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(1959–2020) 

Prof. dr hab. med. Pawe∏ Str´k urodzi∏ si´
w 1959 roku w Krakowie. Po zdaniu matury roz-
poczà∏ studia na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Krakowie, które ukoƒczy∏ w 1984
roku, uzyskujàc dyplom lekarza medycyny.
Po studiach poczàtkowo pracowa∏ w Zak∏adzie
Anatomii Opisowej Akademii Medycznej w Krako-
wie, nast´pnie od 1993 do 1995 roku w Klinice
Neurochirurgii I Neurotraumatologii, a od 1995
roku do koƒca swoich dni na Oddziale Klinicznym
i w Katedrze i Klinice Otolaryngologii UJ CM.

Pierwszy i drugi stopieƒ specjalizacji w dzie-
dzinie otorynolaryngologii otrzyma∏, odpowied-
nio, w 1988 oraz 1991 roku. Tytu∏ naukowy dok-
tora nauk medycznych uzyska∏ w 1991 roku
na Akademii Medycznej w Krakowie, broniàc
pracy doktorskiej zatytu∏owanej „Kostnienie
chrzàstki tarczowatej krtani u cz∏owieka”. Na-
st´pnym krokiem w karierze prof. Paw∏a Str´ka
by∏o przyznanie mu 19 lutego 1999 roku tytu∏u
doktora habilitowanego nauk medycznych
na podstawie dorobku naukowego i rozprawy
pt. „Optymalizacja zastosowania operacji cz´-
Êciowego usuni´cia krtani z powodu raka o pier-
wotnej lokalizacji w pi´trze nadg∏oÊniowym”.
W 2010 roku zosta∏ profesorem Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, a w 2014 roku otrzyma∏ tytu∏
profesora nauk medycznych z ràk prezydenta
Bronis∏awa Komorowskiego. W latach 2012–2016
pe∏ni∏ funkcj´ prodziekana Wydzia∏u Lekarskie-
go UJ CM. W 2016 roku zosta∏ profesorem zwy-
czajnym.

W latach 2007–2019 pracowa∏ w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie na stanowisku za-
st´pcy ordynatora Oddzia∏u Otolaryngologicz-
nego, a od stycznia 2020 roku pe∏ni∏ obowiàzki
ordynatora oddzia∏u. Profesor Str´k prowadzi∏
çwiczenia i seminaria dla studentów Wydzia∏u
Lekarskiego i studentów kierunku stomatologicz-
nego UJ CM. By∏ wyk∏adowcà na kursach dla szko-

làcych si´ lekarzy, zorganizowa∏ te˝ kilka kursów
na temat podstaw diagnostyki endoskopowej nosa
i zatok. 

W latach 1997–1998 by∏ konsultantem ds.
otolaryngologii dla województwa podkarpackie-
go, od sierpnia 2019 roku pe∏ni∏ obowiàzki kon-
sultanta wojewódzkiego ds. otolaryngologii dla
województwa ma∏opolskiego.

Profesor Pawe∏ Str´k by∏ cz∏onkiem wielu
presti˝owych organizacji zrzeszajàcych otola-
ryngologów, mi´dzy innymi Polskiego Towarzy-
stwa Otorynolaryngologów, Chirurgów G∏owy
i Szyi (PTORL ChGiSz), Europejskiego Towarzy-
stwa Laryngologicznego oraz Europejskiego
Towarzystwa Rynologicznego. W latach
1998–2002 by∏ sekretarzem Zarzàdu G∏ównego
PTORL ChGiSz, a w latach 2006–2010 sprawo-
wa∏ obowiàzki   wiceprzewodniczàcego Oddzia∏u
Krakowskiego, ponadto mi´dzy rokiem 1998
a 2000 pe∏ni∏ funkcj´ sekretarza Zarzàdu G∏ów-
nego PTORL ChGiSz, natomiast w latach
2008–2012 przewodniczy∏ zespo∏owi nagród
im. J. Miodoƒskiego oraz w latach 2013–2017
Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy.
Od 2017 roku by∏ przewodniczàcym Rady Na-
ukowej Instytutu Fizjologii i Patologii S∏uchu
w Kajetanach. W Europejskim Towarzystwie
Rynologicznym przez wiele lat pe∏ni∏ funkcj´
cz∏onka Rady Doradczej.
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Praca naukowa prof. Paw∏a Str´ka zaowoco-
wa∏a bogatym dorobkiem naukowym, obejmujà-
cym oko∏o 180 prac opublikowanych w recenzo-
wanych czasopismach, które dotyczy∏y ró˝nych
zagadnieƒ diagnostyki, leczenia operacyjnego
i farmakologicznego schorzeƒ nosa i zatok przy-
nosowych, anatomii oraz diagnostyki schorzeƒ
prze∏yku. Niezale˝nie jest autorem lub wspó∏au-
torem blisko 250 prac prezentowanych na zjaz-
dach krajowych i zagranicznych o ró˝norodnej
tematyce naukowej. Od zawsze by∏ uczestnikiem
i wyk∏adowcà na konferencji RhinoForum
w Warszawie – wielokrotnie wyg∏asza∏ wyk∏ady
na zaproszenie i organizowa∏ sesje naukowe
w dziedzinie swoich bogatych zainteresowaƒ.

