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wspomnieƒ, refleksji, zadumy. To tak˝e czas
analiz. Ale czas, to wg Fryderyka Chopina
najlepsza równie˝ cezura, pozwalajàca spojrzeç na dokonania z pewnego dystansu,
na obiektywniejszà ocen´ cz∏owieka i jego
czynów.
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Nie wiem, czy prof. Krzeski czytywa∏ pe∏ne
uroku, dziewi´tnastowieczne powieÊci Marie
von Ebner-Eschenbach, i nie wiem, czy zna jej
maksym´: „Pami´taj, co masz do zrobienia,
i zapomnij, czego ju˝ dokona∏eÊ”. Znam
dobrze prof. Krzeskiego i wierz´, ˝e na pewno
zastosuje si´ do niej.
G∏os historyków medycyny by∏ zawsze
s∏abo s∏yszalny. Zatem, skoro „jestem
przy g∏osie”, apeluj´ do P.T. Czytelników
– uÊwietniajcie na ∏amach Waszego „Magazynu” wszelakie jubileusze. Ponawiam apel
zamieszczony w 61 numerze tego periodyku,
na który notabene nikt nie odpowiedzia∏.

prof zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
LIST OTWARTY DO P.T. CZ¸ONKÓW NASZEGO TOWARZYSTWA
Szanowna Kole˝anko, Szanowny Kolego,
Spójrz za Siebie! Spójrz wokó∏ Siebie! Twoje ˝ycie zwiàzane jest (lub by∏o) z otorynolaryngologià. W znanych
klinikach lub szpitalnych oddzia∏ach, których dzia∏alnoÊç analizowana jest na ∏amach lekarskich czasopism,
tak˝e tych z wysokim IF, ale równie˝ i w ma∏ych ambulatoriach niewielkich miasteczek. To przecie˝ my wszyscy
tworzymy histori´ naszej lekarskiej dyscypliny.
Obcià˝eni niejednokrotnie nadmiarem pracy, zapominamy cz´sto o swoich korzeniach, o swoich poprzednikach. Starajmy si´ jednak ocaliç od zupe∏nego zapomnienia to, co ocaliç jeszcze mo˝na. Piszmy histori´ polskiej
otorynolaryngologii!
Pami´tajmy o tym, ˝e je˝eli nasze pokolenie tego nie uczyni, byç mo˝e nie wykona tego ju˝ nikt. Opierajmy
si´ na materia∏ach êród∏owych, które zalegajà jeszcze ró˝norakie archiwa, które w toku „s∏usznych przemian”
mogà ulec likwidacji. Wykorzystajmy relacje osób jeszcze ˝yjàcych, które zazwyczaj sà cennym wiarygodnym
uzupe∏nieniem. Pami´tajmy o koniecznym dystansie czasowym, dystansie pozwalajàcym uwolniç si´ od pewnego nieobiektywizmu i nadmiernej „czo∏obitnoÊci”, cech tak cz´sto obserwowanych szczególnie we wspomnieniach poÊmiertnych, a wi´c w artyku∏ach pisanych w∏aÊnie bez owego czasowego dystansu.
Historia medycyny, a wi´c i historia otorynolaryngologii jest procesem twórczym. Ty tak˝e mo˝esz do tego
aktu si´ przyczyniç. Opisz histori´ Twojej Kliniki, Twojego Oddzia∏u, Twojego Ambulatorium. Wspomnij dokonania Twojego Nauczyciela, Kolegi, napisz o Sobie. Pami´ç jest ulotna, a czas ucieka. Nie zapominajmy, co kiedyÊ
mawia∏ Aleksander hr. Fredro: „Cudze rzeczy wiedzieç ciekawoÊç jest, a swoje potrzeba!” Nie obawiaj si´,
˝e w Twoim wspomnieniu mogà si´ znaleêç jakieÊ faktograficzne niedostatki czy luki. Nie martw si´ tym.
Pami´taj, co mawia∏ kiedyÊ jeden z naszych najwybitniejszych historyków Joachim Lelewel: „Pisaç, co mo˝na,
a nie frasowaç si´, ˝e tu i ówdzie czegoÊ brak. Przyjdzie drugi i trzeci – i dope∏nià. Tak si´ tworzy∏y i dziÊ
jeszcze tworzà wszystkie historje”.
Owe doniesienia najlepiej uzupe∏nij materia∏em ilustracyjnym (zdj´ciami wszelkiego rodzaju, dokumentami
etc.). Forma doniesienia mo˝e byç dowolna. Materia∏y te najlepiej przeÊlij na podany ni˝ej adres mailowy lub
pocztowy z adnotacjà, ˝e wyra˝asz zgod´ na ich póêniejsze naukowe wykorzystanie, po którym mogà zostaç
zwrócone Nadawcy.
Mogà one po opracowaniu naukowym zostaç opublikowane w otorynolaryngologicznych czasopismach:
„Magazynie Otorynolaryngologicznym”, „Otorynolaryngologii. Przeglàdzie Klinicznym”, „Polskim Przeglàdzie
Otolaryngologicznym” lub w „Materia∏ach Naukowych Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi”, kwartalniku, ukazujàcym si´ od roku 1986, dost´pnym w Bibliotece
Narodowej oraz G∏ównej Bibliotece Lekarskiej, wydawanym w∏asnym sumptem przez ni˝ej podpisanych.
Na materia∏y czekajà równie˝ takie czasopisma historycznomedyczne, jak np. „Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny” czy „Acta Medicorum Polonorum”.
Materia∏y przekazane zostanà w terminie póêniejszym do Dzia∏u Starej Ksià˝ki Medycznej (dawniej Zbiorów
Specjalnych) G∏ównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.
Spróbuj! Przekonasz si´, ˝e racj´ mia∏ Jan Parandowski, który pisa∏, ˝e „nic tak nie orzeêwia, nie dodaje
animuszu, jak kàpiel w czasie”.
Z wyrazami szacunku
Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy Sekcji: prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
Sekretarz Sekcji: dr med. Zbigniew Szlenk

PS RównoczeÊnie za∏àczamy apel do Wszystkich P.T. Lekarzy zwiàzanych z Klinikà Otolaryngologicznà
w Warszawie, która w styczniu 2021 r. obchodziç b´dzie swój stuletni jubileusz. Uczcij to Êwi´to, nadsy∏ajàc
opis Twojego z Nià zwiàzku.
Wroc∏aw, jesieƒ 2018 r.
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prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

Foto: Maciej Kaniuk

Magia cyfr jest nieub∏agana. Ale sama magia nie wystarczy, potrzebny jest jeszcze grajàcy
w duszy tzw. jubileuszowy zew – ochota Êwi´towania. Idea jubileuszu zawiera w sobie w∏aÊnie
te tajemnicze wezwania – wol´ nadania blasku
czemuÊ wa˝nemu, obok czego nie mo˝na przejÊç
oboj´tnie. Jubileusze to czas wspomnieƒ i analiz. Czas zwykle gra na naszà niekorzyÊç: jedne
wydarzenia zaciera, inne zniekszta∏ca. Dlatego
kiedy analizujemy, powinniÊmy spoglàdaç na dokonania z pewnego dystansu, otrzymujàc obiektywniejszà ocen´ cz∏owieka i jego czynów.
Czas na podsumowanie osiàgni´ç Jubilata
– któremu poÊwi´cony jest ten numer „Magazynu
Otorynolaryngologicznego” – profesora zw.
dr hab. n. med. Antoniego Krzeskiego, obchodzàcego w tym roku czterdziestolecie dokonaƒ
zawodowych i naukowych.

(Mag. ORL, 2018, 68, XVII, 109–118)

▲

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy: prof. Andrzej Kierzek

Prof. Antoni Krzeski jest absolwentem
Oddzia∏u Stomatologii I Wydzia∏u Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie (1969–1974).
W 1974 r. rozpoczà∏ studia na I Wydziale Lekarskim AM w Warszawie, uzyskujàc dyplom lekarza w 1977 r. Podczas studiów na drugim kierunku, w latach 1974–1975, prowadzi∏ wyk∏ady
i çwiczenia ze studentami w Zak∏adzie Propedeutyki Stomatologicznej Akademii Medycznej
w Warszawie. BezpoÊrednio po studiach
(1977–1978) odby∏ sta˝ podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie.
Od 1978 r. pracuje w Akademii Medycznej
www.magazynorl.pl
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w Warszawie, w Katedrze i Klinice Otolaryngologii I Wydzia∏u Lekarskiego (1978–2011)
na stanowisku asystenta (w latach 1978–1983),
starszego asystenta (1983–1986), nast´pnie adiunkta (1986–2001) i profesora nadzwyczajnego
(2001–2016). W latach 2003–2006 sprawowa∏
funkcj´ konsultanta wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego ds. laryngologii. W latach 2002–2003 pe∏ni∏ obowiàzki kierownika
Kliniki Otolaryngologii I Wydzia∏u Lekarskiego.
W 2011 r. objà∏ stanowisko kierownika Kliniki
Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; t´ funkcj´ pe∏ni do chwili obecnej.
W 1984 r. uzyska∏ stopieƒ doktora nauk
medycznych na podstawie pracy Odlegle wyniki
leczenia operacyjnego przewlek∏ego zapalenia
ucha Êrodkowego, a w 1995 r. stopieƒ doktora
habilitowanego nauk medycznych za rozpraw´
Rola kompleksu ujÊciowo-przewodowego w patomechanizmie przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych. Profesorem nadzwyczajnym
Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej
w Warszawie zosta∏ w marcu 2001 r., a zwyczajnym w kwietniu 2016 r. Tytu∏ naukowy profesora
otrzyma∏ z ràk prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego w 2001 r.

Szerokie sà zwiàzki prof. Krzeskiego z rynologià Êwiatowà. Zaczà∏ w 1986 r. od kontaktu z prof.
Aleksandrem Coyasem z Aten w czasie obrad
XI Kongresu Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego. W latach osiemdziesiàtych i dziewi´ç-

Dr Antoni Krzeski
z dr hab. med. Teresà
Goêdzik-èo∏nierkiewicz
– kierownikiem specjalizacji,
promotorem pracy doktorskiej,
mentorem
– 1980 rok
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Davida Kennedy’ego w Filadelfii, Petera Clementa
w Brukseli. Nale˝a∏ do zespo∏u rynologicznego
warszawskiej Kliniki, który wyp∏ywa∏ na szerokie
mi´dzynarodowe szlaki. Szczególnà rol´ odegra∏a
wspó∏praca z zespo∏em Kliniki Otorynolaryngo-

▲

dziesiàtych odby∏ wiele logicznie zaplanowanych
rynologicznych szkoleƒ w renomowanych oÊrodkach w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pó∏nocnej, m.in. u profesorów Gerharda Rettingera w Erlangen, Heinza Stammbergera w Grazu,

Doc. Gerhard Rettinger (Niemcy)
i dr Antoni Krzeski
– 1988 rok

www.magazynorl.pl
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logii Mayo Clinic w Rochester w stanie Minnesota
(USA), jednym z najbardziej opiniotwórczych
oÊrodków medycznych w Êwiecie. By∏o to mo˝liwe
m.in. dzi´ki przyjaêni z prof. Eugene’em B. Kernem,
fanatykiem nauczania rynologii i rynochirurgii.
Naukowcy z Mayo Clinic uczestniczyli w polsko-amerykaƒskim kursie szkoleniowym w Warszawie w 1994 r. poÊwi´conym chirurgii nosa i zatok
przynosowych. W póêniejszych latach w celach
szkoleniowych przyje˝d˝ali na warszawskie spotkania naukowo-szkoleniowe m.in. profesorowie
Valerie J. Lund z Londynu, Heinz Stammberger
i Josef Kainz z Grazu, Eugene B. Kern i Thomas
McDonald z Rochester. W 2007 r. prof. Krzeski
wraz z doktorami: I. Gromek, N.P. Górskim oraz
A. Tuszyƒskà zosta∏ zaproszony do przedstawienia
swojego dorobku naukowego podczas niezwykle
presti˝owego „19th Biennial Rhinofest 2007
– Comprehensive Course in Rhinology and
Rhinoplasty” organizowanego przez Mayo Clinic.
Prof. Krzeski nawiàza∏ tak˝e wspó∏prac´ z European Academy Facial Plastic Surgery, rozpoczynajàc w tej dziedzinie nowy etap w dziejach polskiej
otorynolaryngologii1.
Wielop∏aszczyznowe sà osiàgni´cia naukowe,
dydaktyczne i organizacyjne Jubilata. Dorobek
naukowy prof. Antoniego Krzeskiego obejmuje
∏àcznie 171 pozycji. Jest on autorem i wspó∏autorem 46 prac oryginalnych (26 po uzyskaniu

tytu∏u profesora) w renomowanych czasopismach, z czego 15 to pozycje angloj´zyczne.
Sumaryczny wspó∏czynnik oddzia∏ywania IF
wynosi 38,9, punktacja MNiSW/KBN – 1083,5.
¸àczna liczba cytowaƒ ponad 200, wskaênik

Od lewej:
dr med. Antoni Krzeski,
prof. Eugen B. Kern (USA),
prof. Grzegorz Janczewski
i prof. Thomas McDonald (USA)
– 1994 rok
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po rozleg∏ych operacjach onkologicznych pod warunkiem zastosowania w∏aÊciwej metody rekonstrukcji.
Zastosowanie przeszczepów naczyniowych
u chorych z guzami naciekajàcymi g∏ówne pnie
naczyniowe. Wdra˝a∏ nowe metody leczenia
(przeszczepy naczyniowe) w przypadkach zaawansowanych zmian nowotworowych w obr´bie g∏owy i szyi, uwa˝anych za nieoperacyjne,
umo˝liwiajàc rozszerzenie wskazaƒ do leczenia
operacyjnego tych przypadków.
Zapalenie ucha zewn´trznego. Opracowa∏
metody post´powania diagnostycznego i leczniczego w przypadkach zapalenia ucha zewn´trznego o nietypowym przebiegu. Wykaza∏ koniecznoÊç przeprowadzania badaƒ bakteriologicznych
i mykologicznych w zapaleniach ucha zewn´trznego, które nie reagujà na typowe leczenie.
Obiektywna ocena przep∏ywu powietrza
przez nos. Zastosowa∏ rynomanometri´ w praktyce klinicznej, tj. obiektywnà metod´ oceny
przep∏ywu powietrza przez nos, umo˝liwiajàc
bardziej precyzyjnà diagnostyk´ patologii wyst´pujàcych w jamach nosa, jak równie˝ lepszà
ocen´ stosowanych metod leczenia.
Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych.
Przeprowadza∏ kompetentnà diagnostyk´ i post´powanie terapeutyczne przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych, ze szczególnym zwróceniem

▲

Hirscha wg bazy Scopus – 5. Bogate sà równie˝
Jego osiàgni´cia edytorskie. Jest autorem 9 publikacji ksià˝kowych oraz wielu rozdzia∏ów
w podr´cznikach dla lekarzy i studentów (patrz
przypis 3). Otrzyma∏ dwa naukowe granty:
na projekt badawczy KBN nr 0802/S4/93/05
CzynnoÊciowa chirurgia endoskopowa zatok
przynosowych – wdro˝enie metody, ocena wyników morfologicznych, morfologicznych czynnoÊciowych, zakoƒczony w 1998 r., oraz na projekt
badawczy KBN nr 0660/P05/2004/27 Zapalenie
tkanki kostnej w przebiegu przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych, zakoƒczony w 2008 r.
G∏ówne kierunki dzia∏alnoÊci naukowej prof.
Antoniego Krzeskiego i Jego Zespo∏u obejmowa∏y nast´pujàce zagadnienia:
Przewlek∏e zapalenie ucha Êrodkowego.
Opracowa∏ czynniki ryzyka zwiàzane z leczeniem operacyjnym przewlek∏ego zapalenia ucha
Êrodkowego, dzi´ki czemu wybór w∏aÊciwych
kryteriów kwalifikacyjnych do przeprowadzenia
leczenia operacyjnego tej patologii umo˝liwia
uzyskiwanie lepszych wyników pooperacyjnych.
Rekonstrukcja ubytków tkanek g∏owy i szyi.
Przeprowadzajàc ocen´ metod rekonstrukcji ubytków tkanek g∏owy i szyi po rozleg∏ych operacjach
onkologicznych z zastosowaniem uszypu∏owanych
p∏atów skórno-mi´Êniowych, wykaza∏ mo˝liwoÊç
skrócenia czasu leczenia i rehabilitacji chorych

Dr hab. Antoni Krzeski
i prof. Egbert B. Huizing (Holandia)
– 1999 rok

www.magazynorl.pl
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uwagi na nietypowe postacie tej choroby, determinujàcà uzyskiwane wyniki leczenia. Wykaza∏
równie˝ celowoÊç leczenia operacyjnego we
wczesnym okresie choroby.
Chirurgia endoskopowa zatok przynosowych.
Wykaza∏ celowoÊç, skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo
stosowania technik endoskopowych w leczeniu
chirurgicznym przewlek∏ych stanów zapalnych
zatok przynosowych.
Diagnostyka radiologiczna przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych. Opracowa∏ i upowszechni∏ tomografi´ komputerowà zatok przynosowych jako metod´ z wyboru w diagnostyce
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych.
Wdro˝y∏ do codziennej praktyki klinicznej tomografi´ komputerowà zatok przynosowych jako
metod´ diagnostycznà PZZP zwi´kszajàcà
skutecznoÊç diagnostycznà i terapeutycznà.
Mukowiscydoza. Opracowa∏ schemat post´powania diagnostycznego i terapeutycznego
patologii jam nosa i zatok przynosowych u chorych z mukowiscydozà, dzi´ki któremu mo˝liwe
jest skrócenie czasu post´powania diagnostycznego oraz poprawienie wyników stosowanych
metod leczenia.
Ponadto bra∏ udzia∏ w badaniach dotyczàcych
zaburzeƒ oddychania podczas snu, w których oceniano wp∏yw zaburzeƒ oddychania podczas snu
na skutecznoÊç leczenia operacyjnego i jego

odleg∏ych skutków. Przeprowadzone badania
s∏u˝y∏y ocenie toru oddechowego i preferencji
oddychania przez nos lub usta u chorych w kontekÊcie diagnostyki oko∏ooperacyjnej pacjentów
z tymi zaburzeniami.
Uczestniczy∏ w badaniach oceniajàcych ekspresj´ receptorów w zmianach naczyniowych ze
szczególnym uwzgl´dnieniem naczyniakow∏ókniaka m∏odzieƒczego. Na podstawie tych badaƒ
wykazano mo˝liwoÊç zastosowania analogów
somatostatyny w diagnostyce i terapii pacjentów
z naczyniakow∏ókniakiem.
Znaczne sà Jego osiàgni´cia dydaktyczne,
szczególnie w szkoleniu lekarzy, w prowadzeniu
egzaminów specjalizacyjnych, organizowaniu
i prowadzeniu krajowych doskonalàcych kursów
z rynologii. Kierowa∏ specjalizacjà z zakresu otolaryngologii 6 lekarzy. By∏ promotorem 8 przewodów doktorskich, z tego 4 wyró˝nionych:
– lek. Dorota Kapiszewska-Dzedzej: Rynologiczne aspekty mukowiscydozy (2000 r.,
wyró˝nienie Rady Naukowej I Wydzia∏u
Lekarskiego AM w Warszawie),
– lek. Ewa Tomaszewska: ZmiennoÊç budowy
anatomicznej bocznej Êciany jamy nosa
u chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok
przynosowych (2000 r.),
– lek. Anna Galewicz-Zieliƒska: Ocena wyni-

Prezydent RP
Aleksander KwaÊniewski
wr´cza dr. hab. Antoniemu
Krzeskiemu tytu∏ naukowy
Profesora
– 2001 rok
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Aktualnie jest promotorem kolejnych 5 rozpraw doktorskich. Ich tematyka jest ró˝norodna,
dotyczy m.in. oceny wybranych markerów nowotworowych komórek macierzystych oraz angiogenezy w mi´sakach prà˝kowanokomórkowych
u dzieci, oceny wyst´powania receptorów somatostatynowych w naczyniakow∏ókniaku m∏odzieƒczym. By∏ opiekunem trzech przewodów
habilitacyjnych. Âwiadczy to o dba∏oÊci profesora o rozwój naukowej kadry. By∏ recenzentem
1 habilitacji oraz 5 doktoratów.
Prowadzi∏ szkolenie Êredniego personelu
medycznego w prowadzonym przez siebie Oddziale Otorynolaryngologii, przedstawia referaty
szkoleniowe na posiedzeniach regionalnych
i krajowych Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów oraz innych towarzystw naukowych.
Osiàgni´cia organizacyjne sà niezwykle mocnà stronà Jubilata. Prof. A. Krzeski w latach
2003–2006 by∏ konsultantem wojewódzkim
ds. otorynolaryngologii dla woj. mazowieckiego.
W 2003 r. zorganizowa∏ w Warszawie mi´dzynarodowà konferencj´ „Post´py w rynologii”; w gronie
wyk∏adowców znaleêli si´ wybitni rynolodzy z Europy, Japonii, Ameryki Pó∏nocnej oraz czo∏ówka
polskich specjalistów tej dziedziny2.

