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STRESZCZENIE:   15 stycznia 2021 r. mija sto lat od założenia Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Autorzy reprezentujący najstarsze pokolenia aktualnego Zespołu przedstawiają losy Kliniki od jej założenia 
po dzisiejsze czasy. W niniejszej pracy opisane zostały najważniejsze osiągnięcia na przestrzeni dziejów oraz wybrane 
aktywności pracującego obecnie Zespołu. 

SŁOWA KLUCZOWE:   Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, osiągnięcia kliniki, rozwój otorynolaryngologii akademickiej 

ABSTRACT:   On January 15, 2021, one hundred years have passed since the establishment of the Department of Otorhinolaryngology, Head and 
Neck Surgery at the Medical University of Warsaw. The authors representing the oldest generations of the current Team present the 
history of the Clinic from its establishment to the present day. The most important achievements throughout history and selected 
activities of the team currently working are described.
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Rozwój otorynolaryngologii akademickiej w Warszawie niewąt-
pliwie związany jest z powstaniem Katedry Chorób Uszu, Nosa  
i Gardła (w późniejszych latach pojęcie Katedry i Kliniki było 
równoważne i w większości przypadków posługiwano się okre-
śleniem Klinika). 

Postanowieniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego z 21 kwietnia 1920 r., Katedra utworzona została  
1 czerwca, po nadaniu tytułu profesora nadzwyczajnego laryn-
gologii doktorowi Feliksowi Erbrichowi (1874–1938), kierow-
nikowi ambulatorium laryngologicznego w szpitalu św. Ducha  
w Warszawie (Ryc. 1., 2.) [1, 2]. 1 października prof. F. Erbrich 
rozpoczął wykłady z otorynolaryngologii dla studentów Wydzia-
łu Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego [3]. 

Uroczyste otwarcie Kliniki i oficjalne zapoczątkowanie jej dzia-
łalności przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie (Ryc. 3.) odbyło się  
w 15 stycznia 1921 r. Zostało ono uświetnione inauguracyjnym 
wykładem prof. Feliksa Antoniego Erbrich’a [4, 5]. 

 

Ryc. 1.  (A, B) Postanowienie o nadaniu tytułu prof. nadzwyczajnego dla Feliksa 
Erbricha [2].

 

A
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Nowopowstałej Klinice najprawdopodobniej nadano oficjalną na-
zwę: Klinika Laryngo-Otjatryczna Uniwersytetu Warszawskiego 
(Ryc. 4.). 

Od chwili powstania wspomniana Klinika mieściła się – razem  
z Kliniką Oczną – w IV pawilonie na parterze w miejscu wydzie-
lonym z kompleksu budynków szpitala św. Ducha przy ul. Elek-
toralnej 12. 

Pomieszczenia Kliniki stanowiły początkowo: dwie sale chorych, 
jedna sala operacyjna oraz 3 pokoje do badań i przyjmowania cho-
rych. Dzięki jej rozbudowie z czasem zwiększała się liczba łóżek 
– z 20 przy otwarciu Kliniki do 72 tuż przed wojną. 

W marcu 1934 r. prof. F. Erbrich otworzył przy Klinice Poradnię 
dla chorych z zaburzeniami mowy i wadami słuchu, naukową pla-
cówkę foniatryczną, zaopatrzoną w bardzo dobrą aparaturę, a kie-
rownikiem poradni mianował dr Aleksandrę Stępowską-Mitryno-
wicz. Była to pierwsza tego typu placówka w Polsce.

Prof. Feliks Erbrich, Bronisław Grocholski, Stanisław Tuz, Jerzy 
Rogoziński, byli pierwszymi etatowymi pracownikami Kliniki.  
Z czasem do zespołu dołączali inni pracownicy, którzy jako nauczy-
ciele akademiccy pracowali w różnych latach. Jak wynika z opraco-
wań z różnych lat publikacji „Skład Uniwersytetu i Spis Wykładów 
Uniwersytetu Warszawskiego”, do grona nauczycielskiego należe-
li, oprócz wymienionych wyżej [6–31]: Ludwik Abramowicz, Jan 
Marcin Godlewski, Henryk Lewenfisz-Wojnarowki, Aleksandra 
Salomea Mitrynowicz (Mitrinovič) – Modrzejewska p.v. Stępow-
ska, Jan Srebrny, Jan Duklan Szymański, Dionizy Jakub Zuberbier.

W owym czasie opublikowano 119 prac w czasopismach i materia-
łach zjazdowych polskich i zagranicznych, 3 monografie i skrypty 
oraz 4 rozdziały w podręcznikach.

W 1938 r., wobec złego stanu zdrowia prof. Feliksa Antoniego  
Erbricha, Rada Wydziału Lekarskiego poleciła prowadzenie Kliniki 
doc. Dionizemu Zuberbierowi (1900–1940?). Ogłoszony konkurs 
na stanowisko Kierownika Kliniki wygrał jednak w kwietniu 1939 r. 
prof. Antoni Dobrzański (1893–1953) [32]. 

