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STRESZCZENIE:    Wstęp: Przed powstaniem Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii działalność naukową i zawodową w tej dziedzinie prowadzo-
no na innych oddziałach specjalistycznych, w tym również internistycznych i chirurgicznych, a także w: ambulatoriach przy-
szpitalnych, lecznicach i gabinetach zajmujących się chorobami uszu, nosa i krtani. W działalność tę angażowali się przede 
wszystkim pasjonaci otorynolaryngologii. Katedra Otorynolaryngologii na Uniwersytecie Warszawskim utworzona została  
1 czerwca 1920 r., natomiast otwarcie Kliniki odbyło się 15 stycznia 1921 r. przy ul. Elektoralnej 12.

  Cel: W niniejszej pracy omówiono naukę studentów otorynolaryngologii w nowo otwartej Katedrze i Klinice, uwzględniając 
możliwości kadrowe, lokalowe, pomoce naukowe oraz wydawane w owym czasie ustawy. 

SŁOWA KLUCZOWE:   historia, Klinika Otorynolaryngologii w Warszawie, nauczanie studentów

ABSTRACT:   Introduction: Before the Department and Chair of Otorhinolaryngology was established, scientific and professional activity 
on the ENT field was carried out in others specialist departments, including internal and surgery departments, as well as in 
hospital outpatient clinics and clinics dealing with ear, nose and larynx diseases. Otorhinolaryngologist got involved in this 
activity. The Chair of Otorhinolaryngology at the University of Warsaw was established on June 1, 1920, while the Department 
on January 15, 1921 at Elektoralna Street 12 in Warsaw was opening. 

  Aim: In this paper we discuss on the otorhinolaryngology student’s teaching in the newly opened Chair and Department, 
taking into account staff, housing, teaching aids and legal acts issued at that time.

KEYWORDS:  history, Otorhinolaryngology Clinic in Warsaw, student teaching

Nieco inaczej przebiegał rozwój otolaryngologii w Warszawie, 
znajdującej się wówczas w zaborze rosyjskim. Działalność nauko-
wą i zawodową w dziedzinie otorynolaryngologii prowadzono tu 
na oddziałach specjalistycznych, w tym również internistycznych 
i chirurgicznych, a także w: ambulatoriach przyszpitalnych, lecz-
nicach, gabinetach zajmujących się chorobami uszu, nosa i krta-
ni. W działalność tę angażowali się przede wszystkim pasjonaci 
otorynolaryngologii. Jednym z nich był Alfred Sokołowski, któ-
ry w 1883 r. przy oddziale internistycznym zorganizował ambu-
latorium laryngologiczne. Przyjęcia odbywały się trzy razy w ty-
godniu i trwały po półtorej godziny; również trzykrotnie w ciągu 
tygodnia przyjmował otiatra. W oddziale, jak i w ambulatorium, 
organizowano wykłady i ćwiczenia z laryngologii dla studentów 
IV i V roku. Nie były one jednak systematyczne i uczęszczali na 
nie tylko nieliczni [3]. Jak wspomina w swoich pamiętnikach Stani-
sław Tuz, w przyszłości jeden z pierwszych pracowników Katedry 
i Kliniki Oto-Laryngologicznej w Warszawie: „Nie było też katedry 

Przed powstaniem katedr i klinik chorób uszu, nosa i krtani na-
uczaniem otorynolaryngologii zajmowały się kliniki i katedry 
chorób wewnętrznych i chirurgii. Milowym krokiem w rozwoju 
otorynolaryngologii jako specjalności były decyzje władz aka-
demickich o organizacji samodzielnych jednostek chorób uszu, 
nosa i krtani. 

Pierwsza na świecie Klinika Laryngologiczna z Katedrą Laryn-
gologii powstała w 1870 r., kiedy władze Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Wiedeńskiego zezwoliły Leopoldowi Antonowi 
Dismasowi Schrötterowi von Kristelliowi na jej otwarcie [1]. 

