
CHI RUR GIA I OR TO PE DIA
POL SKA W OKRE SIE 

ŚRE DNIO WIE CZA, 
W CZA SACH OD RO DZE NIA 

ORAZ W WIE KU OŚWIE CE NIA

Chi rur gia pol ska, po dob nie jak chi rur gia w in nych
kra jach Eu ro py, aż do koń ca XVIII w. upra wia na by ła
głów nie przez rze mieśl ni ków zrze sza nych w or ga ni za -
cjach zwa nych ce cha mi. Stan ten był wy ni kiem roz -
dźwię ku po mię dzy me dy cy ną, a chi rur gią, któ re go przy -
czy ną by ła dzia łal ność ko ścio ła śre dnio wiecz ne go, de -
gra du ją ce go chi rur gię do ro li zwy kłe go rze mio sła.

Pre kur so ra mi or to pe dii w Pol sce by li: Jó zef Struś
(1510-1563), Jan Jon ston (1603-1675) oraz Jan Adam
Kul mus (1689-1745). Naj wy bit niej szym był Jó zef
Struś, w któ re go wy ka zie prac fi gu ru ją m.in. dwie
po zy cje prze ło żo ne przez nie go z ję zy ka grec kie go
na ła ci nę. Jan Jon ston (zwa ny nie słusz nie przez nie -
któ rych hi sto ry ków me dy cy ny Ja nem z Sza mo tuł)
był po tom kiem sta rej ro dzi ny szkoc kiej osia dłej
w Pol sce, stąd je go przy do mek Sco to -Po lo nus. Stu -
dio wał w An glii, Niem czech i w Ho lan dii. Roz le głą
wie dzę chi rur gicz ną za warł w dzie le „Idea, uni ver sae
me di ci nae” prac ti cae, wy da nym w 1644 ro ku w Am -
ster da mie, a na stęp nie wie lo krot nie wzna wia nym za -
rów no za ży cia, jak i po śmier ci au to ra. Więk szość wy -
dań wspo mnia ne go dzie ła wzo ro wa na by ła na je go
dru giej edy cji z ro ku 1648, po dzie lo nej na 12 ksiąg. 

Dzia łal ność Ja na Ada ma Kul mu sa przy pa da
na ten sam okres co Ni co la sa An dry'ego. Kul mus stu -
dio wał w Niem czech, Fran cji, Szwaj ca rii i Ho lan dii.
Po po wro cie do kra ju osiadł w Gdań sku. Kul mus był
au to rem pod ręcz ni ka prze zna czo ne go dla chi rur gów.
Je go „Ta bu lae ana to mi cae” do cze ka ły się wie lu wzno -
wień, a na wet prze kła dów na ję zy ki ob ce, w tym na ję -
zyk ja poń ski (pierw sze wy da nie obu wy mie nio nych
ksią żek uka za ło się w ro ku 1732). Po nie waż ksią żka
Kul mu sa pi sa na by ła po ła ci nie, co nie ste ty znacz nie
za wę ża ło gro no jej od bior ców, Ję drzej Kru piń ski wraz
z Ada mem Go czem skim do ko na li wy bo ru ta blic i za -
opa trzyw szy ko men ta rza mi wy da li je po pol sku

NA UC ZA NIE CHI RUR GII 
I OR TO PE DII

Jed na z pierw szych prób po lep sze nia na ucza nia
chi rur gii w Pol sce mia ła miej sce za cza sów Au gu -
sta III. W 1736 ro ku spro wa dzo no z Prus do War sza -
wy dr Lel hef fe la dla utwo rze nia w sto li cy szko ły chi -
rur gicz nej. Lel hef fel za ło żył na Pod wa lu te atr ana to -
micz ny gdzie z ucznia mi i adep ta mi sztu ki le kar skiej
„roz bie rał” zwło ki ska za nych na śmierć zło czyń ców.

Pró bą wy pro wa dze nia na ucza nia chi rur gii z warsz -
ta tów bal wier skich, a wpro wa dze nia na ka te dry uni -
wer sy tec kie był za miar po wo ła nia Col le gium Me di -
cum. Au to rem pro jek tu był Waw rzy niec Krzysz tof
Mit zler de Ko lof – na dwor ny le karz Au gu sta III. Jed -
nym ze sta tu to wych obo wiąz ków Col le gium Me di -
cum mia ło być mię dzy in ny mi kon tro lo wa nie prak ty -
ku ją cych chi rur gów i nada wa nie im upraw nień za -
wo do wych.

W ro ku 1764 Sejm wy da je usta wę o „Ubez pie -
cze niu miast” prze wi du ją cą li kwi da cję szko dli wych
dla or ga ni zmu miast zwy cza jów i in sty tu cji. W ro -
ku 1768 Sejm wy sy ła do miast tzw. Ko mi sje Do bre -
go Po rząd ku, ce lem prze pro wa dze nia re form. Nie za -
le żnie od Ko mi sji Do bre go Po rząd ku wy su wa ne by -
ły w War sza wie ta kże in ne pro jek ty utwo rze nia uczel -
ni le kar skiej. Au to rem jed ne go z pro jek tów był Jan
Fry de ryk de Greng Her ren schwand, Szwaj car z po cho -
dze nia, le karz kró la Sta ni sła wa Au gu sta. W 1767
przed ło żył kró lo wi swój pro jekt utwo rze nia Aka de -
mii Me dy ko -Chi rur gicz nej. Pro jek to wa na uczel nia
skła dać się mia ła z 4 ka tedr, za da niem jed nej z nich
mia ło być kształ ce nie adep tów sztu ki me dycz nej 
w ana to mii, chi rur gii i po ło żnic twie.

Kon ku ren cyj ny pro jekt re for my na ucza nia me dy cy -
ny w Pol sce przed sta wił Wil helm Teo fil Ritsch. Pro jek -
to wał on utwo rze nie w War sza wie Szko ły Le kar skiej,
na któ rej sie dzi bę wska zy wał Szpi tal Św. Ła za rza.
Wiel kim kro kiem na przód by ła pro po zy cja wy kła da nia
chi rur gii w ję zy ku oj czy stym, a nie po ła ci nie.

Pro jek ty re for my na ucza nia me dy cy ny wy wo ła ły
wie le dys ku sji, któ rych uko ro no wa niem by ło uchwa -
le nie przez Sejm w ro ku 1768 utwo rze nia wy ższej
uczel ni le kar skiej.

Historia ortopedii w Polsce1
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Na prze szko dzie dłu go let niej ak cji uno wo cze -
śnia nia na ucza nia chi rur gii w Pol sce i nada nia jej
ran gi dys cy pli ny na uko wej sta nę ła utra ta nie pod le -
gło ści Pol ski. Naj wcze śniej do szło do uno wo cze śnie -
nia po mo cy chi rur gicz nej na te re nie za bo ru au stry -
jac kie go. W 1773 ro ku we Lwo wie zo sta ją za po cząt -
ko wa ne wy kła dy w szko le me dycz nej prze zna czo ne
dla chi rur gów i po ło żnych.

Do za sad ni cze go zwro tu w roz wo ju or to pe dii 
w Pol sce do cho dzi pod ko niec XVIII wie ku w związ -
ku z pod ję ciem dzia łal no ści Ko mi sji Edu ka cji Na ro -
do wej (1773) – pierw sze go na świe cie mi ni ster stwa
oświa ty. W ro ku 1780 do cho dzi do otwar cia Szko ły
Wy ższej z Wy dzia łem Le kar skim. Utwo rzo na w ro -
ku 1780 w Kra ko wie Szko ła Głów na Ko ron na mia ła 
4 ko le gia. Wy dział Le kar ski skła dał się z trzech uczel -
ni – cy ru lic kiej, le kar skiej i ap te kar skiej. Na ucza ło 
4 pro fe so rów: An drzej Ba dur ski, Ra fał Jó zef Czer -
wia kow ski, Łu ce i Tu szek.

Ode zwę Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej do ob ję cia
wy kła dów z ana to mii, chi rur gii i po ło żnic twa w Aka -
de mii Kra kow skiej otrzy mu je 5 li sto pa da 1779 ro ku
Czer wia kow ski. Jest on rów nież za ło ży cie lem pierw -
szej Kli ni ki Chi rur gicz nej w 1780 ro ku w Kra ko wie.

Pierw sze dy plo my dok to ra me dy cy ny wy da ła
Kra kow ska Szko ła Le kar ska w ro ku 1788.

W War sza wie wiel kie za słu gi na po lu re or ga ni za -
cji na ucza nia chi rur gii od nie śli Wa len ty Ga gat kie -
wicz i Pa weł Czer piń ski. Dzię ki ich sta ra niom do -
szło w 1789 ro ku do zor ga ni zo wa nia w Szpi ta lu Św.
Ła za rza kur sów „do kształ ca ją cych” z za kre su ana to -
mii, fi zjo lo gii i chi rur gii. Mi mo pew nej dwu to ro wo -
ści w na ucza niu chi rur gii w Pol sce w mia rę upły wu lat
do cho dzi do upad ku ce chu chi rur gów. Ja ko ostat ni roz -
wią zał się kra kow ski cech – 28 kwiet nia 1874 ro ku.

Utwo rzo na w ro ku 1817 Ra da Le kar ska Kró le -
stwa Kon gre so we go prze pro wa dzi ła po dział chi rur -
gów na le ka rzy I i II rzę du, a na stęp nie za pro po no wa -
ła utwo rze nie no wej gru py pra cow ni ków zdro wia
pod na zwą fel cze rów. Fel cze rzy mie li za jąć miej sce
chi rur gów II rzę du. W 1840 ro ku po wsta je w War sza -
wie szko ła fel czer ska.