Klinika mieściła się w gmachu szpitala św. Ducha przy ul. Elek-
toralnej 12 do 25 września 1939 r. W wyniku działań wojennych, 
25 września, w tzw. „lany poniedziałek”, Szpital św. Ducha został 
zniszczony (Ryc. 5.).

W owym czasie Kliniką kierował dr Jan Duklan Szymański, po-
nieważ jej Kierownik, elekt prof. Antoni Dobrzański, przeby-
wał we Lwowie (Klinikę miał objąć 1 października 1939 r.), zaś  
doc. Dionizy Zuberbier (pełniący w tym czasie obowiązki Kie-
rownika Kliniki) wstąpił do służby wojskowej w Szpitalu PCK  
w chwili wybuchu II Wojny Światowej. 20 października 1939 r. 
na ostatnim swym posiedzeniu Rada Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego zleciła dr. J. Szymańskiemu prowadze-
nie Kliniki na czas nieokreślony. Dr J. Szymański kierował Kliniką  

Ryc. 2.  Popiersie prof. F. Erbricha wykonane przez E. Wittiga (z materiałów historycznych 
Kliniki).

Ryc. 3.  Szpital św. Ducha, ul. Elektoralna 12, Warszawa, lata 30. XX w. (ze zbiorów Muzeum 
Warszawy).

Ryc. 4.  Pieczątka Kliniki (z materiałów historycznych Kliniki).
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Ryc. 5.  Szpital św. Ducha po zbombardowaniu, ul. Elektoralna 12, Warszawa [38].

Ryc. 6.  Willa „Bożenka”, stan przed II wojną światową, ul. Spacerowa 3, Milanówek [38].

Przeniesiono tam uratowane narzędzia i aparaty, jak również oca-
lałą bibliotekę Kliniki. Tej przeprowadzki dokonali własnoręcznie, 
ratując resztki ocalałego dobytku, lekarze Kliniki: J, Szymański, 
F. Burska-Srebrny, J. Błeszyńska i L. Koenigstein, który po latach 
bohatersko zginął w Powstaniu Warszawskim, oraz starsi sanita-
riusze: S. Paśnik, J. Gastoł i Z. Staniszewska [33].

Po utworzeniu Getta w listopadzie 1940 r., na początku 1941 r. 
Klinikę (odział miejski) przeniesiono do Szpitala Dzieciątka Je-
zus. Mieściła się ona w nadbudówce pawilonu II Kliniki Chorób 
Wewnętrznych. 

25 sierpnia 1944 r. Klinika została ewakuowana do Tworek,  
a w październiku do Milanówka, skąd 3-krotnie personel wyjeż-
dżał do Warszawy w celu wywiezienia jej pozostałego inwenta-
rza. Początkowo część inwentarza klinicznego, przede wszystkim 
bibliotekę i aparaturę (krótkofalówka, solux, kwarcówka, 2 apa-
raty do jonizacji, diatermia długofalowa, wirówka elektryczna, 
bronchoskopy i inne), ewakuowano do Tworek, a później do Mi-
lanówka [37]. Najprawdopodobniej Klinika Otolaryngologiczna 
mieściła się w Milanówku w willi „Bożenka” przy ul. Spacerowej 
3 (Ryc. 6.), chociaż szpital miał swoje filie w Szkole Podstawowej 
przy ul. Królewskiej 69 i w willi „Kresy” [39]. W przeprowadzce 
tej główny udział brali: Jan Szymański, Antoni Dobrzański i stu-
dent Henryk Czarnecki. 

Od jesieni 1939 r. profesorowie i asystenci Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego prowadzili konspiracyjne nauczanie 
i doszkalania. Odbywały się zaliczenia i egzaminy.

W listopadzie 1939 r. Klinika Otolaryngologiczna zaczęła przyj-
mować pierwsze grupy studentów. Już w 1939 r., po odbyciu krót-
kiej praktyki w Klinice, zdawali egzaminy absolwenci medycyny  
i studenci VI roku. Do końca pierwszej połowy 1940 r. zadowala-
jącym poziomem wiadomości z tego przedmiotu wykazało się 180 
studentów medycyny i 30 absolwentów Akademii Stomatologicz-
nej (poprzednio Państwowy Instytut Dentystyczny).

W grudniu 1941 r., za zgodą tajnych Władz Uniwersyteckich, 
kierownictwo Kliniki oraz kierownictwo tajnego nauczania oto-
rynolaryngologii w Warszawie z rąk dr J. Szymańskiego przejął  
prof. A. Dobrzański. Prof. A. Dobrzański, jak już wyżej wspominano, 
miał wcześniej objąć stanowisko kierownika Kliniki, jednak wojna  
i granica niemiecko-sowiecka zatrzymały go we Lwowie [36, 40]. Od 
stycznia 1942 r., po objęciu Kliniki przez prof. A. Dobrzańskiego, 
rozpoczęło się regularne i planowe nauczanie studentów, którzy 
ukończyli pierwsze lata studiów lekarskich na tajnych kursach 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ziem Zachodnich  
i w Szkole Zaorskiego.