W Polsce za narodziny akademickiej laryngologii należy uznać rok 
1879, gdy Przemysław Wiktor Odrowąż-Pieniążek po habilitacji 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał 
pozwolenie na bezpłatne prowadzenie wykładów z laryngologii  
i rynologii na Uniwersytecie Jagiellońskim [2]. 
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na Uniwersytecie, wykładał tylko dla ochotników jeden z asysten-
tów (za moich czasów dr Stamirowski). Warszawscy laryngolodzy 
importowali przeważnie swą wiedzę z Wiednia czy Berlina” [4]. 
Brak katedry chorób uszu, nosa, gardła i krtani na Cesarskim Uni-
wersytecie Warszawskim negatywnie wpływał na poziom kształ-
cenia przyszłych lekarzy: studenci kończący Wydział Lekarski nie 
mieli pojęcia o rozpoznawaniu i leczeniu nawet najzwyklejszych  
chorób tych narządów [5]. 

Myśl o powstaniu akademickiej kliniki otorynolaryngologii na  
Wydziale Lekarskim lub oddzielnej uczelni lekarskiej pojawia się 
w wielu publikacjach z tego okresu, a gdy w trakcie I wojny świato-
wej okupacyjne władze niemieckie uruchomiły Uniwersytet War-
szawski, powstały nawet konkretne projekty. S. Orłowski w swojej 
pracy z 1915 r. podaje zarys przyszłej Polskiej Uczelni Lekarskiej 
oraz wskazuje miejsce (Ryc. 1.) i liczbę (60) łóżek w przyszłej aka-
demickiej klinice [6].

W Warszawie otorynolaryngologia jako dyscyplina naukowa za-
częła na dobre rozwijać się po utworzeniu Katedry Otolaryngo-
logii. Za datę jej powstania należy uznać 1 czerwca 1920 r., gdy 
Feliks Erbrich dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych miano-
wany został profesorem nadzwyczajnym laryngologii i otiatrii. 
Natomiast otwarcie Kliniki Otolaryngologii odbyło się 15 stycz-
nia 1921 r. przy ul. Elektoralnej 12. Wykład inauguracyjny wygło-
sił Prof. F. Erbrich [7, 8]. 

Zgodnie z ustawą z 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, rok 
akademicki dzielił się na uniwersytetach na 3 trymestry (kwarta-
ły), każdy trwający po 10 tygodni wykładowych [9]. Zakładano, 
że w roku szkolnym powinno być co najmniej 180 dni wykłado-
wych, nie licząc okresu przeznaczonego na egzaminy. Nauczanie 

obejmowało wykłady i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem 
profesorów i docentów. Rozporządzenie Ministra Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 października 1920 r. 
w sprawie organizacji studiów lekarskich w uniwersytetach pań-
stwowych ustalało, że studia lekarskie mają trwać 5 lat i jeden 
kwartał, tj. 16 semestrów. Każdy kurs roczny podzielony był na 
3 semestry (I semestr – 1.10–15.12, II – semestr 01.01–15.03, III 
semestr – 1.04–15.06) [10]. Zgodnie z rozporządzeniem, wykłady 
teoretyczne nie były obowiązkowe, natomiast ćwiczenia, semina-
ria i wykłady kliniczne – tak. Plan wykładów i ćwiczeń z otory-
nolaryngologii był następujący: Klinika Otologiczna (oryginalne 
brzemiennie) – 30 godz., Klinika Rynologiczno-Laryngologiczna 
(oryginalne brzemiennie) – 40 godz. na V kursie (V rok studiów). 
Było to minimum godzinowe. Rada Wydziałowa mogła je zwięk-
szyć. Ustalono sześć komisji egzaminacyjnych. Nie było egzaminu 
z otorynolaryngologii, zdawano zaś kolokwium. Po piątym roku 
studiów od 15 czerwca do 7 lipca można było składać kolokwium  
z laryngologii z rynologią i otiatrii (pisownia oryginalna). Jeżeli ktoś 
nie zdał kolokwium po XV semestrze, do poprawki mógł przystą-
pić dopiero po XVI semestrze. Kolokwia mogły być powtarzane  
3 razy za zgodą Rady Wydziałowej, natomiast kolejne podejście 
do kolokwium wymagało zgody Ministerstwa Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego.  

