wspomnienia i refleksje

diologia
Praca dla absolwentów kierunku Elektroradiologia:
 szpitale;
 zakłady i pracownie radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofizjologii lub
audiologii;
 inspekcje ochrony radiologicznej;
 pracownie EKG, EEG, EMG,
fizjologii klinicznej, informatyki medycznej;
 świadczenie usług doradczych w zakresie technik
diagnostyki obrazowej i radioterapii;
 praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Na zakończenie spotkania Bartłomiej Gebert wcielił się w przewodnika
i oprowadził uczestników po pałacu
Branickich.
Lek. Marta Trypuć,
Dr Olga Sobotko-Waszczeniuk
Zakład Radiologii UMB.

ZYGMUNT
KOŁOSOWSKI

Z

ygmunt Kołosowski urodził się 8 września 1901
roku w Postawach, w województwie wileńskim. Szkołę średnią ukończył w roku 1919
w Żytomierzu, w dawnym województwie wołyńskim. Następnie
zamieszkał w Nowych Święcianach
koło Wilna.
Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku. W roku 1926
uzyskał dyplom doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Stefana Batorego. Przez
kilka miesięcy pracował w szpitalu
w Krzywiczach w powiecie wileńskim. Od roku 1926 pełnił funkcję
dyrektora Szpitala Powiatowego
w Brasławiu, mieście położonym
nad jeziorem Dryświaty. W roku
1937 powrócił do Wilna. Pracował
na stanowisku kierownika Działu
Lecznictwa DOKP w Wilnie.
W roku 1943 został aresztowany i osadzony w obozie jenieckim
w Proweniszkach koło Kowna.
W roku 1945 dr Zygmunt Kołosowski przybył wraz z rodziną
do Bielska Podlaskiego, skąd przeniósł się do Brańska, gdzie objął
kierownictwo Szpitala Miejskiego. W roku 1950 powołany został

(1901 – 1963)
do pełnienia funkcji dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego
w Białymstoku, mieszczącego się
przy ulicy Sosnowej 5/7. Od roku
1955 prowadził w nim ćwiczenia
z chorób zakaźnych dla studentów
wydziału lekarskiego. W roku 1959
na bazie tego szpitala powołano Klinikę Chorób Zakaźnych Akademii
Medycznej. Na przełomie lat 50. i 60.
dr Z. Kołosowski podjął starania
o budowę nowego szpitala zakaźnego, usytuowanego poza centrum
miasta, w dzielnicy Dojlidy.
Doktor Zygmunt Kołosowski
jest autorem kilku publikacji z zakresu chorób zakaźnych i medycyny
społecznej, zamieszczonych w czasopismach naukowych. Brał czynny udział w pracach białostockiego
oddziału Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, na posiedzeniach którego wygłaszał szereg referatów naukowych. Muzyka i literatura były
mu bliskie i dawały odpoczynek
po pracy.
Zmarł 12 maja 1963 roku w Białymstoku. Spoczął na cmentarzu
farnym.
Krzysztof Worowski
Prof. dr hab. n. med., kronikarz UMB.
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