Wykłady i ćwiczenia prowadził cały zespół asystentów prof.  
Antoniego Dobrzańskiego: Eugeniusz Błeszyński, Jan Szymański, 
Aleksander Zakrzewski i wolontariusze: Irena Cichocka, Leon 
Jastrzębski, Roman Karwowski, Stanisław Kmita, Zbigniew  
Kostuch, Edmund Mroczek, Jan Posmykiewicz. Wobec ograni-
czonej liczby miejsc, część grup na ćwiczenia studenckie profesor 
kierował do innych szpitali. W tajnym nauczaniu otorynolaryngo-
logii uczestniczyli w innych placówkach: Stanisław Ankudowicz, 

w czasie ostrzeliwań i bombardowań. Ratował ze swoim zespołem 
nie tylko chorych, ale i instrumentarium, księgozbiór, a także do-
kumenty Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego [35, 36].

Po wkroczeniu Niemców Katedra podzieliła los Uniwersytetu War-
szawskiego – została zlikwidowana, a Klinika już jako oddział szpi-
tala miejskiego została przeniesiona do Gmachu Sądów na Lesznie.
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Roman Cioch, Wacław Kafliński, Wacław Kuśnierczyk, prof. Jan 
Szmurło w Szpitalu Ujazdowskim, Tadeusz Gerwel, Kazimierz  
Królikiewicz w Szpitalu św. Ducha i w getcie Henryk Lewenfisz [41].

Od 1941 r. ukończonych zostało 9 dużych prac naukowych, a prócz 
tego powstała monografia pt. „O twardzieli” oraz podręcznik dla 
lekarzy i studentów. Wszystko to uległo spaleniu w czasie Po-
wstania w prywatnym mieszkaniu profesora. Niektóre z prac au-
torstwa prof. A. Dobrzańskiego, A. Zakrzewskiego, Z. Kostucha  
i J. Kmity zostały odtworzone i wydane w późniejszych latach. Profesor  
A. Dobrzański brał również udział w czynnościach tajnej Rady 
Wydziału Lekarskiego [42, 43].

Po wojnie, od kwietnia 1945 r., na terenie Pragi pod kierownic-
twem prof. A. Dobrzańskiego i czterech asystentów Klinika podjęła  
systematyczną działalność dydaktyczną (Ryc. 7.).

W sierpniu 1945 r. zaczęto przenosić filie Kliniki z Milanów-
ka i Grodziska Mazowieckiego do przygotowanych pomieszczeń  
i pawilonów w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej 
59. Chociaż przeniesienie Kliniki zaczęto już w sierpniu 1945 r.,  
a swoją działalność rozpoczęła ona pod koniec 1945 r., to uroczyste 

otwarcie odbyło się 17 lutego 1946 r. Otwarto również Ambula-
torium z poszczególnymi działami: (1) chorób uszu, nosa, gardła  
i krtani, (2) urazów, zeszpeceń i operacji plastycznych nosa, uszu  
i krtani, (3) wad wymowy i głosu, a także (4) gruźlicy górnych 
dróg oddechowych. 

Klinika zajmowała pawilon nr I i posiadała oddziały: męski i ko-
biecy. Początkowo liczyła ona razem 100 łóżek, z czasem liczba 
łóżek była zmniejszona do 76. Przy oddziale kobiecym znajdowało 
się 5 łóżek dziecięcych [44] (Ryc. 8.).

W Klinice w Szpitalu Dzieciątka Jezus rozpoczął pracę 7-osobo-
wy zespół pod kierownictwem Prof. Antoniego Dobrzańskiego: 
Irena Cichocka-Szumilin, Henryk Czarnecki, Stanisław Czernic, 
Witold Wojciech Gadomski, Leon Jastrzębski, Irena Ratajska,  
Roman Józef Karwowski. W 1946 r. wróciła do kraju dr Aleksandra  
Mitrinowicz-Modrzejewska, która ponownie zorganizowała klinicz-
ną placówkę foniatryczną, będącą przez wiele lat jedyną w kraju.  
Następnie utworzyła Polikliniczny Oddział Foniatryczny przy Kli-
nice i otrzymała na jego organizację odrębne pomieszczenie przy  
ul. Wojciecha Oczki 6.

Prof. Antoni Dobrzański, po powrocie w 1948 r. ze straży nauko-
wych w Anglii, USA i Szwecji, rozszerzył profil operacyjny w Kli-
nice o dział chirurgii plastycznej twarzy, o operacje odtwórcze 
nosa i uszu, transplantacje chrząstki przy operacjach plastycznych 
i ozeny, rozwinął otochirurgię – wprowadził do praktyki operacje 
uszne metodą J. Lemperta oraz leczenie chirurgiczne otosklerozy 
[45]. W Klinice, jako jednej z pierwszych w Polsce, zaczęto szero-
ko stosować penicylinę w chorobach uszu, gardła i nosa, a zwłasz-
cza w ropniach mózgu, wypracowując przy tym własne uwagi do 
dawkowania, sposobów podawania, interakcji tego antybiotyku  
z innymi lekami [46]. Opracowano również metodę leczenia bro-
dawczaków krtani za pomocą przegrzania diatermicznego [47].

