
Po cząt ki pol skiej or to pe dii ma ją ści sły zwią zek 
z or to pe dią woj sko wą głów nie za spra wą gen. bryg.
prof. dr med. Ire ne usza Wie rze jew skie go (Ryc. 1 i 2),
za ło ży cie la i pierw sze go Pre ze sa Pol skie go To wa rzy -
stwa Or to pe dycz ne go i Trau ma to lo gicz ne go, któ re go
pierw szy Zjazd od był się, jak po wszech nie wia do mo,
z ini cja ty wy Pro fe so ra w dniu 17 li sto pa da 1928 r.
w Po zna niu [1,2]. Na tym in au gu ra cyj nym Zjeź dzie
po wzię to ta kże de cy zję o po wo ła niu do ży cia kwar -
tal ni ka na uko we go „Chi rur gia Na rzą dów Ru chu
i Or to pe dia Pol ska” [3]. Funk cję współ re dak to ra po -
wie rzo no do ży wot nio gen. prof. I. Wie rze jew skie mu
(dru gim współ re dak to rem był doc. dr med. Adolf
Woj cie chow ski z War sza wy). 

Z uwa gi na ro lę ja ką ten zna ko mi ty le karz, na uko -
wiec i żoł nierz ode grał w hi sto rii na szej spe cjal no ści,
chcie li by śmy po świę cić je go oso bie nie co wię cej uwa -

gi, ak cen tu jąc szcze gól nie wąt ki zwią za ne z je go ży -
cio ry sem woj sko wym. W okre sie po prze dza ją cym
wy buch I Woj ny Świa to wej świe żo upie czo ny ab sol -
went Uni wer sy te tu w Gry fii oraz dok to rant Wy dzia -
łu Le kar skie go w Lip sku, roz po czął re kru ta cję le ka -
rzy Po la ków na rzecz ru chu nie pod le gło ścio we go [4].
Pra cę tę prze rwa ło po wo ła nie do ar mii nie miec kiej.
Zmo bi li zo wa ny, peł nił obo wiąz ki na czel ne go or to pe -
dy V Kor pu su (któ re go na czel nym chi rur giem był płk.
prof. An to ni Ju rasz, póź niej szy or ga ni za tor i Dzie kan
Pol skie go Wy dzia łu Le kar skie go w Edyn bur gu w la -
tach II Woj ny Świa to wej), a na stęp nie ko men dan ta
dla ran nych z ob ra że nia mi koń czyn i gło wy. Dzię ki
Je go umie jęt no ściom fa cho wym i or ga ni za cyj nym,
set ki żoł nie rzy (w tym wie lu Po la ków) unik nę ło ka lec -
twa. Szcze gól ne uzna nie przy nio sło pro fe so ro wi le -
cze nie ob ra żeń po strza ło wych ner wów ob wo do wych

Zbigniew Dudkiewicz, Krystian Żołyński 

Wkład ortopedów wojskowych w rozwój 
Ortopedii Polskiej1
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1 Au to rzy dzię ku ją ko le gom z War sza wy, Wro cła wia, Kra ko wa, Lu bli na i Gdań ska za prze sła ne za ry sy hi sto rii ich kli nik i od dzia -
łów ura zo wo -or to pe dycz nych”.

Ryc. 1. Gen. bryg. prof. dr med. Ireneusz Wierzejewski
Ryc. 2. Gen.bryg.prof. dr med. Ireneusz Wierzejewski –
obraz z gabinetu prof. Wiktora Degi
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oraz sta wów. W li sto pa dzie 1918 r. wra ca do Po zna -
nia i sta je nie mal na tych miast na cze le taj nej or ga ni -
za cji woj sko wo -le kar skiej zwią za nej z POW [5]. Tuż
przed wy bu chem po wsta nia w Wiel ko pol sce na cze -
le nie wie kiej gru py żoł nie rzy zdo by wa nie miec ką
woj sko wą skład ni cę sa ni tar no -me dycz ną w Po zna niu.
Dla po trzeb Wojsk Wiel ko pol skich po zy skał Pro fe sor
ok. 200 le ka rzy i far ma ceu tów, Po la ków peł nią cych
słu żbę w ar mii nie miec kiej. Dzię ki te mu w bar dzo
krót kim cza sie już w okre sie walk po wstań czych
stwo rzo no do sko na le dzia ła ją cą na wszyst kich szcze -
blach słu żbę zdro wia dla 90-ty sięcz nej Ar mii Wiel ko -
pol skiej. Do ce nia jąc i na gra dza jąc po nie sio ny przez
prof. Wie rze jew skie go wy si łek, Na czel na Ra da Lu -
do wa po wo ła ła Go w stycz niu 1919 r. na sta no wi sko
sze fa Wy dzia łu Sa ni tar ne go i jed no cze śnie Na czel ne -
go Le ka rza Po wsta nia. W dniu 8 ma ja te go sa me go
ro ku mia no wa ny zo stał do stop nia ge ne ra ła – pod po -
rucz ni ka [5]. Z je go ini cja ty wy w ogniu to czą cych się
walk opra co wa no in struk cję o za sa dach dzia ła nia le -
kar skie go, spo so bach zwal cza nia cho rób za kaź nych,
sys te mach trans por tu ran nych i cho rych do punk tów
opa trun ko wych i szpi ta li po lo wych [1,4,5].

Do za bez pie cze nia me dycz ne go dzia łań bo jo wych
Wy dział Sa ni tar ny utwo rzył set ki punk tów opa trun -
ko wych i 40 szpi ta li po lo wych. Ob ję ły one opie ką
po nad 11 ty się cy ran nych i cho rych żoł nie rzy. Na le -
ży pod kre ślić i uznać za ol brzy mi suk ces, że z wy -
mie nio nej licz by zmar ło tyl ko 0,6%, co w ów cze -
snych wa run kach i przy ów cze snym roz wo ju me dy -
cy ny by ło swe go ro dza ju ewe ne men tem, po twier dzi -
ło jed no cze śnie, że zna ko mi ta or ga ni za cja w po łą cze -
niu z wy so ką fa cho wo ścią per so ne lu me dycz ne go
gwa ran tu je od po wied nie za bez pie cze nie dzia łań bo jo -
wych wojsk. Po za koń cze niu po wsta nia gen. Wie rze -
jew ski na dal peł ni słu żbę woj sko wą, tym ra zem
w woj nie pol sko - bol sze wic kiej, w cza sie któ rej jesz -
cze raz po twier dził wy so kie wa lo ry żoł nie rza i chi -
rur ga or to pe dy. Po usta niu dzia łań wo jen nych w ro -
ku 1922 roz sta je się z mun du rem aby po świę cić się
pra cy na uko wo -dy dak tycz nej i le kar sko -spo łecz nej.
Do świad cze nia Pro fe so ra wy nie sio ne z lat 1914-1921
skło ni ły go do wy su nię cia pro po zy cji utwo rze nia ka -
tedr or to pe dii w uczel niach me dycz nych. Ar gu men -
to wał to w na stę pu ją cy spo sób: „że mo je żą da nie by -
ło słusz ne po twier dzi ła woj na. Wo bec zu peł ne go bra -
ku wie dzy z or to pe dii le ka rze nie mo gli pro wa dzić
od po wied nie go le cze nia, a skut ki po no sić mu si pań -
stwo pła cąc ogrom ne su my dla in wa li dów. Kosz ty te
by ły by bez wa run ko wo mniej sze, gdy by le ka rze zna -
li naj kar dy nal niej sze za sa dy or to pe dii” [4]. 

Za za słu gi po nie sio ne w wal ce o wol ną Pol skę
gen. bryg Ire ne usz Wie rze jew ski zo stał od zna czo ny
m.in. „Krzy żem Nie pod le gło ści”. Zmarł nie spo dzie -

wa nie w dniu 8 mar ca 1930 r. Po cho wa ny na Cmen -
ta rzu Za słu żo nych w Po zna niu [5].

Ko lej nym zna mie ni tym or to pe dą ma ją cym za so -
bą słu żbę woj sko wą był prof. dr med. Wik tor De ga
uro dzo ny 7 grud nia 1896 r. w Po zna niu. Od 1913 r.
czło nek pod ziem ne go ru chu skau tow skie go i Taj nej
Or ga ni za cji Nie pod le gło ścio wej (TON). Z chwi lą wy -
bu chu I Woj ny Świa to wej wcie lo ny do ar mii pru -
skiej. Peł ni w niej słu żbę do ro ku 1918. W ma ju te go
ro ku w cza sie urlo po wa nia z woj ska zda je ma tu rę 
w Ko blen cji i za pi su je się na Wy dział Le kar ski Uni -
wer sy te tu w Ber li nie. Jed nak na wieść o przy go to wa -
niach do po wsta nia w Wiel ko pol sce do cie ra do Po -
zna nia i wraz z człon ka mi TON two rzy gru pę ochro -
ny Igna ce go Pa de rew skie go [6]. W pierw szym dniu
po wsta nia (27. XII. 1918 r.) prof. De ga jest wśród tych,
któ rzy zdo by wa ją ma ga zy ny woj sko we przy uli cy
Ar ty le ryj skiej. W dniach od 5 do 6 stycz nia bie rze
udział w zwy cię skim bo ju o lot ni sko w Ła wi cy (wal -
ki te ze stro ny słu żby zdro wia za bez pie cza m.in. prof.
Wie rze jew ski, co ilu stru je Ryc. 3). Wkrót ce awan su je
do stop nia plu to no we go, a w kwiet niu 1919 r. do
stop nia sie rżan ta. W koń cu ma ja zo sta je pod po rucz -
ni kiem i do wód cą 7. kom pa nii 10 Puł ku Strzel ców
Wiel ko pol skich (w Woj sku Pol skim 68 pułk pie cho -
ty). Za koń cze nie walk po zwa la wresz cie roz po cząć
w dniu 17 stycz nia 1920 ro ku upra gnio ne stu dia na
Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu War szaw skie go, 
a po uru cho mie niu na Uni wer sy te cie w Po zna niu
Wy dzia łu Le kar skie go i stu diów kli nicz nych, prze no si
się do ro dzin ne go mia sta [6]. Po ukoń cze niu stu diów,
pod kie run kiem prof. Wie rze jew skie go zdo by wa
ostro gi or to pe dy, bro ni roz pra wę dok tor ską (1924 r.), 
a na stęp nie uzy sku je ha bi li ta cję (1934 r.). W 1937 r.
obej mu je or dy na tu rę od dzia łu or to pe dycz ne go w no -
wym wie lo spe cja li stycz nym szpi ta lu w Byd gosz czy
[6]. Pro fe sor or ga ni zu je ten od dział od pod staw, sta -
le go roz bu do wu je i uno wo cze śnia. Z Je go też ini cja -
ty wy po wsta ją przy szpi tal ne warsz ta ty or to pe dycz ne.
Okres przed wo jen ny to ta kże licz ne za gra nicz ne wy -
jaz dy i sta że na uko we w wie lu re no mo wa nych ośrod -
kach or to pe dycz nych (Lyon, Pa ryż, Bo lo nia, Fer ra ra,
Sztok holm), w któ rych Pro fe sor po zna je zna ko mi -
tych ów cze snych or to pe dów, ich do ro bek na uko wy 
i tech ni ki ope ra cyj ne oraz no wo cze sne za sa dy re ha -
bi li ta cji [6]. Jed no cze śnie sam wy gła sza re fe ra ty, któ -
rych te ma ty ką są głów nie ba da nia nad przy czy na mi wro -
dzo ne go zwich nię cia w sta wie bio dro wym. W 1933 r.
na wnio sek pro fe so rów Put tie go i No ve -Jos se ran da zo -
sta je przy ję ty do SI COT. 

W 1939 r. ka pi tan prof. De ga po now nie wkła da
mun dur i wraz z Ar mią „Po znań” prze mie rza jej szlak
bo jo wy. Bie rze m.in. udział w krwa wej bi twie nad
Bzu rą, gdzie ja ko do wód ca 83 ze spo łu chi rur gicz ne -
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go pra cu je w szpi ta lu po lo wym roz wi nię tym w Do -
brze li nie ko ło Ży chli na. Ran ny w pod udzie, da lej udzie -
la po mo cy licz nie na pły wa ją cym z po la wal ki żoł nie -
rzom. Po za ję ciu szpi ta la przez od dzia ły nie miec kie,
prof. De ga tra fia do nie wo li po zo sta jąc na dal z ran ny -
mi, nie zdol ny mi do ewa ku acji, żoł nie rza mi [1,6]. W li -
sto pa dzie 1939 r. wraz z per so ne lem i ran ny mi zo sta -
je prze trans por to wa ny do Ło wi cza, skąd po roz wią -
za niu w dniu 1 IV 1940 r. szpi ta la wy je żdża do War -
sza wy. Po dej mu je pra cę w od dzia le chi rur gicz nym
szpi ta la im. Ka ro la i Ma rii, przyj mu jąc jed no cze śnie
pa cjen tów w lecz ni cy przy uli cy Emi li Pla ter.
W okre sie oku pa cji los sty ka prof. De gę z in nym zna -
ko mi tym pol skim le ka rzem prof. Lu dwi kiem Hirsz fel -
dem, udzie la jąc po mo cy or to pe dycz nej je go żo nie, któ -
ra do zna ła w cza sie uciecz ki z get ta zła ma nia szyj ki
ko ści ra mien nej [6]. Z chwi lą wy bu chu Po wsta nia
War szaw skie go ka pi tan prof. De ga wraz z in ny mi le -
ka rza mi or ga ni zu je punkt opa trun ko wy przy uli cy
Lwow skiej [1,6]. Ope ru je w nie zwy kle trud nych wa -
run kach, po kil ka na ście go dzin dzien nie, przez ca ły
okres to czą cych się walk. Po upad ku Po wsta nia ewa -
ku uje się wraz z per so ne lem szpi ta la im. Ka ro la
i Ma rii do Wło dzi mie rzo wa pod Piotr ko wem, gdzie

pra cu je w sa na to rium prze ciw gruź li czym aż do wy -
zwo le nia. W dniu 5 XII 1945 r. obej mu je kie row nic -
two Kli ni ki Or to pe dycz nej w Po zna niu, któ rą kie ru je
do wrze śnia 1967 ro ku, tj. do cza su przej ścia na eme -
ry tu rę [6]. Po zo sta je jed nak na dal czyn nym le ka -
rzem, pro wa dzi ba da nia na uko we, udzie la fa cho wych
po rad i kon sul ta cji, jest ak tyw nym człon kiem To wa -
rzy stwa Wal ki z Ka lec twem i jed no cze śnie do 1977 r.
je go Pre ze sem. Pro fe sor De ga za wsze z wiel kim sen -
ty men tem od no sił się do żoł nier skiej czę ści swo je go
ży cia, był dum ny z mun du ru, któ ry trak to wał z sza -
cun kiem i sym pa tią. Wie lu or to pe dów woj sko wych,
jak choć by gen. prof. Wła dy sław Bar ci kow ski, w la -
tach 1958-1963 za stęp ca, a póź niej kie row nik Ka te dry
Or to pe dii Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, a w la -
tach 1967 do 1973 Szef Słu żby Zdro wia Woj ska Pol -
skie go, czy płk dr. Mi chał Przy chodz ki, or dy na tor Od -
dzia łu Or to pe dycz ne go 111 Szpi ta la Woj sko we go w Po -
zna niu, by ło ucznia mi Pro fe so ra. Wiel kim wy ró żnie -
niem i za szczy tem dla śro do wi ska or to pe dów woj sko -
wych był udział prof. De gi w I Kon fe ren cji Na uko wo -
-Szko le nio wej w 1984 r w Kie krzu, zor ga ni zo wa nej
przez ko le gów z od dzia łu or to pe dycz ne go 111 Szpi ta -
la Woj sko we go w Po zna niu (Ryc. 4). Kie dy w dniu
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Ryc. 3. Ilustracja prezentująca udział profesorów W. Degi i J. Wierzejewskiego w boju o lotnisko w Ławicy
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16 II 1995 ro ku za koń czył swo je dłu gie i pra co wi te
ży cie, zo stał 27 II po cho wa ny z ho no ra mi woj sko wy -
mi i za cho wa niem peł ne go ce re mo nia łu woj sko we go
w kwa te rze Po wstań ców Wiel ko pol skich na cmen ta -
rzu Ju ni kow skim w Po zna niu. 