DZIA ŁAL NOŚĆ KO MI SJI 
EDU KA CJI NA RO DO WEJ 

W DZIE DZI NIE OR TO PE DII

Pod sta wo we dzie ła chi rur gicz ne
Wiel kim osią gnię ciem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do -

wej by ło spo wo do wa nie na pi sa nia pod sta wo wych
dzieł chi rur gicz nych. Pierw szym po wa żniej szym
dzie łem chi rur gicz nym w ję zy ku pol skim sta je się
dwu to mo wa „Na uka chi rur gii teo re tycz nej i prak tycz -

nej” Ja ku ba Szym kie wi cza w Wil nie 1806 ro ku. Naj -
wię cej wia do mo ści z za kre su wie dzy or to pe dycz nej
znaj du je się w to mie dru gim. Ksią żka za wie ra ła wie -
le nie zwy kle świa tłych po glą dów i traf nych me tod
le cze nia. Du żym man ka men tem pod ręcz ni ka Szym -
kie wi cza był brak opi sów i ilu stra cji cy to wa nych
przy rzą dów or to pe dycz nych.

W 1816 ro ku w Kra ko wie uka zu je się sze ścio to -
mo we dzie ło Ra fa ła Jó ze fa Czer wia kow skie go pt.
„Na rzą du opa trze nia chi rur gicz ne go, część I -VI”,
któ re wraz z za łą czo nym do nie go Atla sem sta no wi
praw dzi wą skarb ni cę ów cze snej wie dzy or to pe dycz -
nej. Dzie ło Czer wia kow skie go sta ło się pierw szym
pol skim pod ręcz ni kiem chi rur gii teo re tycz nej i prak -
tycz nej. Część pierw sza dzie ła za wie ra nie zbęd ne in -
for ma cje dla pra gną cych się kształ cić w sztu ce chi -
rur gicz nej. W czę ści dru giej znaj du je my in for ma cje
do ty czą ce „sprzę tów” po spo li tych, me cha nicz nych,
uży wa nych w chi rur gii. W czę ści trze ciej po da ne są
opi sy i uwa gi od no śnie do sto so wa nia w zła ma niach
ko ści. W czę ści tej znaj du ją się ta kże wia do mo ści 
o sto so wa niu „tem bla ków i szarf” w le cze niu zła mań
koń czyn oraz opi sy „sztucz nej rę ki i no gi”, jak i spo -
so by ich umo co wa nia na cie le.

Część dru ga „Na rzą du opa trze nia chi rur gicz ne -
go”, skła da ją ca się ta kże z 6 to mów, nie uj rza ła nie ste ty
świa tła dzien ne go. Czer wia kow ski oma wia tu zła ma nia
i spo so by go je nia, le cze nie zwich nięć jak i wia do mo -
ści do ty czą ce le cze nia skrzy wień krę go słu pa.

Dru gie mo nu men tal ne dzie ło Czer wia kow skie go
– „Chi rur gia prak tycz na”, sta no wi ło pierw szy w Pol -
sce na wskroś no wo cze sny pod ręcz nik trau ma to lo gii.

Dzie ła chi rur gicz ne po świę co ne cał ko wi cie 
or to pe dii

Pierw szy mi dzie ła mi chi rur gicz ny mi w ję zy ku
pol skim cał ko wi cie po świę co ny mi or to pe dii by ły:
pod ręcz nik Emi lia na Kle men sa No wic kie go pt.: O zła -
ma niu ko ści i spo so bach le cze nia ich. (War sza wa
1833), oraz pod ręcz nik Jó ze fa Mia now skie go: O zła -
ma niach ko ści (Wil no 1837).

Nie da ją ca się ni czym uspra wie dli wić nie zna jo mość
pi śmien nic twa w ję zy ku wła snym zo sta ła Mia now skie -
mu wy tknię ta w do sad ny spo sób w „Pa mięt ni ku To wa -
rzy stwa Le kar skie go War szaw skie go”. Dwu to mo we
dzie ło uka zu je się w 1837 ro ku. Część pierw sza to mu
pierw sze go trak tu je o zła ma niach, w to mie dru gim Mia -
now ski opi su je le cze nie zła mań ko ści koń czyn.

Ude rza na to miast wni kli wość No wic kie go w roz -
pa try wa niu przy czyn i me cha ni zmów zła mań ko ści.
W spo sób zu peł nie no wo cze sny przed sta wia on też
kla sy fi ka cję uszko dzeń kość ca. Dzie ło No wic kie go
da je do sko na ły i peł ny prze gląd ró żnych me tod od
cza sów naj daw niej szych do 1833 ro ku.
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Pierw sze pol skie cza so pi smo le kar skie uka za ło się
w 1750 ro ku pod ty tu łem „Pri mi tiae Phy sio -Me di cae ab
iis qui in Po lo nia et extra eam me di ci nam fa ciunt, col -
lec tae”, wy da wa ne w ję zy ku ła ciń skim, przez 3 la ta.

Przez pra wie 50 lat nie uka zy wa ło się w Pol sce
żad ne le kar skie cza so pi smo.

Wiek XIX przy no si pierw sze cza so pi smo le kar -
skie w ję zy ku pol skim pod ty tu łem „Dzien nik Zdro -
wia dla Wszyst kich Sta nów”. Pi smo za czę ło wy cho -
dzić w ro ku 1801 w War sza wie, pod re dak cją Le o -
pol da La fon ta ine'a.

W la tach 1816-1818 ist nia ły dwie po zy cje, „Pa -
mięt nik Ma gne tycz ny Wi leń ski” i „Pa mięt ni ki To wa -
rzy stwa Le kar skie go Wi leń skie go”.

W War sza wie w ro ku 1828, wy cho dzą: „Pa mięt -
nik Le kar ski War szaw ski”, „Rocz nik obej mu ją cy zda -
nie spra wy z czyn no ści Kli ni ki Chi rur gicz nej i Po ło -
żni czej Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go”.

Po Po wsta niu Li sto pa do wym jed no cze śnie w War -
sza wie i Kra ko wie za czę ły uka zy wać się dwa cza so pi -
sma: „Rocz nik Wy dzia łu Le kar skie go w Uni wer sy te -
cie Ja giel loń skim” oraz „Pa mięt nik To wa rzy stwa Le -
kar skie go War szaw skie go”, a w 1847 r. wy cho dzi
trze cie – „Ty go dnik Le kar ski”, po świę co ny me dy cy -
nie, aku sze rii, chi rur gii, far ma cji i we te ry na rii. 

Upa dek pań stwa pol skie go i po dział kra ju mię dzy
trzech za bor ców sta nę ły na prze szko dzie roz wo jo wi
ro dzi me go cza so pi śmien nic twa le kar skie go.

TWÓR CY POL SKIEJ SZKO ŁY
OR TO PE DII

Roz wój pol skiej my śli or to pe dycz nej na stą pił pod
ko niec XIX i na po cząt ku XX wie ku. Kształ to wał się
zgod nie z prze mia na mi i od kry cia mi w na ukach me -
dycz nych.

Do prze ło mu do szło w la tach czter dzie stych XIX
wie ku, kie dy to Lu dwik Bier kow ski – kie row nik Ka -
te dry Chi rur gii w Kra ko wie, pierw szy na świe cie za -
sto so wał wa tę do opa trun ku, a bę dąc świet nym ana to -
mem, wy dał atlas ana to micz ny oraz ana to micz no -
-chi rur gicz ny wraz z opi sem ope ra cji chi rur gicz nych. 

Re da go wał on ta kże „Rocz ni ki Kli nicz ne” i jest
twór cą wie lu na rzę dzi chi rur gicz nych.

Pod ko niec dzia łal no ści pro fe sor skiej wy dał
skryp ty „Chi rur gia”, w któ rych sze ro ko uwzględ nia
chi rur gię or to pe dycz ną. W pu bli ka cjach tych zna la -
zły się roz dzia ły: „O zro śnię ciu pal ców”, „O zro śnię -
ciu sta wów”, „Na ro śle i prze isto cze nie ko ści”, „Cia -
ła chrząst ko wa te w sta wach”, „Tu mo ry tłusz czo we”.

W 1837 ro ku Bier kow ski za kła da w Kra ko wie
Szko łę Gim na stycz ną. Za kład prze zna czo ny był nie
tyl ko dla dzie ci zdro wych i ka le kich.

W ro ku 1846 wpro wa dzo ny zo stał eter do znie -
czu la nia pa cjen tów, któ ry Bier kow ski za czął sto so -
wać na stęp nym ro ku. 

W War sza wie, w tym sa mym okre sie, dzia ła dwóch
zna mie ni tych chi rur gów: Alek san der An to ni Le Brun
i Po li karp Girsz towt.

Pierw szy z nich zwią za ny ze Szpi ta lem Dzie ciąt -
ka Je zus w War sza wie, wie le uwa gi po świę cał chi rur -
gii or to pe dycz nej, szcze gól nie w swo ich pu bli ka -
cjach. Był uwa ża ny za zna ko mi te go le ka rza -ope ra to ra.

Po li karb Girsz towt, uczeń Pi ro go wa, był pro fe so -
rem chi rur gii w Aka de mii Me dy ko -Chi rur gicz nej 
i w Szko le Głów nej w War sza wie. Wie le cza su po -
świę cał chi rur gii do świad czal nej, pod któ rą po ło żył
pod wa li ny (le cze nie tęt nia ków, re ge ne ra cja ko ści).

Gdy wy bu chło Po wsta nie Stycz nio we zor ga ni zo -
wał tzw. chi rur gię wę drow ną. Ak cja po le ga ła na tym,
że chi rur dzy z więk szych ośrod ków, za opa trze ni 
w spe cjal ne ze sta wy ope ra cyj ne (tzw. tor by Girsz -
tow ta) wy je żdża li do od dzia łów po wstań czych, gdzie
na miej scu ope ro wa li ran nych.

