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Ten pe∏en nostalgii cytat z opowiadaƒ Bruno Schulza towarzyszy mi od czasów
liceum, kiedy pierwszy raz zetknà∏em si´ z jego prozà. Do dzisiaj pozostaj´
pod wielkim urokiem twórczoÊci Schulza, zarówno literackiej, jak i graficznej,
tak g∏´boko przesiàkni´tej atmosferà jesieni, tej klimatycznej, pe∏nej ciep∏a. 

A teraz czas jesieni przychodzi do mnie. Po 45 latach pracy w charakterze
nauczyciela akademickiego przychodzi czas zakoƒczenia kariery. Zbiega si´ to
z jubileuszem XX-lecia Mi´dzynarodowej Konferencji Rynologicznej Rhino-
Forum, której przez te lata by∏em autorem i realizatorem. 

Przez dwadzieÊcia lat, ka˝dego roku, pracowa∏em mozolnie nad programem
naukowym konferencji i jego sprawnà realizacjà. Nie zawsze by∏o to proste,
ale zawsze wysi∏ek koƒczy∏ si´ wspania∏ymi spotkaniami z Paƒstwem. By∏o to
mo˝liwe dzi´ki ˝yczliwej pomocy moich m∏odszych kolegów i asystentów.
Trudno mi wszystkich wymieniç, ale na pewno musz´ wspomnieç o dr Elizie
Bro˝ek-Màdry i dr. Marcinie Straburzyƒskim. 

Akceptacj´ przez Paƒstwa mojego wysi∏ku wyra˝a liczba uczestników biorà-
cych udzia∏ w naszych spotkaniach – Êrednio ka˝dego roku w RhinoForum
uczestniczy∏o oko∏o 700 osób. Ta liczba mówi sama za siebie. Paƒstwa akceptacja
doboru tematów i poziomu ich prezentacji oraz serdecznoÊci wyra˝ane w czasie
naszych spotkaƒ sprawia∏y mi zawsze niezmiernà radoÊç i satysfakcj´. I by∏y
równie˝ motywacjà do realizacji kolejnych spotkaƒ.

W 2022 roku w salach Zamku Królewskiego w Warszawie mia∏ miejsce
uroczysty jubileuszowy raut z okazji podwójnego jubileuszu, podczas którego
dozna∏em od wielu z Paƒstwa niezwyk∏ej serdecznoÊci, za co pi´knie dzi´kuj´.
Musz´  si´ przyznaç, ˝e nie spodziewa∏em si´ tak wielkiego uznania i szacunku.

SpisaliÊmy przebieg rautu, aby opowiedzieç o nim wszystkim, którzy nie mogli
byç z nami. Wszak Olga Tokarczuk w swoim noblowskim wyk∏adzie powiedzia∏a:
„…CoÊ, co si´ wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieç i umiera…”.

Warszawa, grudzieƒ 2022

„...Gdy z niezbadanych przyczyn metafory, projekty,
marzenia ludzkie zaczynajà t´skniç do realizacji,
przychodzi czas jesieni…”.
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Prowadzili oni cz´Êç oficjalnà spotkania, przedstawiajàc mówców i odczytujàc nades∏ane do profesora
Antoniego Krzeskiego listy gratulacyjne. Przypomniano w nich, ˝e profesor Antoni Krzeski by∏ wieloletnim
kierownikiem Kliniki Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, przez wiele lat by∏ prezesem Stowarzyszenia Rynologia Polska, jest Cz∏onkiem Honorowym
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi, wychowa∏ wiele pokoleƒ chirurgów
rynologów. Troje jego wychowanków obecnie pe∏ni funkcje kierownicze w wiodàcych klinkach Otolaryngologii
w Warszawie. Profesor by∏ autorem i redaktorem 10 ksià˝ek z zakresu rynologii, które sà podstawowymi
podr´cznikami dla ka˝dego lekarza laryngologa.

Gospodarze wieczoru wspomnieli, ˝e w ciàgu 20 lat na RhinoForum goÊcili wybitni naukowcy z ca∏ego
Êwiata, a w tym szczególnym jubileuszowym roku pojawi∏o si´ blisko trzydziestu prelegentów ze Stanów
Zjednoczonych, Izraela, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, W∏och, Niemiec, Hiszpanii i Malty.

W imieniu organizatorów podzi´kowali wszystkim uczestnikom i s∏uchaczom, którzy przez 20 lat inspiro-
wali twórców RhinoForum do poszukiwania coraz to nowszej wiedzy i udoskonalania programu konferencji.

Oklaskami powitano rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008–2016, prof. Marka
Krawczyka, wieloletnich przyjació∏ RhinoForum: dr Ew´ Woydy∏∏o-Osiatyƒskà i malarza Józefa Wilkonia, wybitnego
ilustratora ksià˝ek, na których wychowa∏y si´ ca∏e pokolenia Polaków, oraz rodzin´ profesora Krzeskiego. Profesor
podzi´kowa∏ goÊciom za ˝yczliwoÊç, jakiej doznawa∏ przez 45 lat swej aktywnej zawodowej kariery.

Na uroczystym raucie w salach Zamku Królewskiego licznie zgromadzonych goÊci, 
wyk∏adowców i uczestników RhinoForum powitali prof. Karolina D˝aman – kierownik Kliniki Otola-
ryngologii CMKP w Warszawie, oraz prof. Adam Bodnar – rzecznik praw obywatelskich RP VII kadencji,
obecnie dziekan wydzia∏u prawa SWPS.

Profesorowie Karolina D˝aman i Adam Bodnar, gospodarze rautu jubileuszowego
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Jako pierwsza z zaproszonych uczonych g∏os zabra∏a profesor Valerie Lund – Pierwsza Dama Êwiatowej
rynologii, zwiàzana z Instytutem Rynologii i Ucha University College London, cz∏onkini honorowa wi´kszoÊci
europejskich i po∏udniowoafrykaƒskich Towarzystw Laryngologicznych, a tak˝e Mi´dzynarodowego Towarzy-
stwa Rynologicznego, jedna z pierwszych laureatek godnoÊci Artifex Rhinologiae. 

Serdecznie podzi´kowa∏a profesorowi Krzeskiemu za wieloletnià przyjaêƒ i popularyzacj´ rynologii wÊród
m∏odszych pokoleƒ lekarzy. Dzi´ki zadzierzgni´tej przed laty znajomoÊci mog∏a niejeden raz dzieliç si´ swoim
ogromnym doÊwiadczeniem z polskimi adeptami tej ga∏´zi medycyny.

Jestem zaszczycona – powiedzia∏a – ˝e mog´ tu dzisiaj byç. Znamy si´ tak d∏ugo, 
˝e a˝ wstyd si´ przyznaç, od ilu lat. Profesor Antoni Krzeski jest twarzà polskiej rynologii 
od dziesi´cioleci. Jest znakomitym organizatorem, chirurgiem, nauczycielem i wycho-
wawcà. Mia∏am szcz´Êcie byç zaproszona do Polski w 1994 roku i wraz z profesorem 
Stammbergerem byliÊmy oczarowani goÊcinnoÊcià i profesjonalizmem organizatorów 
konferencji. Przy ka˝dym kolejnym pobycie na RhinoForum wielkie wra˝enie wywiera∏a
na mnie jakoÊç i g∏´bia akademickiej refleksji nad problemami rynologicznymi 
– nic dziwnego, ˝e konferencje przyciàga∏y ludzi z ca∏ego Êwiata i stanowi∏y edukacyjny 
prze∏om dla licznych uczestników. Dzi´kuj´ z g∏´bi serca nie tylko we w∏asnym imieniu, 
ale i innych wyk∏adowców za organizacj´ wydarzenia, na które si´ czeka∏o co roku.