Prof. F. Erbrich rozpoczął wykłady z otolaryngologii już w I seme-
strze 1920 r. (tj. od 1.10). Były one prowadzone przez 4 godziny 
tygodniowo: w środy i piątki po godzinie, zazwyczaj od 15:00 do 
16:00, a w soboty po 2 godziny – od 8:00 do 10:00. Uwzględniano 
w nich: anatomię, fizjologię, patologię i klinikę chorób uszu, nosa, 
gardła, krtani, tchawicy i przełyku. Wykłady prowadzono metodą 
poglądową, tzn. w trakcie przedstawiano chorych z dziedziny oto-
rynolaryngologii. Przed otwarciem Kliniki w 1921 r. pokazywano 

Ryc. 1. (A, B) Plan sytuacyjny planowanych klinik [6].

A B
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kłaść nacisk na praktyczne szkolenie studentów. Od tego czasu w II  
i III semestrze IV roku prowadzono ćwiczenia codziennie, oprócz 
sobót, przez 3 godziny od 8:00 do 11:00.

Dla V roku studiów wykłady z otorynolaryngologii przewidziano  
w I semestrze. Przeznaczono na nie 3 godziny tygodniowo i odby-
wały się one we wtorki od godz. 8:00 do 10:00, w piątki od 11:00 do 
12:00 (w latach 1928–1931), w czwartki od 9:00 do 11:00, w piątki od 
9:00 do 10:00 (w latach 1931–1936) i 2 godziny tygodniowo w piątki 
od 11:00 do 13:00 (w latach 1936–1939 roku). Ćwiczenia praktyczne 
w tym semestrze, jak i dla IV roku, trwały 1 godz. tygodniowo, a od 
1937 r. odbywały się codziennie, oprócz sobót, przez 3 godziny od 
godz. 8:00 do 11:00. Wykłady prowadził prof. F. Erbrich. Z powodu 
choroby profesora wykłady w semestrze I i III w roku akademickim 
1930–1931 prowadził H. Lewenfisz. 

Prowadzono też ćwiczenia i wykłady nieobowiązkowe: 

• w roku akademickim 1929–1930 była to nagła pomoc  
z zakresu laryngologii prowadzona przez H. Lewenfisza,

• w 1935–1936 – propedeutyka chorób uszu (H. Lewenfisz) 
oraz metody badania i diagnostyki chorób nosa, gardła  
i krtani (D. Zuberbier),

• w 1936–1937 – fizjologia i fizjologia patologiczna 
narządu przedsionkowego (H. Lewenfisz), metody 
badania i rozpoznawania chorób górnych odcinków dróg 
oddechowych i pokarmowych (D. Zuberbier); 

• w 1937–1938 – fizjologia i patologia narządu 
przedsionkowego (H. Lewenfisz), diagnostyka ogólna 
chorób gardła, nosa i krtani (D. Zuberbier); 

• w 1938–1939 – fizjologia i patologia narządu 
przedsionkowego (H. Lewenfisz), metody badania  
i rozpoznawania chorób nosa i zatok bocznych  
(D. Zuberbier). 

Poza wykładami na Wydziale Lekarskim prowadzone były wykłady 
w innych jednostkach: w Państwowym Instytucie Dentystycznym, 
późniejszej Akademii Stomatologicznej (prof. F. Erbrich), w War-
szawskiej Szkole Pielęgniarstwa, w Szkole Pielęgniarstwa Polskie-
go Czerwonego Krzyża, Instytucie Radowym (doc. D. Zuberbier). 

Nauczanie przebiegało w trudnych warunkach. Klinika nie posia-
dała oddzielnych pomieszczeń dla celów dydaktycznych i nauko-
wych. Wykłady odbywały się w Sali wykładowej I Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, oddalonej od Kliniki. Od momentu powstania 
Klinika mieściła się razem z Kliniką Oczną na parterze w IV pa-
wilonie wydzielonym z kompleksu budynków Szpitala św. Ducha 
przy ul. Elektoralnej 12.