Girsz towt był za ło ży cie lem cza so pism „Ga ze ta
Le kar ska” oraz „Bi blio te ka Umie jęt no ści Le kar skich”.
W pierw szym z nich opu bli ko wał wie le wła snych prac.

Trze cim ośrod kiem kształ to wa nia się my śli or to -
pe dycz nej w po ło wie XIX wie ku jest Po znań, gdzie
dzia ła Teo dor Teo fil Ma tec ki. Był on dru gim obok
Bier kow skie go pre kur so rem gim na sty ki lecz ni czej 
w Pol sce i za ło ży cie lem za kła du Gim na stycz no -Or to pe -
dycz ne go w Po zna niu. Ra zem z ćwi cze nia mi gim na -
stycz ny mi sto so wa no tam za bie gi fi zy ko te ra peu tycz ne
(ką pie le cie płe, zim ne, pa ro we, elek try za cję, ma sa że).

Wy dał pra cę po pu lar no -na uko wą pod ty tu łem 
„O naj now szych spo so bach le cze nia skrzy wień cia ła
ludz kie go i ze zo wa to ści”. Bro szu rę swo ją po świę cił
głów nie skrzy wie niom krę go słu pa i ich szko dli wo ści
dla funk cji ca łe go or ga ni zmu.

Za naj sku tecz niej szy spo sób le cze nia uwa żał gim -
na sty kę lecz ni czą i pod kre ślał ko niecz ność in dy wi -
du ali za cji w do bo rze ćwi czeń dla ka żde go cho re go.

Z koń cem XIX wie ku po ja wia się ko lej na wy bit -
na po stać or to pe dii pol skiej – To masz Drob nik z Po -
zna nia. Był zręcz nym ope ra to rem i peł nym po my -
słów le ka rzem. Wniósł wiel ki wkład do or to pe dii świa -
to wej, dzię ki swo im pra com na uko wym. Pro ble ma -
ty ka ich sku pia ła się wo kół wie lu za gad nień, wśród
któ rych na pierw sze miej sce wy su nę ło się le cze nie
stóp koń sko -szpo ta wych.

W 1890 ro ku Drob nik wy da je pra cę „O le cze niu
wro dzo nej sto py szpo ta wej u dzie ci”, w któ rej zwra -
ca szcze gól ną uwa gę na pa to fi zjo lo gię te go znie -
kształ ce nia.

Uwa gę swą sku pił (wbrew pa nu ją cym po glą dom)
przede wszyst kim na za bu rze niach rów no wa gi mię -
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śnio wej, czym wy prze dził swo ją epo kę o lat kil ka -
dzie siąt.

O prze szcze pia niu ścię gien po raz pierw szy usły -
sze li śmy od Drob ni ka w grud niu 1892 ro ku na po sie -
dze niu Wy dzia łu Le kar skie go Po znań skie go To wa -
rzy stwa Przy ja ciół Na uk. Ze bra nie swą te ma ty ką
obej mo wa ło prze szcze pia nie mię śnia dłu gie go pro -
stow ni ka pa lu cha na dłu gi pro stow nik pal ców. Na -
stęp ne do nie sie nie mia ło miej sce w ma ju 1893 r.,
na te mat po do kost no we go wsz cze pia nia mię śnia dłu -
gie go zgi na cza pal ców oraz prze szcze pu mię śnia
pisz cze lo we go tyl ne go do gu za pię to we go. Ten sam
chi rurg w 1894 ro ku ja ko pierw szy prze szcze pił ścię -
gno po do kost no wo. War to wspo mnieć, iż Drob nik
prze szcze piał mię śnie bę dą ce fi zjo lo gicz ny mi an ta go -
ni sta mi. Sto py zim ne, bla de i wą tłe sta wa ły się wów -
czas ró żo we i cie płe, a funk cja ich ule ga ła po lep sze -
niu. Do prak ty ki swo jej włą czył mię dzy in ny mi cho -
dze nie bo so oraz sto so wa nie opa ski ela stycz nej.
Drob nik nie ogra ni czał się do prze szcze pu mię śni
stóp, gdyż ja ko pierw szy prze szcze pił ścię gna u pa -
-cjen ta z po ra że niem ner wu pro mie nio we go. Zaj mo -
wał się nie tyl ko prze szcze pia niem ścię gien, lecz już
wcze śniej stał na cze le prze no sze nia uszy pu ło wa -
nych pła tów mię śnio wych. Sam wy znał w 1895 ro ku,
iż prze szcze pia się nie tyl ko ścię gna, ale i mię śnie. 
W 1902 ro ku O. Vul pius pod kre ślił, że Drob nik „ja ko
pierw szy do ko nał po do kost ne go prze szcze pu ścię -
gien i je mu na le ży się au tor stwo tej me to dy przed
Lo ny`em” oraz, że Drob ni ko wi „na le ży przy pi sać
wiel ką za słu gę zwró ce nia na no wo uwa gi na war tość
prze szcze pia nia ścię gien w po lio mie li tis”. Za słu gi
Drob ni ka, zna ne w Eu ro pie, do tar ły do wie lu kra jów
po za eu ro pej skich, m.in. USA. 

Ko lej nym te ma tem wni kli wie prze ba da nym przez
Drob ni ka by ło le cze nie krzy wi czych skrzy wień go le ni 

Me to da le cze nia te go scho rze nia po le ga ła na ła -
ma niu ko ści go le ni za po mo cą spe cjal nych apa ra tów,
a po wsta ją ce licz ne zmia żdże nia po wo do wa ły za ni ki
mię śnio we i dłu go trwa łe za bu rze nia czyn no ścio we.
Drob nik ja ko pierw szy w pol skim pi śmien nic twie pro -
po no wał roz wią za nie zgod ne z mo żli wo ścia mi no -
wo cze snej chi rur gii. Pro po no wał le cze nie ope ra cyj ne
po le ga ją ce na oste oto mii ko ści pisz cze lo wej z rów no -
cze snym wy dłu że niem ścię gna Achil le sa. 

Wie le uwa gi po świę cał on le cze niu gruź li cy kost -
no -sta wo wej. Scep tycz nie trak to wał dzia ła nie tu ber -
ku li ny, uwa ża jąc, iż „przez wy wo ła nie re ak cji w tkan -
ce gruź li czej zmia ny chro nicz nej zmie nia się ona
na ostrą”. Był też prze ciw ni kiem le cze nia tu ber ku li -
ną gruź li cy wę złów oraz gruź li cy krę go słu pa z po wo -
du uogól nie nia pro ce su cho ro bo we go. Z je go prac
wy ni ka, że ope ro wał on po sta cie ma ziów ko we
i przy na sa do we gruź li cy ko la na oraz wszyst kie te,

w któ rych pod czas le cze nia do cho dzi ło do ogra ni cze -
nia pro ce su cho ro bo we go. W przy pad kach mar twa -
ków do szczęt nie usu wał zmie nio ne cho ro bo wa tkan ki,
po dob nie rów nież ope ro wał zmia ny w oko li cy gło wy
ko ści udo wej, jak i pa new ki sta wu bio dro we go. 

Wie le pi sał o le cze niu wro dzo ne go zwich nię cia
sta wu bio dro we go. Pierw szych na sta wień do ko ny -
wał w 1890 ro ku. Pro pa go wał ruch, ma saż ope ro wa -
nych koń czyn. W okre sie po ope ra cyj nym an ga żo wał
ro dzi ców ope ro wa nych dzie ci, ucząc ich re ha bi li ta -
cji, za kła da nia szyn oraz apa ra tów. 

Bli skie współ cze sne mu jest rów nież zda nie Drob -
ni ka co do le cze nie ran po strza ło wych. Uwa żał, że
za ka żo ną ra nę na le ży upo dab niać do ra ny chi rur gicz -
nej przez wy cię cie jej brze gów i przy wró ce nie wa -
run ków ra ny ope ra cyj nej. Pro pa go wał za kła da nie sącz -
ków oraz unie ru cho mie nie. 

Dru gim le ka rzem po znań skim, współ cze snym
Drob ni ko wi, był Fran ci szek Neug bau er, któ ry ja ko
pierw szy opi sał me cha nizm krę go zmy ku. Je go przy -
czy ny upa try wał w upo śle dzo nym roz wo ju czę ści mię -
dzy sta wo wej łu ku krę go we go. Stwo rzył on ter min wro -
dzo ne go nie do ro zwo ju, dys pla zji łu ku. Usta lił, iż spon -
dy lo za do ty czy naj czę ściej krę gu L5, rza dziej L4. Opi sy -
wał też przy pad ki spon dy lo zy w krę gach szyj nych.

Jan Mi ku licz -Ra dec ki wy wo dzą cy się z Kra ko wa,
w dru giej po ło wie XIX wie ku, w swo jej dzia łal no ści
uwa gę sku pił na an ty sep ty ce. Wy pró bo wał jo do form
ja ko śro dek lecz ni czy ran. Opi sał rów nież wie le me -
tod ope ra cyj nych, mi. n. oste opla stycz nej re sek cji sto py. 

Ko lej nym zna nym or to pe dą kra kow skim był Lu -
dwig Ry dy gier. Wy ni kiem je go pra cy by ło sto so wa -
nie uszy pu ło wa nych pła tów okost nej prze su nię tych
po nad szcze li nę zła ma nia, do po bu dze nia zro stu ko -
ści. Stwa rzał wa run ki umo żli wia ją ce zrost kost ny po -
przez wy ci na nie bli zny łącz not kan ko wej i od świe ża -
nie brze gów ko ści. Pro pa go wał ener gicz ne po stę po wa -
nie lecz ni cze u pa cjen tów z gruź li cą sta wów. Był też
jed nym z pierw szych chi rur gów, któ rzy za in te re so wa -
li się tu ber ku li ną. Po nad to po świę cił wie le uwa gi le -
cze niu wro dzo ne go zwich nię cia sta wu bio dro we go. 

