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Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 02.11.2018r. 
w wieku 56 lat odeszła na zawsze dr n. med. Agnieszka 
Olszewska-Ziąber, wybitny specjalista w dziedzinie laryn-
gologii i alergologii. Jej nagła śmierć przerwała aktywne 
życie wypełnione wykonywaną z oddaniem pracą lekarza  
i pozostawiła pustkę wśród najbliższych współpracowni-
ków i pacjentów.

Dr Olszewska-Ziąber studia podjęła na Wydziale Le-
karskim Akademii Medycznej w Łodzi, będąc najmłodszą 
studentką na roku i ukończyła je z wyróżnieniem. Pierw-
szą pracę zawodową podjęła w Klinice Otolaryngologii 
Szpitala WAM w Łodzi prowadzonej wówczas przez prof. 
Bożydara Latkowskiego, gdzie zdobywała kolejne specja-
lizacje najpierw z laryngologii w 1990 i 1993 r. a potem  
z alergologii w 1996 r. Na wydziale Lekarskim WAM obro-
niła w 1994 r. pracę doktorską, wyróżniona nagrodą Rek-
tora WAM oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Alergolo-
gicznego im. Profesora Obtułowicza. Odbyła liczne staże 
naukowe szkoląc się min. w AZ St. Jan Hospital w Brugii 
oraz w szpitalach uniwersyteckich w Gandawie, Antwer-
pii i w Londynie. Na osobiste zaproszenie prof. McDonalda 
odbyła staż w Mayo Clinic w Rochester w USA. Kontakty 
te spowodowały zainteresowanie się Dr Olszewskiej-Ziąber 
problemami rynologii, wówczas dopiero raczkującej dzie-
dziny z pogranicza laryngologii i alergologii. Dzięki swo-
jej pasji i energii stworzyła nowatorską Poradnię Chorób 
Nosa w Ramach Poradni Laryngologicznej szpitala WAM. 
W połowie pierwszej dekady XXI stulecia podjęła pracę  
w Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii Centralnego 
Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
gdzie była zaangażowana nie tylko w pracę kliniczną, kie-
rując Pracownią Rynofiberoskopii, ale także w działalność 
dydaktyczną i naukową. Uczestniczyła aktywnie w realiza-
cji szeregu projektów naukowych, tak krajowych jak i mię-
dzynarodowych, finansowanych z Programów Ramowych 
UE, wyróżniając się w ich realizacji konsekwencją i pomy-
słowością. Była pełnym wewnętrznej pasji i chętnym do 
współpracy z innymi lekarzem-naukowcem stale dążącym 
do przeniesienia wyników badań naukowych do praktyki 
klinicznej. W swoim dorobku pozostawiła kilkadziesiąt ory-
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ginalnych publikacji, w większości publikowanych w cza-
sopismach międzynarodowych, oraz dziesiątki doniesień 
naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych 
i zagranicznych. Równocześnie z pracą w Klinice Immuno-
logii i Alergii CSK UM prowadziła praktykę prywatną w ga-
binecie w Zgierzu, przyjmując pacjentów przybywających  
z całej Polski. Powszechnie ceniona była przez pacjentów 
za swoją lekarską kompetencję, ale także za ciepłe podej-
ście i empatię wobec chorych.

Dr Agnieszka Olszewska-Ziąber była osobą pogodną  
i skromną o ujmującym sposobie bycia.

Jeszcze kilka dni przed niespodziewaną śmiercią Agniesz-
ki planowaliśmy wspólnie dalszy rozwój kierowanej przez 
Nią pracowni fiberoskopii, dyskutowaliśmy nowe zadania 
stojące przed nami w międzynarodowych projektach ba-
dawczych i w ambitnych badaniach klinicznych.... Jej nagła 
śmierć pozostawiła nas wszystkich w poczuciu żalu i trud-
nej do wypełnienia pustki.

Agnieszka pozostanie w pamięci współpracowników, 
pacjentów i szerokiego grona przyjaciół!

Prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski
Kierownik Kliniki Immunologii i Alergii
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