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pożegnanie

Po krótkiej chorobie 
2 kwietnia 2009 roku 
zmarł dr n. med. Zbi-
gniew Berger. 

Był znanym lekarzem, 
cenionym przez chorych i 
szanowanym przez kolegów. 
Urodził się 22.12.1922 r. w 
Białymstoku, w rodzinie 
Adolfa i Aleksandry ze Sta-
weckich. 

W 1935 r. ukończył 
szkołę powszechną, a na-
stępnie rozpoczął naukę w 
gimnazjum im. Zygmunta 
Augusta. W roku 1941, w 
okresie okupacji radzieckiej 
ukończył szkołę średnią. W 
czasie okupacji niemieckiej 
pracował jako tłumacz kan-
celista w magistracie w Bia-
łymstoku. Po wyzwoleniu 
był ekspedytorem, a później 
ślusarzem-tokarzem w Pol-
skich Zakładach Mecha-
nicznych.

W 1950 r. rozpoczął 
studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej 
w Warszawie jako stypendy-
sta Ministerstwa Zdrowia. 
Po ukończeniu studiów otrzy-
mał etat asystenta w Zakładzie Anato-
mii Prawidłowej Akademii Medycznej 
w Białymstoku. W styczniu 1952 roku 
otrzymał zgodę na przejście do nowo 
powołanej Kliniki Otolaryngologii. 
Został w niej pierwszym asystentem. 
Przez 11 lat pracował pod kierunkiem 
prof. dr. n. med. Wiktora Hassma-
na. W marcu 1952 r. został powołany 
na szkolenie wojskowe do Łodzi. Ukoń-
czył je w stopniu kapitana. 

Egzamin specjalizacyjny z oto-
laryngologii pierwszego stopnia zdał 
w 1954 r., a drugiego stopnia – w roku 
1957. Na podstawie rozprawy pt. „Ba-
dania nad zwojem spiralnym świnek 
morskich poddanych działaniu strep-
tomycyny, rowamycyny i tetraweryny” 
uzyskał w 1972 roku stopień doktora 
nauk medycznych.

Po przeniesieniu kliniki do nowo 
wybudowanego Państwowego Szpita-
la Klinicznego, dr Z. Berger został or-
dynatorem Oddziału Otolaryngologii 
w Szpitalu Wojewódzkim. Jako zna-
komity operator i lekarz gwarantował 
wysoki poziom leczenia w podległej 
mu placówce. Wykazał się pracowi-
tością, sumiennością oraz zdolnościa-
mi organizacyjnymi. Przyczynił się 
do utworzenia lecznictwa laryngo-
logicznego w Białymstoku i w woje-
wództwie białostockim. Wykształcił 
wielu specjalistów. 

Dr n. med. Zbigniew Berger jest 
autorem i współautorem kilkunastu 
publikacji naukowych. W 1974 r., w 
ramach stypendium Światowej Or-
ganizacji Zdrowia przebywał w kli-
nikach w Sztokholmie i Götebor-

gu, a następnie w Danii. 
Od 1964 r. pełnił funk-
cję specjalisty w dziedzi-
nie otolaryngologii w wo-
jewództwie białostockim, 
a w roku 1976 również 
w województwie suwalskim. 
W 1979 r. został powoła-
ny na członka Krajowego 
Zespołu Specjalistycznego 
w dziedzinie laryngologii. 
Wspólnie z zespołem le-
karskim z przychodni wo-
jewódzkiej i oddziału oto-
laryngologii przeprowadzał 
w latach 1971 – 1972 bada-
nia słuchu u dzieci w Bia-
łymstoku i w Olecku w Za-
kładzie i Szkole dla Dzieci 
Głuchych. W 1998 r. Walne 
Zgromadzenie Towarzystwa 
Otolaryngologicznego Chi-
rurgów Głowy i Szyi nada-
ło dr. n. med. Zbigniewowi 
Bergerowi tytuł Członka 
Honorowego. 

Dr n. med. Zbigniew 
Berger interesował się mu-
zyką (trochę grał na piani-
nie), chętnie czytał Heinego, 
Goethego i literaturę amery-
kańską. Uczył się na pamięć 

wierszy Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego. Jego ulubionym utworem 
była „Zaczarowana dorożka”. Lubił 
malarstwo Charytona, Wołkowyckie-
go i Chagalla. Uprawiał turystykę ro-
werową, a następnie zmotoryzowaną. 
Pływał, grał w tenisa. Do ostatnich 
dni przed chorobą pracował zawo-
dowo. 

Dr n. med. Zbigniew Berger był 
znakomitym lekarzem, wzorowym 
obywatelem i troskliwym ojcem. Ta-
kim zapamiętają Go pacjenci, ucznio-
wie i koledzy.

Prof. dr hab. stanisław  
Chodynicki 

Prof. dr hab. Elżbieta 
Hassmann‑Poznańska

Dr n. med. 
Zbigniew Heron Berger