Profesor Valerie Lund, profesor Antoni Krzeski

Profesor Karl Hörmann
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Po prof. Lund na scen´ zosta∏ zaproszony profesor Karl Hörmann, Êwiatowej s∏awy autorytet w zakresie
obturacyjnych bezdechów podczas snu, wieloletni dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej Uniwer-
syteckiego Centrum Medycznego w Mannheim. On tak˝e odwo∏ywa∏ si´ do serdecznych osobistych relacji
z laureatem wieczoru:

Ciesz´ si´, ˝e dziesi´ç lat temu wpad∏eÊ na ten genialny pomys∏, aby mnie dopisaç 
do listy goÊci RhinoForum. Samo to wymownie pokazuje Twojà gotowoÊç do poszuki-
wania nowych tematów, otwierania nowych pól badawczych. Dzi´ki tobie ludzie z ró˝nych
Êrodowisk medycznych majà okazj´ spotkaç si´ i dyskutowaç. JesteÊ wspania∏ym gospo-
darzem, mi∏oÊnikiem opery, Êwietnym rynologiem, ambitnym graczem zespo∏owym, 
b∏yskotliwym organizatorem i cudownym cz∏owiekiem. 

Kolejny mówca, prof. Wojciech Golusiƒski, kierownik Kliniki Chirurgii G∏owy i Szyi Onkologii Laryngolo-
gicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prezydent Europejskiego Towarzystwa G∏owy i Szyi, przyby∏
z darem – znakomità karykaturà profesora Krzeskiego.

Wielce Szanowny Panie Profesorze, drogi Antoni 
– zaczà∏ w bardzo osobistym tonie profesor Golusiƒski. 

Czuj´ si´ wzruszony i zaszczycony, ˝e mog´ dzisiaj, w tym szczególnym dniu, 
powiedzieç kilka s∏ów. Min´∏o co najmniej 30 lat, jak si´ poznaliÊmy. Pami´tam, 
jak mój ówczesny szef, prof. Szmeja, zawo∏a∏ mnie i powiedzia∏ – wiesz w Warszawie, 
w tej „wrogo zaprzyjaênionej” klinice na Banacha, ktoÊ – niejaki dr Krzeski – zaczà∏ 
si´ interesowaç rynologià. Zainteresuj si´ tym. I tak to si´ zacz´∏o. Niezapomniane wspólne
spotkania, konferencje, dysputy i kursy z zakresu rynochirurgii, na które zawsze przyje˝-
d˝a∏eÊ do Poznania. Do dzisiaj moje instrumentariuszki wspominajà, jak pan profesor 
Krzeski mówi∏: „Musz´ zakoƒczyç ka˝dà operacj´ przed up∏ywem godziny, bo póêniej 
mo˝e byç tylko gorzej”.

To, co uczyni∏eÊ dla polskiej laryngologii, dla rynologii, jest nie do przecenienia. Szko∏a 
Pana Profesora Krzeskiego to marka, jakoÊç, profesjonalizm. U∏atwi∏eÊ fantastycznà, 
na najwy˝szym Êwiatowym poziomie edukacj´ w zakresie rynologii tysiàcom kole˝anek 
i kolegów. Starsi kiwali g∏owami, a m∏odzi zobaczyli Êwiat∏o w tunelu na nowe mo˝liwoÊci
rozwoju. Zrozumieli, ˝e warto zainwestowaç w swojà wiedz´, uczyç si´ j´zyków obcych 
i dobrze wyglàdaç.

Du˝o podró˝uj´ s∏u˝bowo po Êwiecie ze wzgl´du na swoje obowiàzki. Âwiat zna tylko 
par´ nazwisk wspó∏czesnych polskich laryngologów. Twoje wymieniane jest bardzo 
cz´sto. Nigdy nie zapomn´ twoich wieczorów autorskich i tego, jak zrobi∏eÊ z nas aktorów.
Nauka recytacji w domu pani Zofii Kucówny by∏a niezapomnianym prze˝yciem.
Królu Polskiej Rynologii, w imieniu w∏asnym i nas wszystkich za to bardzo dzi´kujemy. 
Niech twój dobrostan pozwoli na kontynuowanie tego wielkiego organicznego dzie∏a.

Profesorowie Karolina D˝aman, Adam Bodnar, Wojciech Golusiƒski, Antoni Krzeski 
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Prof. D˝aman odczyta∏a list Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
prof. Zbigniewa Gacionga, autora ponad 200 publikacji naukowych i wybitnego specjalisty w dziedzinie
chorób wewn´trznych i hipertensjologii:

Szanowny Panie Profesorze, Szanowni Uczestnicy XX Jubileuszowego RhinoForum, 
Drodzy GoÊcie.

Jest mi niezmiernie przykro, ˝e nie ma mnie dziÊ z Paƒstwem, tym bardziej ˝e tegoroczna
konferencja to dwudziestolecie inicjatywy Szanownego Gospodarza i Organizatora. 
Niestety, jak to w ˝yciu bywa i zgodnie z pewnym màdrym powiedzeniem: zaplanuj 
sobie ˝ycie, to rozÊmieszysz Boga, ja, mimo szczerych zamiarów i powzi´tych planów, 
jestem dziÊ nieobecny z przyczyn ode mnie niezale˝nych i za to szczerze przepraszam 
i tego serdecznie ˝a∏uj´.

Jednak to, ̋ e mnie nie ma, nie oznacza, ̋ e nie mog´ zabraç g∏osu. I trawestujàc cytowane
przeze mnie powiedzenie, zaplanowanie sobie ˝ycia mo˝e spotkaç si´ nie z rozbawie-
niem, ale uznaniem w oczach Najwy˝szego, i sà na to dowody. Liczne dowody w postaci 
˝ycia i kariery naukowej profesora Antoniego Krzeskiego, a tak˝e spotkaƒ rynologicz-
nych, które od 20 lat organizuje i które gromadzà najwa˝niejsze i najwybitniejsze 
autorytety rynologiczne z kraju i zagranicy. Przy zastrze˝eniu, ˝e ci pierwsi, to znaczy 
autorytety krajowe, to w wi´kszoÊci wychowankowie profesora.

Nie trzeba bowiem g∏oÊno powtarzaç, ˝e w dziedzinie rynologii nikt Profesorowi 
Antoniemu Krzeskiemu palmy pierwszeƒstwa odebraç nie mo˝e. Jest niekwestionowanym 
twórcà i pionierem tych specjalizacji w Polsce, pierwszy przeprowadza∏ operacje endo-
skopowe zatok przynosowych, uratowa∏ zdrowie, a nieraz i ˝ycie wielu licznych rzesz 
pacjentów i, jak ju˝ wspomnia∏em, wychowa∏ rzesze uczniów, którzy niosà dalej i rozwijajà 
jego myÊl. Panie Profesorze! jest Pan spe∏nionym lekarzem i spe∏nionym dydaktykiem. 
Ma Pan trwa∏e miejsce w historii polskiej i Êwiatowej medycyny, wdzi´cznoÊç pacjentów 
i wychowanków. Serdecznie gratuluj´.

Ciesz´ si´ ogromnie z dwudziestolecia zjazdów rynologicznych organizowanych przez 
Pana Profesora, jestem przekonany o owocnoÊci zaczynajàcych si´ jutro dwudniowych 
obrad, jestem zaszczycony, ˝e jak co roku odbywajà si´ one pod egidà Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, z którym profesor Antoni Krzeski jest od tak wielu lat zwiàzany.
DziÊ czas na Êwi´towanie jubileuszu. Choç nie mog´ byç obecny, dziel´ z Paƒstwem 
radoÊç tego Êwi´ta.