W 1951 r. prof. A. Dobrzański rozpoczął starania o stworzenie 
Ośrodka Naukowo-Badawczego w Ciechocinku. Ośrodek, nasta-
wiony na leczenie chorób górnych dróg oddechowych, w zało-
żeniu miał leczyć przede wszystkim robotników zatrudnionych 

 

Ryc. 7.  Prof. A. Dobrzański, nn, prof. F. Czubalski, nn, prof. J. Melanowski, prof. A. Czyżewicz 
(od lewej) – obrona pracy doktorskiej lek. med. I. Cichockiej-Szumilin, Warszawa, 
rok 1949 (z materiałów historycznych Kliniki).

Ryc. 9.  Prof. H. Lewenfisz-Wojnarowski i dr hab. I. Cichocka-Szumilin (w pierwszym rzędzie 
trzeci i czwarta od lewej) wśród kursantów, ul. Nowogrodzka 59, Warszawa, 1954 rok 
(z materiałów historycznych Kliniki).

Ryc. 8.  Pawilon Nr I przy ul. Nowogrodzkiej 59, gdzie mieściła się Klinika Otolaryngologicz-
na, lata 70. XX wieku (z materiałów historycznych Kliniki).
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Oprócz pracy naukowej i szkoleniowej pracownicy Kliniki pro-
wadzili na szeroką skalę działalność leczniczą. Prof. J. Szymański  
w sprawozdaniu z działalności Kliniki za okres 1946–1962 podaje, 
że w tym czasie w Klinice przebywało 28 656 pacjentów, wykona-
no 21 936 operacji, 15 000 zabiegów ambulatoryjnych. Poradnie 
w tym czasie przyjęły 100 000 chorych. 

Prof. Jan Szymański kierował Kliniką do jesieni 1969 r., kiedy to 
zachorował. W okresie ciężkiej choroby kierownictwo przekazał 
prof. Zbigniewowi Bochenkowi (1923–1977), który 1 września 
1969 r. został mianowany Kierownikiem Kliniki. Prof. J. Szymański 
po powrocie do zdrowia pracował w Klinice do 1973 r. jako tzw. 
profesor „przy Katedrze” (Ryc. 11.).

Pod kierownictwem prof. Z. Bochenka w 1969 r. Klinika przeszła 
generalny remont – unowocześniono sale operacyjne, dobudowa-
no urządzenia sanitarne, wykorzystano podziemie na pomieszcze-
nia pomocnicze. W 1972 r. po remoncie Klinika posiadała 73 łóżka,  
w tym: 30-łóżkowy Oddział Onkologiczny (powołany 29 maja 1972 r.), 
salę pooperacyjna z 3 łóżkami (organizowana w maju 1972 r.), dwie 
sale operacyjne i jedną salę zabiegową (1 piętro). Do Kliniki nale-
żały przychodnie: audiologiczna, foniatryczna, otoneurologiczna 
(była to pierwsza poradnia tego typu w Polsce), onkologiczna, chi-
rurgii plastycznej twarzy, alergologiczna oraz pracownie: audiolo-
giczna (w podziemiach urządzono pracownię audiologii klasycz-
nej, a następnie elektrofizjologii), foniatryczna, otoneurologiczna  
(w ramach pracowni otwarto pierwszą w Polsce pracownię elek-
tronystagmografii), histopatologiczna, transplantologiczna, do-
kumentacji fotograficznej.

Ośrodek audiologiczny Kliniki jako pierwszy w Polsce wprowadził 
do rutynowej diagnostyki otologicznej: badania elektrokochle-
ograficzne z zastosowaniem komputera uśredniającego „Anops” 
polskiej produkcji, badania impedancji ucha środkowego oraz 
badania odruchu sonomotorycznego z mięśni wewnątrzusznych 
i zausznych. W Klinice rozwinęła się:

• chirurgia otologiczna – jako pierwsza w Polsce i jedna 
z pierwszych w Europie wprowadziła do praktyki 

w przemyśle tkackim, hutach i kopalniach. Rozpoczęte starania 
prof. A. Dobrzańskiego dokończyła pomyślnie w 1954 r. dr hab. 
I. Cichocka-Szumilin. 