Na stęp cą Ry dy gie ra w kra kow skiej szko le był Al -
fred Oba liń ski, wy bit ny chi rurg, au tor wie lu me tod
ope ra cyj nych w or to pe dii, mi. n. re sek cji po dłu żnej
sto py, le cze nia ope ra cyj ne go sto py pła skiej. Ja ko pierw -
szy w Pol sce do ce nił zna cze nie pra cow ni Roe ntge -
na w dia gno sty ce chi rur gicz nej. 

Zna ną po sta cią w or to pe dii był Hi la ry Schramm,
or dy na tor od dzia łu dzie cię ce go w Szpi ta lu św. Zo fii.
Je go ucznia mi by li min. An to ni Ga bry szew ski, Adam
Gru ca, Jó zef Alek sie wicz, Alek san der Ja nik. 

Ko lej nym ce nio nym or to pe dą był Mak sy mi lian Rut -
kow ski – Pry ma riusz od dzia łu chi rur gicz ne go Szpi ta -
la św. Ła za rza. Ja ko pierw szy w Pol sce na więk szą
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ska lę na sta wiał zła ma nia ope ra cyj nie, wy ko ny wał
wie le za bie gów pla sty ki sta wów, wy ko ny wał rów nież
prze szcze py kost ne. Po nad to wy ko ny wał usztyw nie -
nia po za sta wo we przy po ra że niach wiot kich, za po -
mo cą że bra. 

Wśród zna nych chi rur gów, któ rzy przy czy ni li do
roz wo ju or to pe dii na le ży wy mie nić Ju lia na Ko siń skie -
go, Igna ce go Zie le wi cza, Fran cisz ka Cha ła pow skie go,
Le ona Miecz kow skie go, Jó ze fa Po mor skie go, Ka zi mie -
rza Na szkow skie go, Wła dy sła wa Or łow skie go, Zyg -
mun ta Ra dliń skie go oraz Ta de usza Ostrow skie go.

W XIX wie ku za czę to pro wa dzić agi ta cję na te -
mat zna cze nia i roz wo ju or to pe dii dla chi rur gii. Agi -
ta cję tę pro wa dził m.in. Ro man Ja siń ski. Pod ło żył on
pod wa li ny pod współ cze sną chi rur gię dzie cię cą 
i or to pe dię. Ba da nia pro wa dził w kie run ku współ wy -
stę po wa nia wad wzro stu w bocz nych skrzy wie niach
krę go słu pa. Wie le uwa gi sku pił rów nież na no wej me -
to dzie opa try wa nia ran wg Li ster`a. Ko lej nym pro pa -
ga to rem roz wo ju or to pe dii był Wa cław Ła piń ski. Ja -
ko asy stent I Kli ni ki Chi rur gicz nej Szpi ta la im. Dzie -
ciąt ka Je zus w War sza wie zaj mo wał się gruź li cą
kost no -sta wo wą. W Po zna niu du że za słu gi dla wy od -
ręb nie nia or to pe dii po ło żył An to ni To masz Ju rasz. 

Oj cem pol skich or to pe dów zo stał na zwa ny Ire ne -
usz Wie rze jew ski. Po zo sta wił po so bie wie le prac
ogło szo nych dru kiem. Stwo rzył rów nież wie le apa ra -
tów or to pe dycz nych. Swo ją uwa gę sku piał na wa dach
wro dzo nych, skrzy wie niach krę go słu pa oraz pa to ge -
ne zie wro dzo ne go zwich nię cia sta wu bio dro we go. 

HI STO RIA POL SKIE GO 
TO WAR ZY STWA 

OR TO PE DYCZ NE GO 
I TRAU MA TO LO GICZ NE GO

Po wsta nie Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne -
go oraz or to pe dii pol skiej przy pa da na okres mię dzy -
wo jen ny. Myśl o je go utwo rze niu zro dzi ła się w dwóch
ośrod kach: po znań skim i war szaw skim. W kwiet niu
1928 ro ku w Kra ko wie do szło do in au gu ra cyj ne go
ze bra nia i po wo ła nia Za rzą du Tym cza so we go, któ re -
go za da niem by ło przy go to wa nie i prze pro wa dze -
nie I Zjaz du Na uko we go oraz opra co wa nie sta tu tu
i le ga li za cję praw ną To wa rzy stwa. Kie ro wa ny przez
Ire ne usza Wie rze jew skie go Tym cza so wy Za rząd roz -
po czął re ali za cję po wie rzo nych mu za dań tak ener -
gicz nie, że mi mo, iż zdo łał w pół ro ku zor ga ni zo wać 
I Zjazd, to rów nież po prze dził je go roz po czę cie wy -
da niem pierw sze go nu me ru cza so pi sma na uko we go
„Chi rur gia Na rzą dów Ru chu i Or to pe dia Pol ska”.
Pierw szy Zjazd Na uko wy PTO od był się w dniu 17
li sto pa da 1928 ro ku w Po zna niu. W tym cza sie by ło

to je dy ne miej sce na ty re to rium Pol ski, gdzie znaj do -
wa ła się Kli ni ka Or to pe dii. Wśród uczest ni ków więk -
szość sta no wi li or ga ni za to rzy – człon ko wie – za ło ży -
cie le: J. Alek sie wicz, H. Cet kow ski, W. De ga, M. Gro -
bel ski, A. Gru ca, A. Ja nik, K. Ka czyń ski, K. Kes -
sel, M. Lat kow ski, A. Le śniow ski, H. Le vit to ux, W.
Ła piń ski, Z. Ob ręb ski, K. Opac ki, J. Pe ter, F. Ra sze -
ja, B. Sza rec ki, M. Tra wiń ski, T. Wi śniew ski, I. Wie -
rze jew ski, J. Wolsz czan, A. Za lew ski, J. Za rem ba, R.
Zie liń ski. 

Cel dzia łal no ści To wa rzy stwa i cha rak ter pra cy
zo sta ły przed sta wio ne w de kla ra cji wstęp nej za miesz -
czo nej w pierw szym nu me rze je go cza so pi sma. Po -
wsta nie or ga ni za cji mia ło na ce lu sku pie nie wszyst -
kich or to pe dów, jak rów nież mia ło wpły wać mo ty -
wu ją co na dzia łal ność na uko wą. Oprócz or to pe dów
i chi rur gów in te re su ją cych się ukła dem ru chu w swo -
ich krę gach sku pia ło rów nież fi zjo lo gów oraz pa to lo -
gów ukła du ru chu. W tym okre sie je go głów nym ce -
lem by ło oto cze nie wła ści wą opie ką lu dzi nie peł no -
spraw nych, ka le kich za rów no na sku tek wy pad ków,
jak i z po wo du cho rób pod sta wo wych. 

W okre sie mię dzy wo jen nym spe cja li za cja z or to pe -
dii cie szy ła się du żym za in te re so wa niem ze stro ny
mło dych le ka rzy. Głów ny mi cen tra mi or to pe dycz ny -
mi by ły: Po znań, Lwów, War sza wa i Kra ków. Nie -
wąt pli wie naj ko rzyst niej sza sy tu acja mia ła miej sce
we Lwo wie. Wła śnie tam kie row nik Kli ni ki Chi rur -
gicz nej pro fe sor H. Schramm wy ka zy wał du że za in -
te re so wa nie tą no wą spe cjal no ścią. Pod je go kie row -
nic twem dr A. Gru ca uzy skał ha bi li ta cję i za jął się
kształ ce niem mło dych adep tów. Nie do szło jed nak
do po wsta nia kli ni ki or to pe dycz nej we Lwo wie. 

W War sza wie w tym cza sie dzia łał In sty tut Chi -
rur gii Ura zo wej, kie ro wa ny przez prof. T. So ko łow -
skie go. Szko le nie w nim od by wa ło się głów nie w za -
kre sie chi rur gii ura zo wej. Kształ ce nie z za kre su or to -
pe dii od by wa ło się głów nie w Kli ni ce Chi rur gicz nej
kie ro wa nej przez prof. A. Woj cie chow skie go. 

W Kra ko wie rów nież nie ist nia ła kli ni ka or to pe dycz -
na. W 1936 r. po wstał od dział or to pe dycz ny w Szpi ta lu
przy ul. Prąd nic kiej kie ro wa ny przez doc. J. Za rem bę.
Tam od by wa ło się kształ ce nie mło dych le ka rzy.

Z bie giem lat po wsta wa ły ko lej ne ośrod ki or to pe -
dycz ne. I tak W. De ga zor ga ni zo wał po wsta nie pla -
ców ki w Byd gosz czy, A. Cet kow ski w Gdy ni, M. Gro -
bel ski i J. Wolsz czan w Po zna niu, Star kie wicz 
w Bu sku -Gór ce. W War sza wie po wsta je Za kład Pro tez
kie ro wa ny przez dr L. Ka li na. Po wsta ją rów nież no -
we od dzia ły na te re nie mia sta i oko lic pod kie row nic -
twem Wi śniew skie go, Kes se la, Opac kie go, Ku gle ra,
Le vit to ux. W Za ko pa nem po wsta ło sa na to rium le -
cze nia gruź li cy kost no -sta wo wej. Na Ślą sku wy bu -
do wa no ura zo wy ośro dek w Pie ka rach Ślą skich.

14

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

114 Gazdzik historia:Gazdzik historia.qxd  2013-06-07  17:32  Strona 5



W 1930 ro ku, w wie ku 43 lat zmarł pro fe sor Ire -
ne usz Wie rze jew ski. Po tym cza sie prze nie sio no sie -
dzi bę To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go z Po zna nia
do War sza wy, gdzie pra co wał ów cze sny wi ce pre zes
Wa cław Ła piń ski. Kie ro wał on To wa rzy stwem przez
ko lej ne dwa la ta do II Zjaz du To wa rzy stwa. Pod czas
Zjaz du prze wod nic two To wa rzy stwa oraz ro lę ko or -
dy na to ra je go cza so pi sma po wie rzo no do cen to wi
Adol fo wi Woj cie chow skie mu i do cen to wi F. Ra szei
(we dług ostat niej wo li Wie rze jew skie go). 