Ta kże ko lej ny z człon ków za ło ży cie li PTO iTr, zna -
ko mi ty pol ski or to pe da prof. dr med. Adam Gru ca ma
pięk ną kar tę żoł nier ską. W cza sie I Woj ny Świa to wej
słu żył w jed nost kach me dycz nych c. k. ar mii au stro -
wę gier skiej na fron cie wło skim (Ryc. 5 i 6). W la -
tach 1918-1919 bie rze udział w wal kach o Lwów
(Ryc. 7), a na stęp nie w ro ku 1920 i 1921 w sze re gach 6
Puł ku Uła nów Ka niow skich wal czy w kam pa nii pol -
sko -bol sze wic kiej. Woj nę koń czy w stop niu ka pi ta -
na Woj ska Pol skie go (Ryc. 8). 

Po dob nie jak prof. De ga, we wrze śniu 1939 r. po -
now nie wkła da mun dur i pra cu je w utwo rzo nym 
w bu dyn kach Po li tech ni ki Lwow skiej szpi ta lu po lo -
wym [1]. Po za koń cze niu dzia łań bo jo wych po zo stał
we Lwo wie kie ru jąc Kli ni ką Or to pe dycz ną i Chi rur -
gii Dzie ci. Bie rze udział, bę dąc człon kiem AK, w taj -
nym na ucza niu me dy cy ny [1]. 

Z le ka rzy woj sko wych, któ rzy ode gra li zna czą cą
ro lą w or to pe dii pol skiej przed II Woj ną Świa to wą,
wy mie nić na le ży rów nież ppłk dr med. M. Lat kow -
skie go, któ re go do strzec mo że my na zdję ciu pre zen -
tu ją cym człon ków za ło ży cie li PTO iTr oraz płk. dr
med. Ta de usza So ko łow skie go, któ re go dzia łal ność
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Ryc. 4. Spotkanie prof. Wiktora Degi z uczestnikami I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów W.P. –
Kiekrz k/Poznania (1984)

Ryc. 5. Prof. A.Gruca (pierwszy od dołu) z kolegami na
froncie włoskim. I Wojna Światowa 1915 r.
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na po lu na szej spe cjal no ści prze nio sła się ta kże na
okres woj ny i póź niej szy. Uro dzo ny w 1887 r., stu dia
le kar skie na Wy dzia le Le kar skim UJ ukoń czył w ro -
ku 1912. Dy plom dok to ra me dy cy ny uzy sku je jesz -
cze przed roz po czę ciem dzia łań bo jo wych. Nie mal
ca łą I Woj nę Świa to wą spę dził wal cząc w sze re gach 
I Bry ga dy Le gio nów (do 1917 r.). Od sierp nia 1917 r.
do stycz nia 1919 r. ja ko czło nek POW pro wa dzi dzia -
łal ność kon spi ra cyj ną i le kar ską w Ło dzi, ale już 
w ma ju 1919 r. po now nie zo sta je prze nie sio ny do od -
dzia łów li nio wych, w któ rych po zo sta je do mar ca
1921 r. [7]. Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych peł ni
na dal w czyn ną słu żbę woj sko wą i do 1923 r. kie ru je
pra cą od dzia łu chi rur gicz ne go VIII Szpi ta la Okrę go -
we go w To ru niu. W ro ku 1931 zo stał wy da ny w To -
ru niu pod ręcz nik dr So ko łow skie go pt. „Chi rur gia
wo jen na”, któ ry był trze cią te go ty pu po zy cją w li te -
ra tu rze pol skiej po pod ręcz ni kach Her ma na i Ry dy -
gie ra. W opar ciu o wła sne do świad cze nia wy nie sio ne
z I Woj ny Świa to wej oraz z za bez pie cze nia me dycz -
ne go dzia łań bo jo wych w la tach 1918-1920 da je
prze gląd no wo cze sne go po stę po wa nia z ran ny mi
o pro fi lu chi rur gicz nym. Do ko nał rów nież tłu ma cze -
nia na ję zyk pol ski i wy dał wła snym kosz tem pod -
ręcz nik prof. Böhle ra pt. „Tech ni ka le cze nia zła -
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Ryc. 6. Prof. A.Gruca (pierwszy z lewej w dolnym rzę -
dzie) na fotografii pamiątkowej, rok 1917
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Ryc. 8. Kpt. A. Gruca w mundurze oficera W.P. – rok
1920
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mań”. W la tach 1930-1933 jest or dy na to rem pierw -
sze go w Pol sce Ośrod ka Spe cja li stycz ne go Chi rur gii
Ura zo wej zor ga ni zo wa ne go w To ru niu dla Po mor -
skiej Ubez pie czal ni Spo łecz nej [7]. Prze nie sio ny do
War sza wy, two rzy płk So ko łow ski 120-łó żko wy In -
sty tut Chi rur gii Ura zo wej przy ul. 6 Sierp nia, wy kła -
da jąc jed no cze śnie za gad nie nia trau ma to lo gii w Szko -
le Pod cho rą żych Sa ni tar nych [8]. Jest nie zwy kle czyn -
nym i pra co wi tym le ka rzem, o czym świad czy m.in.
fakt peł nie nia funk cji nie tyl ko dy rek to ra i kie row ni -
ka na uko we go ww. In sty tu tu, ale rów nież jest współ -
za ło ży cie lem i re dak to rem cza so pi sma „Chi rurg Pol -
ski” [1]. Bie rze udział w kam pa nii wrze śnio wej 1939 r.,
a na stąp nie prze do sta je się do Fran cji i wstę pu je
do two rzą ce go się tam Woj ska Pol skie go. Jest już tak
do świad czo nym i uzna nym or to pe dą, że w ro ku 1940
po wie rzo no mu or dy na tu rę w Cen tre de Chi rur gi re
Osseue [1,7]. Po od by ciu kam pa nii fran cu skiej na
fron cie w Lo ta ryn gii prze do sta je się do An glii, bę dąc
wraz z płk prof. An to nim Ju ra szem i in ny mi sa mo -
dziel ny mi pra cow ni ka mi na uki (m. in. pro fe so ra mi: J.
Fe gle rem, W. Ko skow skim, L. Lak ne rem, T. Ro gal -
skim, J. Ro stow skim, B. No wa kow skim, M. Ko sto -
wiec kim, A. Fi dle rem i W. To ma szew skim) or ga ni za -
to rem Pol skie go Wy dzia łu Le kar skie go przy Uni wer -
sy te cie w Edyn bur gu. Ta uni kal na w świe cie me dycz -
nym pla ców ka funk cjo no wa ła wraz ze szpi ta lem kli -
nicz nym im. Igna ce go Pa de rew skie go (or dy na to rem
od dzia łu or to pe dycz ne go był por. dr med. Wil helm La -
xa) od 22 III 1941 aż do ro ku 1949 [9,10, 11,12]. 

Płk dr. med. So ko łow ski pro wa dził oczy wi ście
za ję cia dla stu den tów z za kre su chi rur gii ura zo wej.
Brał udział nie tyl ko w dy dak ty ce, ale rów nież w pra -
cy na uko wej, wy gła sza jąc w cza sie zjaz du le ka rzy pol -
skich i cze cho sło wac kich w dniu 12 wrze śnia 1941
ro ku re fe rat pt. „O jed no li tą me to dę le cze nia zwy -
kłych i otwar tych zła mań ko ści udo wych”. Opu bli -
ko wał ta kże w pi śmien nic twie an giel skim pra cę pt.
„O le cze niu ran” [12]. A w ro ku 1944 w Je ro zo li mie
zo sta ją wy da ne sta ra niem dok to ra pra ce pt. „Za sa dy
le cze nia ran wo jen nych” oraz „Za sa dy le cze nia zła -
mań”. W ro ku 1943 w związ ku z du żym za po trze bo -
wa niem na le ka rzy zo stał od de le go wa ny do II Kor -
pu su Woj ska Pol skie go gen. An der sa, peł niąc w cza -
sie kam pa nii wło skiej funk cję kie row ni ka od dzia łu
chi rur gicz ne go w szpi ta lu nr 6. 

Szpi tal roz wi nię to w Ca sa mas si ma na ty dzień
przed bi twą o Mon te Cas si no. Od po cząt ku bi twy do
lip ca 1944 ro ku za opa trzo no w nim 1450 ran nych
żoł nie rzy II Kor pu su. Wie lu z nich uda ło się ura to -
wać dzię ki ol brzy miej wie dzy, do świad cze niu i zdol -
no ściom ma nu al nym dr So ko łow skie go, któ ry wspo -
mi na jąc ten okres dwa dzie ścia lat póź niej zwra cał
uwa gę na fakt du żej sku tecz no ści ma łych da wek (do

kil ku dzie się ciu jed no stek) pe ni cy li ny, sto so wa nej za -
rów no w le cze niu ob ra żeń wo jen nych koń czyn jak
i klat ki pier sio wej. Na uwa gę za słu gu je ta kże 107
przy pad ków zo pe ro wa nych przez dr So ko łow skie go
uszko dzeń po strza ło wych ner wów ob wo do wych, po -
przez neu ro li zę lub pier wot ne wcze sne ze szy cie ner -
wu. Wy mie nio na pro ce du ra wy wo ła ła du że za in te re so -
wa nie chi rur gów an giel skich, któ rzy nie sto so wa li ta -
kie go po stę po wa nia a ran nych z ob ra że nia mi ner wów
ob wo do wych od sy ła li do An glii. Do bre efek ty ta kie go
le cze nia by ły po wo dem zor ga ni zo wa nia przez chi rur -
gów an giel skich spe cja li stycz ne go od dzia łu w Ne apo -
lu dla wła snych ran nych. Po za koń cze niu bi twy
w okre sie do le cza nia ran nych dr So ko łow ski udzie lał
po mo cy i ope ro wał ta kże miej sco wą lud ność cy wil ną,
szcze gól nie dzie ci i mło dzież z nie do wła da mi po po -
lio my eli tis. Za pew ne ta dzia łal ność by ła po wo dem
przy zna nia mu ho no ro we go oby wa tel stwa Włoch.

W tym miej scu na le ży przy po mnieć na zwi sko in -
ne go pol skie go or to pe dy, mia no wi cie por. dr med.
Fran cisz ka Hip pa (Lwów), któ ry po ewa ku acji od -
dzia łów WP ze Związ ku Ra dziec kie go do Ira nu i Pa -
le sty ny, w miej sco wo ści Re ho vot or ga ni zu je Szpi tal
Wo jen ny nr 1 [1]. 

Jesz cze przed prze miesz cze niem się II Kor pu su
do Ita lii dr. So ko łow ski dru ku je wie le prac w po wsta -
łym w 1943 ro ku cza so pi śmie „Le karz Pol ski
na Wscho dzie”, wy da wa nym w Tel Awi wie [1].
W ma ju 1945 ro ku tuż po za koń cze niu dzia łań wo -
jen nych or ga ni zu je zjazd le ka rzy pol skich w Bo lo nii
[7]. Do kra ju wra ca w 1948 ro ku i obej mu je I Ka te -
drę i Kli ni kę Chi rur gii w Po mor skiej Aka de mii Me -
dycz nej w Szcze ci nie [7]. Jest or ga ni za to rem or to pe -
dii na Po mo rzu Za chod nim, jed nym z twór ców Pol -
skiej szko ły trau ma to lo gicz nej, au to rem 3. mo no gra -
fii: „Ele men ty dy na micz ne koń czyn czło wie ka”,
„Za sa dy le cze nia ura zów i zła mań koń czyn”, „Ope ra -
cje w le cze niu zła mań ura zo wych koń czyn” i 40 prac
na uko wych z chi rur gii ura zo wej i chi rur gii wo jen nej
[9]. Prze cho dzi na eme ry tu rę w 1959 r. Ucznia mi płk
prof. Ta de usza So ko łow skie go by li m.in. pro fe so ro -
wie Jan Kor tas i Jó zef Ko szar ski. Swo je nie zwy kle
bo ga te i pra co wi te ży cie koń czy w ro ku 1965 [7]. 

