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25 lipca 2021 r. nie tylko historycy polskiej
otorynolaryngologii, ale i ca∏a lekarska spo∏ecz-
noÊç naszej specjalizacji obchodzi∏a swoje Êwi´to
niecodzienne – jubileusz 90-lecia urodzin
dr med. Zbigniewa Szlenka, specjalisty otorynola-
ryngologii, niegdyÊ m.in. lekarza Oddzia∏u Laryn-
gologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie
u doc. Boles∏awa Laszki, Kliniki Laryngologii
w Instytucie Reumatologii w Warszawie u prof. Ta-
deusza Bardadina, potem nauczyciela akademic-
kiego w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycz-
nej w Warszawie kierowanej przez prof. Grzegorza
Janczewskiego. Jego zainteresowania dotyczy∏y
zw∏aszcza metod przywracania funkcji po∏ykania
i g∏osu chorym nowotworowym po usuni´ciu krta-
ni, gard∏a i cz´Êci prze∏yku przeszczepami z jelita
czczego i kr´tniczo-kàtniczego, wprowadzenia
fonorynospirometrii etc., etc. 

Nieub∏agana jest magia liczb. A uk∏ad dzie-
si´tny obowiàzuje u nas bezwzgl´dnie. Stàd bierze
si´ idea „okràg∏ej rocznicy”. Ale to za ma∏o. Ko-
nieczny jest jeszcze epizod okulistyczny – musi za-
kr´ciç si´ ∏za sentymentu. Obyczaj ten pochodzi
z czasów dawno minionych, bowiem s∏owo „jubi-
leusz” ma swoje korzenie w Biblii w Ksi´dze Kró-
lewskiej. 

Jubileusz ten oby∏ si´ bez fanfar, bez hucznej
uroczystoÊci, na które Zbyszek niewàtpliwie zas∏u-
guje. Na pewno w huku strzelajàcych szampanów
czu∏by si´ nieswojo. Bo On ju˝ taki jest. Skromny.
Nienarzucajàcy si´. NiedoÊcigniony wzór cnót
wszelakich. Obdarzony wielkà wiedzà, a równo-
czeÊnie niesamowicie skromny, zacny i prawy.
Jego ̋ yczliwoÊç i otwartoÊç na drugiego cz∏owieka
znana jest szeroko tak˝e poza naszym Êrodowi-
skiem. Zawsze z zapalonym zielonym Êwiat∏em
w sercu. 

Swojà biografi´ pisa∏ latami. Latami ci´˝-
kiej, sumiennej pracy, w której znajdowa∏ êród∏o
radoÊci. W∏ada∏ dobrze skalpelem, w∏ada tak˝e
dobrze piórem. Jest cz∏owiekiem wyznajàcym

chrzeÊcijaƒskie zasady. Lekarzem, dla którego
zawód jest misjà, Polakiem mi∏ujàcym swój kraj,
patriotà z krwi i koÊci. Jednak przede wszystkim
jest dobrym, spokojnym i niezwykle skromnym
cz∏owiekiem, który razem z ˝onà Larysà, lekar-
kà, stworzy∏ dom stojàcy otworem dla potrzebu-
jàcych pomocy, i to nie tylko medycznej.