Kolejnym listem, odczytanym przez prof. Bodnara, by∏y gratulacje przys∏ane przez prof. Henryka Skar˝yƒskiego,
Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Otolaryngologii, Profesora Honorowego Uniwersytetu w Provo, USA,
doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Marii
Curie-Sk∏odowskiej, pioniera wszczepiania implantów Êlimakowych w Polsce i przesiewowych badaƒ s∏uchu
u noworodków i niemowlàt:

Szanowny Panie Profesorze, w imieniu zespo∏u Konsultanta Krajowego w Dziedzinie 
Otorynolaryngologii sk∏adam podzi´kowania za Pana olbrzymi wk∏ad w rozwój 
– zw∏aszcza polskiej rynologii oraz pokazania jej znaczenia w wymiarze mi´dzynaro-
dowym. 
Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje niestrudzona, wieloletnia, mo˝na okreÊliç tyta-
niczna praca zwiàzana z edukacjà w tym zakresie niejednego pokolenia aktywnych 
rynologów w Polsce. Pana rozleg∏e kontakty zagraniczne przyczyni∏y si´ do obecnoÊci
podczas serii konferencji naukowo-szkoleniowych wybitnych autorytetów Êwiatowej 
rynologii w Polsce. Niezwykle wa˝na jest Pana dzia∏alnoÊç wydawnicza, w tym przypomi-
nanie wybitnych sylwetek tych, którzy odeszli. Gratulujemy Panu zrealizowania tak wielu
pomys∏ów, odwagi w podejmowaniu wyzwaƒ. ˚yczymy, by to symboliczne spotkanie 
na Zamku Królewskim w Warszawie nie by∏o podsumowaniem Pana Profesora bogatej 
dzia∏alnoÊci, lecz krótkim przystankiem.
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Kolejny goÊç, profesor Tomasz Durko, reprezentowa∏ ∏ódzkà laryngologi´.

Drogi Jubilacie, od 20 lat przyje˝d˝am na Twoje spotkania i ju˝ jako emeryt zwróci∏em 
uwag´, ˝e Twoje autorskie wieczory stajà si´ coraz bardziej wyrafinowane i zaczynajà 
smakowaç jak to dobre wino, które im d∏u˝ej le˝akuje, tym lepiej smakuje. Nie wiem, 
co jeszcze powiedzieç, bo profesor Golusiƒski znów wszed∏ mi w drog´, ale…

Z tymi s∏owy profesor Durko wr´czy∏ profesorowi Krzeskiemu drugà karykatur´. 

Ja nie potraktowa∏em nosoro˝ca jako konia, ale jako Twojà przysz∏oÊç – doda∏.

Profesorowie Tomasz Durko, Antoni Krzeski, Adam Bodnar

Z Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi napisa∏y profesor Anna Zakrzewska i profesor Wioletta   Pietruszewska:

Wielce Szanowny Panie Profesorze, w imieniu naszym i zespo∏ów: Kliniki Otolaryngologii 
Dzieci oraz I Katedry Otolaryngologii i Kliniki Otolaryngologii, Onkologii G∏owy i Szyi 
Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi sk∏adamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania 
z okazji 20-lecia RhinoForum, którego jest Pan Profesor Za∏o˝ycielem i Doskona∏ym 
Kontynuatorem do dziÊ.

Pragniemy przekazaç wyrazy podziwu dla niezwyk∏ego dorobku Pana Profesora 
we wszystkich obszarach aktywnoÊci zawodowej. W trakcie swojej d∏ugoletniej pracy 
przekazuje Pan Profesor swoim uczniom i wspó∏pracownikom wiedz´, wspiera ich do-
Êwiadczeniem i ustawicznie zach´ca do upartego poszukiwania odpowiedzi na trudne 
medyczne pytania.

Realizuje Pan Profesor idee humanizmu w medycynie podczas leczenia najnowszymi 
metodami na poziomie Êwiatowym i przekazuje je nowemu pokoleniu otolaryngologów 
podczas corocznych konferencji RhinoForum.

Praca Pana Profesora i jego wspó∏pracowników przyczynia si´ do rozwoju i rozs∏awienia 
polskiej otolaryngologii na arenie mi´dzynarodowej. Tym samym ju˝ od lat Pana doko-
nania przedstawiajà nasz kraj i nasze Êrodowisko w najlepszym Êwietle. Oby to Êwiat∏o 
i nadzieja, ale i realne mo˝liwoÊci wyleczenia, jakie dajecie Paƒstwo w swej codziennej 
pracy, by∏y motorem Waszych dalszych dzia∏aƒ.

˚yczymy Panu Profesorowi jeszcze wielu lat w zdrowiu, spe∏nienia marzeƒ i realizacji
planów ˝yciowych oraz zawodowych zamierzeƒ.
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Profesor Jerzy Tomik, szef Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagieloƒskiego, przys∏a∏
˝yczenia od krakowskich przyjació∏:

Chcia∏bym wyraziç moje najg∏´bsze uznanie dla dotychczasowych osiàgni´ç Pana
Profesora w dziedzinie otorynolaryngologii, a w szczególnoÊci rynologii. Chc´ tak˝e 
serdecznie powinszowaç Panu Profesorowi pi´knego jubileuszu. XX-lecie Mi´dzynarodowej 
Konferencji Rynologicznej RhinoForum to niezmiernie wa˝ne wydarzenie.

To tutaj przez lata spotyka∏o si´ grono laryngologów, aby wymieniç poglàdy, poznaç 
nowe trendy diagnostyczne i operacyjne, spotkaç znakomite osobistoÊci w swoich 
dziedzinach.

W du˝ej mierze to Pana zas∏uga – to Pan Profesor przez ca∏e 45 lat kierowa∏, wskazywa∏,
organizowa∏ to jak˝e interesujàce wydarzenie na mapie zjazdów naszej specjalnoÊci.

Dzi´ki Panu Profesorowi mieliÊmy okazje spotkaç si´, porozmawiaç, wymieniç poglàdy 
– za co w tej chwili w imieniu nas wszystkich chc´ Panu Profesorowi ogromnie podzi´kowaç.

Wiem te˝, ˝e Pan Profesor wybiera si´ na zas∏u˝ony odpoczynek po wielu latach 
ci´˝kiej pracy, zatem prosz´ przyjàç ˝yczenia spokoju, zadowolenia i uÊmiechu oraz 
pewien drobiazg, aby przywo∏ywa∏ wspomnienie krakowskich przyjació∏.

Bardzo dzi´kujemy wszystkim mówcom. Ich s∏owa dajà Êwiadectwo, jak wielkà rol´ 
w polskiej rynologii odegra∏ jeden cz∏owiek. Ale pami´tajmy, ˝e zawsze móg∏ on liczyç 
na wsparcie swoich bliskich wspó∏pracowników, nie waham si´ powiedzieç „swojej 
prawej i lewej r´ki”

– powiedzia∏ profesor Adam Bodnar. 

Zapraszam panià dr Eliz´ Bro˝ek-Màdry i pana dr. Marcina Straburzyƒskiego, 
by i dziÊ stan´li u boku pana profesora i przypomnieli nam te minione 20 lat RhinoForum.

Dr Eliza Bro˝ek-Màdry przypomnia∏a g∏ówne tematy, które pojawia∏y si´ na kolejnych konferencjach Rhino-
Forum przez dwadzieÊcia lat. Dr Marcin Straburzyƒski poda∏ szereg ciekawych podsumowaƒ statystycznych.
Wymieniono te˝ laureatów nagród Artifex Rhinologiae.

Obydwa wyk∏ady zostanà szerzej przytoczone w planowanej ju˝ wkrótce Ksi´dze Jubileuszowej RhinoForum.

Dr Eliza Bro˝ek-Màdry i dr Marcin Straburzyƒski 
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G∏os zabra∏ te˝ profesor Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach
2008–2016.