II Woj na Świa to wa za ha mo wa ła roz wój pol skiej
or to pe dii. W cza sie jej trwa nia z nie du żej gru py le ka -
rzy tej spe cjal no ści uby ło oko ło 40% człon ków, m.in.
za ło ży cie le PTO iTr pro fe so ro wie: Ra sze ja, Ka li na
i Le vi to ux. Jed no cze śnie stan zdro wot ny lud no ści
był ka ta stro fal ny. Ol brzy mia licz ba ka lek, znacz na
licz ba cho rych na gruź li cę (w tym kost no -sta wo wą), 
z za nie dba ny mi wa da mi wro dzo ny mi i in ny mi cho -
ro ba mi o pro fi lu or to pre dycz nym spo wo do wa ły pil ną
po trze bę zmo bi li zo wa nia do pra cy or ga ni za cyj nej
i lecz ni czej oca la łych or to pe dów [13]. W pierw szej
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ko lej no ści po wsta ją ośrod ki or to pe dii cy wil nej w szpi -
ta lach i two rzą cych się Wy dzia łach Le kar skich Uni -
wer sy te tów. Pierw szy po II Woj nie Świa to wej od -
dział, a wła ści wie Ośro dek Chi rur gii Ura zo wej pod -
le gły woj sko wej słu żbie zdro wia, po wstał w ro -
ku 1950 w Szpi ta lu Woj sko wym w Ło dzi z ini cja ty wy
płk doc. Ka ro la Sza nie wi cza [14]. W skład ze spo łu,
obok wy mie nio ne go, we szli po nad to: kpt dr med. B.
Wró blew ski (za stęp ca or dy na to ra) oraz mjr lek med.
Z. Tur ski, por. lek. med. B. Pie trow, por. lek. med. W.
Ogiel ski i por. lek. med. W. Zięt kie wicz. W ro ku
1951 po wy ższy ze spół uzu peł ni li po rucz ni cy le ka rze:
W. Woł ko wicz, S. Pie trzyk, J. Sko ro bo ga ty i A. Bie -
lec ki [14]. Rok póź niej na ba zie Ośrod ka po wo ła no,
w ra mach AM w Ło dzi, Kli ni kę Chi rur gii Po lo wej,
któ rą do ro ku 1954 kie ro wał rów nież płk K. Sza nie -
wicz. W la tach 1955-1958 kie row ni kiem Ośrod ka
i Kli ni ki był mjr dr med. Boh dan Wró blew ski. W ro -
ku 1958 po wsta je Woj sko wa Aka de mia Me dycz na.
Z dwóch wy żej wy mie nio nych in sty tu cji po wo ła no
do ży cia III Kli ni kę Chi rur gicz ną z Ka te drą Chi rur gii
Po lo wej WAM [14]. Kie row nic two po wie rzo no ppłk
prof. nadzw. B. Wró blew skie mu. Od 1974 ro ku, po
utwo rze niu w WAM In sty tu tów, Kli ni ka i Ka te dra
zmie nia ją na zwę na Kli ni kę Chi rur gii Ura zo wej, Po lo -
wej i Or to pe dii. Rok póź niej, po przej ściu prof. Wró -
blew skie go na eme ry tu rę, kie row nic two kli ni ki obej -
mu je płk prof. dr hab. n. med. Bro ni sław Ko złow ski,
któ ry kie ru je nią do ro ku 1981 [14]. Od 13 kwiet -
nia 1981 ro ku do roz wią za nia WAM w dniu 30 wrze -
śnia 2002 r. kie row nic two spra wu je płk prof. Kry stian
Żo łyń ski. W ro ku 1996 utwo rzo no przy Kli ni ce Za -
kład Chi rur gii Po lo wej, któ re go kie row nic two po wie -
rzo no płk prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbi gnie wo wi
Dud kie wi czo wi [14]. Za kład ten ist niał rów nież do
chwi li roz wią za nia WAM. Od 1 paź dzier ni ka 2002
ro ku po po łą cze niu się WAM i AM w Ło dzi, Kli ni ka
pod na zwą Kli ni ka Or to pe dii z Za kła dem Re ha bi li ta -
cji Po ura zo wej we szła w skład Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go. Przez 53-let ni okres ist nie nia kli ni ki pra -
co wa ło w niej 65 le ka rzy (w tym 5 cy wil nych), 6 z nich
uzy ska ło ty tu ły sa mo dziel nych pra cow ni ków na uki,
48 dok to ra na uk me dycz nych, wszy scy spe cja li stów
z za kre su chi rur gii ura zo wo -or to pe dycz nej. Sa mo -
dziel ni pra cow ni cy na uki by li opie ku na mi 3 ha bi li ta cji
i pro mo to ra mi 110 roz praw dok tor skich w tym 65 to
dok to ra ty osób spo za kli ni ki a spe cja li za cję z za kre su
chi rur gii ura zo wo-or to pe dycz nej uzy ska ło 88 le ka rzy.
Ze spół le kar ski kli ni ki opu bli ko wał 796 prac w cza -
so pi smach kra jo wych i 84 w za gra nicz nych, wy gło -
sił 571 re fe ra tów na zjaz dach i kon gre sach, w tym 53
po za gra ni ca mi kra ju. Był też au to rem 8 mo no gra fii
oraz 11 roz dzia łów w pod ręcz ni kach me dycz nych.
Od 1991 ro ku w kli ni ce wy da wa ny jest „Kwar tal nik

Or to pe dycz ny”. Re dak to rem na czel nym od chwi li je go
po wsta nia jest pro fe sor K. Żo łyń ski. Przez ca ły okres
ist nie nia w kli ni ce ho spi ta li zo wa no i le czo no 53753
cho rych. Ze spół kli ni ki wy ko nał w tym cza sie 33600
za bie gów du żych i śred nich oraz 249 tys. za bie gów
ma łych na sa lach opa trun ko wych. Za ło żył po nad 150
tys. opa trun ków gip so wych. Czte rech le ka rzy wy wo -
dzą cych się z kli ni ki ob ję ło or dy na tu ry w szpi ta lach
woj sko wych, a 9 w szpi ta lach cy wil nych. Je den zo -
stał po wo ła ny na sta no wi sko dy rek to ra Ośrod ka On -
ko lo gicz ne go (dr med. T. Na gań ski), a ko lej ny peł nił
obo wiąz ki kie row ni ka am bu la to rium chi rur gicz ne go
w łódz kiej Wo je wódz kiej Sta cji Po go to wia Ra tun ko -
we go (dr J. Czas). Dzia łal ność na uko wa ze spo łu kli -
ni ki sku pia ła się na na stę pu ją cych za gad nie niach: 
– pa to ge ne za wstrzą su ura zo we go (le cze nie w wa -

run kach współ cze sne go po la wal ki),
– zła ma nia otwar te i po strza ło we (spo so by le cze -

nia, po wi kła nia),
– zła ma nia mied ni cy z uszko dze niem cew ki mo -

czo wej,
– zwich nię cia ze zła ma niem pa new ki sta wu bio dro -

we go,
– uszko dze nia wie lo miej sco we i wie lo na rzą do we,
– zła ma nia krę go słu pa z uszko dze niem rdze nia krę -

go we go ja ko pro blem chi rur gicz ny i re ha bi li ta -
cyj no -spo łecz ny,

– ura zy spor to we w słu żbie woj sko wej,
– opa rze nia ter micz ne, che micz ne i po pro mien ne

– pro fi lak ty ka i le cze nie,
– ope ra cyj ne le cze nie zła mań szyj ki ko ści udo wej

oraz zła mań oko ło krę ta rzo wych z uwzględ nie niem
za bie gów re kon struk cyj nych,

– zła ma nia śród sta wo we, wy ni ki le cze nia za cho -
waw cze go i ope ra cyj ne go,

– me to dy le cze nia po wi kłań po zła ma niach (zrost
opóź nio ny, sta wy rze ko me, po za pal ne ubyt ki ko ści),

– le cze nie po ura zo wych i po opa rze nio wych ubyt -
ków skó ry, 

– le cze nie ope ra cyj ne na wy ko wych zwich nięć sta -
wu bar ko we go,

– le cze nie ope ra cyj ne zła mań Mon teg gia,
– le cze nie ope ra cyj ne pa lu chów ko śla wych, 
– cho ro ba Du puy tre na,
– wa dy po sta wy u dzie ci, mło dzie ży i po bo ro wych,
– wa dy sta tycz ne stóp u dzie ci, mło dzie ży i osób

pra cu ją cych,
– spo so by uspraw nia nia i pro te zo wa nia po am pu ta -

cjach,
– ob ra że nia pe tar do we rę ki, 
– „ostre” zło żo ne ob ra że nia rę ki,
– za bie gi re kon struk cyj ne w ob rę bie rę ki,
– za cho waw cze i ope ra cyj ne le cze nie zła mań ko ści

ra mien nej,
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– po ura zo we i krwio po chod ne za pa le nia ko ści,
– pro fi lak ty ka za ka żeń bak te ryj nych w ob rę bie ukła du

na rzą du ru chu (an ty bio ty ko te ra pia i im mu no te ra pia), 
– nie am pu ta cyj ne le cze nie pier wot nie zło śli wych

no wo two rów ko ści,
– al lo pla sty ki sta wów bio dro we go i ko la no we go, 
– re al lo pla sty ki sta wów,
– le cze nie po wi kłań bak te ryj nych po al lo pla sty kach

sta wów, 
– ar tro sko pia dia gno stycz na i lecz ni cza sta wu ko la -

no we go z pla sty ką wię za dła krzy żo we go przed -
nie go i prze szcze pia niem chrząst ki, 

– czyn no ścio we le cze nie zła mań śrd sta wo wych 
i wie lo odła mo wych trzo nów ko ści dłu gich,

– pro fi lak ty ka prze ciw za krze po wa w ob ra że niach 
i du żych za bie gach or to pe dycz nych na rzą du ru chu.
Wie le z ww. te ma tów zo sta ło wy ko rzy sta nych do

opra co wa nia jed no li tej dok try ny woj sko wo -me dycz -
nej. Ze spół kli ni ki ma swój udział w opra co wa niu na -
stę pu ją cych te ma tów: 
– jed no li tej dok try ny w po stę po wa niu ze zła ma nia -

mi po strza ło wy mi na eta pach ewa ku acji me dycz nej, 
– jed no li tej dok try ny w le cze niu opa rzeń na współ -

cze snym po lu wal ki,
– jed no li tej dok try ny do ty czą cej or ga ni za cji pierw -

szej po mo cy me dycz nej i po mo cy kwa li fi ko wa -
nej ran nym o pro fi lu chi rur gicz nym,

– or ga ni za cji szpi ta la dla ran nych w koń czy ny i du -
że sta wy,

– wy tycz nych do or ga ni za cji i za kre su pra cy punk -
tów me dycz nych i szpi ta li w ra mach OTK.
Wie lu pra cow ni ków kli ni ki by ło człon ka mi i bra -

ło udział w pra cach To wa rzystw Na uko wych: 
– Pre zy dium Ra dy Na uko wej Woj sko wej Słu żby

Zdro wia (Ra da MON ds. Me dy cy ny i Far ma cji) 
– prof. prof.: B. Wró blew ski, B. Ko złow ski, K.
Żo łyń ski.

– Ko mi sja Pa to ge ne zy Wstrzą su PAN – prof. B. Wró -
blew ski.

– Ko mi sja Pa to fi zjo lo gii Kli nicz nej PAN – prof. B.
Wró blew ski,

– Ko mi sja Pa to fi zjo lo gii Ura zu – prof. K. Żo łyń ski.
– Pol ski Re jest Gu zów Ko ści – prof. nadzw. Z. Dud -

kie wicz, dr. med. K. Mo raw ski,
– Sek cja Reu mo or to pe dii PTO iTr – prof. K. Żo łyń -

ski (Wi ce pre zes przez 1 ka den cję)
– Sek cja Chi rur gii Woj sko wej PTCH – prof. nadzw

Z. Dud kie wicz, 
– Sek cji Za ka żeń PTCH – prof. nadzw Z. Dud kie -

wicz,
– Sek cja On ko lo gii Or to pe dycz nej PTO iTr – prof.

nadzw. Z Dud kie wicz.
– Sek cja Oste osyn te zy PTO iTr – dr n. med. S. Goc, 

– Sek cja Chi rur gii Rę ki PTO iTr – dr n. med. A. Ma -
jew ski 

– SI COT – dr. n. med. P. T. Pa ra dow ski,
– PTO iTr – wszy scy le ka rze kli ni ki.

Po nad to pro fe so ro wie: Wró blew ski, Żo łyń ski, Dud -
kie wicz i dr n. med. A. Szmi giel peł ni li funk cje pre ze -
sa Od dzia łu Łódz kie go PTO iTr, pro fe sor Dud kie -
wicz i dr n. med. A. Szmi giel rów nież wi ce pre ze sów
Od dzia łu Łódz kie go PTO iTr. Pro fe sor K. Żo łyń ski był
wi ce pre ze sem Za rzą du Głów ne go PTO iTr, a prof. 
Z. Dud kie wicz i dr n. med. A. Szmi giel by li człon ka -
mi Za rzą du Głów ne go na sze go To wa rzy stwa. Kli ni -
ka od mo men tu po wsta nia pro wa dzi ła za ję cia ze stu -
den ta mi V i VI ro ku stu diów WAM z za kre su chi rur -
gii ura zo wo-or to pe dycz nej i chi rur gii po lo wej. Od
1999 ro ku pro wa dzi rów nież za ję cia dy dak tycz ne ze
stu den ta mi III i IV ro ku Wy dzia łu Fi zjo te ra pii stu -
diów dzien nych, wie czo ro wych i za ocz nych z or to -
pe dii i trau ma to lo gii na rzą du ru chu oraz z fi zjo te ra pii
kli nicz nej w dys funk cjach na rzą du ru chu. 

W Ka te drze re ali zo wa ne są stu dia dok to ranc kie
oraz sta że po dy plo mo we dla ab sol wen tów uczel ni
me dycz nych. Po nad to kie row ni cy kli nik i ad iunk ci
pro wa dzą pra ce li cen cjac kie i ma gi ster skie stu den -
tów Wy dzia łu Fi zjo te ra pii UM, sta że cząst ko we do
spe cja li za cji z or to pe dii i trau ma to lo gii na rzą du ru -
chu oraz re ha bi li ta cji me dycz nej. Po nad to or ga ni zo -
wa no kur sy do sko na lą ce dla le ka rzy w ra mach szko le -
nia po dy plo mo we go z za kre su: dia gno sty ki i le cze nie
za pa leń ko ści, wpro wa dza ją cy – z za kre su chi rur gii
ura zo wej i or to pe dii, dia gno sty ki i le cze nia zła mań
otwar tych i po strza ło wych ukła du na rzą du ru chu.

Od X 2008 r. – dr hab. n. med. Zbi gniew Dud kie -
wicz – prof. nadzw. UM ob jął sta no wi sko Dzie ka -
na Wy dzia łu Fi zjo te ra pii UM. Od ro ku 2009, po po -
łą cze niu z Wy dzia łem Woj sko wo -Le kar skim, peł nił
funk cję Pro dzie ka na – Kie row ni ka Od dzia łu Fi zjo te -
ra pii WW -L. W bie żą cej ka den cji Ra da Wy dzia łu W -
-L po wie rzy ła mu peł nie nie obo wiąz ków Pro dzie ka -
na ds. Kształ ce nia Woj sko we go.