▲

ków leczenia operacyjnego przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych z zastosowaniem techniki endoskopowej (2005 r.,
wyró˝nienie Rady Naukowej I Wydzia∏u
Lekarskiego AM w Warszawie, nagroda
naukowa PTORL–ChGiS im. prof. Jana
Miodoƒskiego),
– lek. Iwona Gromek: Rynologiczne aspekty
astmy aspirynowej (2006 r., wyró˝nienie
Rady Naukowej I Wydzia∏u Lekarskiego AM
w Warszawie, nagroda naukowa PTORL-ChGiS im. prof. Jana Miodoƒskiego),
– lek. Norbert P. Górski: Radykalne leczenie
zachowawcze przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych (2007 r.),
– lek. Anna Tuszyƒska: Zapalenie tkanki
kostnej w przewlek∏ym zapaleniu zatok
przynosowych (2010 r., wyró˝nienie Rady
Naukowej I Wydzia∏u Lekarskiego AM
w Warszawie, nagroda naukowa PTORL-ChGiS im. prof. Jana Miodoƒskiego),
– lek. Tomasz Szafarowski: Ocena wyst´powania nowotworowych komórek macierzystych oraz procesów angiogenezy w nowotworach p∏askonab∏onkowych g∏owy
i szyi (2017 r.),
– lek. Ma∏gorzata Tomaszewska: Rola witaminy D3 i jej receptorów w przewlek∏ym
zapaleniu zatok przynosowych (2018 r.).

Prof. Antoni Krzeski
z prof. Grzegorzem Janczewskim
– mentorem i przyjacielem
– 2002 rok
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Jest ponadto pomys∏odawcà i organizatorem
cyklicznych, unikatowych konferencji pod nazwà
Krajowe Forum Rynologiczne (aktualnie mi´dzynarodowe), które od 2004 r. corocznie gromadzi
dziesiàtki renomowanych wyk∏adowców z ca∏ego
„rynologicznego” Êwiata oraz setki uczestników
z Polski i z zagranicy. Organizowane od wielu lat
konferencje naukowo-szkoleniowe cieszà si´
ogromnà popularnoÊcià wÊród spo∏ecznoÊci laryngologicznej w naszym kraju i poza jego granicami. WÊród zapraszanych goÊci tych konferencji
znajdujà si´ liczni alergolodzy, patomorfolodzy,
pulmonolodzy, chirurdzy szcz´kowi, a tak˝e przedstawiciele nauk podstawowych, co podnosi poziom konferencji i czyni je bardziej atrakcyjnymi.
Bra∏ i bierze udzia∏ w licznych komitetach
redakcyjnych czasopism: by∏ zast´pcà redaktora
naczelnego (w latach 1997–2007) „Problemów
laryngologicznych w codziennej praktyce”, cz∏onkiem komitetu redakcyjnego „Alergoprofilu”, jest
za∏o˝ycielem oraz redaktorem naczelnym wychodzàcego od 2002 r. „Magazynu Otorynolaryngologicznego”.
Rozleg∏a jest Jego aktywna dzia∏alnoÊç w polskich i mi´dzynarodowych towarzystwach naukowych:
1. Polskim Towarzystwie Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi, którego
cz∏onkiem jest od 1978 roku, w latach

1996–1998 pe∏ni∏ funkcj´ wiceprzewodniczàcego Oddzia∏u Warszawskiego, w latach
2000–2002 – cz∏onka Komisji Rewizyjnej
Oddzia∏u Warszawskiego, w latach 2002–
–2006 – wiceprzewodniczàcego Oddzia∏u
Warszawskiego. W 2010 r. otrzyma∏ cz∏onkostwo honorowe tego Towarzystwa.
2. Sekcji Rynologii Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy
i Szyi; w latach 1995–2005 by∏ cz∏onkiem Zarzàdu, w latach 2005–2009 przewodniczàcym Sekcji i od 2009 r. ponownie cz∏onkiem Zarzàdu.
3. International Committee of Standarization
of Objective Nasal Airflow zasiada od 1990 r.
4. The European Rhinology Society, w którym
bierze udzia∏ od 1986 r., a w latach
2000–2010 jako delegat z Polski by∏
cz∏onkiem Executive Board.
5. The European Academy of Facial Plastic
Surgery jako delegat z Polski; w latach
2002–2009 by∏ wiceprezydentem Akademii.
6. Stowarzyszeniu „Rynologia Polska”, które
za∏o˝y∏ w 2002 r. i któremu przez ca∏y
czas prezesuje.
7. American Rhinologic Society, którego
cz∏onkiem jest od 2015 r.

Od lewej:
prof. Hainz Stammberger
z ˝onà (Austria),
prof. Dawid Howard,
i prof. Valerie Lund
(W. Brytania),
prof. Antoni Krzeski,
prof. Mark Beninger (USA),
prof. Metin Önerci (Turcja),
prof. Marshall Strome (USA)
– 2003 rok
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B´dàc aktywnym cz∏onkiem tych towarzystw
naukowych, prof. A. Krzeski by∏ cz∏onkiem komitetów naukowych licznych kongresów. Wielokrotnie zapraszano Go jako wyk∏adowc´ do prowadzenia wielu konferencji, o czym wspomniano
wczeÊniej, co dowodzi Jego wysokiej pozycji
w Êrodowisku.

▲

Wyrazem uznania dla Jubilata, zarówno
w∏adz uczelni, jak i w∏adz resortowych, sà liczne
nagrody i wyró˝nienia: trzykrotna nagroda naukowa III stopnia przyznana przez J.M. Rektora
WUM, szeÊciokrotna nagroda dydaktyczna zespo∏owa I stopnia J.M. Rektora WUM, dwukrotna
nagroda indywidualna dydaktyczna I stopnia
J.M. Rektora WUM, trzykrotna nagroda indywidualna dydaktyczna II stopnia J.M. Rektora WUM,
nagroda indywidualna dydaktyczna III stopnia
J.M. Rektora WUM, nagroda specjalna J.M. Rektora WUM za organizacj´ cyklu 10 konferencji
rynologicznych.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje przyznana w 2009 r. nagroda indywidualna ministra
zdrowia za redakcj´ podr´cznika Zapalenia zatok
przynosowych (2009 r.).
Szczegó∏owe uzasadnienie nagród umieszczono w przypisie3.

Recenzenci dorobku naukowego oraz dzia∏alnoÊci dydaktycznej i organizacyjnej Jubilata
podkreÊlajà, ˝e „w ocenie dorobku Pana profesora
Antoniego Krzeskiego nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´ na fakt, ˝e jest On jednym z pionierów rynologii i rynochirurgii w naszym kraju”4. Zwracajàc uwag´ na Jego znaczy dorobek w roli autora
podr´czników i rozdzia∏ów w podr´cznikach,
podkreÊlajà: „Wielkà wartoÊç dydaktycznà, naukowà i popularyzatorskà majà liczne podr´czniki
autorstwa kandydata o niesamowitej wiedzy dla
wszystkich lekarzy Polski chcàcych kompetentnie medycznie, a bezpiecznie i bez powik∏aƒ dla
chorego wykonywaç leczenie operacyjne endoskopowe w stanach zapalnych jamy nosowej i zatok
przynosowych. To wielkie sukcesy kandydata
przypominajàce prac´ pozytywistów z XIX wieku.
DziÊ nikt z otolaryngologów nie wyobra˝a sobie
edukacji w tym dziale otolaryngologii bez nauczenia si´ nowoczesnych wiadomoÊci z podr´czników autorstwa kandydata”5. Uwa˝ajà, ˝e
prof. Antoni Krzeski, sukcesor dokonaƒ m.in. dr
med. Miros∏awy P´skiej-Laskowskiej, prof. Zofii
Witwickiej i prof. Janiny Biskupskiej-Wi´cko i innych, „jest wielkim autorytetem rynologicznym
na skal´ nie tylko Polski”. ●

Prof. Antoni Krzeski
i prof. Maria Siemionow
– 2011 rok
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PRZYPISY
1

2
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G. Janczewski: Historia rozwoju rynologii w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
„Magazyn Otorynolaryngologiczny” 2010, t. IX, z. 3
(nr 35), s. 77-84.
G. Janczewski: op. cit., s. 84.
1985 r. – nagroda naukowa III stopnia J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za cykl prac z zakresu otologii, 1999 r. – nagroda dydaktyczna zespo∏owa I stopnia
J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za redakcj´ i wspó∏autorstwo monografii „Choroby nosa i zatok przynosowych” (wydawnictwo San Media, Warszawa),
1999 r. – nagroda dydaktyczna zespo∏owa I stopnia J.M.
Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za redakcj´
i wspó∏autorstwo monografii „Zaka˝enia uk∏adu oddechowego. Post´powanie diagnostyczno-terapeutyczne”,
2000 r. – nagroda zespo∏owa I stopnia J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za wybitne osiàgni´cia
dydaktyczne, 2001 r. – nagroda zespo∏owa I stopnia J.M.
Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za wybitne
osiàgni´cia dydaktyczne, 2002 r. – nagroda zespo∏owa
I stopnia J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie
za osiàgni´cia dydaktyczne, 2002 r. – nagroda zespo∏owa
I stopnia J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie
za redakcj´ oraz wspó∏autorstwo ksià˝ki „Boczna Êciana
jamy nosowej” (wydawnictwo Via Medica, Gdaƒsk), 2003 r.
– nagroda zespo∏owa naukowa III stopnia J.M. Rektora
Akademii Medycznej w Warszawie za cykl prac z zakresu
rynologii, 2005 r. – nagroda zespo∏owa dydaktyczna II stopnia J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za redakcj´ i wspó∏autorstwo podr´cznika pt. „Podstawy chirurgii nosa” (wydawnictwo Via Medica, Gdaƒsk), 2006 r.
– nagroda indywidualna dydaktyczna II stopnia J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za redakcj´ podr´cznika „Wyk∏ady z chirurgii nosa” (wydawnictwo Via
Medica, Gdaƒsk), 2006 r. – nagroda indywidualna dydaktyczna II stopnia J.M. Rektora Akademii Medycznej
w Warszawie za wspó∏autorstwo podr´cznika pt. „Otola-
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ryngologia praktyczna” (wydawnictwo Via Medica,
Gdaƒsk, 2008 r. – nagroda indywidualna dydaktyczna III stopnia J.M. Rektora WUM za wspó∏autorstwo
podr´cznika pt. „Rynologiczne aspekty astmy aspirynowej” (wydawnictwo Via Medica, Gdaƒsk), 2009 r. – nagroda zespo∏owa Ministra Zdrowia za redakcj´ podr´cznika pt. „Zapalenia zatok przynosowych” (wydawnictwo
Via Medica, Gdaƒsk, 2010 r. – nagroda indywidualna
dydaktyczna I stopnia J.M. Rektora WUM za redakcj´ podr´cznika pt. „Diagnostyka rynologiczna” (wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków), 2011 r. – nagroda
dydaktyczna zbiorowa I stopnia J.M. Rektora WUM
za wspó∏autorstwo opracowania „Rekomendecje post´powania w pozaszpitalnych zaka˝eniach uk∏adu oddechowego” pod red. prof. W. Hryniewicz. Warszawa 2010,
2012 r. – nagroda indywidualna dydaktyczna I stopnia
J.M. Rektora WUM za redakcj´ podr´cznika pt. „Chirurgia
zatok przynosowych – dost´py zewnàtrznosowe” (wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków), 2014 r.
– nagroda specjalna J.M. Rektora WUM za organizacj´
cyklu 10 konferencji rynologicznych, 2015 r. – nagroda
indywidualna dydaktyczna II stopnia J.M. Rektora WUM
za nowatorskie przygotowanie podr´cznika pt. „Chirurgia
zatok przynosowych – dost´py wewnàtrznosowe” (wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków), 2015 r.
– nagroda naukowa III J.M. Rektora WUM stopnia
za wspó∏autorstwo pracy pt. „Molecular signaling of the
HMG-B1/RAGE axis contributes to cholesteatoma pathogenesis”.
Ubiegajàcego si´ o stanowisko profesora zwyczajnego.
Ocena zbiorcza dorobku naukowego oraz dzia∏alnoÊci
dydaktycznej i organizacyjnej prof. dr. hab. med. Antoniego
Krzeskiego, który ubiega si´ o stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

O OBROTACH SFER JAMISTYCH,
CZYLI RZECZ O KATOWANIU
MA¸˚OWINY NOSOWEJ DOLNEJ
prof. zw. dr hab. med. Antoni Krzeski
OSTRZE˚ENIE
W niniejszej prezentacji zostanà przedstawione treÊci, które mogà uraziç osoby ob∏udne, zak∏amane czy pruderyjne. Uczestnictwo tych osób w tym wyk∏adzie jest ich
Êwiadomym wyborem.
KONFLIKT INTERESU
Zg∏aszam konflikt interesu ze wszystkimi, którzy wykonujà zabiegi chirurgiczne na ma∏˝owinach nosowych
dolnych bez uprzedniej starannej diagnostyki, a zarazem
nie sà Êwiadomi, ile krzywdy mogà uczyniç bliêniemu swoimi nieprzemyÊlanymi ingerencjami chirurgicznymi.

ON THE REVOLUTIONS OF THE CAVERNOUS
SPHERES – ABOUT MORDERING LOWER NASAL
TURBINATE
The lecture presents a view of the surgical treatment
of inferior nasal turbinates. The inferiors nasal turbinates play an important role in the process of proper
nasal breathing. The destruction of the mucosa may
lead to devastating complications, including the
„empty nose syndrome”. The objective of inferior
nasal turbinate surgery is optimal reduction with
preservation of physiological function of the inferior
nasal turbinates.

(Mag. ORL, 2018, 68, XVII, 119–126)
Key words:
inferior turbinate surgery, empty nose syndrom

Wyk∏ad wyg∏oszony podczas Sesji naukowej
z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej
i dydaktycznej prof. Antoniego Krzeskiego
na 48. Krajowym Zjazdzie Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy
i Szyi w Katowicach we wrzeÊniu 2018 roku.

▲

Klinika Otorynolaryngologii
Wydzia∏ Lekarsko-Dentystyczny WUM
Kierownik Kliniki: prof. Antoni Krzeski
www. krzeski.pl
Szpital Czerniakowski
00-731 Warszawa, ul. St´piƒska 19/25

W tytule mojego dzisiejszego wystàpienia
Êwiadomie nawiàzuj´ do dzie∏a Miko∏aja Kopernika O obrotach sfer niebieskich (De revolutionibus orbium coelestium). Historia akceptacji poglàdów zawartych w tym prze∏omowym dziele
pokazuje bowiem, jak trudne mo˝e byç przebijanie si´ prawdy przez skostnia∏e, sztywne poglàdy.
Jest maj 1543 roku. W wieku 70 lat umiera Miko∏aj Kopernik. Przed pó∏ rokiem dozna∏ udaru
mózgu. Wystàpi∏a u niego afazja i hemiplegia.
Dwa miesiàce przed Êmiercià astronoma opublikowano jego wiekopomne dzie∏o De revolutionibus orbium coelestium. Kopernik udowodni∏
w nim, ˝e Ziemia jest kulà i krà˝y wokó∏ S∏oƒca.
Dokona∏ si´ przewrót zwany przewrotem kopernikaƒskim. Dzie∏o astronoma by∏o wybitnie obrazoburcze, niemniej zosta∏o dedykowane papie˝owi, Paw∏owi III, i przekazane mu do akceptacji,
jakkolwiek tekst wys∏any do Rzymu nie zawiera∏
pe∏nego wywodu teorii kopernikaƒskiej. Przedstawiona i udowodniona koncepcja zaprzecza∏a
naukom wszystkich staro˝ytnych kultur – egipskiej, nordyckiej, hinduskiej, ˝ydowskiej i wielu
innym, wed∏ug których Ziemia zawsze by∏a
p∏aska, a S∏oƒce i Ksi´˝yc krà˝y∏y wokó∏ niej. Ale
nade wszystko odkrycie Kopernika pozostawa∏o
w sprzecznoÊci z obowiàzujàcà naukà KoÊcio∏a
katolickiego, w którego Êwi´tych ksi´gach napisano, ˝e Bóg stworzy∏ Ziemi´ p∏askà, a nad nià
rozpià∏ sklepienie niebieskie.
Decyzjà Âwi´tego Oficjum dzie∏o Kopernika
zosta∏o wpisane do Indeksu Ksiàg Zakazanych.
www.magazynorl.pl

119

Musia∏o minàç 300 lat, ˝eby KoÊció∏ zaakceptowa∏ przedstawionà w nim teori´, ale to wcale nie
znaczy, ˝e powszechnie uznano jà za prawdziwà.
W odpowiedzi na heliocentrycznà koncepcj´
Kopernika powsta∏o Mi´dzynarodowe Towarzystwo P∏askiej Ziemi The International Flat Earth
Society, które istnieje i jest aktywne do dzisiaj.
Jego cz∏onkowie, opierajàc si´ g∏ównie na interpretacji biblijnych tekstów, udowadniajà, ˝e Ziemia jest p∏aska, a S∏oƒce i Ksi´˝yc krà˝à wokó∏
niej. Oto logo tego Towarzystwa (...) oraz animacja jego wyobra˝enia o krà˝eniu sfer niebieskich
nad p∏askà Ziemià (...).
Przywo∏uj´ t´ histori´ ze ÊwiadomoÊcià, ˝e
poglàdy, które tu za chwil´ przedstawi´, mogà
nie znaleêç zrozumienia u wi´kszoÊci z Paƒstwa,
co wcale nie znaczy, ˝e w przysz∏oÊci nie zostanà
uznane za prawdziwe. Chcia∏by zatem przedyskutowaç z Paƒstwem kilka zagadnieƒ, które
roboczo zatytu∏owa∏em:
1. Rozwa˝ania o sferach jamistych.
2. Raz prawa, raz lewa, byle cyklicznie.
3. Tu sà dopiero nerwy.
4. O mnogoÊci zastawek w jamach nosa.
5. Do czego s∏u˝y nos?
6. O iluzji przerostu ma∏˝owiny nosowej dolnej.
7. O katowaniu ma∏˝owiny nosowej dolnej.
8. Zespó∏ pustego nosa czy zespó∏ martwej
ma∏˝owiny nosowej dolnej?
Kontynuujàc nawiàzania do prze∏omowej
teorii astronomicznej, musimy zatrzymaç si´
na chwil´ przy kwestii sfer jamistych, czyli przypomnieç, co wiemy o cia∏ach jamistych.
Cia∏a jamiste sà w literaturze angielskiej nazywane tkankà erekcyjnà – erectile tissue. Majà
gàbczaste utkanie, utworzone z systemu jamek
– stàd okreÊlenie: jamiste. Anatomicznie jamki te
tworzà obszerny splot naczyƒ, przez który w czasie
spoczynku przep∏ywa niewielka iloÊç krwi. Natomiast w wyniku stymulacji wype∏niajà si´ one
obficie krwià, zwi´kszajàc znaczàco obj´toÊç
narzàdu, który wskutek tego nabrzmiewa. Cia∏a
jamiste kojarzà si´ nam przede wszystkim z pràciem, rzadziej z ∏echtaczkà, a z nosem prawie nigdy. Wype∏nianie si´ cia∏ jamistych pràcia krwià
doprowadza do jego wzwodu. Ciekawà obserwacjà
jest, ˝e krew wype∏niajàca cia∏a jamiste ma znaczenie g∏ównie hydrostatyczne, praktycznie nie
poÊredniczy ani w wymianie gazowej, ani w przemianie materii. W rezultacie nabrzmia∏e pràcie
sztywnieje i nabiera kszta∏tu. Dla jednych staje si´
powodem do dumy, dla innych pozostaje marzeniem. Osiàgajàc nale˝ytà wielkoÊç i twardoÊç,
staje si´ demonem, który jest w stanie spe∏niç
oczekiwania ∏echtaczki.
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A ∏echtaczka? No có˝ – podobnie jak pràcie
jest zbudowana z cia∏ jamistych i praktycznie
stanowià one zasadniczà cz´Êç ca∏ego narzàdu.
Pasma mi´Êniówki g∏adkiej i tkanki ∏àcznej,
luêno pooddzielane beleczkami ∏àcznotkankowymi, tworzà komunikujàce si´ ze sobà jamki.
Pod wp∏ywem bodêców zmys∏owych wype∏niajà
si´ krwià i ∏echtaczka nabrzmiewa. W efekcie
nabrzmia∏a szparka staje si´ bardziej przyst´pna
dla pràcia, i co wa˝ne, bardziej zmys∏owa zarówno dla Niej, jak i dla Niego.
Zapytajà Paƒstwo, a có˝ to ma wspólnego
z nosem? Otó˝ ma, bo nos, podobnie jak pràcie
i ∏echtaczka, jest narzàdem zmys∏owym. A mo˝e
nawet bardziej. Nos przecie˝ dodatkowo odbiera
bodêce zapachowe, czego nie mo˝emy powiedzieç ani o pràciu, ani o ∏echtaczce. Ale podobieƒstwo to wynika przede wszystkim z obecnoÊci cia∏ jamistych w b∏onie Êluzowej nosa,
które w swojej budowie sà zbli˝one do cia∏ jamistych pràcia czy ∏echtaczki. Pisa∏ o tym ju˝
w XIX wieku dr Jan S´dziak. Cytuj´: „…sk∏adajà
si´ z dwóch warstw: dolnej, przylegajàcej do koÊci, oraz z przylegajàcej doƒ górnej cieƒszej warstwy. Przestrzenie mi´dzynaczyniowe wype∏nione
sà tkankà ∏àcznà i gruczo∏ami…”.
Równie˝ i ja wspomnia∏em o cia∏ach jamistych
nosa w podr´czniku opublikowanym pod mojà
redakcjà przed ponad 20 laty.
Zapewne s∏yszeli Paƒstwo o poj´ciu honeymoon nose, co w wolnym t∏umaczeniu mo˝na
nazwaç „nosem miodowego miesiàca”. Poprawnym terminem powinien byç honeymoon rhinitis,
czyli „nie˝yt nosa w czasie miodowego miesiàca”.
Fenomen ten polega na tym, ˝e podczas intensywnej stymulacji seksualnej nos staje si´ niedro˝ny, zatyka si´. Jestem przekonany, ˝e wielu
z Paƒstwa tego doÊwiadczy∏o, bo warto, mo˝e
tylko nie wszyscy w ferworze akcji te dwa fakty
ze sobà kojarzyli. Niemniej jest to dowód, ˝e cia∏a
jamiste w b∏onie Êluzowej nosa to taki sam rodzaj
tkanki erekcyjnej jak nasze genitalia, które tak
samo nabrzmiewajà.
Cia∏a jamiste w jamach nosa znajdujà si´
w ma∏˝owinie nosowej dolnej, ma∏˝owinie nosowej Êrodkowej, przegrodzie nosa oraz w b∏onie
Êluzowej dna jamy nosa. Jest to niezwykle wa˝na
informacja, o której bardzo cz´sto nie pami´tamy.
O ile funkcja cia∏ jamistych pràcia i ∏echtaczki jest oczywista – jednym narzàdy te s∏u˝à
wy∏àcznie do prokreacji, inni wykorzystujà je
przede wszystkim do rekreacji – o tyle funkcja cia∏
jamistych nosa nie jest do koƒca zdefiniowana.
Obj´toÊç b∏ony Êluzowej nosa, zw∏aszcza ma∏˝owiny nosowej dolnej, dzi´ki cia∏om jamistym