Anga˝owa∏ si´ równie˝ w prowadzenie prac
badawczych w ramach programów statutowych
Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Mi´dzy rokiem
1999 a 2006 koordynowa∏ badanie zatytu∏owane
„Diagnostyka i leczenie zaburzeƒ po∏ykania
u chorych leczonych chirurgicznie z powodu no-
wotworów g∏owy i szyi”. Nast´pnie w latach
2007–2009 kierowa∏ pracà badawczà „Badania
czynnoÊci górnego zwieracza prze∏yku u chorych
leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów
g∏owy i szyi”. Ponadto od 2010 roku pe∏ni∏ funk-
cj´ kierownika badania „Rola refluksu ˝o∏àdko-
wo-prze∏ykowego (GERD) w etiopatogenezie
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
(PZZP) oraz jego (GERD) wp∏yw na wynik lecze-
nia chirurgicznego chorych z PZZP”.

Jako chirurg prof. Pawe∏ Str´k zajmowa∏ si´
leczeniem wielu schorzeƒ z dziedziny otolaryn-
gologii. Specjalizowa∏ si´ w leczeniu operacyj-
nym chorób zatok przynosowych, w tym stanów
zapalnych ostrych i przewlek∏ych. 

Profesor Pawe∏ Str´k by∏ znakomitym spor-
towcem i wÊród spo∏ecznoÊci laryngologicznej
by∏ znany jako mi∏oÊnik narciarstwa alpejskiego
i surfingu.

Zosta∏ zapami´tany jako wielokrotny uczest-
nik konferencji laryngologicznych po∏àczonych
z zawodami narciarskimi (Szczyrk, Wis∏a,
Ustroƒ), organizowanymi przez Klinik´ zabrzaƒ-
skà, podczas których z jednej strony dzieli∏ si´
wiedzà rynochirurgicznà podczas sesji konferen-
cyjnych, a z drugiej strony jako ambitny narciarz
walczy∏ o cenne trofea. W naszej pami´ci pozo-
stanà spotkania narciarskie, w których mocno
rywalizowa∏y oÊrodki krakowski i zabrzaƒski a˝
do czasu, kiedy profesor przywióz∏ swojego rezy-
denta, rodem z Zakopanego. Szala zwyci´stw
wyraênie przechyli∏a si´ wtedy na stron´ Krako-
wa, i tak ju˝ pozosta∏o. Zawodom towarzyszy∏y
humorystyczne sytuacje nie tylko na Êniegu, ale
te˝ podczas rozdawania dyplomów i medali.
Sportowa atmosfera nas nie opuszcza∏a, a jednà
z pierwszoplanowych postaci by∏ profesor Str´k.
Wiemy, ˝e bardzo chcia∏ zorganizowaç podobnà
imprez´ naukowo-sportowà w Tatrach, niestety,
nie zdà˝y∏.

Mamy wra˝enie, ˝e z perspektywy czasu
spotkania, o których mowa, by∏y nie tylko eduka-
cyjne, ale dawa∏y tak˝e przyk∏ad m∏odzie˝y, jak
nale˝y integrowaç si´ w Êrodowisku, zawieraç
przyjaênie, nawiàzywaç wspó∏prac´ zawodowà
i zdrowo rywalizowaç. Szkoda, ˝e coraz trudniej
o takie spotkania. Te, które si´ odby∏y, na pewno
d∏ugo pozostanà w naszej pami´ci, a postacià,
którà b´dziemy w zwiàzku z nimi wspominaç
i przywo∏ywaç, b´dzie profesor Pawe∏ Str´k.

Zmar∏ tragicznie 7 listopada 2020 roku.
Jego Êmierç by∏a dla wszystkich wielkim prze˝y-
ciem, przej´∏a nas ogromnym bólem i smutkiem.

CzeÊç Jego pami´ci.
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