Nie by∏o w scenariuszu mojego wystàpienia, ale nie mog∏em sobie odmówiç tej przy-
jemnoÊci, aby odwo∏aç si´ do naszych wspólnych poczàtków w szpitalu na Banacha 
w Warszawie. Przede wszystkim bardzo dzi´kuj´ za zaproszenie na Raut Jubileuszowy 
z okazji Pana przejÊcia na emerytur´ po czterdziestu pi´ciu latach pracy jako nauczyciela 
akademickiego i jubileuszu dwudziestolecia Mi´dzynarodowej Konferencji Rynologicznej 
RhinoForum. Od bardzo wielu lat podziwia∏em Pana Profesora aktywnoÊç akademickà 
i zawodowà. Pana osiàgni´cia w zakresie ca∏ej otolaryngologii, ale przede wszystkim 
wspó∏czesnej rynologii w Polsce sà nie do podwa˝enia. Prawie po∏ow´ Pana pracy akade-
mickiej poÊwi´ci∏ Pan przekazywaniu swojej wiedzy i doÊwiadczenia innym laryngologom. 
Organizowane od 20 lat konferencje RhinoForum cieszy∏y si´, i zapewne b´dzie tak dalej, 
nie tylko zainteresowaniem, ale osiàga∏y wielkie sukcesy. To by∏y i zapewne b´dà oczeki-
wane spotkania pe∏ne nowych myÊli i przekazywania doÊwiadczeƒ. W dniu dzisiejszym 
Panu Profesorowi serdecznie dzi´kuj´ za te 45 lat pracy akademickiej i jednoczeÊnie 
gratuluj´ wspania∏ych osiàgni´ç, ale tak˝e ̋ ycz´ dalszych sukcesów naukowych i klinicz-
nych, a tak˝e radoÊci w ˝yciu prywatnym.

Prof. Marek Krawczyk, prof. Antoni Krzeski

Profesor Jurek Olszewski przes∏a∏ list gratulacyjny w imieniu zespo∏u Kliniki Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej, Audiologii i Foriatrii II Katedry Otolaryngologii UM w ¸odzi:

Jak osobiÊcie podkreÊlasz, Twoje uczestnictwo w 1994 roku, jako jednego z nielicznych, 
w pierwszym w Europie pokazie chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, prowadzonym 
przez prof. H. Stammbergera, odmieni∏o ca∏e Twoje ˝ycie, w tym zainteresowania lekarskie 
i naukowe. Rynologia sta∏a si´ wy∏àcznym Twoim dzieckiem medycznym. 

Organizowana od 2003 roku wraz z gronem przyjació∏ Mi´dzynarodowa Konferencja 
Rynologiczna RhinoForum uchodzi za jednà z najwa˝niejszych corocznych konferencji 
laryngologicznych w Polsce. Sàdz´, ˝e przejÊcie na emerytutr´ niewiele zmieni w Twoim 
˝yciu zawodowym oraz naukowym i nadal b´dziesz s∏u˝y∏ spo∏eczeƒstwu swojà wiedzà 
i doÊwiadczeniem, a tak˝e b´dziesz uczestniczy∏ w organizacji kolejnych konferencji 
RhinoForum.

W zwiàzku z jubileuszem sk∏adam najserdeczniejsze gratulacje oraz ˝yczenia wielu 
sukcesów na polu nauki i wszelkiej pomyÊlnoÊci w ̋ yciu osobistym dla Ciebie i Rodziny.
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Najwa˝niejszym wyró˝nieniem przyznanym na RhinoForum jest godnoÊç Artifex Rhinologiae – dyplom 
i statuetka. 

Decyzjà Polskiego Towarzystwa Rynologicznego w roku 2022 uhonorowany wyró˝nie-
niem Artifex Rhinologiae zostaje pan dr Marcin Straburzyƒski

– oznajmi∏ profesor Krzeski.

Nie by∏oby RhinoForum, gdybym nie mia∏ przyjaciela, pomocnika, dyrektora i osoby 
zarzàdzajàcej w postaci doktora Marcina Straburzyƒskiego. Ja martwi∏em si´ o pro-
gram, natomiast ca∏a organizacja, a zw∏aszcza finanse, by∏y na g∏owie doktora 
Straburzyƒskiego.

To jest Oskar rynologii. Pierwszà statuetk´ otrzyma∏a pani profesor Valerie Lund, 
a by∏o ich w sumie siedemnaÊcie.

Doktor Marcin Straburzyƒski odczyta∏ nominacj´ po ∏acinie, a nast´pnie wyrazi∏ g∏´bokà wdzi´cznoÊç
za wyró˝nienie go tytu∏em i statuetkà Artifex Rhinologiae. RównoczeÊnie stwierdzi∏, ˝e w porównaniu ze zna-
mienitymi postaciami, które w przesz∏oÊci otrzyma∏y ten tytu∏, nie ma poczucia, aby w pe∏ni na niego zas∏u˝y∏:

Uwa˝am t´ nagrod´ za wyró˝nienie skierowane do dziesiàtek czy nawet setek osób, 
z którymi w ciàgu 20 lat pracowa∏em dla dobra polskiej rynologii

– powiedzia∏. 
Przyznanie Artifex Rhinologiae lekarzowi rodzinnemu, a nie otorynolaryngologowi, 
podkreÊla wag´ interdyscyplinarnoÊci w rozwoju nauki o chorobach nosa i zatok przyno-
sowych. Manifestacjà tej interdyscyplinarnoÊci jest moja dzia∏alnoÊç naukowa w obszarze
rynogennych bólów g∏owy i twarzy

– doda∏ doktor Straburzyƒski.

Prof. A. Krzeski wr´cza dr. M. Straburzyƒskiemu statuetk´ Artifex Rhinologiae

Autorem statuetki Artifex Rhinologiae
jest rzeêbiarz profesor Grzegorz Kowalski
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W trakcie corocznych konferencji nagradzano równie˝ przyjació∏ RhinoForum tytu∏em Amicus Rhinologiae
Polonicae. Tytu∏ przyznawany jest osobom szczególnie zas∏u˝onym w tworzenie programu i kszta∏tu RhinoForum.

W jubileuszowym roku wyró˝niono:

– prof. Ew´ Olszewskà z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Bia∏ymstoku za wielo-
krotne dzielenie si´ doÊwiadczeniami w diagnostyce i leczeniu bezdechów,

– dr Magdalen´ Nowaczewskà z Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Bydgoszczy, 
– dr. S∏awomira Bia∏ka, kierownika Studium Podyplomowego Wydzia∏u Farmaceutycznego WUM,
– dr. Micha∏a Krawczyƒskiego, delegata Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy na Polsk´.

wielokrotnie dzieli∏ si´ z nami swoim doÊwiadczeniem w zakresie chirurgii nosa.

Dr Marcin Straburzyƒski, prof. Antoni Krzeski, prof. Adam Bodnar

Prof. Ewa Olszewska, prof. Antoni Krzeski

Autorem statuetki Amicus Rhinologiae Polonicae
jest rzeêbiarz Marek Sierpiƒski 
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Jestem zaszczycona i g∏´boko wzruszona otrzymanà nagrodà, który jest dla mnie 
wielkim wyró˝nieniem 

Prosz´ pozwoliç, ˝e opowiem uczestnikom tej pi´knej uroczystoÊci, jak rozpocz´∏a si´ 
nasza „bezdechowa” przyjaêƒ. 