mo˝e si´ zwi´kszyç nawet czterokrotnie. A to
jest bardzo du˝o w tych wàskich przecie˝ przewodach nosowych. B∏ona Êluzowa nosa, b´dàc
strukturà dynamicznà, w istotny sposób reguluje przep∏yw wdychanego powietrza przez jamy
nosa. Jest to proces fizjologiczny, okreÊlany jako
cykle nosowe. Polegajà one na naprzemiennym
wype∏nianiu si´ cia∏ jamistych nosa krwià t´tniczà. B∏ona Êluzowa nosa nabrzmiewa. W konsekwencji dochodzi do zw´˝enia lub zamkni´cia
Êwiat∏a przewodów nosowych po jednej stronie.
Nast´pnie, w kolejnej fazie, dochodzi do odp∏ywu krwi, co prowadzi do przywrócenia dro˝noÊci
nosa po tej stronie. Zjawisko to wyst´puje naprzemiennie – gdy jedna jama nosa jest przekrwiona, druga pozostaje niedokrwiona. Sprawia to, ˝e ca∏kowita opornoÊç obu jam nosa nie
zmienia si´. Cykle nosowe wyst´pujà u oko∏o
80% populacji. Czas trwania poszczególnych
cykli waha si´ od 2 do 8 godzin, a fizjologiczny
charakter tego fenomenu sprawia, ˝e wi´kszoÊç
z nas w ogóle go nie odczuwa.
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Skoro wspomnia∏em o cyklach nosowych, to
koniecznie musz´ te˝ powiedzieç o unerwieniu
nosa, a zw∏aszcza ma∏˝owiny nosowej dolnej.
Jest to niezwykle wa˝ne w aspekcie jej katowania, o czym powiem nieco póêniej. Pami´tamy, ˝e
unerwienie ma∏˝owiny nosowej dolnej pochodzi
ze zwoju skrzyd∏owo-podniebiennego: – w∏ókna
czuciowe pochodzà od nerwu szcz´kowego (n. V2),
– w∏ókna wspó∏czulne pochodzà ze zwoju szyjnego górnego, który biegnie wzd∏u˝ t´tnicy
szyjnej wewn´trznej, i sà odpowiedzialne za procesy naczynioruchowe, – w∏ókna przywspó∏czulne biegnà wraz z nerwem twarzowym
(n. VII) i regulujà wydzielanie gruczo∏ów b∏ony
Êluzowej.
Mówiàc o unerwieniu ma∏˝owiny nosowej
dolnej, nie mo˝na pominàç roli neurotransmiterów, które pe∏nià funkcj´ mediatorów bodêców
nerwowych. Biorà one udzia∏ zarówno w regulacji przep∏ywu krwi w b∏onie Êluzowej nosa, jak
i w regulacji wydzielania gruczo∏ów czy te˝
aktywnoÊci mi´Êniówki. Ich zestawienie oraz
funkcje widzà Paƒstwo na przedstawionej tabeli
(...) ale dzisiaj nie b´dziemy nad nimi debatowaç. Receptory w∏ókien nerwowych sà umiejscowione na powierzchni nab∏onka oddechowego, pod nim, wokó∏ naczyƒ krwionoÊnych i wokó∏
gruczo∏ów. Tu chcia∏bym zwróciç uwag´ na receptory okreÊlane jako kana∏y potencja∏u przejÊciowego receptora (ang. transient receptor
potential chanels, TRP Chanel). Jest to du˝a grupa
receptorów odpowiedzialnych za przetwarzanie
bodêców fizycznych, chemicznych lub termicznych

w impulsy nerwowe, które nast´pnie sà przekazywane do oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. Kana∏y te pe∏nià funkcje receptorów temperatury,
pH, odczuwania ucisku, wibracji, chemorecepcji.
WÊród nich na szczególnà uwag´ zas∏ugujà receptory TRPM8, okreÊlane tak˝e jako receptory
cool messager, reagujàce na obni˝anie temperatury powierzchni b∏ony Êluzowej nosa. Ulegajà
one aktywacji w nast´pstwie och∏odzenia b∏ony
Êluzowej nosa przez wdychane powietrze
do temperatury 23–28°C. Ich pobudzenie i przekazanie tej informacji do mózgu sprawia, ˝e odczuwamy dro˝noÊç nosa jako prawid∏owà. Poniewa˝ receptory te tak samo reagujà na mentol,
mamy wyjaÊnienie, dlaczego wàchajàc substancj´ o zapachu mentolowym, odnosimy wra˝enie,
˝e dro˝noÊç naszego nosa ulega poprawie.
Je˝eli z dzisiejszego wyk∏adu zapami´tajà
Paƒstwo tylko t´ jednà informacj´, ˝e w ma∏˝owinie nosowej dolnej sà receptory reagujàce
na jej och∏adzanie, których pobudzenie determinuje odczuwanie prawid∏owej dro˝noÊci nosa,
to ju˝ wystarczy, aby Paƒstwo zrozumieli, ˝e
ma∏˝owin´ nosowà dolnà nale˝y traktowaç
z wielkà atencjà i nie wolno jej bezkarnie i bezmyÊlnie katowaç. Jest to warunek komfortu
˝ycia ka˝dego z nas.
Ale funkcjonowanie ma∏˝owiny nosowej
dolnej nie pozostaje w oderwaniu od innych
funkcji ˝yciowych cz∏owieka. Dlatego te˝ na zakoƒczenie wàtku o unerwieniu nosa musz´
na chwil´ zatrzymaç si´ przy odruchach nosowych. Drogà aferentnà dla odruchów nosowych
jest nerw trójdzielny, a drogà eferentnà – nerw
b∏´dny. Mimo ˝e w terminologii dotyczàcej odruchów nosowych panuje wielki chaos, z pewnoÊcià do najwa˝niejszych nale˝à:
1) odruchy nosowo-oddechowe, w których
podra˝nienie receptorów w b∏onie Êluzowej nosa powoduje skurcz krtani, skurcz
oskrzeli bàdê skurcz p´cherzyków p∏ucnych,
2) odruchy nosowo-sercowe, w których podra˝nienie b∏ony Êluzowej nosa wywo∏uje
bradykardi´, zmniejszenie wartoÊci frakcji
wyrzutowej serca oraz spadek ciÊnienia
t´tniczego,
3) odruchy nosowo-naczyniowe, w których
w wyniku podra˝nienia receptorów b∏ony
Êluzowej nosa obserwuje si´ skurcz naczyƒ
obwodowych.
Moim zdaniem dla nas, laryngologów, najwa˝niejsza jest jednak znajomoÊç odruchów
nosowo-wentylacyjnych, które stymulujà prawid∏owy rytm oddychania, a ich dezaktywacja
prowadzi do ograniczenia wentylacji.
www.magazynorl.pl
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SprawnoÊç odruchów nosowo-wentylacyjnych jest determinowana oporami w jamach
nosa. Stàd te˝ koniecznoÊç zatrzymania si´
nad mechanizmami regulujàcymi te opory.
Mówiàc o oporach w jamach nosa, nie sposób nie zatrzymaç si´ nad zagadnieniem zastawek nosa. W literaturze wymienia si´ ich co najmniej trzy. Jednak na co dzieƒ, z niezbadanych
przyczyn, mówi si´ tylko o jednej, a mianowicie
zastawce wewn´trznej nosa. Zastawk´ t´ opisa∏
w 1902 roku holenderski lekarz Pieter J. Mink w
pracy De neus als luchtweg, (ang. The nose as
airway), zwracajàc uwag´ na jej istotne znaczenie w fizjologii oddychania. Ale o tym za chwil´.
Zastawka wewn´trzna nosa to trójkàtna przestrzeƒ zawarta pomi´dzy wolnym brzegiem
chrzàstki bocznej nosa a przegrodà nosa. Jest to
najwi´ksze przew´˝enie w obr´bie jam nosa
oraz w ca∏ych drogach oddechowych, a zarazem
miejsce, gdzie powstaje najwi´kszy opór w ca∏ych
drogach oddechowych. Od do∏u pole zastawki jest
ograniczone g∏owà ma∏˝owiny nosowej dolnej,
której wielkoÊç, jak pami´tamy, zmienia si´ w zale˝noÊci od fazy cyklu nosowego.
Powszechnie przyjmuje si´, ˝e zastawka
wewn´trzna nosa jest g∏ównym regulatorem
przep∏ywu powietrza przez nos. Jednak˝e nie
do koƒca jest to w∏aÊciwe, albowiem w rzeczywistoÊci ca∏a ma∏˝owina nosowa dolna bierze
udzia∏ w regulacji tego przep∏ywu i z tego powodu nazywana jest zastawkà ma∏˝owinowà.
Niestety termin ten jest praktycznie zapomniany, zw∏aszcza przez tych, którzy katujà ma∏˝owin´ nosowà dolnà. I oto mamy dwa ró˝ne
okreÊlenia: zastawka wewn´trzna nosa oraz zastawka ma∏˝owinowa, oraz dwie odmienne, ale
bardzo istotne struktury. A dla nas, laryngologów chirurgów, uÊwiadomienie sobie roli ca∏ej
ma∏˝owinowy nosowej dolnej jako zastawki ma∏˝owinowej jest niezwykle istotne w aspekcie
rozpoznawania jej przerostu oraz kwalifikacji
do ingerencji chirurgicznej w jej obr´bie.
Po tym wszystkim, co powiedzia∏em
przed chwilà, rodzi si´ pytanie: Jak mo˝na okreÊliç funkcj´ nosa? Do czego on s∏u˝y?
Wbrew pozorom, odpowiedê nie jest oczywista. Rzec mo˝na – nos s∏u˝y do oddychania.
Tak, to prawda. Rzec mo˝na – nos s∏u˝y do adaptowania wydychanego powietrza, tzn. do jego
nawil˝ania, oczyszczania i ogrzewania. To te˝
prawda. Rzec mo˝na – nos s∏u˝y do regulacji
przep∏ywu powietrza. To te˝ jest prawdziwe
stwierdzenie. Niewàtpliwie trzeba powiedzieç,
˝e wa˝nà funkcjà nosa jest jego funkcja obronna
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i ochronna. Ale trzeba równie˝ powiedzieç, ˝e
nos informuje mózg o przep∏ywie powietrza
przez jego jamy, a tym samym o procesie oddychania. Dla porzàdku wspomnijmy tak˝e o nosie
jako narzàdzie w´chu oraz rezerwuarze tlenku
azotu (...).
Ma∏˝owina nosowa dolna jako zastawka
ma∏˝owinowa determinuje opornoÊç wdechowà
nosa. I to jest niezwykle wa˝na jej funkcja – im
wi´ksza opornoÊç wdechowa na poziomie zastawki wewn´trznej nosa, tym wy˝sza wartoÊç
ujemna ciÊnienia wewnàtrzpiersiowego, która
warunkuje rozszerzanie si´ p´cherzyków p∏ucnych. Ma to bezpoÊredni wp∏yw na popraw´ wymiany gazowej w p∏ucach. Wy˝sza wartoÊç ujemnego ciÊnienia wewnàtrzpiersiowego oddzia∏uje
dodatnio równie˝ na powrót ˝ylny w p∏ucach i sercu. To bardzo wa˝ne. Majàc na uwadze zwiàzek
pomi´dzy oporami oddechowymi na poziomie jam
nosa a sprawnoÊcià uk∏adu oddechowego, jak równie˝ fakt istnienia odruchów nosowych, zw∏aszcza
nosowo-wentylacyjnego, musimy przyznaç, ˝e naszemu nosowi nale˝y si´ jak najwi´kszy respekt.
Respekt wynikajàcy ze ÊwiadomoÊci, ˝e nos jest
narzàdem regulujàcym czynnoÊç uk∏adu oddechowego. I dlatego powinien byç nie tylko ∏adny, ale
przede wszystkim sprawny. Co to znaczy? Znaczy
to, ˝e muszà byç zachowane wszystkie jego funkcje, w tym równie˝ cykle nosowe. A wi´c sprawne
muszà byç równie˝ cia∏a jamiste, tak samo jak
w pràciu i ∏echtaczce.
Z niezbadanych powodów przerost ma∏˝owiny nosowej dolnej jest uwa˝any za jednà z najcz´stszych przyczyn powodujàcych niedro˝noÊç
nosa. Co nam dzisiaj wiadomo o przeroÊcie ma∏˝owiny nosowej dolnej? Wiadomo, ˝e przerost
ma∏˝owiny nosowej dolnej mo˝e byç nast´pstwem hipertrofii, w sytuacji gdy powi´kszenie
narzàdu jest wynikiem zwi´kszenia wielkoÊci
komórek, lub hiperplazji, kiedy to powi´kszenie
narzàdu jest konsekwencjà zwi´kszenia liczby
komórek. Wiadomo, ˝e tzw. przerost ma∏˝owiny
nosowej dolnej jest najcz´Êciej konsekwencjà
toczàcego si´ nie˝ytu nosa, stàd wniosek, ˝e prawid∏owo prowadzone leczenie zachowawcze powinno prowadziç do jej normalizacji. Wiadomo
wreszcie, ˝e za tym rozpoznaniem klinicznym
nie kryje si´ ˝adne konkretne rozpoznanie histopatologiczne. I to wydaje si´ bardzo dziwne, nieprawda˝?
Tak si´ sk∏ada, ˝e to alergolodzy prezentujà
dzisiaj najbardziej usystematyzowanà wiedz´
o przeroÊcie ma∏˝owiny nosowej dolnej. Z ich
punktu widzenia przerost ten jest nast´pstwem
procesu zapalnego b∏ony Êluzowej, który mo˝e

wana wi´kszoÊç z nas przed ingerencjà chirurgicznà nie zadaje sobie ˝adnego trudu, aby
stwierdzany rzekomy przerost ma∏˝owiny zdiagnozowaç czy zdefiniowaç. Ale stworzyliÊmy
klasyfikacj´ przerostu ma∏˝owiny nosowej
dolnej, dzi´ki czemu nasze sumienie przy podejmowaniu decyzji o ingerencji chirurgicznej jest
spokojne, wszak dzia∏amy zgodnie z jakimÊ
wzorcem.
W przedstawionej tabeli (...) wymieni∏em
badania diagnostyczne, które nale˝y wykonaç
przed ewentualnà decyzjà o ingerencji chirurgicznej w jamach nosa. Je˝eli ju˝ stwierdzono
przerost ma∏˝owiny nosowej dolnej, to wiadomo, ˝e jest to najcz´Êciej skutkiem przewlek∏ego
stanu zapalnego. A to wymaga refleksji. Przyczyn przewlek∏ego stanu zapalnego w jamach
nosa mo˝e byç wiele, ale trzeba sobie zdaç spraw´, ˝e najcz´Êciej jest to konsekwencja nieprawid∏owej budowy anatomicznej struktur tworzàcych bocznà Êcian´ jamy nosa i wynikajàcych
z tego zaburzeƒ przep∏ywu wdychanego powietrza (...). W tym miejscu musimy powróciç
do omawianej wczeÊniej roli receptora TRPM8.
Zaburzony przep∏yw powietrza przez jamy nosa
nie sch∏adza b∏ony Êluzowej nosa. Nie wyst´puje
zjawisko cool message. B∏ona Êluzowa ma∏˝owiny ulega przekrwieniu, obrz´kowi. Zalega Êluz
i rozwija si´ zapalenie. Obrz´kni´ta ma∏˝owina
nosowa blokuje swobodny przep∏yw powietrza
i… rozwija si´ rzekomy przerost ma∏˝owiny nosowej dolnej. Pacjent uskar˝a si´ na upoÊledzonà
dro˝noÊç nosa i zwraca si´ o pomoc do laryngologa. A laryngolog, jeÊli jest chirurgiem, co proponuje pacjentowi? Ingerencj´ chirurgicznà. I co
Paƒstwo na to?
A oto moje rekomendacje w odniesieniu
do tzw. przeroÊni´tej ma∏˝owiny nosowej dolnej:
Rekomendacja 1. W przewlek∏ej niedro˝noÊci nosa tzw. przerost ma∏˝owiny nosowej dolnej
jest tylko jednym z objawów tej patologii, a rzadko jej przyczynà.
Rekomendacja 2. W ka˝dym przypadku
przerostu ma∏˝owiny nosowej dolnej niezb´dne
jest wykonanie badania TK zatok przynosowych,
w którym w oko∏o 90% przypadków stwierdza
si´ nieprawid∏owoÊci w rejonie kompleksu ujÊciowo-przewodowego.
Ale przejdêmy do istoty dzisiejszego wyk∏adu. Skoro ju˝ rozpoznano przerost ma∏˝owiny
nosowej dolnej, konieczne staje si´ wdro˝enie
leczenia. Z regu∏y podstawowà metodà w pierwszym etapie terapii zachowawczej jest donosowa
aplikacja glikokortykosteroidów, a w przypadku
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mieç etiologi´ alergicznà – mówimy wówczas
o alergicznym nie˝ycie nosa (ang. allergic rhinitis, AR) – albo mo˝e przebiegaç w postaci niealergicznego nie˝ytu nosa (ang. non-allergic rhinitis, NAR). Niealergiczny nie˝yt nosa jest chorobà heterogennà, o cz´sto nieznanej etiologii.
W oko∏o 80% przypadków jest klasyfikowany
jako nie˝yt idiopatyczny lub naczynioruchowy.
W zale˝noÊci od rodzaju naciekajàcych komórek
zapalnych mo˝emy wyró˝niç:
– NARES, w którym dominujà nacieki eozynofilowe,
– NARNE, w którym dominujà nacieki neutrofilowe,
– NARMA, w którym dominujà nacieki mastocytów,
– NARESMA, w którym dominujà nacieki
eozynofilów i mastocytów.
Powy˝sze ró˝nicowanie mo˝na przeprowadziç wy∏àcznie na podstawie cytologicznego badania materia∏u pobranego z b∏ony Êluzowej
ma∏˝owiny nosowej dolnej. I tu zapytajmy: kto
z Paƒstwa zleci∏ ostatnio swojemu pacjentowi
badanie cytologiczne? Ja przyznam, ˝e nie mam
tego badania w swojej ofercie dla pacjentów,
z tym, ˝e ja nie katuj´ ma∏˝owiny nosowej dolnej.
Radiolodzy to kolejna grupa specjalistów
rozpoznajàcych w swoich badaniach przerost
ma∏˝owiny nosowej dolnej. I je˝eli opisujà przerost koÊci ma∏˝owiny nosowej dolnej lub jej przerost kompensacyjny, to trzeba si´ zgodziç z ich
ocenà. Gorzej, gdy opisujà tylko przerost ma∏˝owiny, gdy˝ cz´sto jest to informacja fa∏szywa.
W chwili bowiem wykonywania badania nie majà oni ˝adnej informacji o fazie cyklu nosowego.
Z tego wzgl´du do ich opisów nale˝y odnosiç si´
bardzo krytycznie.
Trzecia grupa, która rozpoznaje przerost
ma∏˝owiny nosowej dolnej, to my – laryngolodzy. JesteÊmy najbardziej nieprzewidywalnà
grupà specjalistów, albowiem najbardziej bezkrytycznie rozpoznajemy t´ patologi´ i tak samo
bezkrytycznie ustalamy wskazania do jej leczenia chirurgicznego. W wi´kszoÊci jest to kwalifikacja „na oko”, uznaniowa, albowiem w oko∏o
70% przypadków przerost ma∏˝owiny nosowej
dolnej rozpoznajemy, pos∏ugujàc si´ wy∏àcznie
wziernikiem nosowym. A jest to bardzo, ale to
bardzo prymitywna metoda. W odniesieniu
do przeroÊni´tej ma∏˝owiny nosowej dolnej niejednokrotnie zachowujemy si´ jak dziecko, które
gdy zobaczy robaka, to ma nieodpartà potrzeb´,
aby go unicestwiç.
Przykro mi to stwierdziç, ale na podstawie
w∏asnego doÊwiadczena oceniam, ˝e zdecydo-
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alergii – doustnych leków przeciwhistaminowych. W uzasadnionych przypadkach celowe
mo˝e byç zaordynowanie steroidów doustnych.
Je˝eli zachodzi koniecznoÊç wdro˝enia antybiotykoterapii, musi to byç antybiotykoterapia celowana. Niezale˝nie od tego, jakà terapi´ wdro˝ymy, musimy pami´taç, ˝e jest to tylko leczenie
objawowe. Brak jest ogólnie przyj´tych kryteriów tego, jak d∏ugo nale˝y prowadziç leczenie
zachowawcze. Mo˝na si´ spotkaç z opinià, ˝e powinno ono trwaç 4–6 tygodni, ale mówi si´ równie˝ o kontynuowaniu terapii przez 6 miesi´cy.
SkutecznoÊç leczenia zachowawczego ocenia si´
na 50–60%. Trudno powiedzieç, czy to du˝o, czy
ma∏o. Ale wobec faktu, ˝e w rzeczywistoÊci nie
wiemy, co leczymy, mo˝na powiedzieç, ˝e jest to
i tak ca∏kiem przyzwoity wynik.
Brak poprawy po leczeniu zachowawczym
wymusza koniecznoÊç podj´cia decyzji o ingerencji chirurgicznej. Poniewa˝ w wi´kszoÊci
przypadków omawianà patologi´ rozpoznajemy
jedynie na podstawie wziernikowania jam nosa,
najprostsza decyzja to ta o leczeniu chirurgicznym samej ma∏˝owiny nosowej dolnej. I tu le˝y
pies pogrzebany.
Chirurgia ma∏˝owiny nosowej dolnej jest,
po operacjach przegrody nosa, drugà co do cz´stoÊci wykonywania procedurà laryngologicznà.
Mimo ˝e wydaje si´ prosta do przeprowadzenia,
trzeba byç Êwiadomym, i˝ w 20% przypadków
dochodzi do powik∏aƒ jatrogennych. A dla chorego najgorszym powik∏aniem b´dzie rozwini´cie
si´ tzw. zespo∏u pustego nosa. Trzeba o tym pami´taç, albowiem przed przystàpieniem do operacji mamy obowiàzek uprzedziç o tym pacjenta.
Musimy to bardzo jasno i bardzo wyraênie wyartyku∏owaç. I nie ma tutaj miejsca na zlituj si´.
Istnieje wiele procedur chirurgicznych s∏u˝àcych umartwianiu przeroÊni´tej ma∏˝owiny
nosowej dolnej. W przedstawionej tabeli wymieniono ich 14. (...) Niektóre, mimo ˝e majà ju˝ tylko znaczenie historyczne, sà w dalszym ciàgu
wykonywane. Pozostawiam to bez komentarza.
Wymienione w tabeli techniki operacyjne
mo˝na podzieliç na trzy grupy. Pierwszà grup´
stanowià techniki resekcyjne, a konkretnie cz´Êciowa lub ca∏kowita resekcja ma∏˝owiny nosowej dolnej, okreÊlane jako turbinektomie. Opisano je w XIX wieku i obecnie w zasadzie powinny
mieç znaczenie wy∏àcznie historyczne, trudno
bowiem zaakceptowaç poglàd, ˝e je˝eli jakiÊ
narzàd z nieznanych powodów sta∏ si´ zbyt du˝y,
to trzeba go resekowaç. Pozostawiam to bez komentarza. Do tej grupy zalicza si´ równie˝ mukotomi´, którà, jeÊli jest wykonana Êwiadomie
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i kompetentnie, mo˝na uznaç za dopuszczalnà
technik´ chirurgicznà. Pytanie tylko – co znaczy
kompetentnie?
Do drugiej grupy nale˝à techniki powierzchniowe. Wszystkie wymienione prowadzà w zasadzie do nieodwracalnego zniszczenia nab∏onka
migawkowego, a w konsekwencji do unicestwienia mechanizmu Êluzowo-rz´skowego. Prosz´
nie mieç z∏udzeƒ – jeÊli zniszczymy nab∏onek
urz´siony, palàc jego powierzchni´, to na jego
miejscu powstanie blizna. I wtedy mo˝na na zawsze zapomnieç o mechanizmie samooczyszczania si´ b∏ony Êluzowej nosa, jak zresztà i o innych jej funkcjach. To b´dzie wyglàda∏o znacznie
gorzej ni˝ pogorzelisko na za∏àczonej fotografii
(...). Na tym pogorzelisku po wielu, wielu latach
odrodzi si´ las, ale na bliznowato zmienionym
pod∏o˝u ju˝ nigdy nie odrodzi si´ nab∏onek urz´siony.
Trzecia grupa to techniki podÊluzówkowe.
W tej grupie panuje olbrzymi miszmasz. Techniki resekcyjne sà pomieszane z technikami
destrukcyjnymi, takimi jak elektrokoagulacja,
elektokauteryzacja, radiochirurgia. O ile w uzasadnionych przypadkach mo˝na stosowaç resekcje podÊluzówkowe, o tyle stosowanie technik
destrukcyjnych jest czynem kryminalnym. Takiego sformu∏owania u˝y∏ w swoim podr´czniku
prof. E.B. Huizing i ja si´ z nim w pe∏ni zgadzam.
A wspomniany podr´cznik jest w moim przekonaniu jednym z najlepszych, je˝eli nie najlepszym, jeÊli chodzi o chirurgi´ nosa.
Poniewa˝ niektórzy z Paƒstwa zainwestowali w urzàdzenia elektromedyczne do niszczenia
tkanek, u˝ywajà ich Paƒstwo równie˝ do umartwiania rzekomo przeroÊni´tej ma∏˝owiny nosowej dolnej. Wszak jest to kosztowna aparatura
i musi na siebie zarobiç. Prezentowany schemat
(...) pokazuje, jak po wbiciu elektrody w ma∏˝owin´ nosowà dolnà unicestwia si´ jà od Êrodka.
Prosz´ Paƒstwa, to jest horror, to jest po prostu
horror. Z narzàdu o du˝ej ekspresji robimy wa∏ek
zbliznowacia∏ej tkanki. A wyobraêcie sobie Paƒstwo, jak wyglàda∏oby i funkcjonowa∏o pràcie
czy te˝ ∏echtaczka, gdybyÊmy w ten sam sposób
potraktowali tworzàce je cia∏a jamiste. Czy nie
by∏by to czyn kryminalny?
Ale jest jeszcze jeden, bardzo wa˝ny aspekt
tego niszczycielskiego dzia∏ania, o którym si´
w ogóle nie mówi. Mianowicie, podczas zabiegu
dochodzi do zniszczenia unerwienia ma∏˝owiny
nosowej dolnej. Nasze dzia∏anie, niby terapeutyczne, zapoczàtkowuje rozwój neuropatii jatrogennej,
która ujawni si´ po tygodniach lub miesiàcach,
a nawet po latach od tego kryminalnego czynu.
Nos przestanie byç narzàdem zmys∏owym. Nos