Chorych, których demonstrowano na wykładach, nie zawsze moż-
na było przetransportować z powodu stanu ich zdrowia. Zdarza-
ło się, że pacjenci odmawiali udziału w wykładzie, argumentując 
to obawami przed przeziębieniem. Z powodu braku pomieszczeń 
ćwiczenia były prowadzone w zgiełku na sali przyjęć chorych. Po-
mimo niesprzyjających warunków cały personel Kliniki starał się 
utrzymać nauczanie na wysokim poziomie. Studenci mieli moż-
liwość dobrowolnego przychodzenia do Kliniki i praktycznego 
kształcenia się w godzinach pracy Kliniki, zarówno w przychodni,  

pacjentów z rozpoznanymi chorobami otorynolaryngologiczny-
mi z innych klinik, gdzie przebywali pacjenci z tymi schorzeniami.  
W trakcie wykładu, jak i na zajęciach praktycznych, prezentowa-
no małe zabiegi, takie jak: tamponadę nosa, nacięcie ropnia oko-
łomigdałkowego, usuwanie ciał obcych, tracheostomię, broncho-
ezofagoskopię oraz inne tego typu zabiegi.

Od 1 kwietnia 1922 r. zaczęto prowadzić codzienne dwugodzinne 
(od godz. 9:00 do 11:00) ćwiczenia dla grup, do których należało 
po 6 osób. Każda z nich początkowo ćwiczyła badania otoryno-
laryngologiczne na sobie, dopiero potem na pacjentach. Uczono 
się nie tylko badania, ale rozpoznawania i leczenia chorób otory-
nolaryngologicznych. Studentów uczono wykonywania najprost-
szych i najpotrzebniejszych zabiegów, takich jak: przedmuchiwa-
nie ucha sposobem Politzera, przemywanie nosa, ucha, gardła, 
wstrzykiwanie do krtani, tamponady nosa i innych. Poza tym stu-
dent otrzymywał stałego pacjenta, któremu zakładał i prowadził 
historię choroby [11–22]. O ile zajęcia praktyczne były prowadzone 
również przez asystentów, to wykłady wygłaszał wyłącznie prof.  
F. Erbrich. Po habilitacji w 1934 r. D. Zuberbiera oraz w 1935 r.  
Henryka Lewenfisza część wykładów zaczęli prowadzić doktorzy, 
którzy w tym okresie uzyskali habilitację.

16 marca 1928 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Mi-
nistra Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej [23]. Studia na-
dal miały trwać 5 lat i jeden kwartał, tj. 16 semestrów. Został też 
zachowany podział roku akademickiego na 3 semestry (I semestr  
– 1.10–15.12, II semestr – 8.01–20.03, III semestr – 20.04–30.06), 
co razem stanowiło 30 tygodni. I rok studiów obejmował seme-
stry – I, II, III; II rok studiów – IV, V, VI; wyższe lata – VII–XVI. 
Na zajęcia w klinikach oto-rino-laryngologicznych (pisownia ory-
ginalna) przewidziano 70 godzin wykładów oraz 30 godzin zajęć 
praktycznych.

Wszystkie wymienione w rozporządzeniu wykłady i ćwiczenia 
były obowiązkowe. Rozporządzenie dopuszczało również prowa-
dzenie wykładów i ćwiczeń nieobowiązkowych. Rada Wydziało-
wa ustalała, które z tych ćwiczeń i wykładów nieobowiązkowych 
są zalecane. Było 7 grup egzaminów. Otorynolaryngologia nale-
żała do grupy VI wraz z: chirurgią, okulistyką, położnictwem i gi-
nekologią. Wszystkie egzaminy z powyższej grupy należało zdać  
w przeciągu 2 tygodni. 

