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Wydziału Teologii UŚ, Vice-Prezydent m. Katowic p. Walde-
mar Bojarun, Vice-Przewodniczący Naczelnej Izby Lekarskiej 
dr Jacek Kozakiewicz, Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. 
n. med. Tomasza Szczepański oraz prof. Jerzy Wojnar ‒ Pro-
dziekan ds. Studenckich Śląskiego Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach. Arcybiskup Wiktor Skworc, vice-Prezydent 
miasta Katowice Waldemar Bojarun oraz Prorektor ds. nauki 
SUM prof. Tomasz Szczepański wygłosili okolicznościowe 
przemówienia. Odczytano list od Wojewody Śląskiego Jaro-
sława Wieczorka.

Podczas otwarcia Zjazdu zgodnie z tradycją wręczono tytuły 
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngo-
logów – Chirurgów Głowy i Szyi. W bieżącym roku otrzymali 
je: prof. Elżbieta Hassman-Poznańska, prof. Christoph Vincent 
z Uniwersytetu w Lille, prof. Jurek Olszewski oraz prof. Kazi-
mierz Niemczyk. Następnie wręczono Nagrodę im. Prof. Jana 
Miodońskiego. W bieżącej kadencji nagrodę tę otrzymała dr 
Agnieszka Piotrowska-Seweryn. Przewodnicząca ZG PTORL 
prof. Ewa Jaworowska wręczyła również pamiątkowy dyplom 
p. dr. med. Michałowi Karlikowi za wieloletnie prowadzenie 
strony internetowej PTORL. Przewodniczący Komitetu Orga-
nizacyjnego Zjazdu podziękował dotychczasowej Przewodni-
czącej Zarządu Głównego PTORL prof. Ewie Jaworowskiej za 
2-letnią pracę na tym stanowisku.

Wykład Inauguracyjny wygłosił prof. nauk humanistycznych, 
językoznawca, członek i wiceprzewodniczący Rady Języka Pol-
skiego specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki 

W dniach 5–8 września 2018 r. w Katowicach odbył się XLVIII 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirur-
gów Głowy i Szyi. Zjazd został zorganizowany przez Katedrę 
i Klinikę Laryngologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach oraz Polskie Towarzy-
stwo Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Klini-
ka Laryngologii w Katowicach na przestrzeni 67 Iat swojego 
istnienia dwukrotnie organizowała już krajowy Zjazd PTORL: 
w roku 1968 Klinika zorganizowała XXVII Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Otolaryngologów, a kolejny krajowy XXXVIII 
Zjazd PTORL odbył się w Katowicach dokładnie 30 lat póź-
niej ‒ w 1998 r. W bieżącym roku, po kolejnych 20 latach, po-
nownie nasza Klinika zorganizowała krajowy Zjazd PTORL. 
Na ten zjazd zarejestrowało się 894 uczestników, zgłoszono 
335 referatów i 74 plakaty.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem XLVIII Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 
odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Podczas ze-
brania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wy-
brano nowy Zarząd Główny PTORL na kadencję 2018–2020. 
Sprawozdanie z przebiegu walnego zebrania PTORL znajduje 
się na stronie internetowej naszego Towarzystwa.

Uroczystość otwarcia Zjazdu odbyła się w gmachu Narodowej 
Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach. Otwarcie zaszczy-
cili swoją obecnością Jego Ekscelencja Arcybiskup, Metropo-
lita Katowicki ksiądz doktor Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz 
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Jerzy Bralczyk. Otwarcie Zjazdu uświetnił koncert Narodo-
wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uczestnicy wy-
słuchali koncertu fortepianowego e-moll Fryderyka Chopina 
oraz koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Orkiestrę 
poprowadził wybitny dyrygent, dyrektor artystyczny NOSPR 
– Alexander Liebreich. 