przestanie byç narzàdem dynamicznym. Nos
przestanie dostarczaç informacji do mózgu
o przep∏ywie wdychanego powietrza. Nos przestaje determinowaç sprawnoÊç uk∏adu oddechowego.
W badaniu stwierdzamy szerokie, dro˝ne
przewody nosowe i mówimy pacjentowi, ˝e
wszystko jest w porzàdku. A pacjent uparcie
twierdzi, ˝e jego nos jest niedro˝ny, poniewa˝
nie czuje on, ˝e podczas oddychania przez jego
nos przep∏ywa powietrze. Jest zaniepokojony,
wpada w depresj´. OkaleczyliÊmy go, umartwiliÊmy jego b∏on´ Êluzowà, albowiem zniszczyliÊmy zawarte w niej receptory, w tym receptory
TRPM8. Rozwinà∏ si´ tzw. zespó∏ pustego nosa.
Tragedia.
A oto moje kolejne rekomendacje dotyczàce
chirurgii ma∏˝owiny nosowej dolnej:
Rekomendacja 3. Kwalifikacja „przerostu
ma∏˝owiny nosowej dolnej” do leczenia chirurgicznego jedynie na podstawie wziernikowania
jam nosa jest wysoce karygodna. Nale˝y zawsze
wykonaç badanie TK zatok, aby okreÊliç ich
budow´ anatomicznà i morfologi´.
Rekomendacja 4. W uzasadnionych przypadkach przerostu ma∏˝owiny nosowej dolnej
dopuszcza si´ nast´pujàce techniki chirurgiczne: resekcj´ koÊci ma∏˝owiny, lateralizacj´
lub mukotomi´.

▲

I tu pytanie: co w takim razie powinniÊmy
w tych przypadkach zrobiç? Na podstawie w∏asnego doÊwiadczenia, trzymajàc si´ sztywnych
zasad, o których wspomnia∏em przed chwilà,
uwa˝am, ˝e w przypadku przerostu ma∏˝owiny
nosowej dolnej wynikajàcego z wyst´powania
patologii w rejonie kompleksu ujÊciowo-przewodowego celowe jest wykonanie czynnoÊciowej
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych.
Z mojego doÊwiadczenia wynika, ˝e takie post´powanie przynosi popraw´ oddychania w ponad
80% przypadków, a w oko∏o 90% przypadków powoduje zmniejszenie ma∏˝owiny nosowej dolnej
przy zachowaniu jej wszystkich funkcji ˝yciowych. I nie doprowadza do wystàpienia tzw. zespo∏u pustego nosa.
Tutaj widzà Paƒstwo przyk∏ad jednostronnego przerostu ma∏˝owiny nosowej dolnej po prawej stronie. (...) W obrazie TK wykonanej
przed operacjà widaç przerost ma∏˝owiny nosowej
dolnej oraz patologi´ na poziomie kompleksu
ujÊciowo-przewodowego po tej stronie. Kontrolne
badanie TK wykonane po zabiegu czynnoÊciowej
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych pokazuje, ˝e tzw. przerost ma∏˝owiny ustàpi∏.

Zespó∏ pustego nosa zosta∏ opisany przez
prof. Eugene’a B. Kerna w 1994 roku. Rozwija
si´ on jako nast´pstwo zbyt radykalnej resekcji
w obr´bie jam nosa i zatok sitowych. W konsekwencji tej brutalnej ingerencji chirurgicznej
rozwija si´ przewlek∏y zanikowy nie˝yt nosa.
charakteryzujàcy si´ nast´pujàcymi objawami
miejscowymi:
– paradoksalna niedro˝noÊç nosa,
– suchoÊç w jamach nosa,
– ucià˝liwe zasychanie wydzieliny,
– nieprzyjemny zapach z jam nosa,
– nawracajàce wycieki ropne z nosa,
– nawracajàce krwawienia z nosa,
– ból w rejonie twarzoczaszki.
Objawom miejscowym towarzyszà objawy
ogólne w postaci:
– znacznego pogorszenia jakoÊci ˝ycia,
– frustracji,
– unikania kontaktów spo∏ecznych,
– depresji.
Chcia∏bym si´ tu zatrzymaç nad niektórymi
z wymienionych objawów. Umieszczona na pierwszym miejscu paradoksalna niedro˝noÊç nosa jest
konsekwencjà zniszczenia receptorów TRPM8,
odpowiadajàcych za przekazywanie informacji
o przep∏ywie wdychanego powietrza do oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. W zespole pustego nosa
powietrze swobodnie przep∏ywa przez nos, ale
w subiektywnej ocenie pacjent tego nie czuje. Mówi, ˝e brak mu powietrza, brak mu tchu. Zmniejszony opór wdechowy na poziomie jam nosa wp∏ywa negatywnie na rozpr´˝anie si´ p´cherzyków
p∏ucnych, co te˝ mo˝e byç przyczynà odczuwania
dusznoÊci.
Omówienia wymaga te˝ zanikowy nie˝yt
nosa. Obserwowany zanik gruczo∏ów w b∏onie
Êluzowej prowadzi do zaburzeƒ transportu Êluzowo-rz´skowego. W konsekwencji w jamach
nosa zalega i zasycha wydzielina. Tworzà si´
ucià˝liwe strupy. Ich zaleganie sprzyja nadka˝eniom bakteryjnym. Wtórnie rozwija si´ stan zapalny, który mo˝e byç przyczynà krwawieƒ.
I wreszcie objaw, na który chcia∏bym zwróciç
szczególnà uwag´: depresja. Niektórzy autorzy
uwa˝ajà, ˝e depresja jest pierwotnà przyczynà rozwini´cia si´ zespo∏u pustego nosa. Ale ja widzia∏em wielu pacjentów, którzy przed wystàpieniem
zespo∏u pustego nosa odnosili sukcesy w ˝yciu
osobistym i zawodowym. Ale odczuwali silnà wewn´trznà presj´, aby poprawiç sobie komfort oddychania przez nos. Niektórzy nawet zostali do tego
nak∏onieni przez naszych kolegów. Dlatego zdecydowali si´ na ingerencj´ chirurgicznà w obr´bie
ma∏˝owiny nosowej dolnej. A po wystàpieniu omawianego powik∏ania stracili ca∏à radoÊç ˝ycia (...).
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Mojà szczególnà obserwacjà jest to, ˝e ˝aden pacjent, który przyszed∏ do mnie z problemem pustego nosa, dos∏ownie ˝aden, nie by∏
przed ingerencjà chirurgicznà poinformowany
o mo˝liwoÊci wystàpienia tego powik∏ania. A to
jest ju˝ skandal, to po prostu skandal. Przypominam, ˝e powik∏anie to wyst´puje w oko∏o 20%
przypadków ingerencji chirurgicznej w obr´bie
ma∏˝owiny nosowej dolnej. I jest to bardzo powa˝ne powik∏anie.
Nasuwa mi si´ tu pewna refleksja, wynikajàca z obserwacji klinicznej. OsobiÊcie wykona∏em dziesiàtki zabiegów chirurgicznych okreÊlanych jako nasalizacje – sà to operacje, w których
otwiera si´ wszystkie przestrzenie zatok sitowych, ∏àczy si´ je z przylegajàcymi du˝ymi zatokami oraz radykalnie usuwa si´ b∏on´ Êluzowà
z operowanego rejonu. W ˝adnym przypadku nie
obserwowa∏em zespo∏u pustego nosa, a wielu
operowanych chorych pozostaje z racji choroby
pod mojà sta∏à kontrolà. Zastanawiam si´, dlaczego tak si´ dzieje? Powiedzà Paƒstwo, ˝e nasalizacj´ wykonuje si´ w przypadku PZZP z polipami nosa i dzieje si´ tak, bo to inna choroba.
Mo˝liwe. Ale prosz´ zwróciç uwag´, ˝e wykonujàc nazalizacj´, nie dotyka si´ ma∏˝owiny
nosowej dolnej, nie umartwia si´ jej. Pozostaje
ona poza obszarem ingerencji chirurgicznej.
I dlatego jestem w pe∏ni przekonany, ˝e szereg
dolegliwoÊci u chorych, u których wystàpi∏ zespó∏ pustego nosa, jest nast´pstwem uszkodzenia ma∏˝owiny nosowej dolnej. Jestem te˝
g∏´boko przekonany, ˝e wspó∏czeÊnie definiowany tzw. zespó∏ pustego nosa jest przede
wszystkim jatrogennà neuropatià.
Wspó∏czeÊnie terminem „zespó∏ pustego
nosa” okreÊla si´ powik∏anie po ingerencji chirurgicznej w obr´bie ma∏˝owiny nosowej dolnej
z powodu jej przerostu. Nie jest to zbyt szcz´Êliwe, gdy˝ w tych przypadkach nos nie jest pusty.
Analizujàc obrazy TK tych „pustych” nosów, widzimy, ˝e nosy te sà pe∏ne. Natomiast na kontrolnych zdj´ciach TK wykonanych po ingerencji
chirurgicznej w obr´bie ma∏˝owin nosowych
dolnych faktycznie widzimy, ˝e sà one martwe.
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Objawy w przypadku martwej ma∏˝owiny
nosowej dolnej sà podobne jak w przypadku
zespo∏u pustego nosa. Przede wszystkim wyst´puje suchoÊç w jamach nosa i wra˝enie niedro˝nego nosa. Objawy ogólne sà zbli˝one do objawów wyst´pujàcych w zespole pustego nosa.
Bardzo charakterystyczny jest obraz tego zespo∏u w badaniu endoskopowym, w którym
stwierdzamy:
– szeroki odst´p pomi´dzy umartwionà ma∏˝owinà nosowà dolnà a przegrodà nosa,
– zalegajàce pasma Êluzu pomi´dzy ma∏˝owinà a przegrodà nosa.
Równie˝ bardzo charakterystyczne sà obrazy
TK, a mianowicie:
– charakterystyczne bruzdy w ma∏˝owinie
nosowej dolnej,
– szeroki, symetryczny odst´p pomi´dzy ma∏˝owinà nosowà dolnà a przegrodà nosa,
– nieprawid∏owoÊci anatomiczne lub morfologiczne w rejonie kompleksu ujÊciowo-przewodowego.
I nasze badania dotyczàce czynnoÊci nerwu
trójdzielnego w rejonie ma∏˝owiny nosowej dolnej po jej katowaniu potwierdzajà, ˝e sà one
martwe. Tak, martwe. Ale poniewa˝ przyj´to
mówiç, ˝e nos jest pusty, to tak mówimy, majàc
pe∏nà ÊwiadomoÊç tego braku konsekwencji.
I mo˝e nie by∏oby powodu do krytyki chirurgicznego leczenia przerostu ma∏˝owiny nosowej
dolnej, gdyby nie fakt, ˝e w oko∏o 20% dochodzi
do rozwoju powik∏aƒ czynnoÊciowych. Wiele
z tych przypadków rozwija si´ w odleg∏ym czasie
i z tego powodu cz´sto nie kojarzy si´ ich z przebytà wczeÊniej ingerencjà chirurgicznà. A skrajnà postacià tych powik∏aƒ jest tzw. zespó∏ pustego nosa.
Z tego powodu odrzucam zasadnoÊç katowania przeroÊni´tej ma∏˝owiny nosowej dolnej. Tak
jak zapewne nikomu z Paƒstwa nie przysz∏oby
do g∏owy zmniejszaç wewnàtrztkankowo zbyt
przeroÊni´tego pràcia czy ∏echtaczki, jeÊli takowe w ogóle istniejà. Bo te˝ sta∏yby si´ one martwe i ma∏o u˝yteczne. ●
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1

Podczas XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy
i Szyi, który odby∏ si´ w Katowicach od 5 do 8
wrzeÊnia 2018 r., mia∏a miejsce uroczysta, nadzwyczajna Sesja Naukowa z okazji jubileuszu
40-lecia pracy zawodowej i naukowej Profesora
zw. dr. hab. med. Antoniego Krzeskiego, kierownika Kliniki Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczy∏o w niej bardzo
liczne grono laryngologów, zarówno uczestników
Zjazdu, jak i tych, którzy przyjechali specjalnie
na t´ sesj´ – ∏àcznie ponad 250 osób. WÊród
uczestników by∏a najbli˝sza rodzina Jubilata
– ˝ona Ewa, córka Barbara i synowa Karolina.
Sesj´ zainaugurowa∏ koncert w wykonaniu
Orkiestry D´tej KWK „Mys∏owice – Weso∏a”, która przepi´knie zaprezentowa∏a tradycyjne Êlàskie piosenki, a wÊród nich powszechnie lubianà
„Karolink´”. A kiedy na zakoƒczenie zabrzmia∏o
„Sto lat”, ca∏e audytorium wsta∏o z miejsc
i po wybrzmieniu ostatnich akordów wielkimi
brawami przywita∏o Jubilata.