1 paź dzier ni ka 2002 ro ku roz po czął dzia łal ność
Uni wer sy tet Me dycz ny w Ło dzi, któ ry po wstał z po -
łą cze nia łódz kiej Aka de mii Me dycz nej i WAM.
W ra mach no wej uczel ni utwo rzo no Ka te drę Or to pe -
dii UM w Ło dzi, któ rej kie row nic two po wie rzo no
prof. dr hab. n. med. Kry stia no wi Żo łyń skie mu.

Rok póź niej Ka te dra ta otrzy ma ła mia no I Ka te -
dry Or to pe dii i Trau ma to lo gii z Za kła dem Re ha bi li -
ta cji Po ura zo wej. Kie row ni kiem II Ka te dry zlo ka li -
zo wa nej przy ul. Drew now skiej zo stał prof. dr hab. n.
med. M. Syn der wcze śniej kie row nik Kli ni ki Or to pe -
dycz nej Aka de mii Me dycz nej. W skład Ka te dry Or -
to pe dii a na stęp nie I Ka te dry Or to pe dii we szła:
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1. Kli ni ka Or to pe dii i Trau ma to lo gii z Od dzia łem
Re ha bi li ta cji Po ura zo wej, któ rej kie row ni kiem od
po cząt ku jest prof. dr hab. n. med. Kry stian Żo -
łyń ski.

2. Od dział Kli nicz ny Chi rur gii Rę ki, w ro ku 2011
prze kształ co ny w Kli ni kę Chi rur gii Rę ki, któ rej
kie row nic two peł ni dr hab. n. med. Zbi gniew
Dud kie wicz – prof. nadzw. UM

3. Od dział Kli nicz ny Ar tro sko pii, Chi rur gii Ma ło in -
wa zyj nej i Trau ma to lo gii Spor to wej, od ro ku 2012
prze kształ co ny kli ni kę. Jej kie row nic two po wie -
rzo no prof. dr hab. n. med. Ja ro sła wo wi Fa bi sio wi.
Skład Ka te dry uzu peł nia Od dział Kli nicz ny Bal -

ne olo gii i Me dy cy ny Fi zy kal nej zlo ka li zo wa ny przy
21 Woj sko wym Szpi ta lu Uzdro wi sko wo -Re ha bi li ta -
cyj nym, w któ rym od by wa ją za ję cia stu den ci fi zjo te -
ra pii. Kie row ni kiem od dzia łu jest dr n. med. Ber nard
So lec ki, ab sol went WAM i jej dok to rant. W przy -
chod ni przy szpi tal nej dzia ła rów nież Ga bi net Or to -
pe dycz ny pro wa dzo ny przez dr. dr.: Mie czy sła wa Ni -
kla i Prze my sła wa Ła ga now skie go.

Kli ni ka Chi rur gii Rę ki obej mu je swym dzia ła niem
ob szar Ło dzi i wo je wódz twa łódz kie go. W swojej
dzia łal no ści spe cja li stycz nej, dy dak tycz nej i na uko -
wej jest ści śle zwią za na z Ka te drą Or to pe dii Trau ma -
to lo gii i Re ha bi li ta cji Po ura zo wej UM w Ło dzi. Kli -
ni ka zaj mu je się wy so ko spe cja li stycz nym le cze niem
cho rób i skut ków ob ra żeń rę ki oraz za bez pie cza
w try bie ca ło do bo wym wszyst kie jej ostre ob ra że nia. 

Od dział Kli nicz ny Ar tro sko pii, Chi rur gii Ma ło in -
wa zyj nej i Trau ma to lo gii Spor to wej (od 2012r. Kli ni -
ka) po wstał w 2004 ro ku i był od po wie dzią na za po -
trze bo wa nie w tym za kre sie śro do wi ska spor to we go
na sze go re gio nu. Spe cja li zu je się w za bie gach re kon -
struk cji ura zów tka nek mięk kich u spor tow ców. Pro -
wa dzi rów nież ba da nia ukie run ko wa ne na do sko na -
le nie tech nik ope ra cyj nych ce lem uzy ska nia naj lep sze -
go wy ni ku oraz nad mo żli wo ścia mi prze szcze pu łą kot -
ki (po rów na nie prze szcze pów ho mo gen nych i alo ge -
nych. Wy ko nu je rów nież alo pla sty ki sta wów ra mien -
ne go i ko la no we go. Jest rów nież re gio nal nym, re fe ren -
cyj nym ośrod kiem le czą cym zło żo ne ura zy bar ku. 

Na stęp nym od dzia łem o pro fi lu trau ma to lo gicz nym
był po wsta ły w 1955 ro ku w Szpi ta lu Woj sko wym
we Wro cła wiu Od dział Chi rur gii Ura zo wej, któ ry zo -
stał wy od ręb nio ny z Od dzia łu Chi rur gicz ne go. Ale
wcze śniej w 1947 r. w od dzia le tym wy ko na no pierw -
sze ze spo le nie zła ma nia ko ści udo wej przy uży ciu
gwoź dzia Kunt sche ra, a pod ko niec 1948 r. za sto so -
wa no śru by i prze szcze py kost ne do ze spa la nia zła -
mań. Or ga ni za to rem i pierw szym or dy na to rem był
płk dr med. Mi chał Ho lak, żoł nierz AK (pseu do nim
„Bo ni fa cy”), chi rurg o ogrom nym do świad cze niu zdo -
by tym w cza sie woj ny. Dok tor Ho lak peł nił swo je

obo wiąz ki przez po nad 20 lat. W 1979 r. Od dział Chi -
rur gii Ura zo wej i Or to pe dii po dzie lo ny zo stał na dwa
od dzia ły: Chi rur gii Ura zo wej li czą cy 60 łó żek i Or -
to pe dii  – 40 łó żek. Or dy na to rem pierw sze go zo stał
płk dr n. med. Zbi gniew Bi liń ski, a dru gie go płk dr n.
med. Zbi gniew Do bro wol ski.

W 1982 r. 4 Woj sko wy Szpi tal Okrę go wy uzy skał
sta tus Szpi ta la Kli nicz ne go. W związ ku z tym utwo -
rzo no rów nież Kli ni kę Chi rur gii Ura zo wej i Or to pe dii.
W jej skład we szły Od dzia ły Chi rur gii Ura zo wej, Or -
to pe dii, Neu ro chi rur gii, Chi rur gii Twa rzo wo - Szczę -
 ko wej i Re ha bi li ta cji. Pierw szym Kie row ni kiem Kli -
ni ki w la tach 1982- 85 zo stał płk doc. dr hab. n. med.
Wa cław Ogiel ski. Ko lej ny mi Kie row ni ka mi Kli ni ki
by li: płk dr n. med. Zbi gniew Bi liń ski (1985- 1991),
płk dr hab. n. med. Wło dzi mierz Jar mun do wicz (1991-
2000), płk dr n. med. Bo gu sław Ła wic ki (2000- 2001)
i płk dr n. med. Woj ciech Wo dzi sław ski (od 2001).
Or dy na to ra mi Kli nicz ne go Od dzia łu Chi rur gii Ura -
zo wej by li ko lej no: płk lek. med. Jó zef Wi tow ski, płk
dr n. med. Woj ciech Wo dzi sław ski, ppłk dr n. med.
An drzej Puź niak i obec nie ppłk dr n. med. Le szek
Lew czyk. Or dy na to ra mi Kli nicz ne go Od dzia łu Or to -
pe dii by li płk dr n. med. Bo gu sław Ła wic ki i obec nie
ppłk dr n. med. Jó zef Ru ta.

Ak tu al nie Kli ni ka Or to pe dii i Trau ma to lo gii Na -
rzą du Ru chu li czy 44 łó żka. Za trud nio nych jest 11 le -
ka rzy: płk dr n. med. Woj ciech Wo dzi sław ski, ppłk dr
n. med. Jó zef Ru ta, ppłk dr n. med. Le szek Lew czyk,
ppłk dr n. med. Ro bert Zdziar ski, ppłk lek. med. Woj -
ciech Sznaj der, mjr lek. med. Ma riusz Gó ra, mjr lek.
med. To masz Gó ral dr n. med. Ja cek Chle biń ski, dr n.
med. Mar cin Szy mań ski, lek. med. Grzegorz Pa ku ła,
lek. med. Ja ro sław Si do ruk, lek. med. To masz Ja ro wicz.
Re ha bi li ta cję pro wa dzi 3 oso bo wy ze spół ma gi strów
fi zjo te ra pii pod kie row nic twem mgr Da nu ty Ce gły.

Rocz nie w Kli ni ce le czo nych jest oko ło 1700
osób. Na trzech sa lach ope ra cyj nych wy ko ny wa nych
jest ok. 2000 za bie gów.

Kli ni ka włą czo na jest do sys te mu Ra tow nic twa
Me dycz ne go, tak więc pa cjen ci z ura za mi na rzą du
ru chu sta no wią bli sko 50% le czo nych. W le cze niu
sto so wa ne są wszyst kie ak tu al nie do stęp ne me to dy
oste osyn te zy: gwoź dzie śród sz pi ko we blo ko wa ne,
pły ty ką to wo sta bil ne, sta bi li za to ry ze wnętrz ne i in -
ne. Dzię ki wy po sa że niu w dwa to ry wi zyj ne co raz
wię cej za bie gów wy ko ny wa nych jest tech ni ka mi
kry ty mi. 

Ko lej ną gru pę le czo nych w kli ni ce sta no wią pa -
cjen ci z za awan so wa ny mi zmia na mi zwy rod nie nio -
wy mi sta wów. Rocz nie ze spół kli ni ki wy ko nu je oko -
ło 250 en do pro te zo pla styk sta wów bio dro we go, ko -
la no we go i bar ko we go. Wy ko ny wa ne są rów nież za -
bie gi re wi zyj ne po en do pro te zach sta wów. 
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Pra cow ni cy kli ni ki pro wa dzą rów nież dzia łal ność
dy dak tycz ną i na uko wą. Dzię ki przy zna niu 9 miejsc
akre dy ta cyj nych i mo że szko lić le ka rzy na spe cja li -
stów w dzie dzi nie or to pe dii. Pierw szeń stwo ma ją le -
ka rze woj sko wi, ale szko le ni są rów nież le ka rze cy -
wil ni. Ba da nia na uko we pro wa dzo ne w kli ni ce by ły
pod sta wą do obro ny jed nej pra cy ha bi li ta cyj nej (W.
Ogiel ski) oraz 17 roz praw dok tor skich. Ze spół kli ni -
ki opu bli ko wał 70 ar ty ku łów w cza so pi smach kra jo -
wych i za gra nicz nych. Bie rze czyn ny udział w Kon -
fe ren cjach i Zjaz dach Na uko wych w kra ju i za gra ni -
cą. Był trzy krot nie or ga ni za to rem Kon fe ren cji Na u -
ko wo -Szko le nio wych Or to pe dów Woj ska Pol skie go.
Ak tu al nie kli ni ka dys po nu je 50 łó żka mi, dwo ma sa -
la mi ope ra cyj ny mi i sa lą ar tro sko po wą. Od 1975 ro -
ku w kli ni ce wy ko ny wa ne są al lo pla sty ki sta wu bio -
dro we go, a od 1992 r. ta kże sta wu ko la no we go. W ro -
ku 1991 ze spół kli ni ki roz sze rzył za kres za bie gów
dia gno stycz no -lecz ni czych o ar tro sko pię sta wu ko la -
no we go z wy ko ny wa niem en do sko po wej pla sty ki
wię za dła krzy żo we go przed nie go. Kli ni ka peł ni ca ło -
do bo we „ostre” dy żu ry dla słu żb mun du ro wych oraz
udzie la po mo cy po szko do wa nym, do star cza nym
do szpi ta la trans por tem lot ni czym z re jo nu Dol ne go
Ślą ska. Wie lu le ka rzy bra ło udział w po ko jo wych mi -
sjach ONZ w Egip cie, Sy rii i Li ba nie. Przez ca ły okres
ist nie nia ze spół kli ni ki uczest ni czył w wie lu zjaz dach
kra jo wych i za gra nicz nych. Pra ce kli ni ki pre zen to wa -
ne by ły m.in. na zjeź dzie SI COT w Lon dy nie (1985 r.),
Frank fur cie n. Me nem (1989 r.), Zu ry chu (na gro da
za pra cę w se sji pla ka to wej – 1990 r.), Ko lo nii (na gro -
da za pra cę w se sji pla ka to wej – 1991 r.) oraz w Mo -
na chium, Bu da pesz cie, Ostra wie, Bar ce lo nie, Syd ney,
Bruk se li i Ro dos. Jed no cze śnie wie lu pra cow ni ków

kli ni ki mia ło mo żli wość od by cia szko leń i sta ży na -
uko wych w ośrod kach za gra nicz nych do sko na ląc swo -
je umie jęt no ści za wo do we. 

Po wsta nie Woj sko we go Ośrod ka Or to pe dycz ne -
go w War sza wie zwią za ne jest z oso ba mi pro fe so rów:
Ma ria na Gar lic kie go (Ryc. 10), Ste fa na Ma law skie go
(Ryc. 11) i Wła dy sła wa Bar ci kow skie go. Gen. bryg.

Ryc. 11. Por. dr n. med. Stefan Malawski – rok 1949,
Warszawa 1 W.S.O.