Otó˝, Szanowni Paƒstwo, przed jedenastoma laty zadzwoni∏am do pana Profesora 
Krzeskiego z propozycjà w∏àczenia seminarium ,,Chrapanie i Bezdechy” do programu 
konferencji RhinoForum. MyÊla∏am, ˝e pan profesor poleci mi czekaç na odpowiedê 
przez kilka miesi´cy. Jednak˝e podczas tej samej rozmowy, pan Profesor od razu wyrazi∏ 
aprobat´ dla mojego pomys∏u i niemal natychmiast rozpocz´liÊmy prac´ nad przygoto-
waniem pierwszego programu. Ta otwartoÊç Pana Profesora na nowe wyzwania 
jest nieoceniona i buduje solidne podwaliny dla nieustannego rozwoju polskiej rynologii

– powiedzia∏a profesor Olszewska.

Przyjazdy tu sà dla mnie wielkà przyjemnoÊcià i ciesz´ si´, ˝e mog´ szerzyç wÊród 
rynologów wiedz´ o bólach g∏owy.  Jestem chyba jedynym neurologiem na sali.
Prosz´ przyjàç moje serdeczne podzi´kowania za przyznanie mi tytu∏u Amicus Rhinologiae
Polonicae. Otrzymanie tego tytu∏u z ràk pana profesora na Zamku Królewskim, przed
tak znakomitym gremium przedstawicieli polskiej i Êwiatowej rynologii, jest dla mnie 
ogromnym zaszczytem i wyró˝nieniem. Dzi´kuj´ za to wyró˝nienie

– powiedzia∏a doktor Nowaczewska.

Tytu∏ ten jest przyznawany za zas∏ugi dla rynologii polskiej, dlatego jest dla mnie 
du˝ym zaskoczeniem, bo przecie˝ jestem farmaceutà. Zastanawiam si´, czy rzeczywiÊcie 
w okresie naszej wspó∏pracy wnios∏em osobisty wk∏ad pracy na rzecz Polskiego Towa-
rzystwa Rynologicznego – nie wiem tego. Natomiast wiem na pewno, ̋ e dwudziestoletni 
okres wspó∏pracy z panem Profesorem to dla mnie czas niezwyk∏y, pe∏en cennych 
doÊwiadczeƒ, wsparcia i profesjonalizmu podczas wspólnych dzia∏aƒ. Jest dla mnie 
êród∏em ogromnej satysfakcji i zadowolenia. Uroczysty Jubileuszowy Raut na Zamku 
Królewskim to jednoczeÊnie wydarzenie, którym koƒczy Pan swojà karier´ akademickà. 
Prosz´ pami´taç, ˝e ka˝dy koniec stanowi poczàtek czegoÊ nowego. Znajàc ju˝ doÊç 
d∏ugo pana Profesora, myÊl´, ˝e b´d´ mia∏ jeszcze zaszczyt wspó∏pracy z panem 
przy nowych wyzwaniach naukowych i organizacyjnych

– powiedzia∏ doktor Bia∏ek.

Prof. Karolina D˝aman, prof. Antoni Krzeski, dr Magdalena Nowaczewska
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Prof. Karolina D˝aman, prof. Antoni Krzeski i dr Micha∏ Krawczyƒski

Prof. Antoni Krzeski i dr S∏awomir Bia∏ek

Dr Eliza Bro˝ek-Màdry, dr Marcin Straburzyƒski, dr S∏awomir Bia∏ek, 
dr Magdalena Nowaczewska, prof. Antoni Krzeski, prof. Ewa Olszewska, 

dr Micha∏ Krawczyƒski i Ignacy, wnuk prof. Krzeskiego
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To wyzwanie: zmieniç kurs czyjegoÊ ˝ycia. Poziom rynochirurgii w Polsce jeszcze 
siedemnaÊcie lat temu by∏ doÊç przera˝ajàcy. Konkurowa∏o si´ z chirurgami plastycznymi 
i nie by∏o to proste. Profesor Krzeski dostrzeg∏ ów problem i zaoferowa∏ mi swój czas,  
pomoc, przyjaêƒ. JeÊli mog´ komuÊ dedykowaç ten dzisiejszy honor, by∏by to mój 
nie˝yjàcy od trzynastu lat ojciec, chirurg i pediatra. Spotkanie z Profesorem Krzeskim 
w 2003 roku zmieni∏o moje ̋ ycie 

– zakoƒczy∏ swoje podzi´kowania dr Krawczyƒski.

W dniu dzisiejszym pozostajà jeszcze dwie bardzo wa˝ne nagrody, przygotowane 
specjalnie przez pana Józefa Wilkonia, wybitnego ilustratora ksià˝ek, autora licznych 
plakatów RhinoForum. Otrzymajà je dwie osoby, bez których organizacja RhinoForum
nie by∏aby mo˝liwa: dr Eliza Bro˝ek-Màdry i dr Marcin Straburzyƒski

– zapowiedzia∏ Adam Bodnar proszàc o wr´czenie nagród ich twórc´ – Józefa Wilkonia.

W kolejnej cz´Êci przysz∏a pora na wyk∏ad profesora Krzeskiego „Na ramionach olbrzymów”, który
zapowiedzia∏a profesor D˝aman: 

Ciekawa jestem, jak Pan patrzy na ka˝dy z tych szczebelków, które doprowadzi∏y 
Pana na sam szczyt drabiny zwanej karierà zawodowà? Prosz´ udzieliç nam lekcji, 
„jak wspinaç si´ na ramiona olbrzymów”. B´dzie to lekcja nietypowa, bo rzadko zdarza
si´, by lekarz, naukowiec, przedstawia∏ wyk∏ady o charakterze filozoficznym.

Józef Wilkoƒ, prof. Karolina D˝aman, dr Eliza Bro˝ek-Màdry, prof. Antoni Krzeski
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Robert Morawski, Maria Peradzyƒska, Tomasz Strahl

Oprawa muzyczna rautu by∏a wyjàtkowa, gdy˝ trio wykonawców z∏o˝one by∏o z wybitnych profesorów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina:

– na flecie gra∏a Maria Peradzyƒska – laureatka wielu nagród na konkursach krajowych i mi´dzynaro-
dowych, W marcu 2021 roku ukaza∏a si´ jej solowa p∏yta, która jest Êwiatowà premierà dzie∏ kompo-
zytora Johanna Wilhelma Gabrielskiego;

– na fortepianie Robert Morawski – artysta po raz pierwszy wystàpi∏ w Filharmonii Narodowej, 
majàc zaledwie siedem lat, jest zdobywcà Fryderyka 2000 i 2011;

– na wiolonczeli Tomasz Strahl – jeden z najznakomitszych wiolonczelistów i najm∏odszy profesor 
sztuk muzycznych w Polsce. Artysta wspó∏pracowa∏ z wi´kszoÊcià orkiestr symfonicznych w Polsce. 
Wyst´powa∏ m.in. z Wielkà Orkiestrà Symfonicznà Polskiego Radia, Orkiestrà Filharmonii Narodowej. 
Dyskografia artysty obejmuje kilka p∏yt CD, uhonorowanych presti˝owymi nagrodami, w tym nagrodà
Fryderyk 2003.

ArtyÊci wykonali utwory z repertuaru klasycznego na 3 instrumenty:
● J. Haydn – Trio g-dur na flet, fortepian i wiolonczel´: cz´Êç III – Allegro
● E. Elgar – Salut d’ Amour op.12 
● F. Kuhlau – Grand Trio op. 119: cz´Êç III Rondo: Allegro
● A. Piazzola – Oblivion
● K. D´bski – Impromptu

Tekst El˝bieta Chlebowska i Joanna Szcz´sna
Zdj´cia Krzysztof Gromek
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Dr Marcin Straburzyƒski jest cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa
Rynologicznego od samego poczàtku jego istnienia, a od 16 lat jest cz∏onkiem
zarzàdu odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne i finansowe. 

Doktor n. med. Marcin Straburzyƒski jest lekarzem rodzinnym specjalizujàcym
si´ w leczeniu bólów g∏owy. 