Uroczystà sesj´ jubileuszowà
rozpoczà∏ koncert
w wykonaniu Orkiestry D´tej
Kopalni W´gla Kamiennego
Mys∏owice – Weso∏a
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Benefis prof. Antoniego Krzeskiego otworzy∏
przewodniczàcy Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski. Zwróci∏
si´ on do Jubilata: Profesor Antoni Krzeski jest
uznawany za twórc´ wspó∏czesnej szko∏y rynologicznej i rynochirurgicznej w Polsce. Przez trzy
ostatnie dekady organizowa∏ kursy szkoleniowe,
konferencje i sympozja z udzia∏em naukowców
krajowych klinik otorynolaryngologicznych oraz
wybitnych profesorów reprezentujàcych uniwersytety europejskie i amerykaƒskie. Redaguje
czasopismo naukowe „Magazyn Otorynolaryngologiczny”. Pod Jego redakcjà zosta∏y wydane
podr´czniki z zakresu rynologii i rynochirurgii
z udzia∏em wybitnych wspó∏autorów krajowych
i zagranicznych. Komitet Organizacyjny i Naukowy Zjazdu postanowi∏ uhonorowaç zas∏ugi prof.
Antoniego Krzeskiego jubileuszowà sesjà naukowà. Moderatorami sesji byli prof. dr hab. Stanis∏aw Bieƒ i dr n. med. Zbigniew Âwierczyƒski.
W swoim wystàpieniu dr Âwierczyƒski podkreÊli∏ zw∏aszcza dorobek naukowy, szkoleniowy
i wydawniczy profesora, zwracajàc szczególnà
uwag´ na publikacje ksià˝kowe. Podczas ich
redakcji Jubilat potrafi∏ skupiç wokó∏ siebie
wybitnych wspó∏autorów. Osiàgni´ciami szkoleniowymi by∏y równie˝ liczne konferencje i praktyczne warsztaty organizowane przez Profesora
przy wspó∏pracy z Sekcjà Rynologicznà PTORL-ChGS i Stowarzyszeniem „Rynologia Polska”,
którego Jubilat jest za∏o˝ycielem i wieloletnim
prezesem. Momentem prze∏omowym polskiej
rynologii by∏o zaproszenie w 1994 r. przez prof.
Krzeskiego najwybitniejszych otorynolaryngo-

logów Êwiatowej rangi, m.in. profesorów Thomasa Mc Donalda, Eugene’a Kerna ze s∏awnej
amerykaƒskiej Mayo Clinic, prof. Heinza Stammbergera z Uniwersytetu w Grazu i wielu innych
s∏aw europejskich z Wielkiej Brytanii, W∏och,
Niemiec, Holandii i Francji.
Nast´pnie prof. Bieƒ po zapoznaniu uczestników z „poczàtkami pracy zawodowej i naukowej Antka Krzeskiego w Klinice Otolaryngologii
na Banacha”, w emocjonalnym wystàpieniu adresowanym do m∏odzie˝y wykaza∏ na przyk∏adzie
Jubilata, ˝e zaanga˝owanie spo∏eczne mo˝e procentowaç w przysz∏oÊci i ˝e ka˝dy na poczàtku
musi „terminowaç” w naukowej dzia∏alnoÊci i nie
mo˝na si´ tym zra˝aç. Zwróci∏ równie˝ uwag´
na fakt, ˝e Jubilat mia∏ niezwyk∏e szcz´Êcie rozwijaç si´ pod opiekà prof. Teresy Goêdzik-˚o∏nierkiewicz, która by∏a jego kierownikiem specjalizacji,
promotorem pracy doktorskiej oraz niezwykle
˝yczliwym mentorem. Wed∏ug prof. Bienia dla
prof. Krzeskiego cezurà w jego rozwoju zawodowym by∏ wyjazd na Europejski Kongres Rynologiczny do Aten, gdzie zobaczy∏ inny Êwiat i gdzie
odnalaz∏ swój cel ˝ycia zawodowego.
Najistotniejszà cz´Êcià nadzwyczajnej sesji
by∏ panel „Antoni Krzeski – twórca wspó∏czesnej
polskiej szko∏y rynologicznej i rynochirurgicznej
w oczach wspó∏pracowników, kolegów i przyjació∏”. SpoÊród w∏adz macierzystej uczelni Jubilata w uroczystoÊci uczestniczyli: prof. dr hab.
El˝bieta Mierzwiƒska-Nastalska, dziekan Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego, prof. dr hab.
Dorota Olczak-Kowalczyk, prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego, oraz prof. dr hab. Kazimierz

Moderatorami sesji byli
prof. Stanis∏aw Bieƒ oraz
dr Zbigniew Âwierczyƒski
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dzieci´cych jest szczególnie wdzi´czne Panu Profesorowi Antoniemu Krzeskiemu za uwzgl´dnienie problemów rynologicznych wieku dzieci´cego
w corocznych spotkaniach RhinoForum. Pan Profesor zawsze wykazywa∏ du˝e zainteresowanie
tymi trudnymi problemami. Wielu wyk∏adowców
mia∏o okazj´ prezentowaç swoje doÊwiadczenia
i opinie jak równie˝ ciekawe przypadki z codziennej praktyki klinicznej. Zapraszani byli tak˝e wybitni znawcy otolaryngologii dzieci´cej z najlepszych oÊrodków zagranicznych. Ogromnà zaletà
tych spotkaƒ by∏a nieskr´powana dyskusja. Obie
panie poÊwi´ci∏y Jubilatowi przyjacielski, ˝artobliwy, aczkolwiek bardzo „rynologiczny” wiersz
Brzechwy, który wzbudzi∏ aplauz zgromadzonych.
Do grona laryngologów dzieci´cych z gratulacjami do∏àczy∏a si´ prof. Anna Zakrzewska wraz
z zespo∏em Kliniki Laryngologii Dzieci´cej w ¸odzi.
Na proÊb´ prof. Kazimierza Wardyna, emerytowanego kierownika Katedry i Zak∏adu Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, wybitnego warszawskiego diagnosty chorób nerek i autoimmunologicznych,
dr Âwierczyƒski przypomnia∏ fragment przebiegu obrony habilitacyjnej prof. Krzeskiego, w której to habilitant wykaza∏ si´ b∏yskotliwà wiedzà,
mówiàc o prze∏omie, jaki wiàza∏ si´ z wprowadzeniem endoskopowych technik operacyjnych
w laryngologii.
Prof. Tomasz Durko, emerytowany kierownik Kliniki ∏ódzkiej, wr´czy∏ prof. Krzeskiemu
„przenoÊny portret Jubilata”, zdj´cie wykonane
w 2008 r. podczas Zjazdu naszego Towarzystwa
na stoisku jednej z firm farmaceutycznych.
Nad postacià Profesora figuruje du˝y napis:

▲

Szopiƒski, prodziekan ds. nauczania w j´zyku
angielskim i wspó∏pracy z zagranicà Wydzia∏u
Lekarsko-Dentystycznego, którzy przyjechali
do Katowic specjalnie na t´ sesj´. Podnios∏e by∏o
wystàpienie prof. Mierzwiƒskiej-Nastalskiej,
w którym podkreÊli∏a innowacyjne, wieloletnie
osiàgni´cia Jubilata w kierowaniu Klinikà Otorynolaryngologii i rozwijaniu wspó∏czesnej chirurgii rynologicznej i onkologicznej, jak równie˝
wysokà jakoÊç badaƒ naukowych. Zapozna∏a audytorium z gratulacyjnymi listami prof. Krzysztofa Filipiaka, prorektora WUM ds. umi´dzynarodowienia, promocji i rozwoju, prof. Barbary
Górnickiej, prorektora WUM ds. studenckich
i kszta∏cenia, a przede wszystkim prof. dr. hab.
Miros∏awa Wielgosia, rektora Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, którego przekaz
brzmia∏: (…) pragn´ przekazaç Panu Profesorowi
p∏ynàce z g∏´bi serca gratulacje zwiàzane z tym
Jubileuszem. Bez wàtpienia jest to uhonorowanie dotychczasowej, jak˝e wyjàtkowej dzia∏alnoÊci Pana Profesora, obranej i konsekwentnie realizowanej drogi naukowo-badawczej. Pan
Profesor jest niezwyk∏ym naukowcem, wybitnym przedstawicielem naszego Êrodowiska, który ca∏ym swoim ˝yciem, pasjà, zaanga˝owaniem
pokazuje innym, ˝e zawód lekarza to powo∏anie,
to misja s∏u˝enia innym.
Prof. El˝bieta Hassmann-Poznaƒska, kierownik Kliniki Laryngologii Dzieci´cej Uniwersytetu Medycznego z Bia∏egostoku, wraz z prof.
Bo˝enà Skotnickà z tej˝e Kliniki podzieli∏y si´
wspomnieniami z corocznych konferencji szkoleniowo-naukowych organizowanych od wielu
lat przez Jubilata: Ârodowisko otolaryngologów

Prof. Antoni Krzeski
w roli Jubilata
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„Odkrycia dajàce nadziej´”, który odzwierciedla
poszukiwania Jubilata, wyra˝ajàc tym samym
nadziej´, ˝e przes∏anie to jest stale aktualne. Ów
portret jest „urzàdzeniem” sk∏adanym, zajmujàcym niewiele miejsca, ale wymagajàcym odpowiedniej ekspozycji, za co powinni byç odpowiedzialni organizatorzy przysz∏ych jubileuszów.
Prof. Jacek Sk∏adzieƒ, kierownik Katedry
i Kliniki CM Uniwersytetu Jagielloƒskiego, podkreÊli∏ wybitny dorobek prof. Krzeskiego w dziedzinie otorynolaryngologii ze szczególnym
uwzgl´dnieniem nowych metod operacyjnych,
które Jubilat wprowadzi∏ w Polsce do praktyki
klinicznej. Prof. Sk∏adzieƒ podkreÊla∏ znacznà
wartoÊç dydaktycznà, naukowà i popularyzatorskà Jego licznych podr´czników dla lekarzy
chcàcych kompetentnie, a bezpiecznie i bez powik∏aƒ dla chorego wykonywaç leczenie operacyjne endoskopowe w stanach zapalnych jamy
nosowej i zatok przynosowych. Sà to ogromne
osiàgni´cia kandydata, przypominajàce prac´
pozytywistów z XIX wieku, niestety nieliczàce
si´ w ró˝norakich naukowych rankingach, niedajàce IF etc. DziÊ nikt z otolaryngologów nie
wyobra˝a sobie w∏aÊciwej i dobrej edukacji
w tym dziale otolaryngologii bez nauczenia si´
nowoczesnych wiadomoÊci z podr´czników
autorstwa prof. Krzeskiego. Jest On nie tylko
uznanym ekspertem, ale te˝ erudytà, w sposób
entuzjastyczny, tak˝e i szokujàcy s∏uchaczy,
popularyzujàcym wiedz´ o leczeniu stanów zapalnych jam nosa. Organizowane od wielu lat
przez prof. Krzeskiego coroczne zjazdy naukowe
w „okresie Barbórkowym” na trwale wpisa∏y si´
do kalendarza obrad naukowych Polski, Europy

i Êwiata. To tak˝e empatyczny lekarz, otrzymujàcy przed operacjà od ufajàcemu Mu dziecka „misia przytulank´”. Prof. Sk∏adzieƒ twierdzi, ˝e ju˝
obecnie jest On „wielkim mi´dzynarodowym
autorytetem”, a Jego wk∏ad do rozwoju chirurgii
endoskopowej nosa i zatok przynosowych w Polsce zapewne b´dzie doceniony równie˝ z perspektywy historycznej. Prof. Pawe∏ Str´k z tej
samej Kliniki podzi´kowa∏ Jubilatowi za lata
wspó∏pracy na konferencjach rynologicznych.
Prof. Jurek Olszewski, dziekan Wydzia∏u
Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Wojskowej Akademii Medycznej, Centralnego Szpitala Weteranów w ¸odzi, poza s∏owami
uznania dla Jubilata przypomnia∏ o niezr´cznej,
konfliktowej sytuacji w jakiej si´ znalaz∏ jako
prezes sekcji onkologicznej podczas wyborów
do nowych w∏adz w 2013 roku. Jedynà osobà,
która stan´∏a w zaistnia∏ej sytuacji po stronie
prof. Olszewskiego i wyrazi∏a swojà dezaprobat´ w zwiàzku z zaistnia∏ym zdarzeniem, by∏
prof. Krzeski. Wówczas poczu∏em do Niego bardzo pozytywne odczucia i uzna∏em, ˝e jest moim przyjacielem, co mog´ oÊwiadczyç publicznie
– konstatuje ∏ódzki profesor, dodajàc: w dowód
przyjaêni chcia∏bym Ci ofiarowaç mojà ostatnià
monografi´ pt. „Historia Kliniki Otolaryngologicznej WAM i UM w latach 1958–2017”, którà
kierowali znakomici profesorowie, ikony polskiej otolaryngologii.
Prof. Barbara Maniecka-Aleksandrowicz
przepracowa∏a z prof. Krzeskim przesz∏o 25 lat.

Dziekan Wydzia∏u
Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
prof. El˝bieta
Mierzwiƒska-Nastalska
wr´cza Jubilatowi
list gratulacyjny
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rencji wspólnie, zarówno w trakcie obrad, jak
i podczas imprez towarzyszàcych.
Od tego czasu drogi obu tych wybitnych naukowców krzy˝owa∏y si´ wielokrotnie, wyst´powali bowiem wspólnie podczas wielu konferencji. Prof. Misio∏ek wspomina∏: Profesor zaprosi∏
mnie przed laty na organizowane przez siebie
RhinoForum, gdzie mia∏em przyjemnoÊç przedstawiç jeden z wyk∏adów. Od tego czasu sta∏o si´
to tradycjà. Mam zaszczyt uczestniczyç aktywnie
w tym cyklicznym wydarzeniu o zasi´gu mi´dzynarodowym, prezentujàc wyk∏ady i prowadzàc
sesje. Pragn´ podkreÊliç, ˝e RhinoForum to
przedsi´wzi´cie, którym mo˝e szczyciç si´
polskie Êrodowisko laryngologiczne i rynologiczne. Konferencja stale si´ rozrasta, nie tylko
pod wzgl´dem liczby uczestników, ale, co istotne, utrzymujàc bardzo wysoki poziom merytoryczny. Trudno wymieniç wszystkie osoby ze
Êwiata, które uÊwietnia∏y t´ konferencj´. Sà
wÊród nich profesorowie D. Kennedy, E. Kern,
H. Stammberger, P. Eloy, D. Siemen, B. Schucknecht, V. Lund, E. Huizing i wielu, wielu innych.
Prof. M. Misio∏ek podkreÊli∏ determinacj´
i konsekwencj´ w dzia∏aniu prof. Krzeskiego
w przygotowywaniu kolejnych spotkaƒ, jeszcze
w trakcie trwania poprzednich. Nie tylko wymienieni goÊcie, ale i ca∏a liczna grupa pozosta∏ych
uczestników rezerwuje sobie czas na kilka dni
trwania RhinoForum w pierwszych dniach grudnia ka˝dego roku. GoÊcie spotykajà si´ z nale˝ytà ˝yczliwoÊcià i przyj´ciem przez Gospodarza
i Jego zespó∏. Zas∏u˝eni dla polskiej rynologii/rynochirurgii liderzy Êwiatowej i europejskiej
rynologii, goÊcie konferencji, sà doceniani przez

▲

W poczàtkach jawi∏ si´ jej jako cz∏owiek rzeczowy acz ma∏omówny. Po odprawach udawa∏ si´
w poÊpiechu do pracy na oddziale lub do sali
operacyjnej. Historie choroby prowadzone przez
m∏odego asystenta by∏y niezwykle staranne,
pacjentów równie starannie informowa∏ o ich
sytuacji zdrowotnej, o planach diagnostycznych
i terapeutycznych. Jubilat podobnie po latach
wydaje si´ prof. Manieckiej-Aleksandrowicz
w zawodowych kontaktach rzeczowy. W latach
osiemdziesiàtych spotyka∏a Go z ˝onà i dwojgiem dzieci podczas urlopów w Jastarni lub spacerujàcego z rodzinà, w której zawsze mia∏
wsparcie, po warszawskim Ogrodzie Botanicznym. Prof. Maniecka-Aleksandrowicz twierdzi,
˝e po habilitacji z rynologii potrafi∏ zgromadziç
wokó∏ siebie zdolnych m∏odych laryngologów,
a do organizowanych przezeƒ konferencji RhinoForum pozyskiwaç Êwiatowych rynologów.
W swoich poczynaniach wykazuje wyobraêni´,
zapa∏, intuicj´, pasj´, konsekwencj´ i koncentracj´ na wybranym celu, szybko wyciàga odpowiednie i trafne wnioski. Umie z pokorà przyjmowaç krytyk´. Osiàgnà∏ równowag´ mi´dzy
pracà zawodowà i naukowà.
Niezwykle wysoko i serdecznie oceni∏ Jubilata prof. Maciej Misio∏ek, który pozna∏ osobiÊcie
prof. Krzeskiego w 1997 r. podczas Cottle International Rhinology Centennial XVI ISIAN w Filadelfii (USA). Dr Krzeski, wtedy Êwie˝o upieczony
dr habilitowany, by∏ zaprzyjaêniony i traktowany
z szacunkiem przez czo∏owych rynologów amerykaƒskich. Delegacja polska liczy∏a wówczas
zaledwie kilka osób, szybko wi´c zbli˝y∏a si´
do siebie, uczestniczàc w bardzo udanej konfe-

Jubilat prof. Antoni Krzeski
z prof. Eugene’em B. Kernem
podczas dyskusji,
która odby∏a si´ po wyk∏adzie
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organizatora w sposób szczególny. Od lat konferencj´ koƒczy Wieczór Autorski profesora
Antoniego Krzeskiego, podczas którego osoby
najbardziej zas∏u˝one otrzymujà stosowne laury.
Dzieje si´ to w niezwyk∏ej atmosferze Zamku
Królewskiego bàdê innych okaza∏ych miejsc
Warszawy. Nie pozostaje to bez du˝ego wra˝enia
ze strony goÊci. Prof. Misio∏ek sam mia∏ mo˝liwoÊç obserwowania prawdziwego wzruszenia
na twarzach „tych najwi´kszych” podczas wspomnianych uroczystoÊci.
W sposób niezwykle umiej´tny prof. Krzeski
wplata inne, pozarynologiczne wàtki w program
spotkaƒ, tworzàc spotkania o charakterze interdyscyplinarnym. Od wielu lat swoje utrwalone
miejsce znaleêli tam chirurdzy plastyczni, alergolodzy, pulmonolodzy, pediatrzy, radiolodzy,
a tak˝e specjaliÊci zajmujàcy si´ problemem
zaburzeƒ oddychania podczas snu.
Prof. Antoni Krzeski to oczywiÊcie nie tylko
organizator RhinoForum, choç rang´ tego wydarzenia prof. Misio∏ek podkreÊli∏ ze wzgl´du
na perfekcyjne przygotowanie i bardzo wysoki
poziom merytoryczny konferencji ju˝ od wielu
lat. Profesor jest autorem wielu bardzo wartoÊciowych monografii z dziedziny rynologii/rynochirurgii. Do pracy w zespole autorów Profesor
zaprasza cz´sto kolegów. Poniewa˝ mia∏em przyjemnoÊç uczestniczyç w pracach takiego zespo∏u, pozwol´ sobie na kilka refleksji. Profesor
jak trener czy selekcjoner dru˝yny organizuje
spotkanie, dobiera uczestników, dzieli na niewielkie grupy i nakreÊla ich zadania. Pami´tam
spotkanie w Kielcach, gdzie byliÊmy goÊçmi prof.
Stanis∏awa Bienia. Poza wspania∏ym spotkaniem

towarzyskim odby∏a si´ wielogodzinna dyskusja
i ustalanie konkretnych zadaƒ. Rola prof. Krzeskiego nie koƒczy si´ w tym miejscu, b´dàc niezwykle wymagajàcym redaktorem, egzekwuje
postawione cele w sposób rygorystyczny. Nie ma
miejsca na przekroczenia terminów. Aby uzgodniç szczegó∏y, organizuje spotkania w Warszawie
w celu wykonania ostatnich korekt tekstu. Jedno
z takich spotkaƒ odby∏o si´ w domu paƒstwa
Krzeskich. Praca nad tekstem przychodzi∏a nam
z trudnoÊcià, gdy˝ po wspania∏ym obiedzie trudno by∏o si´ koncentrowaç na pracy. Bardzo goÊcinny dom i praca nad tekstem sta∏y nieco
w sprzecznoÊci, ale zawsze wywiàzywanie si´ ze
wspólnych zadaƒ by∏o priorytetem. Dzi´ki wysi∏kowi profesora ukaza∏o si´ tak wiele cennych pozycji ksià˝kowych i jest dost´pnych dla lekarzy
specjalistów, rezydentów i studentów uniwersytetów medycznych. Prof. Krzeski pe∏ni te˝ funkcj´ redaktora naczelnego „Magazynu Otorynolaryngologicznego”, który ukazuje si´ od lat i jest
dedykowany szerokiej rzeszy laryngologów.
Wydawcà czasopisma jest Stowarzyszenie Rynologia Polska, na którego czele stoi prof. Krzeski
– wspomina∏ prof. Misio∏ek.
Prof. Krzeski jest niezwykle zaanga˝owany
w proces dydaktyczny w ramach szkolenia podyplomowego. Prof. Misio∏ek wielokrotnie mia∏
przyjemnoÊç uczestniczyç w kursach, w których
Jubilat bra∏ udzia∏. Organizujàc cykliczne konferencje w Beskidzie Âlàskim, wielokrotnie mia∏
przyjemnoÊç goÊciç prof. Krzeskiego jako wyk∏adowc´, który ch´tnie dzieli∏ si´ swojà wiedzà
z audytorium. Znany jest z forsowania swojego
zdania, a czasem z wypowiedzi, które trudno

UroczystoÊç zaszczycili swojà obecnoÊcià: trzecia od lewej – prof. El˝bieta Mierzwiƒska-Nastalska – dziekan
Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czwarta od lewej – prodziekan
prof. Dorota Olczak-Kowalczyk oraz prodziekan prof. Kazimierz Szopiƒski – piàty od lewej
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uznaç za delikatnie opisujàce dany stan rzeczy;
nie ucieka od bolesnej cz´sto szczeroÊci w wielu
kwestiach. Zdaniem prof. Misio∏ka jest zatem
wiele powodów, które pozwalajà uznaç profesora
Antoniego Krzeskiego za wspania∏ego laryngologa/rynochirurga, ale tak˝e cz∏owieka, któremu
nale˝y si´ szacunek za to, co zrobi∏ i czyni nadal
dla Êrodowiska. Jubilat jest bowiem osobà, która
wprowadzi∏a nowoczesnà rynochirurgi´ do naszego kraju i stale przyczynia si´ do jej udoskonalania.
W rozmowach profesorów Krzeskiego i Misio∏ka przewija si´ cz´sto wàtek rodzinny. Wi´kszoÊç z nich koƒczy si´ opowieÊciami o wnukach,
z których Profesor tak bardzo jest dumny.
Jakà atencjà cieszy si´ prof. Krzeski u prof.
Misio∏ka Êwiadczy zdanie: JeÊli zas∏u˝y∏em sobie
na miano przyjaciela pana profesora Antoniego
Krzeskiego, to jestem z tego dumny. Ufam, ˝e
tak jest, Antku. Ty na pewno jesteÊ moim i moich bliskich przyjacielem.
Wyg∏oszony przez Jubilata wyk∏ad „O obrotach sfer jamistych, czyli o katowaniu ma∏˝owiny
nosowej dolnej” – niezwykle ciekawy, dla niektórych kontrowersyjny – zosta∏ przyj´ty z wielkim
zainteresowaniem, a ze wzgl´du na Êmia∏oÊç
stwierdzeƒ i porównaƒ równie˝ ze zdumieniem.