Dru gi zjazd PTO od był się w Wil nie 27 wrze śnia
1929 ro ku ja ko 14 sek cja XIII Zjaz du Le ka rzy i Przy rod -
ni ków Pol skich. Te ma tem wio dą cym by ło „Wro dzo ne
zwich nię cie bio dra”. Wy gło szo no 7 re fe ra tów.

Trze ci Zjazd PTO od był się w 1931 ro ku w War -
sza wie i był po świę co ny zła ma niom szyj ki ko ści
udo wej. W tym cza sie był to te mat prze wod ni w świa -
to wej or to pe dii. Pod czas wy bo rów, na pre ze sa To wa -
rzy stwa wy zna czo no pro fe so ra Adol fa Woj cie chow -
skie go z War sza wy. 

Czwar ty Za jazd miał miej sce w 1933 r. we Lwo -
wie. Te ma ta mi prze wod ni mi by ły: „Opie ka nad ka le -
ka mi w Pol sce” oraz „Ope ra cje wy twór cze sta wów
sztyw nych”. W tym cza sie zmie nio no na zwę To wa -
rzy stwa, któ ra od tąd brzmia ła Pol skie To wa rzy stwo
Or to pe dycz ne i Trau ma to lo gicz ne (PTO iTr).

Ob ra dy V Zjaz du PTO iTr od by ły się w War sza -
wie w 1936 ro ku, pod te ma tem prze wod nim „Le cze -
nie nie swo istych i gruź li czych spraw za pal nych krę -
go słu pa” oraz „Stan pro te zo wa nia w Pol sce”. 

Pierw sze dzie się cio le cie To wa rzy stwa uczczo no
pod czas VI Zjaz du w 1938 r., kie dy to te ma ta mi prze -
wod ni mi by ły: „Cho ro ba He ine go -Me di na i le cze nie
jej na stępstw” oraz „Zła ma nia śród sta wo we”. Przez
okres dzie się ciu lat licz ba człon ków wy no si ła 87
osób. W tym cza sie po wsta ły od dzia ły re gio nal ne 
w War sza wie i Po zna niu. Pre ze sem To wa rzy stwa zo -
stał A. Gru ca. 

Wy buch dru giej woj ny świa to wej sta nął na prze -
szko dzie dal sze mu roz wo jo wi or to pe dii pol skiej oraz
dzia łal no ści PTO iTr. 

OR TO PE DIA POL SKA W OKRE SIE
II WOJ NY ŚWIA TO WEJ

Agre sja hi tle row skich Nie miec na Pol skę i wy -
buch II woj ny świa to wej spo wo do wa ły za mar cie dzia -
łal no ści PTO iTr, po nie waż oku pant nie to le ro wał
żad nych prze ja wów dzia łal no ści na uko wej. Dzia ła -
nia wo jen ne unie mo żli wi ły też wy da nie ostat nich
w 1939 ro ku ze szy tów „Chi rur gii Na rzą dów Ru chu”.

Człon ko wie To wa rzy stwa zo sta li roz pro sze ni nie
tyl ko po ca łej Pol sce, lecz na wet po ca łym świe cie.

Pra co wa li w ró żnych wa run kach: w szpi ta lach, w woj -
sku, w obo zach kon cen tra cyj nych i je niec kich.

Nie zna ne są lo sy wszyst kich or to pe dów pol skich
w okre sie II woj ny świa to wej. War to jed nak opo wie -
dzieć o tych, o któ rych uda ło się ze brać nie co in for -
ma cji.

Dr Jó zef Alek sie wicz spę dza okres oku pa cji 
w Iwo ni czu. W pro wa dzo nym przez nie go sa na to -
rium ukry wa się i pra cu je pod zmie nio ny mi na zwi -
ska mi wie lu pol skich chi rur gów.

Dr Zyg munt Am bros prze by wa i pra cu je w War -
sza wie.

Dr Ta de usz Bloch w la tach 1939-1942 pra cu je 
w II Kli ni ce Chi rur gicz nej w War sza wie pod kie run -
kiem prof. Mos sa kow skie go. Jed no cze śnie peł ni
funk cję le ka rza sa ni tar ne go Wy dzia łu Zdro wia mia -
sta War sza wy.

W okre sie po wsta nia war szaw skie go jest chi rur -
giem słyn ne go ba ta lio nu „Basz ta”. Po upad ku po -
wsta nia zo sta je wy wie zio ny do obo zu je niec kie go.

Dr Mi chał Bo che nek w cza sie woj ny pra cu je ja ko
le karz Ubez pie czal ni Spo łecz nej w Kra ko wie; jed no -
cze śnie jest czyn nym żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej.

Dr Hen ryk Cet kow ski we wrze śniu 1939 r. jest
ko men dan tem Szpi ta la Wo jen ne go. W 1940 r. zo sta -
je aresz to wa ny przez ge sta po. Po zwol nie niu otrzy -
mu je na kaz na tych mia sto we go opusz cze nia gra nic Rze -
szy Nie miec kiej. Przy je żdża do War sza wy, gdzie pra cu -
je w Ubez pie czal ni Spo łecz nej ja ko le karz re jo no wy,
a póź niej ja ko in spek tor lecz nic twa chi rur gicz ne go.

Po tra gicz nym zgo nie prof. F. Ra szei w r. 1942
pre zy dium PCK po wie rza Cet kow skie mu kie row nic -
two od dzia łu or to pe dycz ne go Szpi ta la PCK w War -
sza wie przy ul. Smol nej. Pod czas po wsta nia war -
szaw skie go w r. 1944 jest ko men dan tem te go szpi ta -
la, a po je go zli kwi do wa niu pra cu je ja ko or to pe da 
w szpi ta lu w Mi la nów ku, póź niej zaś w jed nym ze
szpi ta li PCK w Kra ko wie.

Doc. Wik tor De ga pra cu je na sta no wi sku or dy na -
to ra od dzia łu chi rur gicz ne go w Szpi ta lu Ka ro la i Ma -
rii w War sza wie.

Dr Ma rian Gar lic ki prze by wa we Lwo wie, gdzie
współ pra cu je z prof. Ada mem Gru cą.

Dr Mi chał Gro bel ski w kam pa nii wrze śnio wej kie -
ru je Szpi ta lem Po lo wym nr 703, na stęp nie po klę sce
wra ca do War sza wy do Szpi ta la Ujaz dow skie go,
gdzie peł ni funk cję or dy na to ra i pro wa dzi po rad nię
spe cja li stycz ną dla in wa li dów wo jen nych. Po upad ku
po wsta nia zo sta je wy wie zio ny do obo zu je niec kie go
w Zit tau w Sak so nii.

Doc. Adam Gru ca w mo men cie wy bu chu woj ny
peł ni funk cję głów ne go chi rur ga Szpi ta la Wo jen ne go
nr 601. W cza sie oku pa cji pra cu je w Szpi ta lu Dzie -
cię cym we Lwo wie, na stęp nie ukry wa się pod zmie -
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nio nym na zwi skiem w Lanc ko ro nie i w Sze pra wie
pod Kra ko wem.

Dr Aloj zy Ja gal ski z mo men tem wy bu chu woj ny
zo sta je od ko men de ro wa ny do Szpi ta la Wo jen ne go
DOK VIII. Po ka pi tu la cji po dej mu je pra cę w Szpi ta -
lu Św. Du cha w War sza wie, a na stęp nie obej mu je
sta no wi sko dy rek to ra szpi ta la we Włosz czo wej na zie -
mi kie lec kiej. Jed no cze śnie z dźwi ga niem szpi ta la
z ru in na wią zu je ści słą współ pra cę z par ty zan ta mi, któ -
rym udzie la wszech stron nej po mo cy le kar skiej.

Dr Fran ci szek Jak sze wicz jest or dy na to rem Szpi -
ta la Chi rur gicz ne go w Łuc ku.

Dr Adam Ja ku bow ski zo sta je zmo bi li zo wa ny na
sta no wi sko or dy na to ra od dzia łu chi rur gicz ne go Szpi -
ta la Okrę go we go w Kra ko wie. In ter no wa ny w Ru -
mu nii, prze do sta je się do Je ro zo li my, gdzie peł ni
funk cję le ka rza uchodź ców pol skich. Po wo ła ny do Sa -
mo dziel nej Bry ga dy Kar pac kiej, zo sta je ko men dan tem
i star szym or dy na to rem od dzia łu chi rur gicz ne go
szpi ta la w Sa ra fand (Pa le sty na). Dal sze miej sca je go
pra cy to Szpi tal Pol ski w Alek san drii (or dy na tu ra od -
dzia łu chi rur gicz ne go), Kfar Bi lu (Pa le sty na), Kha -
ne kin i Kir buk (Irak) oraz Al Kan ta ra (Egipt). Od po -
cząt ku 1944 r. peł ni w II Kor pu sie Pol skim we Wło -
szech funk cję star sze go or dy na to ra od dzia łu chi rur -
gicz ne go pol skie go szpi ta la ewa ku acyj ne go. Prze by -
wa ca łą kam pa nię Kor pu su, zdo by wa jąc od zna cze nia
za wal ki pod Mon te Cas si no i pod Bo lo nią.

