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(1918–1979)

Tadeusz Lech Bardadin urodzi∏ si´ 2 czerw-
ca 1918 r. w Kijowie jako syn Antoniego i Wandy
z domu Przesmyckiej. W latach 1927–1937 po-
biera∏ nauki w Paƒstwowym Gimnazjum im. Bo-
les∏awa Prusa w Siedlcach, po czym rozpoczà∏
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jó-
zefa Pi∏sudskiego w Warszawie, które kontynu-
owa∏ podczas okupacji niemieckiej, do wybuchu
Powstania Warszawskiego, na Wydziale Lekar-
skim Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Po upadku powstania w 1944 r. zosta∏ areszto-
wany przez gestapo i wywieziony do obozu
w Stuthofie, z którego wróci∏ do Warszawy
po zakoƒczeniu wojny. Wznowi∏ studia na Uni-
wersytecie Warszawskim i 6 czerwca 1947 r.
uzyska∏ dyplom lekarza. Wkrótce rozpoczà∏ pra-
c´ w charakterze asystenta prof. Antoniego Do-
brzaƒskiego w Klinice Otolaryngologicznej UW,
gdzie uzyska∏ specjalizacj´ z otolaryngologii oraz
22 grudnia 1951 r. stopieƒ doktora medycyny
na podstawie pracy O wp∏ywie toksycznym
streptomycyny na narzàd s∏uchu na podstawie
badaƒ audiometrycznych. Pod wp∏ywem prof.
Henryka Lewenfisza, który zwróci∏ uwag´ na je-
go zdolnoÊci manualne i talent lekarski, skiero-
wa∏ swoje zainteresowania na zagadnienie reha-
bilitacji operacyjnej s∏uchu.

W 1951 r. podjà∏ te˝ prac´ jako konsultant
w Instytucie Reumatologii. W 1962 r. w Instytu-
cie Reumatologii objà∏ stanowisko kierownika
Kliniki Otolaryngologii, która mia∏a za zadanie
rozwiàzywanie zagadnieƒ rehabilitacji operacyj-
nej s∏uchu oraz problemów otolaryngologicz-
nych w reumatologii. Klinika by∏a wyposa˝o-
na w nowoczesny sprz´t, bogate instrumenta-
rium do mikrochirurgii ucha i krtani oraz cenny
ksi´gozbiór. WÊród zagadnieƒ rehabilitacji ope-
racyjnej s∏uchu zajà∏ si´ przede wszystkim oto-
sklerozà. Dokonywa∏ do 90 operacji rocznie
i po pierwszych dwóch latach podsumowa∏ swo-

je doÊwiadczenie w zakresie techniki operacyj-
nej w leczeniu otosklerozy i wprowadzi∏ stape-
dektomi´ zamiast mobilizacji. Ca∏kowicie odda-
ny by∏ otochirurgii i z odwagà dokonywa∏ opera-
cji w przypadkach o du˝ym ryzyku i u ludzi star-
szych, wykorzystujàc nawet minimalnà szans´
w walce z g∏uchotà. Podjà∏ si´ opracowania me-
tody operacyjnego leczenia ankilozy stawu skro-
niowo-˝uchwowego u chorych na reumatoidal-
ne zapalenie stawów. Habilitowa∏ si´ w Akade-
mii Medycznej w Warszawie 8 listopada 1968 r.
na podstawie rozprawy Otoskleroza z punktu wi-
dzenia badaƒ biochemicznych i klinicznych,
za którà uzyska∏ tytu∏ docenta i nagrod´ Rady
Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Spo-
∏ecznej. W klinice organizowa∏ kursy doskonalà-
ce z zakresu otochirurgii i zagadnieƒ zwiàzanych
z reumatologià. Pod jego kierownictwem dwóch
lekarzy uzyska∏o stopieƒ doktora medycyny,
a wielu stopieƒ specjalisty. Bra∏ udzia∏ w opraco-



wywaniu i ocenie prototypów aparatury elektro-
akustycznej.

W latach 1969–1974 pe∏ni∏ funkcj´ asysten-
ta specjalisty krajowego ds. otolaryngologii.
W Instytucie Reumatologii od 1969 r. by∏ cz∏on-
kiem Rady Naukowej, a w latach 1971–1979 za-
st´pcà dyrektora ds. klinicznych oraz cz∏onkiem
Odwo∏awczej Komisji Kontroli Zawodowej.

Pozostawi∏ dorobek naukowy obejmujàcy 65
publikacji z dziedziny audiologii, otochirurgii,
foniatrii i zagadnieƒ otolaryngologicznych
w reumatologii.

Czynnie uczestniczy∏ w zjazdach krajowych
otolaryngologów i reumatologów polskich oraz
w Zjeêdzie Otolaryngologów Czechos∏owackich
w Hradec Karlove (1965), Pradze (1978), w Mi´-
dzynarodowym Kongresie Audiologów w Kopen-
hadze (1964), II Kongresie Otolaryngologów
Brytyjskich w Oksfordzie (1967), I Europejskim
Kongresie Otolaryngologii Pediatrycznej w War-
szawie (1979).

By∏ cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Oto-
laryngologicznego, Polskiego Towarzystwa Reu-

matologicznego i Mi´dzynarodowego Towarzy-
stwa Audiologicznego. Od 1950 do 1973 r. pe∏ni∏
funkcj´ sekretarza redakcji „Otolaryngologii Pol-
skiej”, a nast´pnie zast´pcy redaktora naczelne-
go. Pracowa∏ w redakcji „Reumatologii” i wcho-
dzi∏ w sk∏ad rady programowej „Polskiego Tygo-
dnika Lekarskiego”.

Odznaczony zosta∏ Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Medalem X-lecia Polski Ludowej, Medalem XXX-
-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i odzna-
kà Zas∏u˝ony Pracownik S∏u˝by Zdrowia. 

Czas wolny poÊwi´ca∏ na polowanie i nar-
ciarstwo. Mimo Êmiertelnej choroby trwa∏
na stanowisku w klinice do koƒca ̋ ycia. W ostat-
nich dniach ˝ycia otrzyma∏ tytu∏ profesora,
nadany mu przez Rad´ Paƒstwa. 

Zmar∏ 1 paêdziernika 1979 r. i zosta∏ pocho-
wany na cmentarzu Powàzkowskim. O˝eni∏ si´
z Zofià z domu Bulskà. Mia∏ dwóch synów leka-
rzy: Krzysztofa (ur. 1946), anatomopatologa,
i Jana (ur.1951), otolaryngologa. ●

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek, 
przewodniczàcy Sekcji Historycznej PTORL-ChGiS
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