Po ukoƒczeniu studiów w Akademii Medycznej w Warszawie zwiàzany by∏
z Katedrà i Zak∏adem Medycyny Rodzinnej WUM, gdzie doktoryzowa∏ si´ z mani-
festacji rynologicznych w przebiegu ziarniniakowatoÊci z zapaleniem naczyƒ.
Obecnie jest asystentem w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaênych
Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prezesem Warmiƒsko-
-Mazurskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Jest autorem i wspó∏autorem kilkudziesi´ciu prac oryginalnych, a tak˝e artyku∏ów
i rozdzia∏ów przeglàdowych. W 2018 roku ukoƒczy∏ studia podyplomowe Master
of Headache Disorders na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza” w ramach sty-
pendium Europejskiej Federacji Bólów G∏owy (EHF). Tym samym jest pierwszym
Polakiem z tym rekomendowanym przez EHF certyfikatem. 

Doktor Straburzyƒski od samego poczàtku wspó∏pracy wspiera Polskie Towa-
rzystwo Rynologiczne w jego aktywnoÊci edukacyjnej. Bra∏ czynny udzia∏ w organi-
zacji wszystkich edycji RhinoForum. To mi´dzy innymi dzi´ki jego pracy ta doroczna
konferencja jest tak wa˝nym wydarzeniem. 

Dzia∏alnoÊç naukowa doktora Straburzyƒskiego koncentruje si´ na bólach g∏owy,
w szczególnoÊci tych zwiàzanych z chorobami nosa i zatok przynosowych. Z tej
pasji od pi´ciu lat organizowane jest Interdyscyplinarne Sympozjum – Bóle G∏owy
w Codziennej Praktyce, które jest integralnà cz´Êcià RhinoForum. Sympozjum
to w swoim zamierzeniu stanowi pomost pomi´dzy otolaryngologami a lekarzami
innych specjalnoÊci zajmujàcymi si´ bólami g∏owy.

Uhonorowanie przez cz∏onków Polskiego Towarzystwa Rynologicznego doktora
Straburzyƒskiego nagrodà Artifex Rhinogiae podkreÊla, jak wa˝ne dla naszego
Towarzystwa jest zaanga˝owanie i wspólna praca z lekarzami ró˝nych specjalnoÊci
zainteresowanymi tematykà chorób nosa i zatok przynosowych.

Artifex Rhinologiae 2022
dr n. med. Marcin Straburzyƒski
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NA RAMIONACH OLBRZYMÓW
– rozwa˝ania o szacunku i wdzi´cznoÊci

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

Krajobraz ze Êlepym Orionem szukajàcym wschodzàcego s∏oƒca, Nicolas Poussin 1658 r.
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Wyk∏ad wyg∏oszony podczas 

jubileuszowego rautu na Zamku Królewskim w Warszawie

z okazji XX-lecia Mi´dzynarodowej Konferencji Rynologicznej RhinoForum

1 grudnia 2022
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Szanowni Paƒstwo, 
jest mi niezmiernie mi∏o spotkaç si´ dzisiaj

z tak licznym audytorium. Bardzo dzi´kuj´
wszystkim Paƒstwu za uczestnictwo w tej jubile-
uszowej uroczystoÊci. Nie ukrywam, ˝e dzisiaj
czuj´ si´ niezwykle stremowany, zupe∏nie tak
jak wtedy, kiedy wyg∏asza∏em swój pierwszy
wyk∏ad w ˝yciu, czterdzieÊcici pi´ç lat temu. Od
tego czasu, w licznych moich wyk∏adach, o nosie
i zatokach powiedzia∏em chyba ju˝ wszystko, co
mo˝na by∏o powiedzieç. Na dzisiejszy jubileusz
XX-lecia RhinoForum szuka∏em wi´c innych inspi-
racji. Zawsze nurtowa∏o mnie g∏´boko poj´cie
przyzwoitoÊci – czym jest, jakimi przes∏ankami
nale˝y si´ kierowaç, aby jà zachowaç. Ale kiedy
zaczà∏em pracowaç nad koncepcjà wyk∏adu
na ten temat, zda∏em sobie spraw´, ˝e go nie
udêwign´. Zresztà wszystko na ten temat powie-
dzia∏ prof. W∏adys∏aw Bartoszewski: Warto byç
przyzwoitym. A du˝o wczeÊniej przed nim – Antoni
S∏onimski: JeÊli nie wiesz, jak si´ zachowaç,
zachowaj si´ przyzwoicie. I uzna∏em, ˝e w sen-
tencjach tych zawarte jest wszystko, co powinno
si´ wiedzieç i stosowaç w ˝yciu codziennym.

I dlatego postanowi∏em przedstawiç Paƒstwu
kilka swoich refleksji o jednym z elementów
przyzwoitoÊci, a mianowicie o wdzi´cznoÊci.

Zaczn´ doÊç nietypowo. Oto trzymam w r´ku
monet´ – dwa funty brytyjskie. Moneta ta wesz∏a
do powszechnego obiegu w 1998 roku. Jest ona
dwakroç zwiàzana z Izaakiem Newtonem.
Pierwsze – to widoczne na otoku tej monety
naci´cia (zàbkowanie). To, co dzisiaj wszyscy

Brytyjska moneta dwufuntowa – awers i rewers
i obrze˝a z napisem

traktujemy jako rzecz normalnà, jest wynalaz-
kiem Isaaka Newtona, który zosta∏ wdro˝ony
w czasach, kiedy pe∏ni∏ on obowiàzki lorda
Skarbca Królewskiego Korony Brytyjskiej. Piono-
we naci´cia na otoku monet mia∏y bowiem zapo-
biegaç szczerbieniu przez z∏odziei obrze˝a z∏otych
czy srebrnych monet, co w dawnych czasach by∏o
doÊç powszechnà praktykà.

Druga rzecz, która jest niezwyk∏a, to wyt∏o-
czony napis na otoku tej monety – Standing on
the shoulders of giants. Napis ten jest skróconà
wersjà sentencji z listu Newtona do Roberta
Hooke’a z 1676 roku: If I have seen further it is
by standing on the shoulders of Giants (JeÊli
widzia∏em wi´cej, to dzi´ki temu, ˝e sta∏em
na ramionach olbrzymów).

Zastanawiajàce dla mnie by∏o, dlaczego ta
pi´kna metafora znalaz∏a si´ na otoku monety,
która jest w powszednim obiegu.

O Newtonie wiedzia∏em – prawdopodobnie
tak jak wi´kszoÊç z Paƒstwa – ̋ e spad∏o mu jab∏-
ko na g∏ow´ i to przyczyni∏o si´ do wielkiego od-
krycia podstawowego prawa fizyki. W szkole
uczony by∏em trzech praw dynamiki i prawa po-
wszechnego cià˝enia. Paradoksem jest, ̋ e w cza-
sach szkolnych nikt nie powiedzia∏ mi, ˝e by∏ to
geniusz wszechczasów. 

Izaak Newton by∏ fizykiem, astronomem,
matematykiem, filozofem, biblistà, historykiem,
a jednoczeÊnie urz´dnikiem paƒstwowym: lor-
dem Skarbca Królewskiego Korony Brytyjskiej. 

Co ciekawe, kiedy zajmowa∏ si´ biblistykà,
na podstawie ksiàg Daniela i Apokalipsy wed∏ug
Êw. Jana wyliczy∏, ̋ e koniec Êwiata nastàpi oko∏o
2060 roku. W anna∏ach historycznych znaj-
dziemy blisko 150 przepowiedni koƒca Êwiata.
Jednak przepowiednia Newtona ró˝ni si´ tym,
˝e nie wynika z wiary, tylko z obliczeƒ matema-
tycznych. Pozostawiam to bez komentarza.