W Zjeździe wzięło udział wielu gości zagranicznych – wybit-
nych przedstawicieli światowej laryngologii, współczesne „iko-
ny światowej laryngologii”. Wygłosili oni wykłady na zaprosze-
nie Komitetu Naukowego oraz prowadzili warsztaty chirurgii 
zatok przynosowych i chirurgii endoskopowej ucha. Byli to 
m.in.: prof. Eugene B. Kern (Rochester), prof. Thomas Lenarz 
(Hanover), prof. Heinz Stammberger (Graz), prof. Karl Hör-
mann (Mannheim), prof. Christoph Vincent (Lille) oraz wielu 
innych profesorów zagranicznych, którzy wygłosili wykłady na 
zaproszenie: prof. Eugenijus Lesiniskas (Wilno), prof. Patrick 
Boyle (Hanover), prof. Oliver Kaschke (Berlin), prof. Mario Fer-
nandez (Barcelona), prof. Aleh Khorow i prof. Ivan Aleschyk 
(Grodno) oraz prof. Fedir Yuroczko (Lwów).

Obrady Zjazdu odbywały się w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach. Tematyka zjazdu obejmowa-
ła wszystkie aktualne problemy naszej specjalności. Były to: 
„Otologia, otochirurgia i otoneurologia – stan obecny i wy-
zwania na przyszłość”, „Operacje endoskopowe w laryngolo-
gii”, „Audiologia i foniatria”, „Fonochirurgia”, „Schorzenia gru-
czołów ślinowych – diagnostyka i leczenie”, „Niespecyficzne 
procesy zapalne regionu głowy i szyi”, „Nauki podstawowe w 
otorynolaryngologii”, „Schorzenia interdyscyplinarne z po-
granicza laryngologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii 
szczękowo – twarzowej, radiologii inwazyjnej i chorób we-
wnętrznych” oraz „Varia”. Organizatorzy starali się zapewnić 
wysoki poziom merytoryczny obrad. Zapewniły go wykłady 
na zaproszenie Komitetu Naukowego, które wygłosili najwy-
bitniejsi laryngolodzy z zagranicy i Polski, sesje panelowe, 
warsztaty chirurgii zatok przynosowych i ucha środkowego, 
drenażu ucha środkowego, zastosowania implantów zakotwi-
czonych w kości skroniowej, wszczepiania protez głosowych 
na fantomach, tracheotomii u dzieci oraz znakomite referaty 
uczestników. Szczególnie należy podkreślić sesje panelowe 
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współczesnej polskiej szkoły rynologicznej i rynochirurgicznej 
i pioniera nowoczesnej chirurgii endoskopowej zatok przyno-
sowych prof. Antoniego Krzeskiego oraz wybitnego specjalisty 
z zakresu onkologii laryngologicznej prof. Jana Pilcha. Benefis 
prof. Antoniego Krzeskiego prowadzili prof. Stanisław Bień oraz 
dr med. Zbigniew Świerczyński. Prof. Antoni Krzeski wygłosił 
następnie wykład jubileuszowy pt.: „O obrotach sfer jamistych, 
czyli o katowaniu małżowiny nosowej dolnej”, a następnie wy-
kład dedykowany przyjaciołom Ślązakom: „Grupa Janowska, 
czyli o fenomenie śląskich malarzy nieprofesjonalnych”. 

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że katowicki XXXVIII Zjazd 
PTORL pozostanie w pamięci uczestników zarówno z powo-
du wysokiego poziomu merytorycznego obrad, jak i miłych 
spotkań koleżeńskich. 

o ogromnej wartości dydaktycznej, które zgromadziły kom-
plety słuchaczy.

Organizatorzy uczcili pamięć zmarłych w kadencji 2016-2018 
profesorów laryngologii organizując specjalną sesję poświęconą 
ich pamięci: przedstawiono życiorysy i dorobek naukowy na-
stępujących zmarłych profesorów: prof. Tatiany Gierek, prof. 
Grzegorza Janczewskiego, prof. Eugeniusza Olszewskiego, 
prof. Adama Miodońskiego, prof. Zalewskiego, prof. Edwar-
da Zawiszy i prof. Jana Pietruskiego. Chcielibyśmy, aby zwy-
czaj upamiętnienia zmarłych profesorów stał się nową trady-
cją zjazdów krajowych.

Kolejną innowacją wprowadzoną przez organizatorów zjaz-
du były benefisy wybitnych profesorów laryngologii: twórcy 
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