Ryc. 10. Nadanie gen.prof. Marianowi Garlickiemu tytułu Doctora Honoris Causa WAM
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prof. dr med. Ma rian Gar lic ki jest ab sol wen tem Wy -
dzia łu Le kar skie go Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza
we Lwo wie i uczniem pro fe so ra Ada ma Gru cy, jed no -
cze śnie jest rów nież ab sol wen tem szko ły Pod cho rą -
żych Sa ni tar nych (rocz nik 1935) [16]. Ja ko pod po -
rucz nik WP bie rze udział w Kam pa nii Wrze śnio wej,
a na stęp nie był człon kiem ru chu opo ru w sze re gach
Ar mii Kra jo wej, peł niąc obo wiąz ki za stęp cy Sze fa
Słu żby Zdro wia Okrę gu Lwow skie go [1,16]. W 1944
ro ku, po opusz cze niu wraz z ro dzi ną Lwo wa, zo stał
wcie lo ny do LWP i ja ko le karz chi rurg I Ar mii prze -
szedł z nią szlak bo jo wy aż do za koń cze nia dzia łań
bo jo wych w ma ju 1945 ro ku. Po za koń cze niu woj ny
otrzy mu je za da nie zor ga ni zo wa nia od dzia łu chi rur -
gicz ne go w po wsta ją cym wie lo spe cja li stycz nym
szpi ta lu MON w War sza wie [16]. W lu tym 1946 ro -
ku zde mo bi li zo wa ny, po dej mu je pra cę w In sty tu cie
Trau ma to lo gii w Szpi ta lu Dzie ciąt ka Je zus u prof.
Gru cy. Dal sza dro ga za wo do wa pro fe so ra, to od po -
wie dzial ne sta no wi ska kon sul tan ta wo je wódz twa ślą -
skie go w dzie dzi nie trau ma to lo gii, kie row ni ka Kli ni ki
Ura zo wo -Or to pe dycz nej Ślą skiej AM (By tom). W ro -
ku 1953 zo sta je po wie rzo na prof. Gar lic kie mu god -
ność Rek to ra te jże uczel ni, któ rą peł ni do ro ku 1957
[16]. W ty mże ro ku wra ca do War sza wy i po now nie
wkła da mun dur żoł nie rza WP. Zo sta je wy zna czo ny
na sta no wi sko Na czel ne go Chi rur ga WP. W mię dzy -
cza sie, tj. w ro ku 1957, zo sta je wy od ręb nio ny z od -
dzia łu chi rur gicz ne go szpi ta la MON sa mo dziel ny
Od dział Chi rur gii Ura zo wej, a je go pierw szym or dy -
na to rem zo sta je ów cze sny mjr doc. dr med. Ste fan
Ma law ski, póź niej szy pro fe sor i wie lo let ni kie row nik
Kli ni ki Or to pe dycz nej w CMKP w Otwoc ku, a ta kże
Pre zes PTO iTr [17]. Pro fe sor Ma law ski, żoł nierz AK,
stu dia le kar skie od by wa m.in. w Ko le Me dy cy ny
Woj sko wej zor ga ni zo wa nym w 1944 r. przy Wy dzia -
le Le kar skim UMCS w Lu bli nie. W grud niu 1958 ro -
ku sta no wi sko or dy na to ra Od dzia łu Chi rur gii Ura zo -
wej prze jął płk doc. dr med. Wła dy sław Bar ci kow ski,
póź niej szy pro fe sor i Szef Słu żby Zdro wia MON, jak
wspo mnia no wcze śniej uczeń pro fe so ra De gi [17].
Jed no cze śnie w tym sa mym ro ku, na ba zie II Od dzia -
łu Chi rur gicz ne go II Cen tral ne go Szpi ta la Kli nicz ne go
WAM w War sza wie, przy uli cy Ko szy ko wej 78 po -
wsta ła Kli ni ka Or to pe dii. Jej twór cą i wie lo let nim
kie row ni kiem był gen. prof. Ma rian Gar lic ki [17].
Funk cję tę dzie lił wraz z funk cją Rek to ra po wsta łej
w 1958 ro ku Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Ło -
dzi [13, 17]. Pod je go kie row nic twem stwo rzo no
pod od dział or to pe dii dzia cię cej i chi rur gii pla stycz -
nej, zor ga ni zo wa no spe cja li stycz ną przy chod nię or -
to pe dycz ną i pre luk sa cyj ną na wią zu jąc ści słą współ -
pra cę z kli ni ką po ło żni czą [17]. Za ło żo no ta kże kli -
nicz ną bi blio te kę na uko wą. Pro wa dzo na pod kie run -

kiem ge ne ra ła Gar lic kie go kli ni ka sta ła się jed nym
z wio dą cych ośrod ków or to pe dycz nych w kra ju.
W 1966 ro ku pro fe sor od cho dzi z woj ska i obej mu je
kie row nic two Kli ni ki AM w War sza wie od prze cho -
dzą ce go na eme ry tu rę prof. Ada ma Gru cy [16]. Wy -
ra zem uzna nia dla za an ga żo wa nia gen. Gar lic kie go
w roz wój na szej spe cjal no ści by ło po wie rze nie mu sta -
no wi ska Kra jo we go Kon sul tan ta ds. Trau ma to lo gii,
pre ze su ry ZG PTO iTr. Ho no ru jąc ca ło kształt za wo -
do wych do ko nań Pro fe so ra, Za rząd Głów ny PTO iTr
przy znał Mu w 1998 r. w 70-le cie ist nie nia, ty tuł Ho -
no ro we go Do ży wot nie go Pre ze sa To wa rzy stwa.
Od ro ku 1966 do mar ca 1973 r. kie row ni kiem kli ni ki
był płk prof. dr med. Je rzy Szulc [17]. W kwiet niu
1973 ro ku kie row nic two kli ni ki obej mu je prof. Do -
nat Tyl man (Ryc. 12). W ro ku 1976 zo stał utwo rzo ny
In sty tut Chi rur gii Ura zo wej, Or to pe dii i Neu ro chi rur -
gii CKP WAM w War sza wie [17]. W skład In sty tu tu
wcho dzi ły: 
• Kli ni ka Or to pe dycz na – kie row nik prof. dr hab. n.

med. Do nat Tyl man,
• Kli ni ka Chi rur gii Ura zo wej, pro wa dzo na przez

płk dr med. Ja na Glisz czyń skie go,
• Kli nicz ny Od dział Or to pe dii Dzie cię cej, or dy no -

wa ny przez płk dr med. Sta ni sła wa Fi jał kow skie go,
• Kli ni ka Neu ro chi rur gii, kie ro wa na przez jej za ło -

ży cie la prof. dr hab. n. med. Sta ni sła wa Rud nic kie -
go [17].

Ryc. 12. Profesor dr hab. n. med. Donat Tylman

Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
100th Anniversary of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

OOrr ttooppeedd iiaa Traumatologia Rehabilitacja
© MEDSPORTPRESS, PTOiTR 2013

68

120 Dutkiewicz:Dutkiewicz.qxd  2013-06-07  17:04  Strona 11



In sty tut w ta kiej struk tu rze stał się cen tral nym
ośrod kiem szko le nio wym or to pe dów woj sko wych 
i nie zwy kle czyn ną pla ców ką na uko wą. W dal szych
la tach na stę po wa ły zmia ny w kie row nic twie ww. pla -
có wek i tak or dy na tu rę Kli ni ki Chi rur gii Ura zo wej
ob jął płk prof. dr hab. n. med. An drzej Ka lew ski, 
a po nim płk prof. dr hab. n. med. Woj ciech Mar czyń -
ski, jed no cze śnie kie row nik Kli nicz ne go Od dzia łu
Or to pe dii Dzie cię cej i obec ny Kon sul tant do spraw
chi rur gii ura zo wo -or to pe dycz nej WP. Kie row ni kiem
Kli ni ki Or to pe dycz nej jest płk prof. nadzw. dr hab. n.
med. Krzysz tof Kwiat kow ski, a sze fo stwo Kli ni ki
Neu ro chi rur gicz nej po prof. Rud nic kim ob jął płk
prof. dr hab. n. med. Jan Krzysz tof Pod gór ski [17].
Nie zwy kle istot ną pla ców ką w ra mach In sty tu tu jest
Pra cow nia Re ha bi li ta cji, któ rej wie lo let nim kie row -
ni kiem jest prof. dr. hab. n. med. Wie sław Si wek.
Obec nie kli ni ki o pro fi lu ura zo wo -or to pe dycz nym
dys po nu ją łącz nie 123 łó żka mi. Ze spo ły kli nik pro -
wa dzą punk ty kon sul ta cyj ne dla cho rych le czo nych
w in sty tu cie oraz cho rych kie ro wa nych z woj sko -
wych i cy wil nych ośrod ków lecz ni czych. Głów ny mi
kie run ka mi ba dań na uko wych by ły i są na stę pu ją ce
pro ble my: 
– gruź li ca kost no -sta wo wa,
– ba da nia nad bio lo gią zro stu kost ne go, 
– chi rur gicz ne le cze nie owrzo dzeń go le ni oraz opa -

rzeń,
– ob ra że nia wie lo miej sco we na rzą du ru chu i ob ra -

że nia wie lo na rzą do we,

– tak ty ka po stę po wa nia or to pe dycz ne go w le cze niu
mno gich ob ra żeń na rzą du ru chu,

– le cze nie czyn no ścio we zła mań śród sta wo wych,
zwich nięć i wie olo odła mo wych po wi kła nych zła -
mań trzo nów ko ści udo wej,

– ba da nia nad prze bu do wą i kli nicz ną przy dat no -
ścią al lo ge nicz nych prze szcze pów kost nych za -
mro żo nych i ra dia cyj nie wy ja ło wio nych,

– ba da nia i pra ce nad ze wnętrz ny mi sta bi li za to ra mi
kość ca, 

– ope ra cyj ne le cze nie nie sta bil nych i po wi kła nych
zła mań krę go słu pa pier sio wo -lę dźwio we go,

– ba da nia do świad czal ne oraz le cze nie za cho waw cze
i ope ra cyj ne nie sta bil no ści sta wu ko la no we go,

– le cze nie wcze sno -dzie cię cych bocz nych skrzy wień
krę go słu pa, z za sto so wa niem „roz suw nej roz wór -
ki chi rur gicz nej – ty pu RRC -2”.

– ega li za cja i ko rek cja osi koń czyn dol nych,
– oste oto mie geo me trycz ne ko ści udo wej i pisz cze -

lo wej u dzie ci, 
– le cze nie ope ra cyj ne zła mań szyj ki ko ści udo wej,
– ba da nia do świad czal ne oraz le cze nie zła mań prze -

cią że nio wych szyj ki ko ści udo wej,
– ba da nia nad etio pa to ge ne zą i le cze nie ope ra cyj ne

krę go zmy ków,
– ar tro sko pia dia gno stycz na i lecz ni cza sta wów ko -

la no we go i bar ko we go,
– ba da nia nad za sto so wa niem ró żnych ty pów en do -

pro tez sta wu bio dro we go i ko la no we go, 

Ryc. 13. Uczestnicy V Konferencji Ortopedów W.P. Olsztyn – Waplewo, maj 1988 r.
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– do sko na le nie me tod pro fi lak ty ki, dia gno sty ki i le -
cze nia ura zów na rzą du ru chu,

– ana li za za ka żeń tkan ki kost nej i oce na wy ni ków
le cze nia z za sto so wa niem an ty bio ty ków [17].
Po nad to ze spo ły In sty tu tu pro wa dzą ba da nia me -

cha nicz ne nad apa ra tu rą po mia ro wą we współ pra cy 
z Woj sko wą Aka de mią Tech nicz ną i Po li tech ni ką
War szaw ską.

Wy bit ne osią gnię cia i do ko na nia ze spo łu by ły 
w znacz nej czę ści mo żli we dzię ki nie zwy kłym za le -
tom cha rak te ru oraz ol brzy miej wie dzy fa cho wej kie -
row ni ków tej pla ców ki. Obec nie chcie li by śmy przed -
sta wić syl wet kę jed ne go z czo ło wych or to pe dów pol -
skich XX wie ku – pro fe so ra Do na ta Tyl ma na. Wy jąt -
ko wy sza cu nek ja kim ota cza li go za wsze or to pe dzi
woj sko wi wy ni kał za rów no z nie kwe stio no wa nych
za let du cha oraz nie zwy kle bo ga tej wie dzy or to pe dycz -
nej i ogól nej. Wy bit ne osią gnię cia w pra cy szko le nio -
wej i kli nicz nej, nie prze cięt ny ta lent chi rur gicz ny oraz
wy so ki po ziom prac na uko wych spra wi ły, że zo stał
On ta kże jed nym z czo ło wych or to pe dów eu ro pej -
skich. Na okres kie ro wa nia przez pro fe so rów Gar lic -
kie go i Tyl ma na or to pe dią woj sko wą przy pa da też
szczy to wy okres jej roz wo ju. To ich dzia łal ność spra -
wi ła, że sze re gi me dy cy ny woj sko wej mo gły po szczy -
cić się licz bą po nad 200 or to pe dów [13,18]. Sta no wi -
li oni w la tach 80 i 90. XX wie ku oko ło 10% czyn -
nych le ka rzy tej spe cjal no ści w Pol sce. Za słu gą pro -
fe so ra Tyl ma na jest po wo ła nie ko lej nych od dzia łów
ura zo wo -or to pe dycz nych w szpi ta lach woj sko wych.
W po ło wie lat 80-tych w ka żdym z nich ist niał sa mo -
dziel ny od dział o wy mie nio nym pro fi lu. Do ro ku
2002 w 16 szpi ta lach woj sko wych ist nia ły 2 kli ni ki
(War sza wa, Łódź), 3 od dzia ły kli nicz ne (Kra ków,
Wro cław, Byd goszcz), i 11. sa mo dziel nych od dzia -
łów (Szcze cin, Gdańsk, El bląg, Ełk, Olsz tyn, Lu blin,
Gli wi ce, Ża ry, Po znań, Wałcz i Prze myśl). Nie mniej
istot ną spra wą by ło stwo rze nie przez prof. Tyl ma -
na sta bil ne go sys te mu spe cja li stycz ne go szko le nia po -
dy plo mo we go przy szłych or to pe dów woj sko wych, co
po zwo li ło stwo rzyć wy łącz nie si ła mi woj sko wej słu -
żby zdro wia ww. pla ców ki szpi tal ne, jak rów nież skie -
ro wać do jed no stek bo jo wych na od po wied nie eta ty le -
ka rzy tej spe cjal no ści, tak w woj sku w do bie obec nej
nie zwy kle po trzeb nych [13,18]. Mo żna bez prze sa dy
stwier dzić, że nie mal wszy scy pra cu ją cy w WP or to pe -
dzi uzy ska li pla cet do swo jej za wo do wej dzia łal no ści,
dzię ki i od pro fe so ra Tyl ma na [18].