By∏ animatorem wielu szlachetnych akcji,
od propagowania idei honorowego krwiodawstwa
poprzez przewodnictwo Sekcji Samarytaƒskiej
w Prymasowskim Komitecie Pomocy Bliêniemu,
organizacji „Rodziny Êw. ¸ukasza”, pomagajàcej
w ró˝noraki sposób potrzebujàcym. W ciemnà
wigilijnà noc stanu wojennego w 1981 r. zapali∏
„Gwiazd´ Betlejemskà” na krzy˝u Giewontu,
w Tatrach wnosi∏ symbole KoÊcio∏a katolickiego
w postaci krzy˝y, obrazów i medalionów, pod któ-
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rymi umieszczano skrzynie ratunkowe Êw.
Krzysztofa, zawierajàce niezb´dne Êrodki me-
dyczne, niepsujàcà si´ ̋ ywnoÊç itp. Podczas piel-
grzymki Jana Paw∏a II w 1997 r. w czasie zbli˝a-
nia si´ helikoptera z papie˝em do Zakopanego
dokona∏ ca∏onocnej iluminacji krzy˝a Giewontu.
Za∏o˝y∏ w 1989 r. Towarzystwo Katyƒskie w celu
sprowadzenia prochów ofiar tego ludobójstwa
do kraju; ta inicjatywa nie doczeka∏a si´ jednak
realizacji. Podobnie by∏o z obronà krzy˝a papie-
skiego w OÊwi´cimiu. Brak realizacji wielu jego
postulatów przyjmowa∏ jako Êmierç nadziei
na od˝ycie polskoÊci. To tylko niektóre z Jego
cennych inicjatyw. Szeroko je autor niniejszej
laudacji zrelacjonowa∏ w odr´bnej publikacji
sprzed dziesi´ciu lat1. 

Niektóre laudacje sà tworzone zwykle ze s∏ów
uk∏adnych, prawie konformistycznych. Moja jest
absolutnie obiektywna. Znam Zbyszka od lat pra-
wie szeÊçdziesi´ciu i zdà˝y∏em poznaç Go dog∏´b-
nie. To On by∏ w 1985 r. wspó∏za∏o˝ycielem Sekcji
Historycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngo-
logicznego, której nadal jest sekretarzem. To On
mnie zarazi∏ nieuleczalnà dla mnie chorobà: histo-
rià laryngologii. Ju˝ w poczàtkach lat siedemdzie-
siàtych ubieg∏ego stulecia wpad∏a mi bowiem
w r´ce Jego dysertacja doktorska poÊwi´cona
historii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicz-
nego, z którà zaznajomi∏em si´ w ciàgu jednego

wieczora i ca∏ej nocy. To wtedy postanowi∏em, ˝e
równie˝ zajm´ si´ historià naszej dziedziny wiedzy
lekarskiej. Wiedzia∏em jednak, ˝e nie b´d´ czyni∏
tego tak znakomicie jak On. Powinienem do koƒca
swego ̋ ycia sp∏acaç Zbyszkowi d∏ug wdzi´cznoÊci. 

Profesor Stefan KruÊ, warszawski lekarz
i humanista, w jednej ze swoich ksià˝ek wspo-
mina∏ o Epikurze, który wyró˝nia∏ dwie przyjem-
noÊci: dzia∏ania oraz wspominania. Zbyszek po-
winien oddaç si´ ju˝ tylko tej drugiej. Ale to nie
le˝y w Jego naturze. Ciàgle pisze, nieustannie
inspiruje. Czuje si´ rzeÊko – wiem o tym, ponie-
wa˝ d∏ugie telefoniczne z Nim rozmowy mnie
o tym przekonujà. Na pewno zna maksym´ Jana Pa-
randowskiego: „Nic tak nie orzeêwia, nie dodaje
animuszu, jak kàpiel w czasie”.

Lucy Maud Montgomery, autorka „Ani
z Zielonego Wzgórza”, napisa∏a kiedyÊ: „Nikt nie
jest za stary na marzenia”. Wiem, ˝e cichym
Twoim, Zbyszku, marzeniem jest, aby dzie∏o,
które w latach osiemdziesiàtych XX stulecia
stworzy∏eÊ, czyli „Materia∏y Naukowe Sekcji
Historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynola-
ryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi”2, których
jesteÊ redaktorem naczelnym, a które wychodzà
Twoim sumptem, doczeka∏y si´ za 13 lat swego
pi´çdziesi´cioletniego jubileuszu. 

Niech si´ zatem Twoje marzenie spe∏ni!
A szampan ju˝ si´ sch∏adza!
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