity, but they should always be hon-
oured with an awareness of their true social rank, civilizational 
and cultural significance, and contribution to the development of 
the environment and the nation. The centenary of the establishment 
of Chamber of Physicians and Dentists in Poland (NIL) is certainly 
one such an important occasion. It seems quite remarkable, already 
how long ago one has understood the need and the will to consti-
tute an institution guaranteeing solidarity, self-help for all physi-
cians, an organisation ensuring bonding in the environment and 
legal security, i.e. a self-government oriented towards solving diffi-
cult problems together. Moreover, revived at the end of the twenti-
eth century, reactivated after many difficult decades and meanders 
of the recent history, NIL allowed us to regain and consolidate our 
medical professional identity, to give this environment a specific 
worthy group name and bring a new quality to the functioning and 
image of the profession.  

In December 1921, the Polish Parliament passed an ambitious and 
modern act on the practice of medicine and the system of operation 
of medical chambers. We are therefore celebrating the centenary of 
the establishment of the Medical Self-Government in Poland, and 
the District Chamber of Physicians and Dentists in Białystok (OIL) 
joins in this anniversary by offering you something special. We 
are confident to present you with a unique form of commemorating 
the 100th anniversary: an album of paintings created by the doc-
tors associated with the OIL, which is an image of the magnificent 
extra-professional activity and talent of the Podlasie region’s med-
ics. This commemorative, universal publication features a compi-
lation of works by physician artists from different years and even 
eras, representing a rich, aesthetically interesting, and very diverse 
style. The album of doctors who paint is accompanied by great 
original literary texts by outstanding authors. It is also an artistic 
memento of a beautiful and key event for the medical community 
and the fate of the whole nation a century ago. 

Yours faithfully,  
 
Henryk Grzesiak, M.D., Ph.D. 
President of District Chamber  
of Physicians and Dentists in Białystok
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Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Przełomowe historyczne momenty celebruje się na różne sposoby, 
z większym lub mniejszym patosem i wzniosłością, zawsze jednak po-
winno się je świętować ze świadomością ich prawdziwej społecznej 
rangi, znaczenia cywilizacyjnego i kulturowego oraz wkładu w rozwój 
środowiska i narodu. Do takich ważnych okoliczności należy z pew-
nością setna rocznica utworzenia Izb Lekarskich w Polsce. Wydaje się 
faktem dość niezwykłym, jak dawno już rozumiano potrzebę i wolę 
ukonstytuowania instytucji gwarantującej solidarne, samopomocowe 
podejście do wszystkich lekarzy, organizacji zapewniającej więź w śro-
dowisku i bezpieczeństwo prawne, czyli samorządu ukierunkowane-
go na wspólne rozwiązywanie trudnych problemów. Ponadto, odrodzo-
ne pod koniec XX wieku, reaktywowane po wielu trudnych dekadach 
i meandrach najnowszej historii Izby Lekarskie pozwoliły odzyskać 
i utrwalić naszą lekarską, zawodową tożsamość, nadać temu środowi-
sku swoiste godne grupowe imię i wnieść nową jakość w funkcjonowa-
nie i wizerunek zawodu.  

W grudniu 1921 r. Sejm RP uchwalił ambitną i nowoczesną ustawę 
o wykonywaniu praktyki lekarskiej i ustroju działania izb lekarskich. 
Obchodzimy zatem setną rocznicę utworzenia w Polsce samorządu 
lekarskiego, zaś Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku włącza się 
w ten jubileusz, oferując Państwu rzecz szczególną. Z przekonaniem 
i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce wyjątkową formę upamiętnie-
nia rocznicy 100-lecia: album twórczości malarskiej lekarzy skupio-
nych w OIL w Białymstoku, będący wizerunkiem wspaniałej pozaza-
wodowej aktywności i talentu medyków Podlasia. To okolicznościowe, 
uniwersalne wydawnictwo zawiera kompilację dzieł artystów lekarzy 
z różnych lat, reprezentujących bogatą, ciekawą pod względem este-
tycznym i bardzo zróżnicowaną stylistykę. Album malujących leka-
rzy został opatrzony świetnymi oryginalnymi tekstami literackimi wy-
bitnych twórców. Stanowi on zarazem artystyczną pamiątkę pięknego 
i kluczowego dla lekarskiej społeczności i losów całego kraju wydarze-
nia sprzed stulecia. 

Prezes OIL w Białymstoku 

Dr n. med. Henryk Grzesiak 