O nie zwy kłym ta len cie dy dak tycz nym pro fe so ra
mo że świad czyć rów nież fakt, że był on opie ku nem 6
ha bi li ta cji i pro mo to rem 33 dok to ran tów. Sze ściu
uczniów pro fe so ra uzy ska ło ty tu ły na uko we, a 2 zaj -
mu je sta no wi ska pro fe so rów nad zwy czaj nych. Wy -
ra zem ol brzy miej pra cy ba daw czej prof. Tyl ma na by -

ło m.in. opra co wa nie i wdro że nie me to dy czyn no -
ścio we go le cze nia zła mań śród sta wo wych, za któ rą 
w ro ku 1988 otrzy mał Na gro dę Pań stwo wą I°. Swo -
je do świad cze nia opu bli ko wał w wie lu zna czą cych 
w pol skim śro do wi sku or to pe dycz nym dzie łach, jak:
„Pa to me cha nizm bocz nych skrzy wień krę go słu pa”,
dwu to mo wym pod ręcz ni ku „Trau ma to lo gia na rzą du
ru chu” (współ re dak cja z prof. dr hab. n. med. Ar tu -
rem Dzia kiem), pierw sze go te go ty pu w na szym kra ju
– nie li cząc pod ręcz ni ka prof. Gar lic kie go „Chi rur gia
ura zo wa” z 1969 ro ku – dzie ła trak tu ją ce go w spo sób
kom plek so wy o ob ra że niach ró żnych tka nek i ukła -
dów. Po nad to Pro fe sor opra co wał i uzu peł nił III. tom
„Chi rur gii or to pe dycz nej” prof. Ada ma Gru cy (1994),
oraz był au to rem roz dzia łu „Trau ma to lo gia na rzą du
ru chu” w pod ręcz ni ku pod re dak cją prof. Ła piń skie -
go „Chi rur gia” – pod ręcz nik dla stu den tów me dy cy -
ny i 11 pa ten tów. Był rów nież człon kiem ko re spon -
den tem PAN, a ta kże człon kiem licz nych jej ko mi te -
tów (m. in. Pa to fi zjo lo gii Kli nicz nej i Te ra pii Do -
świad czal nej). Nie zwy kła oso bo wość i ol brzy mia wie -
dza prof. Tyl ma na zo sta ły uho no ro wa ne licz ny mi na -
gro da mi pań stwo wy mi i re sor to wy mi oraz dok to ra -
tem Ho no ris Cau sa Na uk Tech nicz nych [18].

Z ini cja ty wy prof. Tyl ma na, w 1984 ro ku w Kie -
krzu ko ło Po zna nia, Od dział Ura zo wo -Or to pe dycz -
ny 111 Woj sko we go Szpi ta la Re jo no we go pod kie -
row nic twem płk dr n. med. Bog da na Śle bo dy zor ga -
ni zo wał I. Kon fe ren cję Na uko wo -Szko le nio wą Or to -
pe dów WP [19]. Do tych czas od by ło się ich 29,
a w ro ku 2013 Kli ni ka Woj sko we go In sty tu tu Me -
dycz ne go bę dzie or ga ni za to rem ju bi le uszo wej XXX
Kon fe ren cji. We szły one już na sta łe do ka len da rza
im prez na uko wych or to pe dów woj sko wych. Zy ska ły
so bie rów nież uzna nie w śro do wi sku or to pe dów cy -
wil nych, o czym świad czy co raz licz niej szy udział tych
ostat nich w co rocz nych na szych spo tka niach. Pro fe -
sor Do nat Tyl man przez 2 ka den cje peł nił rów nież
funk cję Pre ze sa ZG PTO iTr (od 1976 do 1980 r.).
Przy tej oka zji przy po mnieć na le ży, że tę za szczyt ną
i od po wie dzial ną funk cję peł ni li ta kże gen. prof. I.
Wie rze jew ski (1928-1929), gen. prof. M. Gar lic ki
(1961-1970, a więc przez 4 ka den cje). Pre ze sem na -
sze go To wa rzy stwa był w okre sie od 1998 do 2002 r.
prof. dr. hab. n. med. Ka zi mierz Rą pa ła, wie lo let ni
bli ski współ pra cow nik prof. Tyl ma na z Kli ni ki Or to -
pe dycz nej CKP WAM. W obec nej ka den cji, funk cję
wi ce pre ze sa peł ni pro fe sor W. Mar czyń ski. Po odej -
ściu ze słu żby woj sko wej we wrze śniu 2007r. prof.
Mar czyń ski ob jął kie row nic two Kli ni ki Or to pe dii
CMKP w Otwoc ku. Po wie rzo no mu rów nież funk cję
za stęp cy dy rek to ra Cen trum ds. na uki i szko le nia.
Obie te funk cje pro fe sor peł ni do chwi li obec nej.
W la tach 2006-2010 przez dwie ka den cje był Pre ze -
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sem PTO iTr. W ro ku 2012 ja ko pierw szy pol ski or to -
pe da zo stał Człon kiem Rze czy wi stym Aka de mii Na -
uk Ukra iny. Zasz czyt ten spo tkał do tej po ry tyl ko 25
osób z za gra ni cy.

Po przej ściu w ro ku 2007 prof. Mar czyń skie go
do CMKP kie row nic two Kli ni ki Trau ma to lo gii i Or -
to pe dii prze jął płk prof. dr hab. n. med. Krzysz tof
Kwiat kow ski. W tym sa mym ro ku ob jął on obo wiąz -
ki Na czel ne go Or to pe dy WP (obec nie kon sul tant ds.
or to pe dii). Pie czę nad czę ścią or to pe dycz ną Kli ni ki
spra wu je od ro ku 2008 płk dr hab. n. med. prof.
nadzw. J. Pło miń ski.

Śro do wi sko na sze pod kie row nic twem płk prof. 
K. Żo łyń skie go zor ga ni zo wa ło ju bi le uszo wy Zjazd
PTO iTr z oka zji je go 70-le cia (1998 r. w Ło dzi), zaś
po szcze gól ne od dzia ły or to pe dii woj sko wej włą cza ją
się do or ga ni za cji zjaz dów w re gio nie ich funk cjo no -
wa nia. Sa mo dziel nie zor ga ni zo wa ło rów nież 31 wie -
lo te ma tycz nych sym po zjów. W la tach 1951 i 1960 by -
ło współ or ga ni za to rem Dni Or to pe dycz nych w Ło dzi. 

Od 2001 r. w CSK WAM (obec nie CSK MON)
dzia ła 15-łó żko wy Od dział Za ka żeń Na rzą du Ru chu
kie ro wa ny przez ppłk dr n. med. Ma riu sza Ba rań skie go.

W 1960 r. roz po czął dzia łal ność Od dział Ura zo -
wo -Or to pe dycz ny w 5 Woj sko wym Szpi ta lu Okrę go -
wym w Kra ko wie. Pierw szym je go or dy na to rem
był płk dr med. Ra in hold Ko tu cha, któ ry kie ro wał
pra cą od dzia łu do ro ku 1973. W ro ku 1974 na sta no -
wi sko or dy na to ra wy zna czo ny zo stał płk dr n. med.
Sta ni sław Frań czyk. Je go asy sten ta mi by li m.in. przy -
szli sa mo dziel ni pra cow ni cy na uki w oso bach dr hab.
n. med. Bo gu sła wa Frań czu ka oraz dr hab. n. med.
Ja nu sza Otfi now skie go. W la tach 1981-1995 or dy na -

tu rę od dzia łu spra wo wał płk dr n. med. Sta ni sław
Czyr ny, obec nie kie row nik Od dzia łu Ura zo wo -Or to -
pe dycz ne go w W. S. Z. w Tar no wie. Przez 2 ka den -
cje peł nił On funk cję Pre ze sa Od dzia łu Kra kow skie -
go PTO iTr, prze no sząc miej sce je go po sie dzeń na te -
ren szpi ta la woj sko we go. W ro ku 1986 od dział uzy -
skał sta tus Od dzia łu Kli nicz ne go. W cza sie or dy na tu -
ry dr med. Czyr ne go struk tu ra or ga ni za cyj na od dzia -
łu zo sta ła po więk szo na o Pod od dział Neu ro chi rur -
gicz ny, któ re go kie row ni kiem zo stał płk dr n. med.
Zdzi sław Ka wec ki, co oczy wi ście znacz nie roz sze -
rzy ło za kres udzie la nej po mo cy me dycz nej, ta kże dla
pa cjen tów przyj mo wa nych w ra mach tzw. „ostrych
dy żu rów”, peł nio nych przez ze spół kli ni ki dla mia sta
Kra ko wa do wie lu lat. Od ro ku 1995 do chwi li obec -
nej, kie row ni kiem kli ni ki, któ ra zo sta ła jesz cze raz
roz sze rzo na struk tu ral nie, tym ra zem o Od dział Re -
ha bi li ta cji, jest płk dr n. med. An to ni Wi daw ski. Ze -
spół kli ni ki pod je go kie row nic twem or ga ni zu je
w ro ku 1998 XV Kon fe ren cję Na uko wo -Szko le nio -
wą Or to pe dów WP, któ ra od by ła się w Za ko pa nym.
Dr Wi daw ski w la tach 2004-2006 peł nił funk cję pre -
ze sa Od dzia łu Ma ło pol skie go PTO iTr. W oma wia -
nym okre sie sto pień dr hab. n. med. uzy skał ppłk dr
Edward Go lec na pod sta wie roz pra wy pt. „Oce na od -
le gła sta bi li za cji sta wu sko ko wo -go le nio we go po
ostrych uszko dze niach ura zo wych”, a 8 osób obro ni -
ło roz pra wy dok tor skie. Od ro ku 2004 Od dział Kli -
nicz ny uzy sku je sta tus Kli ni ki Chi rur gii Ura zo wej
i Or to pe dii z Od dzia ła mi Neu ro chi rur gii i Re ha bi li ta -
cji (dwie ostat nie jed nost ki zo sta ją wy dzie lo ne z Kli -
ni ki i obec nie sta no wią od ręb ne jed nost ki or ga ni za -
cyj ne). W 2004r. de cy zją Mi ni stra Obro ny Na ro do -

Ryc. 14. Uroczystość 90-lecia urodzin płk prof. Bohdana Wróblewskiego. Pierwszy z prawej płk prof. Wojciech
Marczyński, w środku prof. Wróblewski, z lewej dr Stanisław Ferszt
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wej 5 WSK w Kra ko wie otrzy mał pa tro na – gen.
bryg. prof. dr med. Ma ria na Gar lic kie go, zna ko mi te -
go pol skie go or to pe dy, pierw sze go rek to ra Woj sko -
wej Aka de mii Me dycz nej (w la tach 1958-1965).

Po odej ściu w dniu 30.06.2005r. dr Wi daw skie go
na eme ry tu rę obo wiąz ki kie row ni ka kli ni ki prze jął
ppłk dr hab. n. med. Edward Go lec, któ ry peł ni je
do chwi li obec nej. No wy kie row nik obok obo wiąz -
ków zwią za nych z pro wa dze niem kli ni ki na wią zał
wraz z ze spo łem współ pra cę z Wy dzia łem Na uk
o Zdro wiu Col le gium Me di cum UJ, w któ rym do ro -
ku 2007 zaj mo wał sta no wi sko kie row ni ka Za kła du
Fi zjo te ra pii i jed no cze śnie dy rek to ra In sty tu tu Fi zjo -
te ra pii. Od 2009 zwią zał się z kra kow ską AWF,
w któ rej ob jął funk cję kie row ni ka Za kła du Re ha bi li -
ta cji w Or to pe dii, uzy sku jąc w dro dze kon kur su ty tuł
i sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Współ pra -
cu je ta kże z Wy dzia łem Fi zjo te ra pii Wy ższej Szko ły
Ad mi ni stra cji w Biel sku -Bia łej. W ro ku 2010 ze spół
kli ni ki zor ga ni zo wał w Szczyr ku XXVII Kon fe ren -
cję Or to pe dów WP po łą czo ną z ju bi le uszem 50. le cia
Kli ni ki. Był on oka zją do pod su mo wa nia do rob ku
za wo do we go, dy dak tycz ne go i na uko we go. 

Kli ni ka po sia da 65 łó żek i za trud nia łącz nie 9 le -
ka rzy (w tym 3 w po do dzia le Neu ro chi rur gicz nym i 2
w Od dzia le Re ha bi li ta cyj nym) oraz 1 dok to ra na uk
WF. Ze spół kli ni ki pro wa dzi ta kże po rad nię or to pe -
dycz ną, pre luk sa cyj ną i neu ro chi rur gicz ną. Do szcze -
gól nych za in te re so wań na uko wych Ze spo łu na le ża ły
i na le żą na stę pu ją ce za gad nie nie:
– le cze nie i pro fi lak ty ka ob ra żeń na rzą du ru chu, 

w tym ob ra żeń po strza ło wych, 
– le cze nie i pro fi lak ty ka ob ra żeń cen tral ne go ukła -

du ner wo we go, 
– za sto so wa nie sta bi li za cji ze wnętrz nej w le cze niu

ob ra żeń ukła du na rzą du ru chu (na le ży pod kre ślić,
że płk dr n. med. Sta ni sław Czyr ny, był kon struk -
to rem apa ra tu CZ -1 i CZ -2, któ re by ły i są sto so -
wa ne w le cze niu po wi kła nych i skom pli ko wa -
nych ob ra żeń ukła du na rzą du ru chu),

– pro te zo pla sty ki sta wów bio dro we go i ko la no we go,
– ar tro sko po wa dia gno sty ka i le cze nie ob ra żeń sta -

wu ko la no we go,
– re al lo pla sty ki sta wu bio dro we go,
– wie le uwa gi po świę co no za gad nie niom au to trans -

fu zji w za bie gach or to pe dycz nych.
W okre sie swo je go ist nie nia pra cow ni cy kli ni ki

opu bli ko wa li 192 pra ce w spe cja li stycz nym pi śmien -
nic twie pol skim a 22 z cza so pi smach za gra nicz nych.
Są też au to ra mi 2 mo no gra fii. Czyn nie uczest ni czy li
w wie lu kon gre sach, zjaz dach i sym po zjach kra jo -
wych i za gra nicz nych wy gła sza jąc 107 re fe ra tów.
Prof. Go lec jest pro mo to rem 12 roz praw dok tor skich,
w tym 6 zo sta ło obro nio nych przez oso by nie bę dą -

cych pra cow ni ka mi kli ni ki. Jest też ini cja to rem uho -
no ro wa nia osób naj bar dziej za słu żo nych dla or to pe -
dii woj sko wej „Me da lem Pro fe so ra Do na ta Tyl ma -
na”, wie lo let nie go Na czel ne go Or to pe dy Woj ska
Pol skie go, któ ry od br. bę dzie przy zna wa ny przez
ko le gium skła da ją ce się z kon sul tan ta ds. chi rur gii
ura zo wo -or to pe dycz nej w WP oraz or dy na to rów od -
dzia łów or to pe dycz nych szpi ta li woj sko wych. W ro -
ku 2013 to za szczyt ne wy ró żnie nie otrzy ma ją: płk
w sta nie spo czyn ku prof. dr med. Bog dan Wró blew -
ski, naj star szy obec nie or to pe da pol ski oraz pro fe so -
ro wie An drzej Ka lew ski i Kry stian Żo łyń ski. 