Pomimo ciężkiej codziennej pracy usługowej dla lecznictwa 
otwartego, Klinika utrzymywała wysoki poziom nauczania 
studentów. Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom w za-
kresie podręczników akademickich, w okresie powojennym  
w Klinice wydano jeden z pierwszych podręczników powojen-
nych do nauczania otorynolaryngologii dla studentów i leka-
rzy „Choroby uszu, nosa, gardła i krtani” (1951 r.) pod redakcją  
prof. A. Dobrzańskiego oraz podręcznik „Choroby jamy ustnej, 
gardła i nosa” (1952 r.) dla studentów stomatologii opracowany 
przez dr hab. J. Szymańskiego.

Po nagłej śmierci prof. Antoniego Dobrzańskiego 13 lutego 1953 r., 
doc. I. Cichocka-Szumilin (1910–2011) pełniła obowiązki Kie-
rownika Kliniki do czasu objęcia tej funkcji przez profesora  
Henryka Lewenfisza-Wojnarowskiego (1894–1956) (Ryc. 9.).

Prof. H. Lewenfisz-Wojnarowki w latach 1955–1956 zmodernizo-
wał Klinikę – duże sale chorych (26-łóżkowe) zostały przerobione 
na 3-osobowe pokoje, unowocześniono blok operacyjny, zbudo-
wano pokój wyciszony do badań słuchu. Klinika została wyposa-
żona w nowoczesny mikroskop do operacji uszu. Prof. Henryk 
Lewenfisz-Wojnarowski nadal rozwijał w Klinice metody dia-
gnostyczne i lecznicze w zaburzeniach słuchu: opracował i wpro-
wadził własną metodę badania ruchomości strzemiączka, szereg 
modyfikacji do operacji doszczętnej zachowawczej, fenestracji  
i tympanoplastyki [49].

Po nagłej śmierci prof. Henryka Lewenfisza-Wojnarowskiego  
27 września 1956 roku, na podstawie uchwały Rady Wydziału Le-
karskiego Akademii Medycznej w Warszawie i nominacji Mini-
stra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1 października 1957 r. na Kie-
rownika Kliniki został powołany prof. Jan Szymański (1903–1984)  
(Ryc. 10.). Przed powołaniem go na to stanowisko, dr hab.  
I. Cichocka-Szumilin ponownie, na przełomie lat 1956/1957, peł-
niła funkcję Kierownika Kliniki.

 

Ryc. 10.  Prof. B. Dylewski, prof. J. Szymański, prof. A. Zakrzewski, prof. J. Hybasek,  
prof.  S. Podvinec, nn, prof. W. Jankowski, prof. J. Taniewski, prof. J. Iwaszkiewicz (I rząd 
od lewej, siedzą), dr Z. Witwicka (stoi), dr J. Biskupska, dr hab. I. Cichocka-Szumilin,  
dr hab. T. Bystrzanowska (II rząd od lewej, siedzą), XXIV Zjazd PTOL, Gdańsk, 1958 
rok (z materiałów historycznych Kliniki).

Ryc. 11.  Prof. Zbigniew Bochenek w gabinecie, ul. Nowogrodzka 59, Warszawa, lata 70. XX 
wieku (z materiałów historycznych Kliniki).
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homogenne przeszczepy konserwowanej błony bębenkowej 
i kosteczek słuchowych jako materiału w operacjach 
rekonstrukcyjnych ucha, 

• otoneurochirurgia – jako pierwsza w Polsce zaczęła 
wykonywać operacje mikrochirurgiczne na przewodzie 
słuchowym wewnętrznym u chorych z zawrotami głowy 
i guzem nerwu słuchowego z dojścia przez środkowy dół 
czaszki i dojścia przez błędnikowego,

• chirurgia głowy i szyi – opracowano techniki operacyjne  
w chorobach gruczołów ślinowych i krtani, 

• chirurgia plastyczna – rozpoczęto prace doświadczalne  
i kliniczne z zastosowaniem sztucznych tworzyw  
w operacjach wad wrodzonych ucha, zniekształceń nosa 
oraz po rozległych operacjach nowotworów,

• foniatria – opracowano aparaturę do badań 
fonospektroskopowych głosu i mowy oraz metody 
kliniczne badań w tym zakresie [50]. 

W 1975 r. Zespół Kliniki pod kierownictwem prof. Zbigniewa 
Bochenka przeniósł się ze starego gmachu pawilonu nr I Pań-
stwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 do nowo wybudowanego 
Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej przy  
ul. Banacha 1 (Ryc. 12.).

Prof. Zbigniew Bochenek niedługo cieszył się z przeprowadzki do 
nowych pomieszczeń Kliniki. Po wielu latach choroby wieńcowej 
zmarł na zawał serca 14 lipca 1977 r. Na kilka miesięcy obowiązki 
Kierownika Kliniki pełniła prof. I. Szumilin-Cichocka (Ryc. 13.). 

Od 1 października 1977 r. Senat Akademii Medycznej w Warsza-
wie powierzył kierowanie Kliniką dr. hab. n. med. Grzegorzowi 
Janczewskiemu (1935–2016) (Ryc. 14.). 