Zgodnie z rozporządzeniem, nastąpiły również zmiany w pro-
wadzeniu wykładów i zajęć ze studentami w Klinice. Od 1 wrze-
śnia 1928 r. wykłady dla IV roku były prowadzone w II semestrze 
przez 2 godziny tygodniowo. Odbywały się: we wtorki i czwart-
ki od godz. 12:00 do 13:00 (w latach 1924–1935), w czwartki od 
12:30 do 14:30 (w latach 1935–1937), w czwartki od 11:00 do 13:00  
(w latach 1937–1939) oraz w III semestrze przez 2 godziny tygodniowo:  
w środy i piątki od godz. 11.00 do 12.00 (w latach 1928–1929),  
w środy od 9:00 do 10:00, w piątki od 11:00 do 12:00 (w latach 1929 
–1930), w soboty od 10:30 do 12:30 (w latach 1930–1937). Póź-
niej 3 godziny tygodniowo: w poniedziałki od godz. 17:00 do 18:00  
i środy od 11:00 do 13:00 (w latach 1937–1937). Ćwiczenia były pro-
wadzone w II i III semestrze 1 godzinę tygodniowo w poszczegól-
nych grupach, natomiast od 1935 do 1937 r. tylko w III semestrze, 
1 godzinę w sobotę od godz. 12:30 do 13:30. Od 1937 r. zaczęto 
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jak i w oddziale chorych. Z biblioteki, mieszczącej się w pokoju 
profesora, mogli korzystać lekarze i studenci. Czasopisma udo-
stępniano na miejscu, a książki pod kontrolą wypożyczano do 
domu. Studenci nie tylko mieli możliwość wypożyczania czasopism  
i książek, ale mogli także korzystać z preparatów anatomicznych 
w muzeum, których liczebność wzrastała z każdym rokiem – od 
47 w 1929 r. do 75 w 1938 r. Do celów wykładowych klinika mia-
ła w zasobach aparat projekcyjny używany do demonstrowania 
przezroczy, rysunków, preparatów mikroskopowych i obrazów. 
Dla ilustracji wykładów i zajęć praktycznych klinika posiadała po-
kaźny zbiór: tablic, przezroczy, składanych modeli oraz fantomów 
(Ryc. 2.). Pomoce naukowe nieustannie uzupełniano, powięk-
szając zbiór z 115 w 1929 r. do 240 w 1938 r. Były one nabywane  
w kraju i zagranicą. 

Początkowo studenci korzystali ze starszych podręczników i ksią-
żek autorów polskich – Taczanowskiego, Jurasza, Pieniążka, Sę-
dziaka, Żebrowskiego oraz zagranicznych w języku niemieckim 
lub francuskim – Denkera, Brüningsa, Körnera i innych. Adep-
ci medycyny mogli też korzystać z lektur prof. F. Erbricha. Jedna  
z nich pt. „Metody badania krtani, tchawicy i oskrzeli” ukazała się  
w 1919 r., druga pt. „Metody badania narządu oddechowego”, któ-
rej był współautorem, w 1920 r. Na podstawie wykładów prof.  
F. Elbricha i dzięki staraniom Koła Medyków w 1927 r. została wyda-
na książka „Patologia dróg oddechowych górnych i uszu” (Ryc. 3.). 

Nie było polskiego podręcznika z otorynolaryngologii obejmu-
jącego całość przedmiotu. Studenci czerpali wiedzę z wykładów 
oraz podręczników w języku niemieckim lub francuskim – Den-
kera, Brüningsa, Körnera i innych. Dopiero w latach 1926–1933 
został wydany 4-częściowy podręcznik w języku ojczystym autor-
stwa prof. Jana Szmurły z kliniki wileńskiej: „Choroby nosa i jamy 
nosogardłowej” (1926), „Choroby jamy ustnej, gardła i przełyku” 
(1930), „Choroby krtani i tchawicy” (1931), „Choroby ucha” (1933),  

który wielu pokoleniom służył do nauki otorynolaryngologii. Klini-
ka posiadała również czasopisma: „Zeitschrift für Ohrenheilkunde”, 
„Archiv für Ohrenheilkunde”, „Revue de Laryngologie”, „Laryngosco-
pe” i wiele innych. Większość z nich, dzięki odwadze pracowników 
podczas II wojny światowej, udało się wynieść z płonącego szpitala. 
Znajdują się one obecnie w bibliotece Kliniki (Ryc. 4.). 