Od po cząt ku ro ku 2003 na stę po wa ły w Or to pe dii
Woj sko wej zmia ny or ga ni za cyj ne i ka dro we zwią za -
ne z prze kształ ce nia mi szpi ta li woj sko wych i z prze -
cho dze niem ko le gów le ka rzy z czyn nej słu żby woj -
sko wej do re zer wy. Nie któ rzy z nich ob ję li funk cje
i sta no wi ska kie row ni cze w cy wil nej słu żbie zdro -
wia. I tak w ro ku 2006 na XXXVI Zjeź dzie PTO iTr
Wal ne Ze bra nie Człon ków po wie rzy ło funk cję Pre -
ze sa Za rzą du Głów ne go płk prof. dr hab. n. med. Woj -
cie cho wi Mar czyń skie mu, któ ry z dniem 1 lu te -
go 2008 ro ku po odej ściu do re zer wy w dro dze kon -
kur su zo stał kie row ni kiem Kli ni ki Or to pe dycz nej
w CMKP w Otwoc ku (po przej ściu na eme ry tu rę jej
do tych cza so we go kie row ni ka prof. dr hab. n. med.
Ka zi mie rza Rą pa ły). W związ ku z po wy ższym fak -
tem za szły nie zbęd ne zmia ny w ob sa dzie sta no wisk
w Kli ni kach Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go
w War sza wie. Kie row ni kiem Kli ni ki Trau ma to lo gii
z Od dzia łem Za ka żeń Na rzą du Ru chu zo stał płk rez.
prof. dr hab. n. med. Krzysz tof Kwiat kow ski, któ re mu
po wie rzo no rów nież peł nie nie funk cji kon sul tan ta ds.
or to pe dii i trau ma to lo gii w WP. Kie row ni kiem Kli ni ki
Or to pe dycz nej zo stał płk dr hab. n. med. Ja nusz Pło -
miń ski.

W 5 Woj sko wym Szpi ta lu Kli nicz nym w Kra ko -
wie po odej ściu na eme ry tu rę płk dr n. med. An to nie -
go Wi daw skie go obo wiąz ki kie row ni ka Kli ni ki ob jął
płk dr hab. n. med. Edward Go lec.

Zmia ny per so nal ne w ob sa dzie sta no wisk kie row -
ni czych w od dzia łach ura zo wo -or to pe dycz nych w in -
nych od dzia łach woj sko wych zwią za ne by ły nie ste ty
ze smut nym fak tem śmier ci jej do tych cza so wych kie -
row ni ków. W ro ku 2006 Or to pe dia Woj sko wa po nio -
sła do tkli wą stra tę, al bo wiem po dłu giej cho ro bie
zmarł or ga ni za tor i wie lo let ni kie row nik Kli ni ki Ura -
zo wo -Or to pe dycz nej 10 Woj sko we go Szpi ta la Kli -
nicz ne go w Byd gosz czy płk dr n. med. Wie sław Ro -
ma niuk, zna ko mi ty or to pe da, le karz -prak tyk, wy cho -
waw ca wie lu po ko leń or to pe dów woj sko wych i cy -
wil nych. Na peł nią ce go obo wiąz ki kie row ni ka kli ni -
ki wy zna czo ny zo stał płk dr Sta ni sław Tka czyk.
W 108 Szpi ta lu Woj sko wym w Eł ku po zmar łym
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w 2005 ro ku ppłk dr Ja nu szu Skrze ku obo wiąz ki or -
dy na to ra prze jął ppłk lek. Da riusz Kle kot ko. Na to -
miast w 106 Szpi ta lu Woj sko wym w Gli wi cach no -
wym kie row ni kiem Od dzia łu Ura zo wo -Or to pe dycz -
ne go, po zmar łym w tym ro ku ppłk dr Me dar dzie
Gert ne rze, zo stał mjr rez. dr Ma rek Gor czyń ski. 

Ostat nie 6 lat to rów nież, mi mo wie lu trud no ści,
okres dal sze go roz wo ju na uko we ko le gów ze śro do -
wi ska woj sko we go. Stop nie na uko we dok to ra ha bi li -
to wa ne go na uk me dycz nych uzy ska li dok to rzy:
Edward Go lec z 5 WSzK z Kra ko wa i Ja nusz Pło -
miń ski z Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go z War -
sza wy. W tym sa mym cza sie 11 le ka rzy or to pe dów
woj sko wych obro ni ło dy ser ta cje dok tor skie. 

Szcze gól ną oka zją do wy mia ny do świad czeń
i pre zen ta cji osią gnięć są na dal w na szym śro do wi -
sku co rocz ne Kon fe ren cje Na uko wo -Szko le nio we
Or to pe dów WP or ga ni zo wa ne przez po szcze gól ne
kli ni ki i od dzia ły pod pa tro na tem kon sul tan ta ds. or -
to pe dii i trau ma to lo gii na rzą du ru chu WP i au spi cja -
mi PTO iTr. W ro ku 2003 ju bi le uszo wa XX z ko lei
kon fe ren cja od by ła się w Ja chran ce ko ło Ze grza zor -
ga ni zo wa na przez Kli ni ki Trau ma to lo gii i Or to pe dii
WIM. W ro ku 2004 kon fe ren cję zor ga ni zo wał Od -
dział Ura zo wo -Or to pe dycz ny 108 Szpi ta la Woj sko -
we go w Eł ku, w 2005 ro ku spo tka nie Or to edów Woj -
sko wych od by ło w Pie czy skach ko ło Byd gosz czy
zor ga ni zo wa ne przez ze spół Kli ni ki Chi rur gii Ura zo -
wej i Or to pe dii 10 WSzK, po raz ostat ni pod kie row -
nic twem płk dr n. med. Wie sła wa Ro ma niu ka. Mię -
dzyz dro je by ły miej scem XXXIII Kon fe ren cji WP.
Go spo da rzem jej był ze spół Od dzia łu Ura zo wo -Or -
to pe dycz ne go 109 Szpi ta la Woj sko we go w Szcze ci -
nie kie ro wa ny przez płk dr n. med. Sta ni sła wa Daw -
ce wi cza. Przed ostat nia kon fe ren cja w ro ku 2007 od -
by ła się w Ju ra cie, tra dy cyj nie już zor ga ni zo wa -
na przez Od dział Chi rur gii Ura zo wej i Or to pe dii 7
Szpi ta la Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdań sku -Oli wie pod
kie row nic twem kmdr rez. dr n. med. Je rze go Gaw li -
kow skie go, po łą czo na z ju bi le uszem 40. le cia od -
dzia łu. Te go rocz ne i ostat nie na ra zie XXIV spo tka -
nie mia ło miej sce w Po zna niu zor ga ni zo wa ne przez
ze spół Od dzia łu Chi rur gii Ura zo wej i Or to pe dii 111
Woj sko we go Szpi ta la w Po zna niu kie ro wa ny przez
płk rez. dr Ada ma Cy nę. By ło ono, po dob nie jak ubie -
gło rocz ne, po łą czo ne z ju bi le uszem 40. le cia od dzia łu.
W cza sie kon fe ren cji od da no hołd pro fe so ro wi Do na -
to wi Tyl ma no wi w 10. rocz ni cę je go śmier ci.

W cza sie wy mie nio nych wy żej 6 kon fe ren cji ko -
le dzy ze śro do wi ska woj sko we go i cy wil ne go wy gło -
si li po nad 200 re fe ra tów. Te ma ty ka spo tkań by ła ró -
żno rod na, obej mo wa ła pro ble my in te re su ją ce za rów -
no śro do wi sko woj sko we, jak i cy wil ne. By ły to m.in.
za gad nie nia: dia gno sty ki, or ga ni za cji udzie la nia po -

mo cy i le cze nia ob ra żeń wo jen nych na rzą du ru chu
we współ cze snych kon flik tach zbroj nych i za ma chach
ter ro ry stycz nych, le cze nia za cho waw cze go i ope ra -
cyj ne go zmian zwy rod nie nio wo -znie kształ ca ją cych
na rzą du ru chu, skost nień po zasz kie le to wych i ob ra -
żeń krę go słu pa, mno gich ob ra żeń cia ła, po wi kłań in -
fek cyj nych ukła du kost no -sta wo we go. Wie lu ko le -
gów mia ło rów nież spo sob ność po głę bie nia swo jej
wie dzy teo re tycz nej i prak tycz nej na or ga ni zo wa -
nych w cza sie kon fe ren cji warsz ta tach i kur sach.

Po cząt ki Od dzia łu Chi rur gii Ura zo wej i Or to pe dii
w 7 Szpi ta lu Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdań sku Oli wie
da tu je się na rok 1966, kie dy to zo stał wy dzie lo ny
z ist nie ją ce go Od dzia łu Chi rur gicz ne go. Ini cja to rem
i współ twór cą Od dzia łu był ów cze sny Ko men dant
Szpi ta la kmdr doc. dr med. Jan Bur ka, spe cja li sta or -
to pe dii i chi rur gii ura zo wej, a or dy na to rem zo stał
kmdr dr med. Wi told Kul czyń ski, któ ry peł nił tę
funk cję do ro ku 1983. 

Kmdr Kul czyń ski był ab sol wen tem AM w Po zna -
niu w 1949, a do słu żby woj sko wej zo stał po wo ła ny
w 1950 ro ku. Był spe cja li stą II stop nia dzie dzi nie
chi rur gii ogól nej oraz II stop nia w dzie dzi nie or to pe -
dii i chi rurgii ura zo wej. Zo stał za pa mię ta ny ja ko
wszech stron ny i zdol ny ope ra tor z ol brzy mią wie dzą
me dycz ną, a pry wat nie ja ko czło wiek o wy so kiej kul -
tu rze oso bi stej bu dzą cy po dziw i sza cu nek. Na le ży do -
dać, że kie ro wa ny przez nie go Od dział po wstał ja ko je -
den z pierw szych w struk tu rach ów cze snych szpi ta li
woj sko wych. Głów nym za da niem by ło za opa try wa nie
żoł nie rzy, ich ro dzin oraz eme ry tów woj sko wych,
a szcze gól nie ka dry Ma ry nar ki Wo jen nej. 

W 1983 ro ku Or dy na to rem Od dzia łu zo stał kmdr
dr n. med. An drzej Beł dziń ski, a je go za stęp cą kmdr
por. lek. Adam Szust kie wicz. Le ka rze ci swo je du że
do świad cze nie kli nicz ne zdo by wa li mię dzy in ny mi
w Kli ni ce Or to pe dii Aka de mii Me dycz nej w Gdań -
sku kie ro wa nej ów cze śnie przez prof. A. Sen ge ra.
Rów no le gle roz po czy na w tym cza sie swo je sta że
spe cja li stycz ne wie lu mło dych le ka rzy woj sko wych
z oko licz nych jed no stek woj sko wych, sta jąc się
na prze strze ni kil ku lat eta to wy mi pra cow ni ka mi Od -
dzia łu. Są to np. le ka rze: Mi chał Ka pu sta, Ma rek Ko -
ło dziej czak, Ta de usz Ro cław ski, Wło dzi mierz Ży -
chlin ski, Piotr Dra ba rek.

Per so nel Od dzia łu dbał o dy na micz ny roz wój za -
wo do wy, sta ra jąc się na dą żać za zdo by cza mi ów cze -
snej or to pe dii i chi rur gii ura zo wej. Wpro wa dzo no
np. sys tem Ze spol do sta bi li za cji zła mań ko ści dłu -
gich, kie ro wa no za in te re so wa nia w stro nę no wo cze -
snych ma te ria łów ko ścio za stęp czych (Od dział ja ko
je den z pierw szych na Po mo rzu sto so wał prze szcze -
py kost ne mro żo ne al lo ge nicz ne), czy en do pro te zo -
pla sty ki sta wu bio dro we go. 

Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
100th Anniversary of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

OOrr ttooppeedd iiaa Traumatologia Rehabilitacja
© MEDSPORTPRESS, PTOiTR 2013

73

120 Dutkiewicz:Dutkiewicz.qxd  2013-06-07  17:04  Strona 16



Le ka rze – ofi ce ro wie w za kre sie dzia łal no ści słu -
żbo wej pro wa dzi li wie lo krot nie dzia łal ność po -
za Szpi ta lem. Bra li udział w roz wi ja niu szpi ta li po lo -
wych oraz za bez pie cza niu ćwi czeń jed no stek woj -
sko wych Ma ry nar ki Wo jen nej. Słu żbę woj sko wą po -
za gra ni ca mi kra ju w Do raź nych Si łach Zbroj nych
na Bli skim Wscho dzie w ra mach ONZ (UNEF) peł -
nił w 1977 ro ku kmdr An drzej Beł dziń ski, w 1989
w Sy rii w ra mach UN DOF peł nił słu żbę kmdr Je rzy
Gaw li kow ski, a kmdr por. Ta de usz Ro cław ski w la -
tach 1994-1995 peł nił słu żbę w UNPRO FOR (by ła
Ju go sła wia).

W 1995 ro ku kmdr Beł dziń ski od szedł na eme ry -
tu rę a je go miej sce za jął peł nią cy do dzi siaj funk cję
Or dy na to ra Od dzia łu kmdr dr n. med. Je rzy Gaw li -
kow ski, któ ry kon ty nu ował wi zję dal sze go roz wo ju
Od dzia łu. 

Na po cząt ku lat 90- tych ubie głe go wie ku, po
uzy ska niu ty tu łów spe cja li sty le ka rze Mi chał Ka pu -
sta i Ta de usz Ro cław ski zwró ci li swo je za in te re so -
wa nia kli nicz ne w kie run ku ar tro sko pii sta wu ko la -
no we go szko ląc się w kra ju jak i za gra ni cą. Od dział
zo stał wy po sa żo ny w no wo cze sny ze staw ar tro sko -
po wy fir my Storz. Za ję to się dia gno sty ką i le cze niem
scho rzeń sta wu ko la no we go, głów nie pa to lo gią łą ko -
tek. W tym okre sie do ka dry Le kar skiej Od dzia łu do -
łą czy li Ma rek Ko ło dziej czak i Wło dzi mierz Ży chliń -
ski, na to miast ode szli Ma rian Kent ner obej mu jąc sta -
no wi sko Sze fa Słu żby zdro wia Ma ry nar ki Wo jen nej
oraz Ta de usz Ro cław ski, któ ry zo stał za stęp cą Ko -
men dan ta Szpi ta la. Na le ży do dać, ze po przej ściu
do Ko men dy Szpi ta la dr Ro cław ski ca ły czas utrzy -
my wał kon takt z Od dzia łem, cze go wy ra zem by ła
du ża licz ba wy ko na nych przez nie go ar tro sko pii sta -
wów ko la no wych oraz za bie gów wy ko ny wa nych na
ostro w cza sie dy żu ru.