Dr Al fred Ja nik gi nie w Ka ty niu. Dr Ka zi mierz
Kes sel, zmo bi li zo wa ny w r. 1939, zo sta je mia no wa -
ny na czel nym chi rur giem Szpi ta la Okrę go we go. 
W cza sie ob lę że nia War sza wy or ga ni zu je po moc le -
kar ską dla ran nych żoł nie rzy oraz lud no ści cy wil nej
mia sta. Za obro nę War sza wy zo sta je od zna czo ny krzy -
żem Vir tu ti Mi li ta ri V kla sy (roz kazz dnia 29. IX.
1939 r.). Po za ję ciu War sza wy przez Niem ców pra cu -
je na dal w Szpi ta lu Okrę go wym, a na stęp nie w Szpi -
ta lu Ujaz dow skim. W cza sie po wsta nia war szaw skie -
go pra cu je w Szpi ta lu przy ul. Wil czej 57 i w Szpi ta -
lu PCK przy ul. Mo ko tow skiej 13. Od zna czo ny dwu -
krot nie Krzy żem Wa lecz nych, awan su je na sto pień
ma jo ra. Po upad ku po wsta nia po dej mu je dzia łal ność
w Szpi ta lu w So cha cze wie na sta no wi sku or dy na to ra
od dzia łu chi rur gicz ne go i kon sul tan ta or to pe dy.

Dr Jó zef Ko zma po cząt ko wo pra cu je w Szpi ta lu
Ujaz dow skim, na stęp nie obej mu je sta no wi sko le ka -
rza na czel ne go w Sa na to rium „Gór ka” w Bu sku,
p czym kie ru je od dzia łem chi rur gicz nym w Szpi ta lu
Po wia to wym w Stop ni cy.

Dr Mie czy sław Ko siń ski pra cu je w Szpi ta lu
Sióstr Sza ry tek w Kra ko wie.

Dr Jó zef Ko wal ski pra cu je we Lwo wie.
Dr Hen ryk Le vit to ux gi nie w Ka ty niu.

Doc. Wa cław Ła piń ski pra cu je w Szpi ta lu Ka ro la
i Ma rii.

Dr Jó zef Ma łek po wo ła ny zo sta je do Szpi ta la Po -
lo we go w Mo dli nie, gdzie peł ni swą po win ność aż
do grud nia 1939 r., kie dy to do sta je się do nie wo li.
Zwol nio ny z obo zu jeń ców wo jen nych, osie dla się
w Ni sku, gdzie, opie ra jąc się na pla ców ce PCK, 
or ga ni zu je 40-łó żko wy szpi tal. W szpi ta lu tym, nie mal
pod okiem ge sta po, znaj du ją po moc i schro nie nie
pol scy par ty zan ci. W 1944 r. prze no si szpi tal do pa -
ła cu Farn ke go, w któ rym or ga ni zu je szpi tal 150-łó ż -
ko wy. W okre sie dzia łań wo jen nych w szpi ta lu prze -
by wa po nad 200 ran nych i cho rych.

Dr Da ma zy Mi kie wicz w mo men cie wy bu chu
woj ny jest chi rur giem Szpi ta la Po lo we go nr 505 
i wraz z ran ny mi do sta je się do nie wo li nie miec kiej.
Zwol nio ny na pod sta wie kon wen cji ge new skiej, po -
dej mu je pra cę w Kra ko wie na od dzia le chi rur gicz -
nym Szpi ta la Św. Ła za rza, w PCK oraz w biu rze opie -
ki spo łecz nej dla uchodź ców i prze sie dlo nych.

Dr Ka zi mierz Opac ki wal czy w Woj sku Pol skim
na Za cho dzie.

Dr Ja nusz Pe ter spę dza oku pa cję w To ma szo wie
Lu bel skim.

Prof. Fran ci szek Ra sze ja z chwi lą wy bu chu woj -
ny zo sta je zmo bi li zo wa ny. W War sza wie otrzy mu je
kie row nic two od dzia łu or to pe dycz ne go w Szpi ta lu
PCK. Dnia 22 lip ca 1942 r. gi nie od kul na jeźdź cy przy
ło żu cho re go pod czas udzie la nia po ra dy le kar skiej.

Dr Jan Skór ko w mo men cie wy bu chu woj ny zaj mu -
je sta no wi sko or dy na to ra Szpi ta la Gar ni zo no we go
w Ra do miu. Wraz z woj skiem prze bi ja się do Ru mu nii,
a na stęp nie do Fran cji, gdzie prze cho dzi ca łą kam pa nię.
Po upad ku Fran cji pra cu je w Kli ni ce Or to pe dycz nej
prof. Ta ver nie ra w Lyonie, bio rąc jed no cze śnie udział
w ru chu opo ru. W 1944 r. zo sta je aresz to wa ny przez ge -
sta po i osa dzo ny w wię zie niu Na th we iler (Al za cja),
a na stęp nie w obo zie kon cen tra cyj nym w Da chau.

Prof. Ta de usz So ko łow ski wal czy w Woj sku Pol -
skim na Za cho dzie.

Dr Wła dy sław So wiń ski we wrze śniu 1939 r. jest
chi rur giem Sa mo dziel ne go Ze spo łu Ope ra cyj ne go
Ar mii Po łu dnie. Po upad ku kam pa nii wrze śnio wej
prze do sta je się na Wę gry, gdzie zo sta je in ter no wa ny
w obo zie je niec kim. Kie dy w Gy or po wsta je Szpi tal
Pol ski, dro wi So wiń skie mu zo sta je po wie rzo na or ga -
ni za cja i kie row nic two od dzia łu chi rur gicz no -ura zo -
we go. Pla ców ką tą do wo dzi do koń ca w 1945 r.

Dr Ga briel Wejs flog pra cu je we Lwo wie.
Prof. Adolf Woj cie chow ski osia da na sta łe w Lip -

sku po Po wsta niu War szaw skim.
Dr Jó zef Wolsz czan pra cu je w Otwoc ku w Szpi -

ta lu Gruź li cy Kost no -Sta wo wej.
Dr Ju liusz Za rem ba prze by wa w Kra ko wie.
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Dr Wła dy sła wa Zder kie wi cza kam pa nia wrze śnio -
wa rzu ca na Wę gry, gdzie prze by wa do koń ca woj ny.

OR TO PE DIA POL SKA 
W OKRE SIE PO WO JEN NYM

Na sku tek dzia łań wo jen nych na stą pi ła prze rwa 
w kształ ce niu no wych kadr me dycz nych, jak rów nież
ob ni ży ły się kwa li fi ka cje przez brak mo żli wo ści do -
kształ ca nia. Pa nu ją ca sy tu acja wy ma ga ła pil nie szko -
le nia za rów no stu den tów, jak i le ka rzy. Dzia ła nia wo -
jen ne przy nio sły wzrost licz by in wa li dów oraz nie le -
czo nych wad wro dzo nych. Wo bec zmniej szo nej licz -
by or to pe dów, de wa sta cji szpi ta li, ów cze sny pre zes
To wa rzy stwa – prof. A. Gru ca zwo łu je w War sza wie
w dniach 14-15 stycz nia 1946 r. Kon fe ren cję Człon -
ków PTO iTr z udzia łem ów cze sne go mi ni stra zdro -
wia – dr Fran cisz ka Li twi na, dzie ka na Wy dzia łu Le -
kar skie go Uni wer sy te tu War szaw skie go prof. Ta de -
usza But kie wi cza oraz sze fa sa ni tar ne go WP gen.
prof. Bo le sła wa Sza rec kie go. Te ma ty ka Kon fe ren cji
pod po rząd ko wa na zo sta ła za po trze bo wa niu spo łecz -
ne mu. Głów ne re fe ra ty za ty tu ło wa no: „Or ga ni za cja
lecz nic twa spraw ura zo wych” – A. Gru ca, Z. Am bros,
„Or ga ni za cja opie ki nad ka le ka mi” – J. Za rem ba. Po -
ru szo no rów nież spra wę wzno wie nia wy da wa nia
cza so pism To wa rzy stwa, wy da nia pol skie go pod ręcz -
ni ka or to pe dii oraz zor ga ni zo wa nia bi blio te ki To wa -
rzy stwa.

Mi ni ster stwo Oświa ty wzna wia dzia łal ność Ka te -
dry Or to pe dii w War sza wie, jest ona dru gą dzia ła ją -
cą w Pol sce, obok Ka te dry w Po zna niu. Wcze śniej
pró bę uru cho mie nia ka te dry or to pe dii pod ję to we
Wro cła wiu, de cy zją Wy dzia łu Le kar skie go Uni wer -
sy te tu Wro cław skie go z dnia 24 sierp nia 1945 r. Kie -
row nic two Kli ni ki po wie rzo no dr med. Jó ze fo wi
Wolsz cza no wi, wy cho wan ko wi Kli ni ki Po znań skiej.
Po je go śmier ci w 1946 r. Kli ni ka wró ci ła do sta tu su
od dzia łu or to pe dycz ne go, któ re go kie row nic two po -
wie rzo no dr med. Jó ze fo wi Ko wal skie mu, wy cho -
wan ko wi Kli ni ki Lwow skiej. Do wzno wie nia wy kła -
dów do cho dzi do pie ro 1. X. 1955 r. W 1961 r. po
otrzy ma niu przez dr Ko wal skie go stop nia dok to ra
ha bi li to wa ne go, Rek tor Wro cław skiej Aka de mii Me -
dycz nej zle ca mu peł nie nie obo wiąz ków Kie row ni ka
Kli ni ki.

Wcze śniej jesz cze, w War sza wie po wsta je Cen -
tral ny In sty tut Ura zo wy przy Szpi ta lu Dzie ciąt ka Je -
zus (w 1948 r. Kli ni ka Or to pe dycz na).

W Gdy ni w lip cu 1946 r. miał miej sce VII Zjazd
Na uko wy PTO iTr – pierw szy po wo jen ny. W „Sło wie
wstęp nym” pre zes To wa rzy stwa – prof. A. Gru ca po -
wie dział min. „To wa rzy stwo na sze za czy na bo daj

go rzej niż od po cząt ku, bo za czy na od gru zów”. Re -
fe ra ty pro gra mo we do ty czy ły: le cze nia uszko dzeń
wo jen nych oraz le cze nia gruź li cy sta wu bio dro we go
je go re sek cją, z rów no cze sną oste oto mią dy na micz ną. 