W różnych latach na wykłady uczęszczało od 120 do 210 studentów. 
Frekwencja wynosiła od 75% do 100%.

Egzaminy medyczne z poszczególnych dziedzin były bardzo trud-
ne. Poszczególnych grup przedmiotów nie zdawało od 15% do 29% 
studentów. W roku akademickim 1936/1937 ocenę niedostateczną 
otrzymał niemal co czwarty podchodzący do egzaminu [24]. 

Zgodnie z rozporządzeniem z 1928 r., z otorynolaryngologii zdawa-
no już egzamin, a nie – jak do tej pory – kolokwium. Zdawalność 
egzaminów została przedstawiona w tabeli poniżej. Należy sądzić, 
że wymagania były wysokie: od 1931 do 1937 r. celująco zdały tylko 
2 osoby, przeważały natomiast oceny dostateczne [25–38].

Pierwszymi etatowymi pracownikami Kliniki byli: F. Erbrich, Sta-
nisław Tuz, Jerzy Rogoziński. Z czasem do zespołu Kliniki dołą-
czali inni pracownicy, którzy jako nauczyciele akademiccy pra-
cowali w różnych latach. Do grona nauczycielskiego, jak wynika  
z opracowań „Skład Uniwersytetu i Spis Wykładów Uniwersytetu 
Warszawskiego”, należeli [11–22, 25–38]: 

• Prof. Erbrich Feliks Antoni (16.12.1874–8.11.1938)  
– Kierownik Kliniki w latach 1921–1938,

• Abramowicz Ludwik (14.01.1897–1942 lub 1943)  
w latach 1924–1939,

• Godlewski Jan Marcin (2.02.1897–13.06.1960)  
w latach 1926–1930,

Ryc. 2. Przedwojenny model krtani (własność autora). Ryc. 3. Książka prof. F. Erbricha (własność autora). Ryc. 4. Zbiór starodruków w bibliotece Kliniki.
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• Szymański Jan Duklan (14.07.1903–23.02.1984)  
w latach 1934–1939,

• Tuz Stanisław Jan (21.10.1879–[?]) w latach 1921–1928,
• Zuberbier Dionizy Jakób (5.10.1900–04.1940[?]) w latach 

1925–1939, Kierownik Kliniki – 11.1938–08.1939. 

II wojna światowa przerwała rozwój polskiej otolaryngologii. Jej 
odrodzenie nastąpiło po wojnie, a dorobek naukowy oraz doświad-
czenie pedagogiczne i organizacyjne warszawskich otolaryngo-
logów pracujących w II Rzeczypospolitej było fundamentem, na 
którym powstała współczesna otolaryngologia.  

• Grocholski Bronisław (30.08.1869–28.05.1934) w latach 
1922–1928,

• Lewenfisz-Wojnarowki Henryk (31.01.1894–27.09.1956)  
w latach 1922–1939,

• Mitrynowicz (Mitrinovic) Modrzejewska Aleksandra 
Salomea p.v. Stępowska Salomea (1.04.1898–5.06.1975)  
w latach 1934–1939,

• Rogoziński Jerzy Stanisław (22.06.1884–04.1940[?])  
w latach 1921–1939,

• Srebrny Jan (15.06.1900–2.03.1980) w latach  
1931–1939,

Tab. I.  Egzaminy z otorynolaryngologii w poszczególnych latach akademickich.

Lata niedostateczny dostateczny dobry celujący razem

1931/32 7 83 36 - 126

1932/33 13 138 22 - 173

1933/34 37 165 20 - 222

1935/36 25 136 26 2 189

1936/37 13 148 22 - 183
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