Po wyk∏adzie Jubilata prof. Bieƒ przywita∏ prof.
Karla Hörmanna z Mannheim oraz poprosi∏ o komentarz profesora Euge’na B. Kerna z Mayo Clinic, który w pe∏ni zgodzi∏ si´ z poglàdami prof.
Krzeskiego, podkreÊlajàc jego postaw´ jako
obroƒcy (u˝ywajàc s∏owa defender) ma∏˝owiny
nosowej dolnej. Zwróci∏ uwag´, ˝e ma∏˝owina nosowa dolna nie jest tylko strukturà anatomicznà, lecz narzàdem odgrywajàcym istotnà
rol´ w oddychaniu, oraz zaapelowa∏, aby zaniechaç jej wycinania.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy∏ si´
wyk∏ad prof. Krzeskiego dedykowany przyjacio∏om Âlàzakom pt. „Grupa Janowska, czyli o fenomenie Êlàskich malarzy nieprofesjonalnych”.
Jubilat jako mi∏oÊnik i znawca twórczoÊci
Êlàskich malarzy prymitywistów przypomnia∏
sylwetki ich najwybitniejszych przedstawicieli:
Teofila Ociepki, Erwina Sówki, Ewalda Gawlika
i Paw∏a Wróbla.
Po zakoƒczeniu jubileuszowej sesji odby∏a
si´ „Biesiada z Profesorem Antonim Krzeskim”,
w czasie której serwowano przystawki i goràce
dania kuchni Êlàskiej, jak ˝urek na zakwasie
z màki ˝ytniej, krupnioki, sza∏ot, a tak˝e wiele
innych wyÊmienitych potraw regionalnych.●

Dyskusja
po zakoƒczonej sesji.
Od lewej: prof. E.B. Kern,
prof. A. Krzeski,
prof. J. Markowski
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PODR¢CZNIKI
PROFESORA ANTONIEGO KRZESKIEGO
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

TEXTBOOKS OF PROFESSOR ANTONI KRZESKI

(Mag. ORL, 2018, 68, XVII, 135–140)
Key words:
history of Polish otorhinolaryngology, textbooks on
rhinology

Pierwszym polskim podr´cznikiem z dziedziny rynologii by∏a ksià˝ka Jana S´dziaka
(1861–1932), warszawskiego laryngologa, znanego szczególnie w krajach anglosaskich, pt.
„Choroby nosa, jego zatok oraz jamy noso-gardzielowej”, zawierajàcy 287 stronic, 84 rysunki
i 1 tablic´, wydany nak∏adem autora w 1897 r.
Recenzenci wytkn´li wprawdzie autorowi drobne b∏´dy i potkni´cia, byli jednak zgodni z tym,
˝e zas∏ugi pierwszeƒstwa napisania takiego
podr´cznika S´dziakowi odebraç nie by∏o mo˝na1. Autorem pierwszego kompletnego podr´cznika z otorynolaryngologii by∏ Jan Szmur∏o
(1867–1952), kierownik Kliniki Otolaryngologii
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
Czterotomowe jego dzie∏o: „Choroby nosa i jamy
nosowogard∏owej” (Wilno 1926, 1935), „Choroby jamy ustnej, gard∏a i prze∏yku” (Wilno 1930),
„Choroby krtani i tchawicy” (Wilno 1931), „Choroby ucha” (Wilno 1933) stanowi∏o êród∏o
wiedzy jeszcze po drugiej wojnie Êwiatowej2.
W 1972 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka Zofii Witwickiej
„Chirurgiczne leczenie zniekszta∏ceƒ nosa”.
Nowoczesne podr´czniki rynologii ukaza∏y
si´ dopiero pod koniec XX stulecia. Ich autorem
jest prof. Antoni Krzeski.

1

2

3

▲

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy: prof. Andrzej Kierzek

L. Lubliner: Choroby nosa… J. S´dziaka. „Krytyka Lekarska”
1897, r. 1, nr 7, s. 250-259; A. Kierzek: Otolaryngolodzy warszawscy w XIX wieku. Wroc∏aw 1998, s. 274-275.
A. Kierzek: Rozwój warszawskiej myÊli otolaryngologicznej w XIX
wieku. Wroc∏aw 1997, s. 77.
J. Biskupska-Wi´cko: Tworzyli polskà laryngologi´. Zofia Witwicka
(1918-1991).„Magazyn Otorynolaryngologiczny” 2004, t. III,
nr 4 (12), s. 101.
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Krzeski. Septorynoplastyk´ ciekawie zaprezentowali Krzeski i Eugene B. Kern. Diagnostykà
i terapià nowotworów z∏oÊliwych zatok zaj´∏a si´
Ewa Osuch-Wójcikiewicz oraz Andrzej Halama.
Objawy rynologiczne w wybranych chorobach
ogólnoustrojowych zobrazowa∏ Janczewski,
a w zespole snu z bezdechami – Andrzej Kukwa
oraz Miros∏awa Pietniczka-Za∏´ska. O chemioterapii i farmakoterapii pisa∏y Goêdzik-˚o∏nierkiewicz, Meszaros i Tarchalska-Kryƒska.

Choroby nosa
i zatok
przynosowych
Pod redakcjà: dr. hab. Antoniego Krzeskiego
i prof. Grzegorza Janczewskiego
I wyd. San Medica, Warszawa 1997 r.,
II wyd. San Medica, Warszawa 1998 r.,
III wyd. Urban & Partner, Warszawa 2003 r.

Pierwszy podr´cznik pod redakcjà Antoniego Krzeskiego i Grzegorza Janczewskiego
pt. „Choroby nosa i zatok przynosowych” ukaza∏
si´ w 1997 r. (II wyd.– 1998, III – 2003) i zawiera 29 rozdzia∏ów. Otwiera go cz´Êç historyczna
opracowana przez Zbigniewa Szlenka. Ciekawi
nowatorskie, dla niektórych kontrowersyjne,
uj´cie zjawiska pneumatyzacji trzewioczaszki
przez Zdzis∏awa F. P´dziwiatra. Embriologia
i anatomia nosa i zatok przynosowych skrótowo
jest uj´ta przez Piotra Ch´ciƒskiego i Krzeskiego.
Dok∏adna metodyka badania tych narzàdów, nie
tylko rynoskopia, ale i endoskopia, badanie w´chu, rynomanometria, diagnostyka chorób alergicznych z badaniami cytologicznymi, mikrobiologicznymi, immunologicznymi etc, opracowana
przez Krzeskiego, Boles∏awa Samoliƒskiego,
Bo˝en´ Tarchalskà-Kryƒskà, Jadwig´ Meszaros,
uzupe∏niona jest diagnostykà obrazowà przez
Krzeskiego. Symptomatologi´ chorób przedstawi∏ Janczewski, urazy – Pawe∏ Dobrzyƒski. Mi´dzynarodowy konsensus dotyczàcy diagnostyki
i leczenia nie˝ytów nosa – zespó∏ pod kierownictwem Valerie J. Lund. Problem polipów nosa zanalizowa∏ Samoliƒski. Patofizjologi´ zobrazowa∏
Krzeski, który wespó∏ z Dawidem W. Kennedym
zajà∏ si´ zapaleniem zatok przynosowych. Leszek Kryst pisa∏ o z´bopochodnych chorobach
zatok, Krzeski o Êluzowiaku zatok oraz grzybicy
(razem z Donaldem C. Lanzà). Powik∏ania zapaleƒ zatok przedstawi∏a Teresa Goêdzik-˚o∏nierkiewicz. Z leczeniem stanów zapalnych zatok
oraz ∏agodnych zmian nowotworowych zaznajomili Krzeski i Zbigniew Âwierczyƒski. CzynnoÊciowà chirurgi´ endoskopowà zatok opracowa∏
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Boczna
Êciana
jamy nosowej
Pod redakcjà:
dr. hab. Antoniego Krzeskiego i dr Ewy Tomaszewskiej
wyd. Via Medica, Gdaƒsk 2000 r.

Podr´cznik Antoniego Krzeskiego i Ewy
Tomaszewskiej „Boczna Êciana jamy nosowej”
(2000), unikatowa pozycja w polskiej literaturze
medycznej, wprowadza lekarza praktyka w rejon
b∏´dnika sitowego, rejon dla rynochirurga niezwykle wa˝ny. Szczegó∏owo przedstawiono
budow´ jamy nosowej, struktury anatomiczne
bocznej Êciany jamy nosowej, m.in. z komórkami
Hallera i Onodiego w∏àcznie, oraz zatok przynosowych. Dok∏adnie zrelacjonowano unaczynienie t´tnicze, ˝ylne, uk∏ad limfatyczny, unerwienie tej okolicy. Uzupe∏nieniem tych szczegó∏ów
jest atlas anatomii bocznej Êcian jamy nosowej.
Niezwykle wa˝ny jest ostatni, szósty rozdzia∏
dotyczàcy zmiennoÊci anatomicznej budowy
bocznej Êciany jamy nosowej w obrazach tomografii komputerowej. W dodatku zawarte sà materia∏y mi´dzynarodowej konferencji poÊwi´conej chorobom zatok przynosowych, terminologii,
stopniowaniu zaawansowania klinicznego i leczeniu.
Autorami ksià˝ki sà Bogdan Ciszek z Zak∏adu Anatomii Prawid∏owej AM. w Warszawie, Antoni Krzeski, Piotr Ch´ciƒski, Anna Galewicz-Zieliƒska, Agnieszka J´drusik, Ewa Tomaszewska

z Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie i Marcin Straburzyƒski ze Studenckiego Ko∏a Naukowego przy tej Klinice.

Wyk∏ady
chirurgii nosa
Pod redakcjà: prof. Antoniego Krzeskiego
wyd. Via Medica, Gdaƒsk 2005 r.

Podstawy
chirurgii nosa
Pod redakcjà: prof. Antoniego Krzeskiego
wyd. Via Medica, Gdaƒsk 2004 r.

Kolejne dzie∏o Antoniego Krzeskiego „Podstawy chirurgii nosa” (2004) poÊwi´cone jest
wspó∏czesnej czynnoÊciowej i estetycznej chirurgii nosa. Jest to pierwszy podr´cznik omawiajàcy niezwykle szczegó∏owo zagadnienia chirurgii nosa, opracowany przez polskiego autora.
W 14 rozdzia∏ach zmieÊci∏y si´ tak wa˝ne zagadnienia, jak: terminologia rynochirurgiczna, anatomia nosa, zarys historii chirurgii nosa, a tak˝e
analityczne spojrzenie na rekonstrukcj´ przegrody nosa, osteotomi´ koÊci nosa, takich anomalii,
jak garb nosa i nos siode∏kowaty. Zaprezentowano podstawowe dost´py i techniki w chirurgii
wierzcho∏ka nosa, technik´ rynoplastyki z dost´pu zewn´trznego, problemy chirurgii ma∏˝owin
nosa, bródki, powik∏ania chirurgii nosa. Wa˝na
jest prezentacja instrumentarium stosowanego
w chirurgii nosa.
Autorami poszczególnych rozdzia∏ów sà najwybitniejsi Êwiatowi znawcy tego zagadnienia:
profesorzy Eugene B. Kern z niezwykle presti˝owej Kliniki Mayo w Rochester, M. Eugene Tardy
jr., Dean M. Toriumi, dr Ben Bassichs z Uniwersytetu Illnois w Chicago oraz prof. Gilbert J.
Nolst Trenité z Uniwersytetu w Amsterdamie,
jak równie˝ naukowcy z Katedry i Kliniki Otolaryngologii w Warszawie: doc. Janina Biskupska-Wi´cko, doktorzy: Jaros∏aw Balcerzak, Marta
Held-Zió∏kowska, Agnieszka Strzembosz, Anna
Galewicz-Zieliƒska, Norbert P. Górski i Iwona
Gromek.

Kontynuacjà poprzedniego dzie∏a jest ksià˝ka pod red. Antoniego Krzeskiego „Wyk∏ady
z chirurgii nosa”, która ukaza∏a si´ rok póêniej
(2005). W 18 rozdzia∏ach umieszczono takie zagadnienia, jak m.in.: filozofia i zasady operacji
nosa, chirurgia estetyczna nosa i jej aspekty, chirurgia przegrody nosa, rynoplastyka wg Josepha, chirurgia zniekszta∏ceƒ piramidy nosa, chirurgia zapadania si´ zastawki nosa, przeszczepy
w chirurgii nosa, perforacja przegrody nosa,
operacje nosa w wieku rozwojowym, chirurgia
nosa w wadzie rozszczepowej twarzy, chirurgia
nosa w wieku podesz∏ym, chirurgiczne leczenie
nowotworów skóry nosa, rekonstrukcja ubytków
tkanek nosa, urazy nosa, rynologiczne aspekty
zaburzeƒ oddychania podczas snu, problemy
medyczne i prawne septorynoplastyki.
Dzie∏o to jest udzia∏em wspomnianych profesorów Eugene’a B. Kerna, Eugene’a Tardy’ego
i Noista Trenité, ale tak˝e Rodolphe’a Meyera
z Lozanny i Metina Ãnerci z Ankary, Pietro Palmy
z Varese oraz doktorów: Davida E. Sherissa z Bufallo, Davida A. Hechta z Chicago, Charlesa
Easta i Davida Mcpartlina z Londynu i Asly Pahina ze Stambu∏u. Z polskich autorów, w porównaniu z poprzednim podr´cznikiem, doszli profesorowie Grzegorz Janczewski, Stanis∏aw Bieƒ ze
Âwi´tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
i Janina Biskupska-Wi´cko, doktorzy Anna
Tuszyƒska z warszawskiej Kliniki Otolaryngologii oraz Maria Hortis-Dzierzbicka z Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie.

▲
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Rynologiczne
aspekty
astmy
aspirynowej
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Zapalenia
zatok
przynosowych

Pod redakcjà:
dr Iwony Gromek i prof. Antoniego Krzeskiego
wyd. Via Medica, Gdaƒsk 2007 r.

Pod redakcjà:
prof. Antoniego Krzeskiego i dr Iwony Gromek
wyd. Via Medica, Gdaƒsk 2008 r.

Podr´cznik „Rynologiczne aspekty astmy
aspirynowej” (2007) Iwony Gromek i Antoniego
Krzeskiego, autorów majàcych olbrzymie doÊwiadczenie w tej kwestii, jest pierwszà na Êwiecie
monografià opracowanà przez laryngologów, omawiajàcà post´powanie z chorym z rozpoznanym
zespo∏em nadwra˝liwoÊci na niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ). U takich chorych mo˝e
wystàpiç przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych oraz polipy nosa. TreÊcià poszczególnych
rozdzia∏ów sà zagadnienia patomechanizmu nadwra˝liwoÊci na aspiryn´ i inne NLPZ, patomechanizmu przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych,
patomechanizmu astmy oskrzelowej, zwiàzku
górnych i dolnych dróg oddechowych, zespo∏u
nadwra˝liwoÊci na NLPZ. Zanalizowano przebieg
i zaawansowanie przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych i astmy oskrzelowej w zespole nadwra˝liwoÊci na NLPZ. Poddano ocenie wyniki leczenia farmakologicznego poprzedzajàcego endoskopowà operacj´ zatok przynosowych w zespole
nadwra˝liwoÊci na NLPZ, leczenia przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych w zespole nadwra˝liwoÊci na nlpz, okreÊlajàc czynniki determinujàce wynik leczenia przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych. Oceniano tak˝e wp∏yw leczenia przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
na przebieg astmy oskrzelowej. OkreÊlano czynniki determinujàce przebieg astmy oskrzelowej
po leczeniu przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych. Opierajàc si´ na w∏asnych doÊwiadczeniach, autorzy przedstawili obraz przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych w zespole nadwra˝liwoÊci na NLPZ. Na zakoƒczenie przedstawiajà diagnostyczno-leczniczy schemat post´powania rynologicznego u chorych z zespo∏em
nadwra˝liwoÊci na NLPZ.

Unikatowe jest dzie∏o pod redakcjà Antoniego
Krzeskiego i Iwony Gromek „Zapalenia zatok
przynosowych” (2008). Jak zwykle w tego rodzaju
ksià˝kach, przedstawiono anatomi´ i histopatologi´ jamy nosowej i zatok przynosowych, dok∏adnà
rynologicznà diagnostyk´, tak˝e obrazowà. Wyczerpujàco potraktowano problem zawarty w tytule dzie∏a, podajàc definicj´, klasyfikacj´ zapaleƒ
zatok. Omówiono ostre zapalenie zatok przynosowych. Szeroko zaj´to si´ zagadnieniem zapaleƒ
przewlek∏ych z patogenezà, postaciami klinicznymi, rolà mikroorganizmów, powik∏aniami.
Szczegó∏owo i wnikliwie przedstawiono leczenie
zachowawcze i chirurgiczne tych zapaleƒ. Swoje
miejsce znalaz∏y takie zagadnienia, jak: Êluzowiak,
zapalenia grzybicze, zapalenia z´bopochodne,
a tak˝e polipy nosa i alergie w kontekÊcie zapalenia zatok. Zaj´to si´ tak˝e problemami odr´bnoÊci
zapalenia zatok u dzieci. Autorów interesowa∏y
stany zaburzeƒ odpornoÊci, zaburzenia ruchomoÊci rz´sek nab∏onka oddechowego, wspó∏zale˝noÊç zapaleƒ górnych i dolnych dróg oddechowych, wspó∏istnienia zapalenia zatok oraz zaburzeƒ w´chu, bólów g∏owy, zapalenia zatok
w stanach nadwra˝liwoÊci na NLPZ. Osobno omówiono mukowiscydoz´, jak równie˝ choroby przebiegajàce z wytwarzaniem ziarniny. Z zagadnieƒ
terapeutycznych omówiono p∏ukanie jam nosa
oraz niedocenianà powszechnie fizjoterapi´. Zagadnieniami tymi zajà∏ si´ zespó∏ autorów, spoÊród
których obok wspomnianych wymieniç nale˝y:
Berrylina J. Fergusona z Pittsburgha, Nicka S. Jonesa z Notthingham, Roberta C. Kerna i Josepha R.
Raviva z Feinbergu, doktor Glenisa Scadding
z Londynu. A z autorów polskich – profesorów:
Ew´ Bernatowskà z Instytutu „Pomnika Centrum
Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Marka Go∏´biow-
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skiego, Teres´ Goêdzik-˚o∏nierkiewicz, Grzegorza Janczewskiego, Andrzeja Radzikowskiego, Bo˝en´ Tarchalskà-Kryƒskà oraz doktorów: Piotra
Ch´ciƒskiego, Norberta P. Górskiego, Magdalen´
Hamer´-S∏ynarskà, Mart´ Held-Zió∏kowskà, Dorot´ Kapiszewskà-Dzedzej, Witolda Rongiesa, Ann´
Tuszyƒskà, Paw∏a Szwedowicza z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Urszul´ ¸opaciuk z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiàclecia Stefana Kardyna∏a Wyszyƒskiego, Agnieszk´ Strzembosz z Instytutu Fizjologii i Patologii S∏uchu
w Warszawie, W∏odzimierza Doleckiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Nak∏ad dzie∏a, które wyró˝niono nagrodà Ministra Zdrowia w 2009 r., zosta∏ wyczerpany w ciàgu pierwszego roku od wydania.

Diagnostyka
rynologiczna

w chorobach nosa. W zakoƒczeniu – na zagadnienie dokumentacji rynologicznej. Autorami poszczególnych rozdzia∏ów sà oprócz prof. Krzeskiego: profesorzy Nick Jones z Notthingham, Ewa
Bernatowska z Instytutu „Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Wojciech Golusiƒski
z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznania,
Jerzy Kruszewski z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Bo˝ena Tarchalska-Kryƒska, Marek Kulus, Ryszard Pacho z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Jan Zieliƒski z Instytutu Gruêlicy i Chorób P∏uc w Warszawie, Lucyna
Mastalerz, Andrzej Szczeklik z Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Maciej Misio∏ek,
Dariusz Ziora ze Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, docenci: Ma∏gorzata Bulanda
z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Robert P∏ywaczewski z Instytutu Gruêlicy
i Chorób P∏uc w Warszawie, Bo˝ena Skotnicka
z Uniwersytetu Medycznego w Bia∏ymstoku, doktorzy: Eliza Bro˝ek-Màdry, Katarzyna Grzela, Anna
Tuszyƒska, Tomasz Gotlib, Marcin Straburzyƒski
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Artur
Drzewiecki z Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, Iwona Gromek z Indywidualnej
Praktyki Laryngologicznej w Warszawie, Pawe∏
Trzeciak z Wielkopolskiego Centrum Onkologii
w Poznaniu.
Podr´cznik ten sta∏ si´ kompendium wiedzy
na temat wspó∏czesnego prowadzenia diagnostyki
rynologicznej, która w rzeczy samej jest interdyscyplinarnym problemem.

Pod redakcjà: prof. Antoniego Krzeskiego
wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009 r.

Chirurgia
zatok
przynosowych
– dost´py
zewnàtrznosowe
Pod redakcjà: prof. Antoniego Krzeskiego
wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011 r.

Podr´cznik „Chirurgia zatok przynosowych –
dost´py zewnàtrznosowe” (2011) pod redakcjà
Antoniego Krzeskiego, dzie∏o zbiorowe napisane
przez wybitnych polskich rynochirurgów, zawie-

▲

Podr´cznik pod redakcjà Antoniego Krzeskiego
„Diagnostyka rynologiczna” (2009) zgromadzi∏
jako wspó∏autorów poszczególnych rozdzia∏ów zespó∏ polskich ekspertów z dziedzin pokrewnych
rynologii. Jak˝e wa˝na jest zawsze rozmowa z pacjentem. Jak˝e wa˝ne jest zrozumienie objawów.
Tym problemom poÊwi´cono osobne rozdzia∏y.
Wnikliwie opracowano badanie fizykalne nosa zewn´trznego, badanie endoskopowe jam nosa i jamy nosowo-gard∏owej, obiektywne metody oceny
dro˝noÊci nosa. Szczegó∏owo zaznajomiono czytelnika z diagnostykà zaburzeƒ w´chu, diagnostykà histologicznà, cytologicznà, mikrobiologicznà,
diagnostykà radiologicznà, diagnostykà alergologicznà, diagnostykà zaburzeƒ ruchomoÊci rz´sek
nab∏onka, diagnostykà zaburzeƒ immunologicznych, diagnostykà chrapania i zaburzeƒ oddychania, nadwra˝liwoÊci na NLPZ. Zaznajomiono tak˝e
z diagnostykà rynologicznà w pediatrii. Zwrócono
uwag´ na wa˝ny pomiar st´˝enia tlenku azotu
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ra opis technik operacyjnych majàcych zastosowanie w odniesieniu do leczenia chorób zatok
przynosowych. Na ∏amach podr´cznika znalaz∏y
si´ rozdzia∏y ukazujàce arkana operacji zatok
przynosowych, a wi´c zatok szcz´kowych, zatok
sitowych, zatoki czo∏owej i zatoki klinowej.
Osobne rozdzia∏y stanowià analizy: ci´cia chirurgicznego w zewnàtrznosowych dost´pach
operacyjnych do zatok przynosowych oraz dost´pów chirurgicznych do masywu szcz´kowo-sitowego. Swoje miejsce na stronicach tej ciekawej
ksià˝ki znalaz∏a resekcja szcz´ki. Autorami rozdzia∏ów sà oprócz prof. Krzeskiego, profesorzy
Stanis∏aw Bieƒ z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojciech Golusiƒski z Wielkopolskiego
Centrum Onkologii i Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Grzegorz Janczewski, Ewa Osuch-Wójcikiewicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dariusz
Jurkiewicz z Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie, Maciej Misio∏ek ze Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego, Czes∏aw Stankiewicz
z Gdaƒskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor
Zbigniew Âwierczyƒski ze Szpitala Chirurgii Ma∏oinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Bia∏ej.
Znacznym walorem jest aspekt praktyczny
i edukacyjny poszczególnych rozdzia∏ów ksià˝ki.