Na VII Wal nym Ze bra niu po da no do wia do mo ści
od po wiedź Uni wer sy te tu War szaw skie go na me mo -
riał do ma ga ją cy się two rze nia ka tedr or to pe dii. Od -
po wiedź by ła nie przy chyl na, a ma te riał ura zo wy miał
być re ali zo wa ny w ra mach chi rur gii ogól nej. 

Bez po śred nio po Zjeź dzie do PTO iTr wstą pi ło 28
no wych człon ków.

W 1948 r. dzię ki po mo cy Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych wzno wio no wy da wa nie „Chi rur gii Na -
rzą dów Ru chu”.

W 1947 r. od by wa ją się w Ło dzi pierw sze „Dni
Or to pe dycz ne” w no wo otwar tym przez dr Kom zę
szpi ta lu or to pe dycz nym.

W kwiet niu 1948 ro ku od był się w Kra ko -
wie VIII Zjazd PTO iTr. Po ru szo no na nim za gad nie -
nia zwią za ne z le cze niem sto py szpo ta wej wro dzo nej
oraz le cze niem zła mań ze spo le niem śród sz pi ko wym.

Dru gie z ko lei „Dni Or to pe dycz ne” od by ły się 
w Pie ka rach w Ślą skim In sty tu cie Chi rur gii Ura zo wej,
pro wa dzo nym przez dr Wła dy sła wa So wiń skie go.

IX Zjazd PTO iTr od był się we wrze śniu 1950 r. 
w War sza wie. Przy brał on cha rak ter kon gre su mię -
dzy na ro do we go, dzię ki obec no ści licz nych or to pe dów
z kra jów by łe go blo ku ko mu ni stycz ne go. Po raz pierw -
szy w hi sto rii zjaz dów To wa rzy stwa te ma ty głów ne
zo sta ły opra co wa ne ze spo ło wo. I tak „Le cze nie gruź -
li cy kost no -sta wo wej” opra co wał ze spół War szaw -
skiej Kli ni ki Or to pe dycz nej, a „Za gad nie nia le kar -
skie go uspraw nia nia na rzą dów ru chu” przy go to wa ła
Kli ni ka Po znań ska.

Zjazd ten dał oka zję do wy gło sze nia Po stu la tów
To wa rzy stwa na zbli ża ją cy się Kon gres Na uki Pol -
skiej. Po stu la ty przed sta wił na wal nym ze bra niu prof.
A. Gru ca. Do ty czy ły one mię dzy in ny mi kształ ce nia
kadr or to pe dycz nych, stwo rze nia in sty tu tów or to pe -
dycz nych, zor ga ni zo wa nia wo je wódz kich ośrod ków
po świę co nych tej spe cjal no ści.

W tym sa mym ro ku Mi ni ster stwo Zdro wia przyj -
mu je za sa dę jed no li tej dok try ny or to pe dycz nej w za -
kła dach or to pe dycz nych w kra ju i po wie rza pro fe so ro -
wi A. Gru cy funk cję „Kra jo we go Spe cja li sty dla Or to -
pe dii i Trau ma to lo gii”, a pro fe so ro wi De dze – funk cję
„Kra jo we go Spe cja li sty dla Spraw Re ha bi li ta cji”.

Wkrót ce też po wo ła no in sty tu cję spe cja li stów
wo je wódz kich, ce lem re ali za cji jed no li tej dok try ny
lecz nic twa or to pe dycz ne go. Spe cja li sta mi wo je wódz -
ki mi zo sta li – Zyg munt Am bros, Ta de usz Biel ski, Ma -
rian Gar lic ki, Jó zef Ko wal ski, Ste fan Łu ka sik, Zbi -
gniew Skot nic ki, Je rzy Szulc i Ju liusz Za rem ba.
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W la tach 1950-1951 w sto li cy i na Ślą sku po wsta -
je sze reg no wych pla có wek ura zo wych. W In sty tu cie
Do sko na le nia i Spe cja li za cji Kadr Le kar skich 
w War sza wie zo sta ją po wo ła ne dwie ka te dry i kli ni -
ki or to pe dycz no -ura zo we, któ rym po wie rzo no kształ -
ce nie po dy plo mo we chi rur gów te re no wych. Na po lu
tym wiel kie za słu gi po ło żył prof. S. Łu ka sik, za rów no
ja ko kie row nik jed ne go z za kła dów, jak i dy rek tor In sty -
tu tu Do sko na le nia i Spe cja li za cji Kadr Le kar skich.

W r. 1951 od by wa ją się w Ło dzi, w Woj sko wym
Ośrod ku Ura zo wym, ko lej ne „Dni Or to pe dycz ne”.

X Zjazd To wa rzy stwa zwo ła ny zo stał w li sto pa -
dzie 1952 r. w Po zna niu. Te ma ty pro gra mo we zo -sta -
ły przy go to wa ne zbio ro wo przez Kli ni ki Or to pe -
dycz ne – War szaw ską i Po znań ska. Te mat pierw szy
sta no wi ło „Le cze nie za cho waw cze i ope ra cje wro -
dzo ne go zwich nię cia bio dra”, a te mat dru gi – „Le -
cze nie za mknię tych zła mań ko ści”.

W 1952 r. utwo rzo no Kli ni kę Or to pe dycz ną
na Ślą sku (w By to miu). No wo cze sną, li czą cą 130 łó -
żek Kli ni kę, or ga ni zu je od pod staw prof. M. Gar lic -
ki, ini cju ją cy wy kła dy i ćwi cze nia dla pią te go ro ku
stu den tów me dy cy ny oraz do szka la nie kadr le kar -
skich. Ko rzy sta jąc z upraw nień spe cja li sty wo je wódz -
kie go, or ga ni zu je on po nad to sieć pla có wek or to pe -
dycz no -ura zo wych na Ślą sku. W cią gu dwóch lat po -
wsta ją no we od dzia ły w Cho rzo wie, Ka to wi cach, Ryb -
ni ku, My sło wi cach, Sie mia no wi cach i Czę sto cho wie.

W 1954 r. na ba zie Szpi ta la Miej skie go pow -
sta je no wy aka de mic ki ośro dek or to pe dycz ny w Aka -
de mii Me dycz nej w Gdań sku. Kie row nik Kli ni ki
– prof. Z. Am bros, po dej mu je się or ga ni za cji peł no -
pro fi lo wej Kli ni ki Or to pe dycz nej dla dzie ci i do ro -
słych. W wy ni ku te go po wsta je pięk na, no wo cze sna,
do sko na le zor ga ni zo wa na pla ców ka. Jed no cze śnie
prof. Am bros ja ko spe cja li sta wo je wódz ki obej mu je
pa tro nat nad lecz nic twem or to pe dycz no -ura zo wym
w wo je wódz twie gdań skim.

W tym sa mym cza sie po wsta je Kli ni ka Or to pe -
dycz na Aka de mii Me dycz nej w Lu bli nie. Kie row nic -
two Kli ni ki po wie rzo no doc. S. Piąt kow skie mu, któ -
ry w krót kim cza sie po tra fił stwo rzyć wzo ro wy ośro -
dek dy dak tycz no -na uko wy i usłu go wy. Wkrót ce też 
z ini cja ty wy doc. Piąt kow skie go zo sta je re ak ty wo -
wa ny w Cheł mie od dział or to pe dycz no -ura zo wy, 
w Iwo ni czu zaś od dział gruź li cy kost no -sta wo wej
oraz Ośro dek Re ha bi li ta cji.

XI Zjazd PTO iTr od był się w r. 1954 w By to miu.
Przed mio tem ob rad by ły dwa te ma ty pro gra mo we
– „Ope ra cyj ne le cze nie po ra żeń po cho ro bie He ine -
go -Me di na” oraz „Le cze nie otwar tych zła mań ko -
ści”. Zjaz do wi nada no szcze gól nie uro czy stą opra wę, 
w czym wiel ki udział miał prof. M. Gar lic ki – ów cze -
sny kie row nik By tom skiej Kli ni ki Or to pe dycz nej.

Dwu na sty Zjazd PTO iTr to czył swe ob ra dy 
w 1956 r. w War sza wie; wśród go ści za gra nicz nych
wy mie nić na le ży człon ka ho no ro we go To wa rzy stwa
prof. Thom so na z USA. Te ma ty pro gra mo we po świę -
co no 2 naj cię ższym pro ble mom or to pe dii – „Le cze -
niu bocz nych skrzy wień krę go słu pa” i „Zła ma niom
krę go słu pa z po ra że nia mi”.

W związ ku z 40-le ciem pra cy nada no ne sto ro wi
or to pe dii pol skiej – dr Mi cha ło wi Gro bel skie mu
– god ność człon ka ho no ro we go To wa rzy stwa.

W 1957 r. po wsta je w Kra ko wie, na ba zie ist nie -
ją ce go od dzia łu or to pe dycz no -ura zo we go w szpi ta lu
przy uli cy Prąd nic kiej, Kli ni ka Or to pe dycz na, któ rej
kie row ni kiem zo sta je prof. J. Za rem ba. Kli ni ka na -
wią zu je ści słą współ pra cę z Sa na to rium Gruź li cy
Kost no -Sta wo wej w Za ko pa nem i Rab ce oraz od -
dzia łem ura zo wym w Chrza no wie.