Sentencja Newtona o staniu na ramionach
gigantów ˝yje do dzisiaj. W wielu kr´gach uwa-
˝any jest on za jej autora. Wielokrotnie te˝ po-
wtarzano i modyfikowano jego s∏owa. Oto kilka
bardziej wspó∏czesnych przyk∏adów.

John Michael Ziman, brytyjski fizyk i huma-
nista, w eseju z 1968 r. napisa∏:

Ka˝dy naukowiec patrzy zarówno swoimi
oczami, jak i oczami swoich poprzedników.

Alan Cromer, amerykaƒski fizyk, profesor
w Northeastern Uniersity w Bostonie, napisa∏
w swojej ksià˝ce „Uncommon sense The Heretical
Nature od Science” wydanej w 1993 r.:
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Metafora ta sta∏a si´ inspiracjà muzyków
i artystów. Tak zosta∏ zatytu∏owany album mu-
zyczny grupy rockowej Oasis, jak i kilku rzeêb
stojàcych w ró˝nych parkach na Êwiecie, jak
na przyk∏ad ta z parku w Nowym Orleanie.

A teraz, skoro zapewne sà ju˝ paƒstwo prze-
konani, ̋ e to Newton jest autorem s∏ynnej meta-
fory, przypomn´ znany cytat z „Historii filozofii
po góralsku” ksi´dza Józefa Tischnera.

Góralska teoria poznania mówi, ˝e sà trzy
prawdy: Êwiento prawda, tys prawda i gówno
prawda.

Otó˝ podobne sentencje wielokrotnie mo˝e-
my odnaleêç w tekstach pisanych znacznie
wczeÊniej przed Newtonem – a si´gaç mo˝emy
a˝ do Êredniowiecza.

Pó∏ wieku przed Newtonem, w 1621 roku,
Robert Burton, angielski humanista, pisze
w „The Anatomy of Melancholy” pisze:

Karze∏ stojàcy na ramionach olbrzyma mo˝e
widzieç dalej ni˝ sam olbrzym.

John SalisburyKsià˝ka Stephena Hawkinga

Newton wygra∏ wyÊcig cz´Êciowo dlatego,
˝e jak to sam ujà∏, sta∏ na ramionach olbrzy-
mów, a cz´Êciowo dlatego, ˝e by∏ najwi´kszym
olbrzymem z nich wszystkich.

Gerard Holton, profesor fizyki i historii nauki
z Uniwersytetu Harvarda w Cambridge, Massa-
chusetts, wyrazi∏ to inaczej:

W nauce mamy wyjàtkowy zaszczyt siedzieç
obok siebie z olbrzymami, na których ramionach
stoimy.

Hal Abelson, amerykaƒski profesor zwiàzany
z Massachusetts Institute of Technology, spara-
frazowa∏ t´ myÊl przekornie:

Je˝eli nie si´ga∏bym tak daleko jak inni, to
dlatego, ˝e olbrzymy sta∏y na moich ramionach.

Albert Einstein, którego z pewnoÊcià nie
trzeba nikomu przedstawiaç, pisa∏ ju˝ powa˝nie:

JeÊli widzia∏em cokolwiek, to dlatego, ˝e
sta∏em na ramionach olbrzymów.

Stephen Hawking, genialny brytyjski astro-
fizyk, zatytu∏owa∏ ksià˝k´ „On the shoulders of
giants”. Wydana w 2002 roku stanowi∏a kompila-
cj´ tekstów naukowych m.in. Newtona, Einsteina,
Kopernika, opatrzonych komentarzami Hawkinga.
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I znów musimy si´ cofnàç, gdy˝ niemal iden-
tyczne s∏owa znaleêç mo˝na u Stelli Didacusa
(inaczej Diego de Estelli), hiszpaƒskiego mistyka,
mnicha i teologa ̋ yjàcego w XVI wieku. Jego pra-
ce znalaz∏y si´ na indeksie Inkwizycji. W wydanej
wiele lat po jego Êmierci, w 1622 r. „Concionatoris
Ordinnis Minorum”, pojawia si´ zdanie:

Kar∏y na ramionach olbrzymów widzà dalej
ni˝ oni sami.

Angielski poeta metafizyczny epoki baroku,
George Herbert (1593-1633), u˝y∏ podobnego
sformu∏owania. Znajdujemy je w wydanych
po jego Êmierci w 1652 r. „Herbert's Remains…”
w cz´Êci poÊwi´conej przys∏owiom i porzeka-
d∏om „Jacula Prudentum”:

Karze∏ siedzàcy na ramionach olbrzyma
widzi dalej z nich dwóch.

Cofnijmy si´ jednak do Êredniowiecza. Pi´ç
wieków przed Newtonem biskup John z Salis-
bury w Anglii w swojej rozprawie „The Metalo-
gicon” (1159 r.) stwierdzi∏: 

JesteÊmy jak kar∏y, które wspinajà si´
na ramiona olbrzymów, by widzieç wi´cej
od nich i dalej si´gaç wzrokiem, i to nie za spra-
wà bystroÊci swojego wzroku czy wysokoÊci
cia∏a, lecz dzi´ki temu, ˝e wspinamy si´ w gór´
i wznosimy na ich wysokoÊç.

Katedra Notre Dame w Chartres (Francja) Bernard z Chartres

I znów musimy spojrzeç wstecz. Przenosimy
si´ do XI wieku. W katedrze w Chartres we Francji
pracuje teolog i filozof Bernard (ok.1060–1125),
Êwiat∏y humanista i nauczyciel w szkole kate-
dralnej. To u niego studiowa∏ w m∏odoÊci przysz∏y
angielski biskup John z Salisbury i to swemu na-
uczycielowi, Bernardowi z Chartres, przypisuje
autorstwo cytowanej wczeÊniej sentencji: 

NOS ESSE QUASI NAMOS HUMERIS INSIDENTES,
UT POSSIMUS PLURA CIS ET REMOTIORA VIDERE.
(JesteÊmy jak kar∏y na ramionach olbrzymów i dla-
tego widzimy wi´cej i dalej ni˝ staro˝ytni). 

W gotyckiej katedrze Notre Dame w Chartres,
zbudowanej na prze∏omie XII i XIII wieku po po˝a-
rze pierwotnej drewnianej Êwiàtyni, znajduje si´
od strony po∏udniowej pi´ç monumentalnych
witra˝y. Centralny przedstawia Matk´ Boskà
z dzieciàtkiem, a po bokach sà umieszczone cztery
witra˝e ukazujàce ewangelistów: Jana, Mateusza,
Marka i ¸ukasza, siedzàcych na ramionach pro-
roków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela.
Zobaczyli oni Mesjasza, o którym mówili prorocy.
Mo˝na domniemywaç, ˝e autor witra˝y zna∏ myÊl
teologa i filozofa ˝yjàcego tu blisko sto lat wcze-
Êniej i inspirowa∏ si´ nià.
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Zastanówmy si´, co mog∏o zainspirowaç
Bernarda z Chartres? Jak wiemy, studiowa∏ on
Platona i musia∏ znaç biegle grek´. A przecie˝
istnieje mit grecki o olbrzymie Orionie: za kar´
za pope∏niony gwa∏t zosta∏ oÊlepiony i musia∏
w´drowaç na spotkanie wschodzàcego s∏oƒca,
które mia∏o go uleczyç. Posadzi∏ sobie na ramio-
nach s∏ug´, aby za niego patrzy∏. Widzia∏ z ramion
swego pana dalej i wi´cej, i móg∏ wskazywaç mu
drog´. Czy˝ analogia nie nasuwa si´ sama?

Bardzo lubimy s∏uchaç pi´knych metafor,
fraz, które pobudzajà nasz intelekt, ale zasta-
nówmy si´ chwil´, jakie emocje zawarte sà w tej
sentencji. Nie ulega wàtpliwoÊçci, ˝e na pierwsze
miejsce wysuwa si´ respekt rozumiany jako sza-
cunek. Szacunek wobec ludzi, z których dorobku
korzystamy, z których osiàgni´ç si´ uczymy.