Kon ty nu ując za in te re so wa nie en do pro te zo pla sty -
ką sta wu bio dro we go wdra ża no suk ce syw nie no we
ty pów en do pro tez cał ko wi tych za rów no ce men to -
wych jak i bez ce men to wych. Głów nym przed sta wi -
cie lem te go kie run ku był i jest do dziś Or dy na tor – dr
n. med. Je rzy Gaw li kow ski. Je go bo ga te, wie lo let nie
do świad cze nie kli nicz ne w tej dzie dzi nie, du ża licz -
ba wy ko na nych al lo pla styk pier wot nych i re al lo pla -
styk oraz znaczna liczba od by tych szko leń za gwa ran -
to wa ły do brą ja kość wy ko ny wa nia ww. za bie gów
w Od dzia le. Do za bie gów re wi zyj nych sta wów bio -
dro wych wy ko rzy sty wa no nie jed no krot nie ró żne go
ro dza ju ma te ria ły re kon struk cyj ne i ko ścio za stęp cze,
ko szycz ki, bel ki kost ne, re kon struk cje dna pa new ki
i trzo nów ko ści udo wej.

Nie spo sób po mi nąć wy ko ny wa ne go w Od dzia le
al ter na tyw ne go za opa try wa nia uszko dzeń ścię gna
Achil le sa spo so bem za mknię tym Ma i Grif fi tha. Dr

Mi chał Ka pu sta pro wa dził wie lo let nie ba da nia kli -
nicz ne uka zu ją ce bar dzo do bre wy ni ki le cze nia. Na -
le ży do dać, że jest to me to da ma ło in wa zyj na, mak -
sy mal nie skra ca ją ca czas le cze nia i mi ni ma li zu ją ca
ry zy ko po wi kłań.

W la tach 1996, 2001 (oka zji 30 i 35. le cia ist nie -
nia) Od dział był or ga ni za to rem Kon fe ren cji Szko le -
nio wych Or to pe dów Woj ska Pol skie go. Or dy na tor
Od dzia łu – dr n. med. Jerzy Gaw li kow ski peł nił także
funk cję Prze wod ni czą ce go Sek cji Cho rób Me ta bo -
licz nych Tkan ki Kost nej PTO iTr. Efek tem tej pra cy
by ły co rocz ne Kon fe ren cje i Sym po zja Sek cji w la -
tach 2002-2008 w Ju ra cie. In ter dy scy pli nar ność te -
ma ty ki za owo co wa ła współ pra cą i na wią zy wa niem
kon tak tów z le ka rza mi in nych spe cjal no ści: reu ma to -
lo ga mi, ne fro lo ga mi, czy na wet in ter ni sta mi. W Od -
dzia le le cze ni by li cho rzy z za awan so wa ny mi po sta -
cia mi oste opo ro zy oraz in ny mi scho rze nia mi me ta -
bo licz ny mi – jak me lo re osto za, mno gie wy ro śla
chrzęst no -kost ne, czy skost nie nia po zasz kie le to we.

W la tach 2000-2012 pra ca Od dzia łu opie ra się
na kon ty nu acji po przed nich do świad czeń i dal szym
roz wo ju. Wpro wa dzo no no wo cze sne me to dy le cze -
nia zła mań trzo nów ko ści dłu gich jak gwoź dzio wa -
nie śród sz pi ko we, czy ope ro wa nie z wy ko rzy sty wa -
niem płyt o ogra ni czo nym kon tak cie. Sku pio no się
na no wo cze snej pro te zie sta wu bio dro we go, zwra ca -
jąc uwa gę na jej mo du lar ność, sto so wa nie pa ne wek
po li ety le no wych III ge ne ra cji, śród o pe ra cyj ny la va ge
oraz mo żli wość ró żno rod nej ar ty ku la cji. W naj now -
szej ga łę zi ope ra ty wy or to pe dycz nej – ar tro sko pii
sta wów za czę to wy ko ny wać za bie gi re kon struk cji
wię za dła krzy żo we go przed nie go sta wu ko la no we go
z wy ko rzy sta niem ham m strin gów ró żny mi me to da -
mi: cross – pin oraz en do but ton.

W tym okre sie do szło do wie lu zmian personal -
nych. W 2003 ro ku Szpi tal opu ścił kmdr Ro cław ski
obej mu jąc funk cję dy rek to ra Szpi ta la w Sta ro gar dzie
Gdań skim. Ze słu żby woj sko wej ode szli dr Ma rek
Ko ło dziej czak oraz dr Mi chał Ka pu sta pra cu ją cy
w Od dzia le w dal szym cią gu. Z Od dzia łu do Ko men -
dy Szpi ta la prze szedł kmdr ppor. Wło dzi mierz Ży -
chliń ski. Ko men dan tem zo stał w 2004 ro ku rów nież
or to pe da – wy cho wa nek Od dzia łu kmdr Piotr Dra ba -
rek. W tym okre sie miał miej sce za kro jo ny na sze ro ką
ska lę grun tow ny re mont blo ku ope ra cyj ne go do sto so -
wu ją cy go do obo wią zu ją cych stan dar dów. Efek tem
tych zmian są kli ma ty zo wa ne sa le ope ra cyj ne, jed no -
kie run ko we cią gi pie sze, prze pływ la mi nar ny po wie -
trza oraz za awan so wa na apa ra tu ra ope ra cyj na.
Po odej ściu na eme ry tu rę kmdr Dra bar ka w 2008 ro ku
je go miej sce za jał kmdr Wło dzi mierz Ży chliń ski.

War to rów nież wspo mnieć o obec no ści w Od -
dzia le le ka rzy cy wil nych. W ostat niej de ka dzie pra -
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co wa li dr n. med. Ma rek Ho ło weń ko oraz le karz Ma -
rek Szu me ra, wie lo let ni pra cow nik, któ ry od szedł
w 2003 ro ku. Smut nym ak cen tem by ła śmierć po dłu -
giej cho ro bie by łe go Ko men dan ta Szpi ta la, or to pe dy
kmdr lek. Ry szar da Za wadz kie go w 2010 ro ku. Kon -
ty nu ato rem je go pra cy jest je go syn – za stęp ca or dy -
na to ra, star szy asy stent Od dzia łu Or to pe dii kmdr
ppor. Piotr Za wadz ki. W chwi li obec nej w Od dzia le
pra cu ją jesz cze le ka rze: star szy asy stent kmdr ppor.
Mi chał Gor czy ca oraz re zy den ci lek. Ma rek Chrza -
now ski i lek. Mał go rza ta Ży gie wicz. Do dat ko wo
w ra mach akre dy to wa nych miejsc spe cja li za cyj nych
od by wa swo je sta że spe cja li za cyj ne trzech le ka rzy
woj sko wych.

W Od dzia le na ba zie wła snych do świad czeń po -
wsta ło po nad 100 opra co wań w dzie dzi nach m.in.
obej mu ją cych: ura zo wość w Ma ry nar ce Wo jen nej,
le cze nie po strza łów na rzą du ru chu, na wy ko we
zwich nię cia sta wu ra mien ne go, zła ma nia ko stek go -
le ni czy cho ro by me ta bo licz ne i zła ma nia oste opo ro -
tycz ne. W okre sie ist nie nia Od dzia łu 30 le ka rzy uzy -
ska ło spe cja li za cję, 7 obro ni ło pra ce dok tor skie, a 2
pro wa dzi kolejne pra ce ba daw cze.

Mi mo re for my słu żby zdro wia, któ ra za sad ni czo
zmie ni ła spo sób i za kres fi nan so wa nia usług me dycz -
nych, a co za tym idzie zro dzi ła no we trud no ści or ga -
ni za cyj no – lo gi stycz ne Od dział nie ustan nie się roz wi -
ja w kie run ku no wych tech nik ope ra cyj nych m.in. al -
lo pla sty ki sta wu ko la no we go czy ar tro sko pii bar ku.

Zmia ny ja kie na stą pi ły w ro ku 1999 (re for ma słu -
żby zdro wia, po wsta nie tzw. Kas Cho rych a na stęp -
nie NFZ) i na stęp nych, zwią za ne z wpro wa dze niem
in ne go sys te mu opie ki zdro wot nej, ob ję ły rów nież
Woj sko wą Słu żbę Zdro wia. Wraz ze zmniej sze niem
li czeb no ści ar mii w na szym kra ju spo wo do wa ły one
roz wią za nie nie któ rych szpi ta li woj sko wych, a z ni -
mi ta kże funk cjo nu ją cych w nich od dzia łów or to pe -
dycz nych. Roz for mo wa no i prze ka za no ró żnym in sty -
tu cjom cy wil nym obiek ty szpi ta li w Po zna niu (or dy na -
tor od dzia łu or to pe dycz ne go – płk dr A. Cy na), El blą -
gu (or dy na tor płk dr J. Hry nie wicz), Prze my ślu (or dy -
na tor płk dr J. Żmi jew ski) i Olsz ty nie (or dy na tor płk dr
n. med. W. Di ku now, a na stęp nie J. Szy pu ła).

Szpi tal Kli nicz ny WAM w Ło dzi stał się Szpi ta -
lem Kli nicz nym Uni wer sy te tu Me dycz ne go, ale jed -
no cze śnie naj wa żniej szą w kra ju pla ców ką, któ ra ob -
ję ła opie ką we te ra nów walk o wol ność Pol ski. No si
obec nie na zwę Uni wer sy tec ki Szpi tal Kli nicz ny im.
WAM – Cen tral ny Szpi tal We te ra nów. 

Szpi ta le w Ża rach, Wał czu, Gli wi cach i Dę bli nie
po zo sta ły pod ju rys dyk cją MON (ja ko or ga nu za ło -
ży ciel skie go), ale wszy scy pra cu ją cy w nich by li le -
ka rze woj sko wi zdję li mun du ry.

W po zo sta łych szpi ta lach tj. w War sza wie (Woj -
sko wy In sty tut Me dycz ny), Szcze ci nie (109 Woj sko -
wy Szpi tal Re jo no wy), Gdań sku (7 Szpi tal Ma ry nar -
ki Wo jen nej), Eł ku (108 Woj sko wy Szpi tal Re jo no -
wy, Lu bli nie (od 2012r. 1 Woj sko wy Szpi tal Kli nicz -
ny), Kra ko wie (5 Woj sko wy Szpi tal Kli nicz ny), Wro -
cła wiu (4 Woj sko wy Szpi tal Kli nicz ny) oraz Byd -
gosz czy (10 Woj sko wy Szpi tal Kli nicz ny) pra cu ją
na dal le ka rze w mun du rach. Po mi mo za ist nia łych
zmian ko le dzy, któ rzy ode szli z czyn nej słu żby woj -
sko wej na dal nie tra cą wię zi ze śro do wi skiem woj -
sko wym, czyn nie uczest ni cząc w or ga ni za cji za rów -
no co rocz nych Kon fe ren cji Na uko wo -Szko le nio wych
Or to pe dów WP, jak i in nych spo tkań na uko wych or -
to pe dów pol skich.

Lu blin to wa żny ośro dek or to pe dii pol skiej. Miej -
sce pra cy i dzia łal no ści na uko wo -dy dak tycz nej wie -
lu zna ko mi tych or to pe dów w tym m. in pro fe so rów
Piąt kow skie go, Ko za ka, Mo drzew skie go i Sta wa rza.
W ist nie ją cym od za koń cze nia woj ny szpi ta lu woj -
sko wym (od 1964 r. 1 Woj sko wym Szpi ta lu Okrę go -
wym a od 2012 r. 1 Woj sko wym Szpi ta lu Kli nicz -
nym) przez wie le lat funk cjo no wa ła or to pe dia aka de -
mic ka. Od dział chi rur gicz ny te go szpi ta la był ba zą
do na ucza nia or to pe dii stu den tów lu bel skiej AM. Od
1964r. po prze nie sie niu się ko le gów cy wil nych
do wła sne go ośrod ka pa cjen ci o pro fi lu ura zo wo -or -
to pe dycz nym le cze ni by li w II Od dzia le Chi rur gicz -
nym, któ re go or dy na to rem był mjr lek. Hen ryk Ja -
błoń ski. W dniu 23.12.1969 r. ww. od dział zo stał
prze kształ co ny w 50. łó żko wy Od dział Ura zo wo -Or -
to pe dycz ny. W ro ku 1979 or dy na tor od dzia łu – lek.
med. Ja błoń ski obro nił roz pra wę dok tor ską pt. „Etio -
lo gia i pa to mor fo lo gia pal ców mło tecz ko wa tych
stóp”, pro mo to rem któ rej był prof. Sta ni sław Piąt -
kow ski. Od ro ku 1974 roz po czę to w od dzia le wy ko -
ny wać za bie gi en do pro te zo pla sty ki po ło wi czej sta wu
bio dro we go przy uży ciu pro te zy Au stin -Mo ore’a,
a od 1976r. rów nież al lo pla sty ki to tal ne, naj pierw
pro te za mi Mc Kee -Fer ra ra, a na stęp nie od ro ku 1979
pro te za mi Wel le ra. Po odej ściu w ro ku 1991 płk dr
Ja błoń skie go na eme ry tu rę obo wiąz ki kie row ni ka
od dzia łu prze jął płk dr n. med. Jan Sta chur ski, któ ry
peł nił je do ro ku 1992. Ko lej ny mi or dy na to ra mi by li
w la tach 1993-1996 ppłk dr n. med. An to ni Wi daw -
ski, od ro ku 1996-2002 ppłk dr n. med. Mie czy sław
Bryk. Re for ma opie ki me dycz nej w na szym kra ju po -
cią gnę ła za so bą ko niecz ność do ko na nia zmian
w funk cjo no wa niu woj sko wej słu żby zdro wia. W szpi -
ta lu lu bel skim re struk tu ry za cja do ko na na w 2001r.
spo wo do wa ła za rów no zmniej sze nie za trud nie nia
w od dzia le or to pe dycz nym jak i prze kształ ce nie go
w pod od dział, któ ry zo stał włą czo ny w struk tu rę Od -
dzia łu Chi rur gii Ogól nej. Od ro ku 2004 po now nie
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funk cjo nu je ja ko od ręb na jed nost ka pod na zwą Od -
dział Chi rur gii Ura zo wej, Or to pe dii i Neu ro chi rur gii
pod kie row nic twem płk dr n. med. Zbi gnie wa Kę -
dzier skie go. W ro ku 2012 obej mu je on or dy na tu rę
no wo utwo rzo ne go Od dzia łu Re ha bi li ta cji z pod od -
dzia łem Re ha bi li ta cji Ogól no ustro jo wej i Neu ro lo -
gicz nej, a kie row nic two Od dzia łu Or to pe dycz ne go
obej mu je ppłk dr n. med. A. Bar tosz czyk. W stycz niu
ro ku 2013 ko lej nym or dy na to rem od dzia łu zo sta je
ppłk lek. med. Piotr Szy mań ski.
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