Chirurgia
zatok
przynosowych
– dost´py
wewnàtrznosowe
Pod redakcjà: prof. Antoniego Krzeskiego
wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014 r.

Ostatni, dziewiàty podr´cznik pod redakcjà
Antoniego Krzeskiego „Chirurgia zatok przynosowych – dost´py wewnàtrznosowe” (2014) zawiera
wewnàtrznosowe (endoskopowe) techniki operacyjne przeprowadzane w obr´bie jam nosa i zatok
przynosowych. Pierwsze rozdzia∏y tego nowoczesnego podr´cznika zaznajamiajà czytelnika z anatomià tego odcinka otorynolaryngologii oraz po-
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st´powaniem przedoperacyjnym w operacjach
z dost´pu wewnàtrznosowego. Metodycznie opracowano dalsze rozdzia∏y ksià˝ki o operacjach zatok
szcz´kowych, sitowych, czo∏owej i klinowej, resekcj´ wyrostka haczykowatego, ma∏˝owin nosowych, przegrody nosa, p∏ynotoku nosowego z dost´pu wewnàtrznosowego, odr´bnoÊci tych operacji u dzieci. Opracowano post´powanie pooperacyjne w chirurgii tego typu. Przestrzegano
przed powik∏aniami. Osobne rozdzia∏y traktowa∏y
o chirurgii oczodo∏u, szczególnie przyÊrodkowej
Êciany oczodo∏u, chirurgii dróg ∏zowych z dost´pu
wewnàtrznosowego. Balonoplastyka ujÊç zatok
przynosowych, wewnàtrznosowy dost´p do t´tnicy klinowo-podniebiennej, nawigacja stereotaktyczna, mikronó˝ rotujàcy, problem uszypu∏owanych p∏atów stosowanych w chirurgii rekonstrukcyjnej podstawy czaszki – to zagadnienia poruszane tak˝e w tym dziele. Zamyka je Europejski raport
dotyczàcy mianownictwa anatomicznego jam nosa
i zatok przynosowych autorstwa najwybitniejszych europejskich autorytetów w tej dziedzinie.
Autorami poszczególnych rozdzia∏ów ksià˝ki sà oprócz prof. Krzeskiego, prof. Pawe∏ Str´k
z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, doc. Andrzej SieÊkiewicz z Uniwersytetu
Medycznego w Bia∏ymstoku, doktorzy: Eliza Bro˝ek-Màdry, Karolina D˝aman, Miros∏aw Szczepaƒski, Magdalena Tomaszewska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kornel Szczygielski z Wojskowego Instytutu Medycznego
z Warszawy, Krzysztof Dalke z Regionalnego
Szpitala Specjalistycznego w Grudziàdzu, Iwona Gromek, Ewa Tomaszewska, Anna Tuszyƒska
z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej z Warszawy,
Józef Mierzwiƒski z Wojewódzkiego Szpitala
Dzieci´cego z Bydgoszczy, Pawe∏ Poppe z Centrum Laryngologii SinusMedical z Warszawy,
Agnieszka Strzembosz ze Szpitala Medicover
w Warszawie, Aleksander Zwierz ze Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Jest to
ksià˝ka o walorach wybitnie praktycznych, majàca niezwyk∏y walor edukacyjny.
Wspó∏autorami wszystkich wymienionych
ksià˝ek sà wybitni rynolodzy z ca∏ego Êwiata, w
tym tak˝e specjaliÊci polscy, w znacznej wi´kszoÊci wychowankowie profesora Antoniego Krzeskiego.
Nie wiem, czy Antoni Krzeski czyta∏ kiedyÊ
artyku∏ „O potrzebach naszego piÊmiennictwa
lekarskiego”, zamieszczony w „Przeglàdzie
Lekarskim” w 1913 r. Jan Szmur∏o pisa∏ w nim:
„(…) wi´kszoÊç ludzi wysokiej wiedzy nie pozostawia po sobie na polu piÊmiennictwa lekarskiego wybitniejszych Êladów…”. On pozostawia. I to wyraênie. ●
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Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy: prof. Andrzej Kierzek

„Magazyn Otorynolaryngologiczny”, kwartalnik poÊwi´cony chorobom uszu, nosa, gard∏a,
krtani i pogranicza, jest jednym z pi´ciu czasopism wydawanych na polskim rynku, w których
sà omawiane zagadnienia zwiàzane z chorobami
wymienionych narzàdów. Pozosta∏e czasopisma
to: „Otolaryngologia Polska” – organ PTORL-ChGiS, „Polski Przeglàd Otolaryngologiczny”,
„Otorynolaryngologia. Przeglàd Kliniczny” oraz
„Nowa Audiofonologia”, które publikujà wyniki
naszych badaƒ i doÊwiadczeƒ klinicznych, promujàc polskà otorynolaryngologi´ na obu pó∏kulach. Redakcja „Magazynu ORL” przyj´∏a od samego poczàtku ca∏kowicie odmiennie za∏o˝enia,
a mianowicie postawi∏a na praktyczne aspekty
wiedzy i pragmatyczny sposób jej przedstawiania. Pomys∏ na takà formu∏´ kwartalnika stworzy∏ przed laty prof. Antoni Krzeski, który
po sukcesie jego ksià˝ki „Choroby nosa i zatok
przynosowych” (wyprzedane trzy kolejne wydania), przymierza∏ si´ do opracowania nowego
podr´cznika z laryngologii. Czysta kalkulacja
wykazywa∏a, ˝e proces tworzenia i wydawania
podr´cznika jest niezmiernie praco- i czasoch∏onny, albowiem zajmuje oko∏o trzech lat,
a i tak w chwili jego druku zauwa˝alny odsetek
wiadomoÊci jest ju˝ nieaktualny. Nie bez znaczenia pozostawa∏a obserwacja, ˝e ksià˝ki ˝yjà
stosunkowo krótko w myÊl regu∏y, ˝e wiedza medyczna w ciàgu 10 lat staje si´ w 50% nieaktualna. Stàd te˝ „Magazyn ORL” w za∏o˝eniu mia∏
byç i jest do dziÊ podr´cznikiem/ksià˝kà drukowanà w odcinkach, w której sà publikowane
wy∏àcznie artyku∏y poglàdowe, tak jak rozdzia∏y
w ksià˝kach, przedstawiajàce najaktualniejszà
wiedz´ z zakresu laryngologii.
„Magazyn ORL” dociera bezp∏atnie cztery
razy w roku do oko∏o 2,5 tysiàca czytelników:
do specjalistów otorynolaryngologów, do specjalizujàcych si´, a tak˝e do lekarzy innych, pokrewnych otorynolaryngologii specjalnoÊci,
i jest ciekawà, unikatowà platformà komunikacji,
za pomocà której sà rozwiewane cz´ste w naszym
nie∏atwym zawodzie wàtpliwoÊci i dylematy.
Wi´kszoÊç publikowanych prac poglàdowych, niezwykle dopracowanych, opartych na aktualnej
Êwiatowej literaturze medycznej, jest przygotowywww.magazynorl.pl
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wana bezpoÊrednio przez kompetentnych ekspertów z omawianego zakresu bàdê te˝ pod ich Êcis∏ym nadzorem.
Niewàtpliwie wielkie novum, zdecydowanie
odró˝niajàce „Magazyn ORL” od pozosta∏ych
periodyków laryngologicznych, stanowià prace
historyczne publikowane w dziale „Tworzyli polskà laryngologi´”. Pozwalajà one poznaç postacie wybitnych polskich laryngologów, którzy
budowali naszà specjalnoÊç – ich dokonania,
twórczoÊç i osobowoÊç. Przypominani sà nie tylko dziewi´tnasto- i dwudziestowieczni pionierzy
laryngologii polskiej, ale tak˝e wspó∏czeÊni, którzy odeszli w ostatnich latach. W ten sposób
„Magazyn ORL” daje Êwiadectwo, ˝e jesteÊmy
ogniwami niezwykle spójnego ∏aƒcucha tradycji
polskiej otolaryngologii. Do chwili obecnej na ∏amach Magazynu zosta∏y przedstawiono sylwetki
62 wybitnych osobowoÊci polskiej laryngologii:
Aleksander Baurowicz, Janina Biskupska-Wi´cko, Zbigniew Bochenek, Otton, Józef Borsuk,
Edmund Tadeusz Ceypek, Irena Cichocka-Szumilin, Alexandros Coyas, Henryk Czarnecki, Jan
Danielewicz, Antoni Dobrzaƒski, Feliks Erbrich,
Tadeusz Gerwel, Tatiana Gierek, Maria Góralówna,
Wiktor Franciszek Hassmann, Teodor Heiman,
Teodor Heryng, Grzegorz Janczewski, Antoni
Stanis∏aw Jurasz, Stanis∏aw Witold Kmita, Ewa
Kossowska, Jan KuÊ, Alfred Stefan Laskiewicz,
Henryk Lewinowicz-Wojnarowski, Jan Ma∏ecki,
Aleksandra Mitrinowicz-Modrzejewska, Bogus∏aw
Moszyƒski, Erwin Mozolewski, Franciszek Nowotny,
Przemys∏aw Odrowà˝ Pienià˝ek, Eugeniusz Olszewski, W∏adys∏aw O∏tuszewski, Zdzis∏aw Franciszek
P´dziwiatr, Jan Pietruski, Aleksander W∏adys∏aw
Radzimiƒski, Jan S´dziak, Czes∏aw Sielu˝ycki,
Smaldone, Alfred Marcin Soko∏owski, Stefan
Adam Soko∏owski, Zbigniew Sonnenberg, Andrzej
Szczeklik, Jan Szmur∏o, Jerzy Szpunar, Jan
Szymaƒski, Kazimierz Szymczyk, Bronis∏aw
Taczanowski, Józef Taniewski, Tadeusz Wàsowski,
Zofia Witwicka, Stanis∏aw Zab∏ocki, Aleksander
Zakrzewski, Teofil Zalewski, Edward Zawisza,
Eugeniusz Zi´tek, Dionizy Zuberbier, Aleksander
˚ebrowski.
„Magazyn ORL” ukazuje si´ nieprzerwanie
od 2002 r., a od 2011 r. jest punktowany w KBN.
Od poczàtku do dzisiaj jest wydawany pod redakcjà prof. Antoniego Krzeskiego, który zainicjowa∏ jego powstanie i konsekwentnie dba, aby
kolejne zeszyty prezentowa∏y w∏aÊciwy poziom
i ukazywa∏y si´ bez opóênieƒ. Na przestrzeni 16
lat do ràk czytelników trafi∏o 67 numerów regularnych, 25 wydaƒ specjalnych, 10 suplementów
oraz 39 dodatków „Syllabus rynologiczny”.
Prof. Antoni Krzeski jako redaktor naczelny
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zaprasza do wspó∏pracy osoby cieszàce si´ autorytetem w danej dziedzinie. Naukowcy i lekarze
praktycy z ponad 60 polskich klinik, instytutów,
zak∏adów, oddzia∏ów specjalistycznych, które
autor niniejszego doniesienia prezentuje poni˝ej, opublikowa∏o w „Magazynie ORL” bez ma∏a
200 naukowych publikacji:
– Katedra i Klinika Otolaryngologii UM w Bia∏ymstoku
– Klinika Otolaryngologii Dzieci´cej UM
w Bia∏ymstoku
– Klinika Pediatrii i Zaburzeƒ Rozwoju Dzieci
i M∏odzie˝y UM w Bia∏ymstoku
– Klinika Neurochirurgii UM w Bia∏ymstoku
– Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Bydgoszczy
– Oddzia∏ Otolaryngologii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Cz´stochowie
– Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gard∏a
i Krtani UM w Gdaƒsku
– Katedra i Oddzia∏ Kliniczny Laryngologii
w Zabrzu Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego (ÂUM) w Katowicach
– Katedra i Klinika Laryngologii Wydzia∏u Lekarskiego w Katowicach ÂUM w Katowicach
– Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii
i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu ÂUM
w Katowicach
– Katedra i Zak∏ad Ogólnej Biologii Lekarskiej
w Zabrzu ÂUM w Katowicach
– Dzia∏ Otolaryngologii Chirurgii G∏owy i Szyi
Âwi´tokrzyskiego
Centrum
Onkologii
w Kielcach
– Klinika i Katedra Otolaryngologii Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego
(CM UJ) w Krakowie
– II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ
– Klinika Neurologii Instytutu Neurologii CM UJ
– Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewn´trznych CM UJ w Krakowie
– Zak∏ad Farmakologii Klinicznej Katedry
Farmakologii CM UJ w Krakowie
– Oddzia∏ Otolaryngologii Okr´gowego Szpitala Kolejowego w Krakowie
– Oddzia∏ Otolaryngologii Szpital Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
– Oddzia∏ Neurologiczny Szpitala Specjalistycznego im. Stefana ˚eromskiego w Krakowie
– Uniwersytecki OÊrodek Monitorowania
i Badania Niepo˝àdanych Dzia∏aƒ Leków
w Krakowie
– Oddzia∏ Kliniczny Leczenia Bólu, Opieki
i Farmakologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

– Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM
– Zak∏ad Diagnostyki Obrazowej II Wydzia∏u
Lekarskiego WUM
– Zak∏ad Immunologii Centrum Biostruktury
WUM
– Zak∏ad Anatomii Prawid∏owej WUM
– Katedra i Zak∏ad Farmakologii DoÊwiadczalnej i Klinicznej WUM w Warszawie
– Katedra i Zak∏ad Biochemii i Chemii Klinicznej WUM
– Zak∏ad Profilaktyki Zagro˝eƒ Ârodowiskowych Wydzia∏u Nauki o Zdrowiu WUM
– Instytut Fizjologii i Patologii S∏uchu w Warszawie
– Oddzia∏ Otolaryngologiczny Szpitala Dzieci´cego SZPZOZ w Warszawie
– Oddzia∏ Otolaryngologii Mi´dzyleskiego
Szpitala Specjalistycznego
– Klinika Nowotworów G∏owy i Szyi Centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
– Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
– Klinika Immunologii Instytutu „Pomnika
Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
– Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G∏owy
i Szyi Uniwersytetu Medycznego (UM) im.
Piastów Âlàskich we Wroc∏awiu
– Zak∏ad Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
Katedry Fizjoterapii UM we Wroc∏awiu.
Nast´pujàcy naukowcy byli autorami co najmniej trzech publikacji:
Eliza Bro˝ek-Màdry, Mieczys∏aw Chmielik,
Ma∏gorzata D´bska, Anna Domeracka-Ko∏odziej,
Wies∏aw Go∏àbek, Norbert P. Górski, Iwona Gromek,
Danuta Gryczyƒska, Magdalena Hamera, Patryk
Hartwich, El˝bieta Hassmann-Poznaƒska, Marta
Held-Zió∏kowska, Grzegorz Janczewski, Andrzej
Kawecki, Krzysztof Kochanek, Antoni Krzeski,
Wojciech Kukwa, Magdalena Lachowska, Tomasz
¸ysoƒ, Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Zenon
Mariak, Maciej Misio∏ek, Grzegorz Namys∏owski,
Kazimierz Niemczyk, Jurek Olszewski, Ewa
Osuch-Wójcikiewicz, Marek Postu∏a, Marek Rogowski, Andrzej SieÊkiewicz, Czes∏aw Stankiewicz,
Pawe∏ Str´k, Bo˝ena Tarchalska-Kryƒska, Ma∏gorzata Tomaszewska, Martyna Waniewska-¸´czycka, Stanis∏aw Zab∏ocki, Andrzej Kierzek.
Poza tym w „Magazynie ORL” publikowali
renomowani autorzy z zagranicy:
– prof. Egbert H. Huizing, dr John A.M. de
Groot – Department of Otorhinolaryngology
University Hospital, Utrecht

▲

– Szpital Zakonu Bonifratrów im. Êw. Jana
Grandego w Krakowie
– Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej Akademii Medycznej (AM)
w Lublinie
– Katedra i Zak∏ad Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
– Zak∏ad Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii AM w Lublinie
– Zak∏ad Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Sk∏odowskiej-Curie w Lublinie
– Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego (UM) w ¸odzi
– Klinika Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii
Dzieci´cej UM w ¸odzi
– Klinika Gruêlicy i Chorób P∏uc Instytutu Medycyny Wewn´trznej UM w ¸odzi
– Zak∏ad Chemii i Biochemii Klinicznej UM
w ¸odzi
– Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii,
OÊrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Ârodowiskowego Instytutu Medycyny Pracy
im. prof. J. Nofera w ¸odzi
– Klinika Otorynolaryngologii, Chorób G∏owy
i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
– Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego w Olsztynie
– Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
– Katedra i Zak∏ad Patologii i Profilaktyki
Nowotworów Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
– Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)
– Klinika Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego WUM
– Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
– Klinika Otolaryngologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
– Klinika Otolaryngologii Dzieci´cej WUM
– Katedra i Klinika Chorób Wewn´trznych
Pneumonologii i Alergologii WUM
– Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku
Dzieci´cego WUM
– Klinika Gastroenterologii i ˚ywienia Dzieci
WUM
– Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewn´trznych i Metabolicznych z Pododdzia∏em Nefrologicznym WUM
– Katedra i Zak∏ad Medycyny Rodzinnej z Oddzia∏em Klinicznym Medycyny Rodzinnej,
Chorób Wewn´trznych i Metabolicznych WUM
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– Martin Bailey BSc FRCS – Department of
Paediatric Otolaryngology, Great Ormond
Street Hospital for Children, Londyn
– prof. Marc Remacle, prof. Georges Lawson
– Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie
cervico-faciale, Université catholique de
Louvain, Mont-Godinne
– prof. Antoine Giovanni – Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie cervico-faciale,
Hôpital Universitaire La Timone, Marsylia
– dr Hans Edmund Eckel – Department of
Oto-Rhino-Laryngology, Klagenfurt General
Hospital, Klagenfurt
– dr Wolfgang Raunik – Department of
Radiation Oncology, Klagenfurt General
Hospital, Klagenfurt
– dr Johann Georg Klocker – 1st Department
of Internal Medicine, Klagenfurt General
Hospital, Klagenfurt
– dr Ursula Schroeder, dr Jens Peter Klussmann, dr Claus Wittekind – Department
of Oto-Rhino-Laryngology, University of
Cologne
– dr Markus Jungehuelsing – Department of
Oto-Rhino-Laryngology, Ernst von Bergmann
Hospital, Poczdam
– dr James N. Palmer – Division of Rhinology,
Department of ORL–HNS, University of
Pennsylvania
– dr Barbara LeÊniewicz – Central Manchester
and Manchester Children’s University
Hospitals
– prof. Benoît Lengelé – Département
D'anatomie Expérimentale Université
catholique de Louvain
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– Siew Yoong Hwang – Department of Otolaryngology, McGill University, Montreal,
Québec
– Dory D. Durr – Department of Otolaryngology,
Hôpital Anna-Laberge, Chateauguay, Québec
– Martin Desrosiers – Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, McGill
University, Montreal, Quebec
– dr Tadeusz Rohozinski – otolaryngolog, Ottawa
– dr med. Violette Kvedariene, prof. Bernard
Arnoux – Hôpital Arnaud de Ville-neuve,
Montpellier
– dr Bernard Ars – Belgia
– dr Tania Sih – Medical School, University
of São Paulo, Brazylia
– Cuneyt M. Alper – Children’s Hospital of
Pittsburgh of UPMC, Department of
Otolaryngology University of Pittsburgh
School of Medicine.
W „Magazynie ORL” zamieszczano tak˝e przedruki z innych czasopism, m.in. z „ENT News”,
„Rhinology”, „HNO”.
Autor niniejszego doniesienia specjalizujàcy
si´ w otorynolaryngologii, robiàcy specjalizacj´
z zakresu otorynolaryngologii w latach szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego wieku, w czasach, kiedy
nie by∏o ˝adnego polskiego podr´cznika chirurgii
otolaryngologicznej oraz ˝adnych t∏umaczeƒ takich podr´czników zagranicznych, kiedy wiedz´
zdobywa∏o si´ za pomocà mozolnego t∏umaczenia rozdzia∏ów z otorynolaryngologicznej literatury, g∏ównie anglosaskiej lub niemieckiej,
z wielkà satysfakcjà czyta∏by wtedy taki „Magazyn ORL”. ●