Ale w dalszej cz´Êci – „dlatego widzimy wi´-
cej i dalej ni˝ staro˝ytni” – kryje si´ wdzi´cznoÊç.
Odnosz´ wra˝enie, ˝e dzisiaj unikamy okazywa-
nia wdzi´cznoÊci, jakbyÊmy si´ tego wstydzili.
Jakby by∏ w tym nadmiar emocji. 

Wed∏ug s∏ownika Doroszewskiego wdzi´cz-
noÊç jest definiowana jako reakcja na doÊwiad-
czone dobro, poczucie zobowiàzania moralnego,
ch´ç odwzajemnienia si´ i podzi´kowania. To sà

bardzo suche stwierdzenia, a wdzi´cznoÊç jest
pe∏na emocji, pe∏na pi´kna.

O wdzi´cznoÊci Sokrates pisa∏:
Bardziej ciesz si´ z dobrodziejstw wyÊwiad-

czonych drugim ni˝ z odebranych. Za pierwsze
masz chwa∏´, a drugie wk∏adajà na ciebie ci´˝ar
wdzi´cznoÊci.

Seneka Starszy w I wieku p.n.e. stwierdzi∏:
Kto przyjmuje dobrodziejstwo z wdzi´czno-

Êcià, sp∏aca ju˝ pierwszà rat´.

Âwi´ty Ambro˝y, ˝yjàcy w IV wieku arcybi-
skup Mediolanu, Êwi´ty KoÊcio∏a katolickiego
i prawos∏awnego, ojciec i doktor KoÊcio∏a naucza∏:

Nie ma obowiàzku wi´kszego nad obowià-
zek wdzi´cznoÊci.

Wed∏ug francuskiego filozofa Woltera
(1694–1778):

Wdzi´cznoÊç to wspania∏a rzecz. Sprawia,
˝e to, co w innych jest doskona∏e, nale˝y rów-
nie˝ do nas.

Jednak nie zapominajmy, przed czym ostrze-
ga∏ ju˝ Arystoteles w IV wieku p.n.e.:

Wdzi´cznoÊç szybko si´ starzeje.

Witra˝e w katedrze Notre Dane w Chartres (XII wiek Francja)
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Jest to absolutna prawda, albowiem wdzi´cz-
noÊç jest chyba najbardziej ulotnym uczuciem.
Ale z moich obserwacji wynika, ̋ e istnieje równie˝
grupa osób, która nie toleruje tych, którym winni
sà wdzi´cznoÊç.

Przywo∏ujàc maksym´ Bernarda z Chartres,
mam w pami´ci moje pierwsze kontakty z chi-
rurgià endoskopowà zatok przynosowych. By∏o
to w 1986 roku w Atenach, a nast´pnie w 1994
roku w Filadelfii. To wtedy spotka∏em na swojej
drodze Olbrzymów, dzi´ki którym odkry∏em
przed sobà nowe drogi, szersze perspektywy.

Wymieni´ tylko kilku z nich, obecnà dzisiaj
z nami prof. Valerie Lund oraz moich wielkich
nauczycieli: prof. prof. E.B. Kerna, D. Kenne-
dy’ego, Êp. H. Stammbergera, prof. J. Zinreicha.
To dzi´ki nim ogarn´∏o mnie pragnienie podà˝a-
nia za nimi i razem z nimi.

˚ycz´ ka˝demu z uczestników RhinoForum
2022, aby spotka∏ na swojej drodze takiego kogoÊ,
kto si´ z nim podzieli nie tylko swoim doÊwiadcze-
niem, lecz tak˝e pasjà badawczà, zami∏owaniem
do idei, aby móc wesprzeç si´ na jego ramionach
i zobaczyç wi´cej. Dzi´ki pracy, wiedzy i osiàgni´-
ciom znakomitych uczonych kolejne pokolenia
mogà zrobiç nast´pny krok na drodze poznawania
tego, co ca∏y czas pozostaje nieodkryte.

Aby dowieÊç, ˝e wdzi´cznoÊç nie musi si´
starzeç i ulatniaç, opowiem paƒstwu o czymÊ,
czego ja dozna∏em przed laty. Mianowicie, jest
czerwiec 2003 roku, odbywa si´ pierwsze Rhino-
Forum. Nast´pnego dnia po jego zakoƒczeniu,
tzn. 15 czerwca, otrzymuj´ list od mojego Mistrza
i Mentora, Êp. profesora Grzegorza Janczewskiego,
w którym pisze:

Tak jestem skonstruowany, ˝e doÊç cz´sto
nie umiem i nie chc´ publicznie wyraziç wszyst-
kiego, co czuj´, co móg∏bym i chcia∏bym pod wp∏y-
wem chwili wyraziç „do koƒca”. Zatem tym
listem raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie
dzi´kuj´ Panu za wszystkie dobro mi okazane
w czasie naszej d∏ugiej wspó∏pracy i przy jej finale.
To dobro, które spotka∏o mnie w ¸azienkach
wieczorem 14 czerwca 2003 r., b´dzie mi towa-
rzyszy∏o do koƒca mych dni.

To sà s∏owa mojego Mistrza skierowane
do mnie jako do ucznia. 

To ja dzi´kuj´, Panie Profesorze, i za nauczenie
mnie tej màdrej sentencji Bernarda z Chartres,
i za wszelkie dobra otrzymane od Pana.

Ilustracje do wyk∏adu
pochodzà z internetu

PODZI¢KOWANIA

Jubileuszowy Raut na Zamku Królewskim
by∏ dla mnie szczególnym wydarzeniem. Zakoƒ-
czenie mojej kariery akademickiej zbieg∏o si´
z XX jubileuszem Mi´dzynarodowej Konferencji
Rynologicznej RhinoForum.

By∏o dostojnie i uroczyÊcie, a ja by∏em
w przeogromnych emocjach. Towarzyszy∏y mi
w myÊlach s∏owa z wiersza Juliana Tuwima:
„Mimozami jesieƒ si´ zaczyna, Z∏otawa, krucha
i mi∏a…” W takiej bowiem atmosferze wszed∏em
w ten nowy dla mnie okres ˝ycia.

Wieczór ten by∏ dla mnie niezwyk∏ym prze˝y-
ciem. Mia∏em okazj´ doÊwiadczyç, kto rzeczywiÊcie
jest moim prawdziwym przyjacielem.

Chcia∏bym bardzo serdecznie podzi´kowaç
wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wieczorze
oraz tym, którzy nie mogli przybyç, a byli myÊla-
mi i sercem z nami. Us∏ysza∏em wiele mi∏ych
s∏ów, otrzyma∏em wiele pamiàtkowych upomin-
ków, za co pi´knie dzi´kuj´. 

Najbardziej z tego wieczoru zapami´tam
okazywanà mi przez Paƒstwa ˝yczliwoÊç, z jakà
si´ spotka∏em – to by∏o bardzo wzruszajàce.

Pragn´ równie˝ przekazaç podzi´kowania tym
wszystkim, którzy pomagali mi w ciàgu 45 lat
mojej kariery zawodowej oraz w tworzeniu dzie∏a,
jakim jest RhinoForum. Mam nadziej´, ˝e b´dzie
ono kontynuowane.

Jeszcze raz serdecznie Paƒstwu dzi´kuj´
i za∏àczam pozdrowienia

profesor Antoni Krzeski

Warszawa, grudzieƒ 2022
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to ja dzi´kuj´ panie profesorze
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Profesor Antoni Krzeski w oczach profesora Wojciecha Golusiƒskiego (Poznaƒ)