Klinika w nowym szpitalu przy ul. Banacha początkowo posiadała 
91 łóżek (w latach 90. po remoncie zmniejszono tę liczbę do 81), 
zajmowała całe piętro w bloku B, była podzielona na trzy odcinki, 
w których były 1-, 2- i 4-osobowe sale chorych. Blok operacyjny 
w bloku C był scentralizowany i składał się z 14 sal operacyjnych, 
z czego Klinika dysponowała 2 salami operacyjnymi, a od lat 80. 
dodatkowo jedną małą, zwaną salą laserową.

Klinika prowadziła na szeroką skalę pracę naukową i szkoleniową 
– organizowała zjazdy oraz kursy. W dniach 29.05.–1.06.1986 r. 
była organizatorem XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otola-
ryngologicznego. Prof. Grzegorz Janczewski nigdy nie ograniczał 
rozwoju naukowego i zawodowego swoich współpracowników, 
wręcz namawiał ich na wyjazdy szkoleniowe za granicę, pisanie 
prac doktorskich i habilitacyjnych. Przychylność profesora w tym 
kierunku była na tyle posunięta, że godził się, żeby pracownicy 
Kliniki zakładali „swoje organizacje”, które organizowały kursy, 
sympozja, konferencje czy zjazdy. Skutkowało to tym, że Klinika 
stawała się po pewnym czasie nie organizatorem, a współorga-
nizatorem wielu doniosłych wydarzeń, w których uczestniczyli 
pracownicy Kliniki.

W okresie, gdy prof. Grzegorz Janczewski przebywał na urlopie 
zdrowotnym, tj. od 1 października 2002 r. do 31 lipca 2003 r., obo-
wiązki Kierownika Kliniki pełnił prof. Antoni Krzeski.

 

Ryc. 12.  Blok Instytutu Chirurgii CSK, ul. Banacha 1, Warszawa, lata 80. XX w. [51].

Ryc. 13.  Prof. Irena Cichocka-Szumilin, ul. Nowogrodzka 59, Warszawa, 1973 r. (z materiałów 
historycznych Kliniki).

Ryc. 14.  Powitanie dr. hab. med. Grzegorza Janczewskiego jako Kierownika Kliniki.  
A. Kraska, A. Osóbka-Morawska, J. Biskupska-Więcko, A. Jachowska,  
D. Danikiewicz- ięcko, G. Janczewski (od lewej), Banacha 1, Warszawa, 1977 r.  
(ze zbiorów prof. E. Osuch-Wójcikiewicz).
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W 1994 r. w Klinice jako pierwszej w Polsce wprowadzono ru-
tynowo metodę badań narządu słuchu przy pomocy rejestracji 
otoemisji akustycznej, a w 1996 r. – kompleksową diagnostykę  
i leczenie zespołu bezdechów podczas snu. 

9 stycznia 1998 r. wykonano w Klinice pierwszą w Polsce ope-
rację wszczepienia implantu pniowego do pnia mózgu w celu  
leczenia głuchoty w przebiegu nerwiakowłókniakowatości typu 
II przy współpracy z neurochirurgiem prof. Robertem Behr’em  
z Würzburga, który usunął guz i założył elektrodę implantu do  

1 sierpnia 2003 r., po decyzji Rady Wydziału Lekarskiego i uchwa-
le Senatu, JM Rektor Akademii Medycznej w Warszawie prze-
kazał kierownictwo Kliniki Otolaryngologii prof. Kazimierzowi  
Niemczykowi (Ryc. 15.).

1 sierpnia 2003 r. prof. Kazimierz Niemczyk, po objęciu stanowi-
ska Kierownika Kliniki, wytyczył sobie i zespołowi ambitne plany, 
wprowadził nowe techniki diagnostyczne i operacyjne, rozwinął 
wcześniej rozpoczęte dziedziny, unowocześnił Klinikę. Od 1980 
do 2020 r. Klinika wiele osiągnęła w zakresie otorynolaryngologii. 
Wiele metod diagnostycznych, operacyjnych było wprowadzonych 
po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Zespół Kliniki nadal hołduje zasadzie, że wydarzenia historycz-
ne, które miały miejsce w Klinice, na zawsze pozostają historią 
Kliniki, a nie podążają gdzie indziej wraz z autorami sukcesu.  
Pozycja każdego członka zespołu wynika z jego rozwoju w Klinice. 
Warunki tego rozwoju, etos i tradycyjne wartości zespołu Kliniki 
zostały wypracowane przez lata pracy poprzedników. O tym nikt 
nie powinien zapominać. 

W 1980 r. Klinika jako pierwsza w Polsce wprowadziła do co-
dziennej diagnostyki badania elektrofizjologiczne narządu słuchu,  
a 28 kwietnia 1983 r. w po raz pierwszy w Polsce użyto tutaj jako 
„noża chirurgicznego” lasera CO2 w operacji krtani.

Rozległe resekcje nowotworów krtani i gardła dolnego wymagały 
operacji rekonstrukcyjnych. Pierwszą operację rekonstrukcji gar-
dła i szyjnej części przełyku rewaskularyzowanym przeszczepem 
jelita cienkiego przeprowadzono 16 lipca 1984 r.