WIECZORY AUTORSKIE
PROFESORA ANTONIEGO KRZESKIEGO
dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry
Sobotni wieczór. Przygotowania trwa∏y ca∏y rok
– miejsce, artyÊci, program, dobre jedzenie etc. Role
rozdane, uroczystoÊç czas zaczàç. Dwie cz´Êci – oficjalna i nieoficjalna. Czy wszystko pójdzie zgodnie
z planem? Przybyli wszyscy… czas zaczàç…
Profesor Krzeski o swoich wieczorach zwyk∏ mawiaç – ma byç tak jak u cioci na imieninach (uÊmiech)
i wspomina poczàtki:
Zacz´∏o si´ niewinnie. By∏ rok 2004. Mia∏o odbyç
si´ spotkanie z okazji wydania podr´cznika z rynologii
uÊwietnione programem artystycznym, do którego
zaproszeni zostali ludzie mi ˝yczliwi: Zofia Kucówna,
Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska oraz Wiktor Osiatyƒski.
Zgodnie z moim refleksyjnym usposobieniem wybraliÊmy do czytania wiersze ks. Jana Twardowskiego,
a ja, b´dàc pod wyp∏ywem interpretacji utworów
Bacha na wiolonczel´ przez Yo-Yo Ma, zaprosi∏em
prof. Tomasza Strahla do upi´kszenia naszych recytacji. Jako recytatorów zaprosiliÊmy zaprzyjaênionych
profesorów laryngologii – moderatorów sesji naukowych zorganizowanej przy tej okazji konferencji.
I okaza∏o si´, ˝e by∏a to mieszanka wybuchowa.
Piorunujàcy efekt oraz absolutny aplauz publicznoÊci.
Wydarzy∏o si´ coÊ pi´knego, czego nikt si´ nie spodziewa∏. I taki niespodziewany sukces za pierwszym
razem oraz nasze usatysfakcjonowane ego sprawi∏y,
˝e postanowiliÊmy powtórzyç taki wieczór w kolejnym roku, i tak to pozosta∏o do dzisiaj.
Pani dr Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska z ogromnym
sentymentem opisuje lata pracy przy wspólnych
wieczorach:
Coroczne „wieczory rynologiczne” profesora
Krzeskiego sà niewàtpliwym odzwierciedleniem Jego
osobistej wra˝liwoÊci na artyzm i pi´kno. W sposób
wyjàtkowy umie je ∏àczyç z powa˝nymi sprawami
zawodowymi i kontaktami profesjonalnymi. To nadzwyczajny dar.
Równie˝ przygotowania do corocznych spotkaƒ
specjalnego programu artystycznego z udzia∏em
sporej grupy osób wymaga∏y nie tylko wyobraêni i inwencji twórczej, ale prawdziwie mened˝erskich
talentów. Podziwu godne!
Profesor zresztà nie tylko wspaniale organizowa∏
i re˝yserowa∏ wyst´py poetycko-muzyczne, lecz sam
bywa∏ filarem i „gwoêdziem programu”.
Oboje z moim m´˝em, Wiktorem Osiatyƒskim,
byliÊmy zaszczyceni i szcz´Êliwi, ˝e mogliÊmy braç

Zofia Kucówna, która przez 10 lat koordynowa∏a
artystyczne przygotowania do wieczoru profesora,
zapytana o wspó∏prac´ z profesorem uÊmiecha si´
i mówi:
Antek, profesor Krzeski, pami´tam jak przychodzi∏ do mnie po ca∏ym dniu pracy. Gdy wchodzi∏,
pyta∏am, czego si´ napije, kawy czy herbaty, a on
zdejmujàc p∏aszcz, mówi∏ stanowczo – nic! Siadamy
do pracy. I pracowaliÊmy nad tekstami – ku mojemu
zadowoleniu powtarza∏ swoje kwestie z ogromnym
zaanga˝owaniem…
Wieczory autorskie profesora Antoniego Krzeskiego sà poÊwi´cone wa˝nym wydarzeniom w Jego
pracy, do których przede wszystkim zalicza si´ wieloletnie ju˝ organizowanie RhinoForum oraz pisanie
ksià˝ek. Sà one tak˝e wyjàtkowà okazjà do z∏o˝enia
podzi´kowaƒ ludziom zaanga˝owanym w prac´ nad
RhinoForum jak i wspó∏autorom ksià˝ek i, co nie
mniej wa˝ne, okazjà do wspólnej zabawy.
W dalszej cz´Êci znajdà Paƒstwo przypomnienie
wszystkich wieczorów profesora Krzeskiego, odzwierciedlajàcych jego fascynacje muzyczne i literackie.

Prof. Antoni Krzeski – 2004 rok

www.magazynorl.pl
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Klinika Otorynolaryngologii
Wydzia∏ Lekarsko-Dentystyczny WUM

udzia∏ w dziesi´ciu takich galowych uroczystoÊciach.
I zawsze towarzyszy∏o nam jednoczeÊnie wzruszenie,
rozbawienie i poczucie wielkiej przyjaêni, jakie
za sprawà muzyki i poezji udziela∏o si´ ca∏ej sali.
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I Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
z okazji wydania podr´cznika
„PODSTAWY CHIRURGII NOSA”
4.12.2004 r. o godz. 20:00
„Fabryka Trzciny” w Warszawie
Program Wieczoru:

– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Prof. Antoni Krzeski: przedstawienie wspó∏autorów
podr´cznika i wr´czenie im podzi´kowaƒ.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Wiersze ks. J. Twardowskiego czytali:
Zofia Kucówna, Stanis∏aw Bieƒ, Wojciech Golusiƒski,
Dariusz Jurkiewicz, Antoni Krzeski.
– Ilustracja muzyczna: J.S. Bach – fragmenty suit
na wiolonczel´ solo w wykonaniu Tomasza Strahla.
Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska i Wiktor Osiatyƒski
– prowadzàcy kolejne wieczory – 2013 rok

II Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
z okazji wydania podr´cznika
„WYK¸ADY Z CHIRURGII NOSA”
3.12.2005 r. o godz. 20:00
„Fabryka Trzciny” w Warszawie
Program Wieczoru:

– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Prof. Antoni Krzeski: przedstawienie wspó∏autorów podr´cznika i wr´czenie im podzi´kowaƒ.
– Wr´czenie godnoÊci Artifex Rhinologiae Polonicae:
prof. Gilbert J.N. Trenité (Holandia).
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza czytali:
Zofia Kucówna, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Grzegorz
Janczewski, Jerzy Kruszewski, Antoni Krzeski.
– Ilustracja muzyczna: F. Chopin – Trio g-moll op. 8 w wykonaniu: Konstantego Andrzeja Kulki – skrzypce,
Krzysztofa Jab∏oƒskiego – fortepian, Tomasza Strahla
– wiolonczela.

Prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
w roli recytatora – 2006 rok

III Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
z okazji 10 -lecia magazynu
„PROBLEMY LARYNGOLOGICZNE
W CODZIENNEJ PRAKTYCE”
2.12.2006 r. o godz. 19:30
Klub M25 w Warszawie
Program Wieczoru:

– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Prof. Antoni Krzeski: przedstawienie zespo∏u
wydawniczego i redakcyjnego magazynu.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
Prof. Grzegorz Janczewski
w roli recytatora – 2006 rok
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– Limeryki Wis∏awy Szymborskiej czytali:
Zofia Kucówna, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Grzegorz
Janczewski, Stanis∏aw Bieƒ, Wojciech Golusiƒski,
Antoni Krzeski.
– Ilustracja muzyczna: utwory W.A. Mozarta w wykonaniu: Jakuba Jakowicza – skrzypce, Tomasza Strahla
– wiolonczela, Edwarda Wolanina – fortepian.
– Wieczór klubowy przy muzyce techno prowadzili:
Neil Landstrumm i Tobias Schmidt jako SES-Sugar
Experiment Station.
IV Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
„Z TANGIEM W TLE”
1.12.2007 r. godz. 20:00
„Fabryka Trzciny” w Warszawie
Program Wieczoru:

Prof. Wojciech Golusiƒski
w roli recytatora – 2006 rok

– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Wr´czenie godnoÊci Artifex Rhinologiae Polonicae:
prof. Benoît Lengelé (Belgia),
dr John F. Pallanch (USA).
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Ulubione fragmenty poezji i prozy czytali:
Zofia Kucówna, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Ewa
Woydy∏∏o-Osiatyƒska, Grzegorz Janczewski, Stanis∏aw Bieƒ, Wojciech Golusiƒski, Wiktor Osiatyƒski,
Antoni Krzeski.
– Ilustracja muzyczna: Tango „w tle” w wykonaniu
zespo∏u Milonga Baltica.
– Pokaz i lekcja tanga.
V Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
z okazji wydania podr´cznika
„ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH”
6.12.2008 r. godz. 20:00
„Fabryka Trzciny” w Warszawie

Prof. Stanis∏aw Bieƒ
w roli recytatora – 2006 rok

Program Wieczoru:

– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Prof. Antoni Krzeski: przedstawienie wspó∏autorów podr´cznika i wr´czenie im podzi´kowaƒ.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Recytacje ulubionych wierszy:
Zofia Kucówna, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Stanis∏aw
Bieƒ, Wojciech Golusiƒski, Grzegorz Janczewski,
Antoni Krzeski, Kazimierz Niemczyk.
– Ilustracja muzyczna: Poezja polska w pieÊniach
Mieczys∏awa Kar∏owicza w wykonaniu Eweliny
Sielska-Badurek – sopran, Kyeong-Yeon Seo – fortepian.
– Muzyka w tle w wykonaniu Nowak Band.

▲

Dr Iwona Gromek, prof. Antoni Krzeski,
prof. John F. Pallach i dr Anna Tuszyƒska – 2010 rok

www.magazynorl.pl
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VI Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
z okazji wydania podr´cznika
„DIAGNOSTYKA RYNOLOGICZNA”
28.11.2009 r. godz. 20:00
„Fabryka Trzciny” w Warszawie
Program Wieczoru:

Pani El˝bieta Penderecka
goÊç honorowy wieczoru, który by∏ dedykowany
prof. Krzysztofowi Pendereckiemu – 2011 rok

– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Prof. Antoni Krzeski: przedstawienie wspó∏autorów podr´cznika i wr´czenie im podzi´kowaƒ.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Wiersze Czes∏awa Mi∏osza czytali:
Zofia Kucówna, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Stanis∏aw
Bieƒ, Wojciech Golusiƒski, Antoni Krzeski, Wiktor
Osiatyƒski.
– Ilustracja muzyczna w wykonaniu Filipa Siejki
– skrzypce elektryczne.
VII Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
z okazji wydania podr´cznika
„CHIRURGIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
– DOST¢PY ZEWNÑTRZNOSOWE”
4.12.2010 r. o godz. 19:30
„Fabryka Trzciny” w Warszawie
Program Wieczoru:

Prof. Maria Siemionow
otrzymuje z ràk prof. Antoniego Krzeskiego godnoÊç
Artifex Rhinologiae Polonicae – 2011 rok

– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Prof. Antoni Krzeski: przedstawienie wspó∏autoÊrów podr´cznika i wr´czenie im podzi´kowaƒ.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Poezj´ i proz´ Cypriana Kamila Norwida czytali:
Zofia Kucówna, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Stanis∏aw
Bieƒ, Wojciech Golusiƒski, Antoni Krzeski.
– Ilustracja muzyczna: F. Chopin – Sonata wiolonczelowa (cz. 2 i 3), C. Saint Saëns – ¸ab´dê, E.W. Elgar
– Salut d'amour w wykonaniu: Anna Marchwiƒska
– fortepian, Tomasz Strahl – wiolonczela.
– PieÊni F. Chopina w wykonaniu: Eway PodleÊ
(contralto) – Êpiew, Anny Marchwiƒskiej – fortepian.
VIII Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
dedykowany
prof. KRZYSZTOFOWI PENDERECKIEMU
3.12.2011 r. o godz. 19:30
„Fabryka Trzciny” w Warszawie
Program Wieczoru:

Prof. Ewa ¸´towska
goÊç honorowy wieczoru w rozmowie z prof. Wiktorem Osiatyƒskim – 2012 rok
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– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Wr´czenie godnoÊci Artifex Rhinologiae Polonicae: prof. Maria Siemionow.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae

– Poezj´ polskà w wyborze Krzysztofa Pendereckiego
do utworu Powia∏o na mnie morze snów... PieÊni
zadumy i nostalgii czytali:
Zofia Kucówna, El˝bieta Penderecka, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Stanis∏aw Bieƒ, Wojciech Golusiƒski,
Antoni Krzeski.
– Ilustracja muzyczna: Krzysztof Penderecki –Violoncello totale na wiolonczel´ solo (2011), w wykonaniu:
Bartosza Koziaka (wiolonczela), J. Haydn Kwartet
smyczkowy d-moll „Kwintowy” op. 76 nr 2, cz. IV
Finale, Vivace assai, W.A. Mozart, Kwartet smyczkowy G-dur KV 387 cz. I Allegro, Krzysztofa Pendereckiego III kwartet smyczkowy (2008), w wykonaniu:
Meccore String Quartet.
IX Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
GoÊç honorowy – prof. EWA ¸¢TOWSKA
8.12.2012 r. o godz. 20:00
„Fabryka Trzciny” w Warszawie
Program Wieczoru:

Prof. JerzyBralczyk
goÊç honorowy wieczoru w rozmowie
z prof. Wiktorem Osiatyƒskim – 2013 rok

– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Rozmowa prof. Wiktora Osiatyƒskiego z prof. Ewà
¸´towskà na temat prawa i spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego.
– Wybrane wiersze poetów polskich czytali:
Zofia Kucówna, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Stanis∏aw
Bieƒ, Wojciech Golusiƒski, Antoni Krzeski.
– Ilustracja muzyczna: S. Rachmaninow Sonata g-moll,
op. 19 (1901), w wykonaniu: Krzysztofa Jab∏oƒskiego
– fortepian, Tomasza Strahla– wiolonczela.
X Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
GoÊç honorowy – prof. JERZY BRALCZYK
7.12.2013 r. godz. 20:00
„Fabryka Trzciny” w Warszawie

Pani Zofia Kucówna
koordynator artystyczny wieczorów autorskich podczas recytacji – 2013 rok

Program Wieczoru:

– S∏owo wprowadzajàce: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska
i Wiktor Osiatyƒski.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Rozmowa prof. Wiktora Osiatyƒskiego z prof.
Jerzym Bralczykiem nt. Czy j´zyk nauki musi
byç niezrozumia∏y?
– Wybrane fragmenty „Kwiatów polskich” Juliana
Tuwima czytali:
Zofia Kucówna, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Stanis∏aw
Bieƒ, Wojciech Golusiƒski, Antoni Krzeski.
– Ilustracja muzyczna: I. Strawiƒski Âwi´to wiosny
w wykonaniu: Marka Tomaszewskiego – fortepian.

www.magazynorl.pl
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Dr Eliza Bro˝ek-Màdry
prowadzàca wieczór w 2015 r.
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XI Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
dedykowany
GIGANTOM RYNOLOGII
prof. Valerie J. Lund
prof. David W. Kennedy
prof. Heinz Stammberger
prof. James S. Zinreich
6.12.2014 r. godz. 20:00
Zamek Królewski w Warszawie
Program Wieczoru:

Prof. Christian Guilleminault
uhonorowany godnoÊcià Artifex Rhinologiae Polonicae
– 2015 rok

– Wieczór poprowadzili: Prof. Antoni Krzeski,
dr Eliza Bro˝ek-Màdry.
– Wr´czenie godnoÊci Artifex Rhinologiae Polonicae: prof. David W. Kennedy (USA), prof. Adam
Maciejewski (Polska), prof. Gerhard Rettinger
(Niemcy), prof. James S. Zinreich (USA).
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Meccore
String Quartet.
K. Szymanowski – Kwartet smyczkowy nr 2 cz. 1
L. van Beethoven – Kwartet smyczkowy op. 18 nr 1
cz. 1 i 2, C. Debussy – Kwartet smyczkowy op. 10 g-moll.
XII Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
28.11.2015 r. o godz. 20:00
Teatr Stanis∏awowski
w ¸azienkach Królewskich w Warszawie
Program Wieczoru:

Prof. Klaus Vogt
poddaje prof. Antoniego Krzeskiego próbie za˝ywania
tabaki – 2016 rok

– Wieczór poprowadzili: prof. Antoni Krzeski,
dr Eliza Bro˝ek-Màdry.
– Wr´czenie godnoÊci Artifex Rhinologiae Polonicae:
prof. Christian Guilleminault (USA), prof. Daniel
Simmen (Szwajcaria).
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Od´ do radoÊci Fryderyka Schillera w j´zyku polskim,
niemieckim, francuskim i angielskim czytali:
Antoni Krzeski, Daniel Simmen, Christian Guilleminault, Eliza Bro˝ek-Màdry.
– Ilustracja muzyczna: J. Sebastian Bach Kunst der
Fuge oraz D. Szostakowicz, Kwartet smyczkowy nr 7
w wykonaniu Royal String Quartet.
XIII Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
3.12.2016 r. godz. 20:00
Fort Legionów (Forteca) w Warszawie
Program Wieczoru:

Od lewej: prof. Antoni Krzeski, prof. Donald C. Lanza,
dr Eliza Bro˝ek-Màdry, prof. Peter H. Hwang i prof.
Roy R. Casiano – 2017 rok
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– Wieczór poprowadzili: prof. Antoni Krzeski,
dr Eliza Bro˝ek-Màdry.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
The American Rhinologic Society.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Kazimierz Pu∏aski: epizod polski i amerykaƒski
– opowiadajà Eliza Bro˝ek-Màdry i Antoni Krzeski,

Tadeusz KoÊciuszko – opowiadajà Ewa i Wiktor Osiatyƒscy,
– Henry Wadsworth Longfellow „Hymn sióstr
morawskich z Bethlehem na poÊwi´cenie sztandaru Pu∏askiego”, Mieczys∏aw Haiman „Dumka
o Kazimierzu Pu∏askim” odczytali: prof. Peter H.
Hwang, prof. John M. DelGaudio, prof. Roy R. Casiano, prof. Donald C. Lanza, prof. Richard R. Orlandi,
prof. James N. Palmer, prof. Rodney J. Schlosser,
prof. Dana Mara Thompson, dr. Jeff Rastatter,
dr. Tord Alden.
– Ilustracja muzyczna w wykonaniu: Filipa Siejki
– skrzypce, Patryka Rogoziƒskiego – wiolonczela:
New York, New York z filmu Manhattan, Polonez
Husarii – Krzesimira D´bskiego oraz muzyka filmowa: Ostatni Mohikanin, Gladiator.
XIV Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
GoÊç honorowy – ADAM FERENCY
2.12.2017 r. godz. 20:00
Fort Legionów (Forteca) w Warszawie
Program Wieczoru:

– Wieczór poprowadzili: prof. Antoni Krzeski,
dr Eliza Bro˝ek-Màdry.
– Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
– Wybrane wiersze:
Die Ameisen – Joachim Ringelnatz, She Walks in
Beauty – Lord Byron oraz Ca∏ujcie mnie wszyscy
w dup´ – Julian Tuwim czytali:
Antoni Krzeski, Eliza Bro˝ek-Màdry, Adam Ferency,
Marcin Kr´glicki, Pawe∏ Górski, Andrzej Marsza∏ek.
– Ilustracja muzyczna w wykonaniu Kwartetu Milonga
Baltica: A. Piazzolla – Adios Nonino, G.M. Rodriguez
– La Cumparsita, A. Piazzolla – Libertango, C. Gardel
– Por una cabeza, J. Plaza – Nocturna.

XV Wieczór Autorski
JUBILEUSZ 40-LECIA PRACY ZAWODOWEJ
I NAUKOWEJ prof. ANTONIEGO KRZESKIEGO
30.11.2018 r. godz. 20:00
Fort Legionów (Forteca) w Warszawie
Program Wieczoru:

– Wieczór poprowadzili: Eliza Bro˝ek-Màdry
oraz Przemys∏aw Redkowski
– Rozmowa z prof. A. Krzeskim o ˝yciu, wartoÊciach,
rodzinie i przyjacio∏ach.
W programie udzia∏ wzi´li: Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska,
Ignacy Rusztecki (wnuczek profesora), dr hab. Wojciech
Kukwa, prof. Maciej Misio∏ek oraz doktoranci profesora
Krzeskiego .
– Ilustracja muzyczna: przekrój muzyczny poprzez zainteresowania profesora Krzeskiego: Marlena Dietrich,
Paul Anka, The Beatles, W.A. Mozart, G.F. Haendel
i J. Joplin w wykonaniu: Ingi Maruqyan – wokalistka,
Izabelli Bukowskiej – aktorka, Micha∏a GoÊliƒskiego
– kontratenor, Marcina Nowakowskiego – saksofon oraz
Filipa Siejki – skrzypce, fortepian.
Od 15 lat ka˝dego roku, w trakcie kolejnych konferencji RhinoForum, profesor Krzeski organizowa∏
uroczyste wieczory aby podzi´kowaç wszystkim
zaproszonym wyk∏adowcom i organizatorom za ich
wysi∏ek i zaanga˝owanie w przygotowanie tego wydarzenia, a wszystkim uczestnikom za udzia∏ w konferencji i okazane zaufanie. W tym roku nadarzy∏a si´
ta szczególna okazja, aby odwróciç role i podzi´kowaç
profesorowi Antoniemu Krzeskiemu za wieloletnie
przewodnictwo, twórczy wk∏ad i entuzjazm, jakim
dzieli si´ z wszystkimi wspó∏pracownikami, wspó∏organizatorami i uczestnikami RhinoForum. ●

Prof. Antoni Krzeski
ze wspó∏autorami
kolejnych
wieczorów autorskich:
dr Elizà Bro˝ek-Màdry
i dr Marcinem
Straburzyƒskim
– 2018 rok
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Serdecznie zapraszam prof. Antoni Krzeski