W 16 lipca 1992 r. w Klinice wykonano pierwszą w Polsce i w Eu-
ropie Wschodniej operację wszczepienia implantu ślimakowego. 

W 1993 r. wprowadzono w Klinice metodę endoskopowej chirurgii 
nosa i zatok. 

Ryc. 15.  Zespół Kliniki w 2003 r. W pierwszym rzędzie: A. Krzeski, E. Osuch-Wójcikiewicz,  
M. Guzewicz, K. Niemczyk, J. Nyckowska, J. Balcerzak, K. Pierchała, E. Orkan-Łęcka. 
W drugim rzędzie: M. Rezaei, T. Gotlib, A. Bruzgielewicz, N. Górski, R. Zawadzka,  
M. Held-Ziółkowska, P. Podogrodzki, M. Hamera-Słynarska, L. Mikołajewska,  
O. Korolkowa-Wojas, J. Piotrowski, A. Tuszyńska, B. Jaśkiewicz, J. Popowski,  
O. Stanisławek-Sut, E. Witkowska, I. Gromek, H. Soczówka, P. Szwedowicz (od le-
wej), ul. Banacha 1a, Warszawa, 2003 r. (ze zbiorów doc. A. Bruzgielewicza).

 

 

 

 

B

C

A

Ryc. 16.  (A, B, C) Klinika po remoncie, ul. Banacha 1a, Warszawa, 2020 r.
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W 2013 r. znacznie poszerzono zakres chirurgii rekonstrukcyjnej 
dzięki wprowadzeniu rekonstrukcji ubytków tkankowych za po-
mocą różnych płatów z mikrozespoleniami mikronaczyniowymi. 
Dało to możliwość uzyskania dobrego efektu czynnościowego  
i estetycznego, pozwoliło na precyzyjne dostosowanie wielkości  
i morfologii płata do rekonstruowanego ubytku tkankowego.  
Wykonano również pierwszą w Polsce operację ziarniniaka cho-
lesterolowego w optyce endoskopowej przez zatokę klinową.  
Zastosowanie techniki endoskopowej pozwoliło na zmniejszenie 
inwazyjności przy operacji patologii podstawy czaszki.

W 2013 r. wprowadzono unikalną w świecie metodę monitorowania 
słuchu podczas operacji tympanoplastycznych (równoczesne po-
miary laserowe i elektrofizjologiczne). Pozwoliło to na bardziej pre-
cyzyjne wykonywanie operacji odtwórczych układu przewodzącego  
ucha środkowego. Opracowano również zasady diagnostyki i re-
habilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi prowadzącymi 
do upadków.

W 2014 r. opracowano i wprowadzono uniwersalną technikę 
rekonstrukcji błony bębenkowej. Zastosowana metoda pozwo-
liła na uzyskanie większej stabilności przeszczepów użytych 
do rekonstrukcji. Opracowano również zasady chirurgii en-
doskopowej ucha środkowego. Ta nowa metoda pozwoliła na 
bardziej radykalne usunięcie zmian z przestrzeni ucha środko-
wego oraz lepszą kontrolę rekonstruowanych tkanek, a także 
lepszą kontrolę przestrzeni niedostępnych w badaniu techni-
ką mikroskopową.

W 2015 r. wprowadzono nowoczesną technikę Wąskopasmowej 
Endoskopii Lupowej (ang. Narrow Band Imaging; NBI) do wcze-
snego wykrywania raków krtani. Nastąpił także znaczący rozwój 
fonochirurgii dzięki wprowadzeniu zabiegów laryngoplastyki in-
jekcyjnej i tyreoplastyki medializującej (przyśrodkowe przemiesz-
czenie fałdu głosowego), a w roku 2016 operacji rekonstrukcji 
nerwów krtaniowych wstecznych i dekompresji nerwów krta-
niowych wstecznych po operacjach strumektomii, powikłanych 
porażeniem fałdów głosowych. Jest to najbardziej fizjologiczna  
metoda przywracania głosu i drożności górnych dróg oddecho-
wych, dająca najlepsze wyniki funkcjonalne pod warunkiem 
wczesnego zastosowania od wystąpienia urazu.

zachyłka bocznego komory IV. Już 17 kwietnia 1999 r. taka operacja 
była wykonana całkowicie przez lekarzy z Polski. 

Od 1997 r. zaczęła intensywnie rozwijać się chirurgia podstawy 
czaszki. Rozpoczęte w latach 70. przez prof. Z. Bochenka operacje 
guzów nerwu słuchowego, dzięki prof. Kazimierzowi Niemczyko-
wi, stały się powszechnymi operacjami w Klinice. Obecnie w Kli-
nice jest wykonanych ponad 900 operacji usunięcia guzów nerwu 
słuchowego. Taką liczbą przprowadzonych operacji mogą poszczy-
cić się pojedyncze ośrodki na świecie. Zaczęto również wykonywać 
na szeroką skalę operacje usunięcia kłębczaków podstawy czaszki 
oraz kłębczaków szyjnych.

Dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy prof. Kazimierza Niemczyka 
w 2001 r. w Klinice odtworzono program leczenia głuchoty za po-
mocą implantów ślimakowych. Do końca 2020 r. wszczepiono ponad 
1000 implantów ślimakowych oraz niemal 30 implantów pniowych.

W 2004 r. wprowadzono reaktywowano metodę leczenia choroby 
Menier’a za pomocą przecięcia nerwu przedsionkowego z dostępu 
przez środkowy dół czaszki. Operacja z tego dostępu jest wykony-
wana w dalszym ciągu wyłącznie w Klinice. Od tego czasu zostało 
przeprowadzonych ponad 300 operacji. Pod względem liczby wyko-
nanych tego typu operacji Klinika pozostaje w światowej czołówce. 

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie elektrofizjolo-
gicznego monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu (jed-
noczesny pomiar ABR, ECoch, oraz bezpośredni pomiar  
z nerwu słuchowego) u pacjentów operowanych z powodu pa-
tologii tylnego dołu czaszki. Pomiary śródoperacyjne poprawi-
ły wyniki czynnościowe operacji przez środkowy dół czaszki  
w zakresie zachowania słuchu.

W 2005 r. wprowadzono do diagnostyki uszkodzeń narządu słu-
chu nową metodę badania Słuchowych Potencjałów Wywołanych 
Stanu Ustalonego (ang. Auditory Steady-State Responses; ASSR).

W 2010 r. wykonano pierwszą w świecie operację wszczepienia 
obustronnie, symultanicznie implantu ucha środkowego całkowi-
cie wszczepialnego. Zastosowanie tej metody pozwoliło rozszerzyć 
możliwości przywrócenia słyszenia.

 

 
Ryc. 17.  (A, B) Muzeum Otorynolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi, ul. Banacha 1a, Warszawa, 2020 r.

BA
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operacji w zakresie guzów łagodnych i złośliwych podstawy przed-
niego i środkowego dołu czaszki, w tym przysadki mózgowej we 
współpracy z Kliniką Neurochiruirgii (doc. T. Gotlib, dr med.  
T. Dziedzic). Od 2019 r. wprowadzana jest nowa technika diagno-
styczna za pomocą badań rezonansu magnetycznego z kontrastem 
do uwidocznienia zmian w uchu wewnętrznym charakterystycz-
nych dla choroby Meniera.

W okresie dwudziestu lat Klinika przeszła całkowitą moderniza-
cję: na piętrze VII bloku B (pomieszczenia sal chorych i personelu)  
w 2011 r. oraz w 2015 r. na oddziale A, oddziale B i w pracowniach 
naukowych na piętrze II (Ryc. 16.). W 2021 r. planowana jest pełna 
modernizacja pomieszczeń ambulatoryjnych Kliniki. 

Kierując się wieloletnią tradycją, w 2015 r. w Klinice zostało 
otwarte Muzeum Otorynolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi  
(Ryc. 17.). Na zbiory muzeum złożyły się eksponaty, będące  
w posiadaniu Kliniki, oraz eksponaty ofiarowane przez byłych  
i obecnych pracowników Kliniki, a także przez osoby prywatne 
oraz Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii. 

Przez 100 lat swego istnienia w Katedrze i Klinice Otorynola-
ryngologii, Głowy i Szyi powstało 37 stopni dr habilitowanego  
(1921–2020) i 110 stopni doktora (1946–2020), wydano 78 książek  
i monografii, opublikowano tysiące prac w czasopismach i ma-
teriałach zjazdowych polskich i zagranicznych. Dalsza praca dla 
naszej Alma Mater i Rzeczpospolitej oraz dbałość o ciągły rozwój, 
przy zachowaniu tradycji i misji Kliniki, jest i będzie udziałem  
aktualnego Zespołu i przyszłych pokoleń. 

W 2017 r. wprowadzono monitorowanie narządu słuchu podczas 
operacji tympanoplastycznych za pomocą prototypu opatentowa-
nego urządzenia OSSILAIOM, wytworzonego z Inteligent Hearing 
System, umożliwiającego pomiary słuchowych potencjałów wywo-
łanych stanu ustalonego (ang. Auditory Steady-State Responses; 
ASSR) i pomiary drgań kosteczek słuchowych za pomocą lasero-
wej wibrometrii dopplerowskiej (ang. Laser Doppler Vibrometer; 
LDV) prowadzonych jednocześnie.

W 2018 r. uwidoczniono i zarejestrowano po raz pierwszy w wa-
runkach in vivo drgania błony okienka okrągłego podczas stymu-
lacji ucha drogą kostną. Nastąpił także rozwój endoskopowych  

 

Ryc. 18.  Zespół Kliniki, ul. Banacha 1a, Warszawa, 2019 r.
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