Ko lej ne „Dni Or to pe dycz ne” od by ły się w Lu bli -
nie w 1957 r. oraz w Ka to wi cach w r. 1958, gdzie 
w związ ku z przy pa da ją cą w tym ro ku 30 rocz ni cą
za ło że nia PTO iTr zor ga ni zo wa no spe cjal ną se sję ju -
bi le uszo wą, w cza sie któ rej 5 naj bar dziej za słu żo nym
człon kom za ło ży cie lom nada no człon ko stwo ho no ro -
we oraz wrę czo no ozdob nie wy ko na ne dy plo my i le -
gi ty ma cje. By li to: Wik tor De ga, Adam Gru ca, Ka zi -
mierz Kes sel, Ja nusz Pe ter i Ju liusz Za rem ba.

W 1958 r. otwar to Kli ni kę Or to pe dycz ną w 2 Cen -
tral nym Szpi ta lu Kli nicz nym WAM w War sza wie,
któ rej kie row nic two po wie rzo no gen. bryg. prof. M.
Gar lic kie mu. Po po wo ła niu prof. Ma ria na Gar lic kie -
go do czyn nej słu żby woj sko wej, kie row nic two Kli -
ni ki w By to miu ob jął prof. Ga briel Wejs flog, któ ry
zor ga ni zo wał dal sze od dzia ły or to pe dycz no -ura zo we
w Cze la dzi, Szo pie ni cach, Biel sku, Za brzu, Dą bro -
wie Gór ni czej i Czę sto cho wie. Pod kie ru nek i opie kę
Kli ni ki prze cho dzi rów nież sa na to rium dla dzie ci 
z mó zgo wy mi, kur czo wy mi po ra że nia mi w Bu sku.
W tym sa mym ro ku w Ło dzi po wsta je III Kli ni ka
Chi rur gicz na I Cen tral ne go Szpi ta la Kli nicz ne go WAM
o pro fi lu or to pe dycz no -ura zo wym. Kie row nic two
Kli ni ki obej mu je dr Boh dan Wró blew ski.

Trzy na sty Zjazd PTO iTr od był się w 1959 r. 
w Gdań sku. Głów ny mi te ma ta mi ob rad by ły: „Za gad -
nie nia ge ron to lo gicz ne w or to pe dii i trau ma to lo gii”
oraz „Za sa dy le cze nia czyn nej gruź li cy kost no -sta -
wo wej bez po śred nią in ter wen cją na ogni sku”.

Ko lej ne „Dni Or to pe dycz ne” od by wa ją się w 1960 r.
w Ło dzi.

Czter na sty Zjazd PTO iTr od by wa się w 1961 r.
we Wro cła wiu. Te ma ta mi prze wod ni mi Zjaz du by ły:
„Zrost opóź nio ny i sta wy rze ko me ko ści dłu gich”
oraz „Am pu ta cje i pro te zo wa nie”.

IX „Dni Or to pe dycz ne” od by wa ją się w War sza -
wie w 1962 r.
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W wy ni ku wy so kiej oce ny or to pe dii pol skiej
na fo rum mię dzy na ro do wym zo sta je przy zna ne na -
sze mu kra jo wi 30 miejsc człon kow skich w Mię dzy -
na ro do wym To wa rzy stwie Or to pe dycz nym.

W Opo lu po wsta je no wy – IX od dział PTO iTr,
któ re go prze wod ni czą cym zo sta je Wi told Arct. W wy -
ni ku za bie gów Od dzia łu Po znań skie go PTO iTr zwło -
ki T. Drob ni ka i I. Wie rze jew skie go spo czę ły na Cmen -
ta rzu Za słu żo nych w War sza wie, zaś na wnio sek Za -
rzą du Głów ne go To wa rzy stwa po wsta je na Ko le uli -
ca po świę co na Fran cisz ko wi Ra szei.

XV Zjazd PTO iTr w 1963 r. zo stał przy go to wa ny
przez ze spół Lu bel skiej Kli ni ki Or to pe dycz nej pod
kie row nic twem Sta ni sła wa Piąt kow skie go. Te ma tem
ob rad by ło „Le cze nie or to pe dycz ne znie kształ ceń gość -
co wych” oraz „Uszko dze nia krę go słu pa szyj ne go”. 

W 1964 r. miej scem „Dni Or to pe dycz nych” jest
Ryb nik, a w r. 1965 Kon stan cin.

Ko lej ny XVI Zjazd To wa rzy stwa od był się w 1966 r.
w Ło dzi. Te ma ty ka Zjaz du po świe co na by ła w ca ło ści
za gad nie niom rę ki: „Chi rur gia or to pe dycz na rę ki”,
„Ura zy rę ki”, „Uspraw nia nie w scho rze niach rę ki”.

XII „Dni Or to pe dycz ne” od by wa ją się w 1967 r.
w Kra ko wie.

Wiel kim osią gnię ciem or to pe dii pol skiej by ło utwo -
rze nie Kli ni ki Or to pe dycz nej w Aka de mii Me dycz nej
w Szcze ci nie, sto li cy wo je wódz twa po wa żnie za nie -
dba ne go w za kre sie lecz nic twa or to pe dycz ne go. Kie -
row nic two no wej pla ców ki po wie rzo no do cen to wi
To ma szo wi Żu ko wi.

Nie ste ty, na dal za cho dzi ły ró żne dys pro por cje 
w roz miesz cze niu ośrod ków or to pe dycz nych w kra -
ju, po wa żnie ob ni ża ją ce po ziom lecz nic twa, a szcze -
gól nie pro fi lak ty ki or to pe dycz nej. Wy mow nym te go
przy kła dem był fakt jed no cze sne go ist nie nia (w 1967
r.) 23 ośrod ków o 1630 łó żkach w wo je wódz twie ka -
to wic kim oraz cał ko wi te go bra ku łó żek or to pe dycz -
nych w wo je wódz twach war szaw skim i kra kow skim.
Co wię cej, wo je wódz two kra kow skie po zba wio ne
by ło ta kże kon sul tan ta.

W 1963 r. w Po zna niu, z ini cja ty wy doc. Ger wa ze -
go Świ der skie go, po wstał Ko mi tet Spon dy lo lo gii. 
W stycz niu 1968 r. uczest ni czy Ze bra nia Za rzą du
Głów  ne go PTO iTr za po zna li się z dzia łal no ścią te go
Ko mi te tu. Kie row nic two Za rzą du PTO iTr pod ję ło
uchwa łę, aby z Ko mi te tu Spon dy lo lo gii nie two rzyć
Ogól no pol skiej Sek cji Spon dy lia trii przy tym To wa rzy -
stwie, ale przy Pol skim To wa rzy stwie Le kar skim. De -
cy zję tę uza sad nia no za kre sem dzia łal no ści przy szłej
Sek cji. Ce lem jej po win no być zrze sze nie wszyst kich
spe cja li stów, a nie tyl ko or to pe dów zaj mu ją cych się le -
cze niem cho rób krę go słu pa. Prze kształ ce nie Ko mi te tu
w Sek cję Spon dy lo lo gii na stą pi ło w dniu 5. II. 1972 r.

Człon ko wie Sek cji zor ga ni zo wa li 23 „Ślą skie Dni
Spon dy lia trii”, 6 Kra jo wych i 2 Mię dzy na ro do we
Kon fe ren cje.

Dnia l. X. 1973 r., w związ ku z prze ję ciem przez
doc. G. Świ der skie go kie row nic twa Wro cław skiej
Kli ni ki Or to pe dii prze nie sio no sie dzi bę Sek cji z Po -
zna nia do Wro cła wia.

Sie dem na sty Zjazd na uko wy PTO iTr od by wa się
w Po zna niu w 1968 r. Te ma ta mi Zjaz du by ły: „Ope -
ra cyj ne le cze nie wro dzo ne go zwich nię cia bio dra”
oraz „Zła ma nia przy na sa do we ko ści dłu gich”.

Mi mo ol brzy mich osią gnięć w 1968 r., stwier dzo -
no, nie ste ty, jesz cze wie le bia łych plam na „ma pie
or to pe dycz nej” Pol ski, a co gor sza, brak by ło ta kże
kon kret nej kon cep cji roz wo ju or to pe dii w wo je wódz -
twach kra kow skim, war szaw skim i olsz tyń skim. Licz -
ba za re je stro wa nych or to pe dów wy no si ła oko ło 500,
co w sto sun ku do ka dry bez po śred nio po wo jen nej
sta no wi ło ol brzy mi wzrost, ale na dal nie od po wia da -
ło za po trze bo wa niu spo łecz ne mu.

W 1969 r. od by wa ją się w Opo lu XIII „Dni Or to -
pe dycz ne”, zor ga ni zo wa ne przez ze spół dr H. Du -
gieł ły. Te ma tem dys ku sji by ły „Pro ble my ura zo wo ści
na te re nie Opolsz czy zny” oraz „Wy bra ne za gad nie nia
bó lów krzy ża”. Or ga ni za cja „Dni” zbie gła się 
z 15-le ciem dzia łal no ści od dzia łu or to pe dycz no -ura -
zo we go w Opo lu.

Po raz dru gi w okre sie po wo jen nym Zjazd PTO -
iTr od był się na zie mi ślą skiej, w Ka to wi cach. Or ga -
ni za cji Zjaz du w 1970 r. pod jął się ze spół Kli ni ki Or -
to pe dycz nej Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej, kie ro wa -
nej przez prof. dr Ga brie la Wejs flo ga. Te ma tem ob -
rad XVIII Zjaz du by ły dwa wę zło we za gad nie nia: 1.
„Le cze nie bocz nych, idio pa tycz nych skrzy wień krę -
go słu pa”, 2. „Le cze nie zła mań szyj ki ko ści udo wej”
– pro blem rów nież sta le ak tu al ny. Jak zwy kle, trze ci
dzień Zjaz du po świę co ny był te ma tom wol nym.

W dniu 22 ma ja od by ło się Zwy czaj ne Wal ne
Zgro ma dze nie Człon ków PTO iTr, na któ rym ustę pu -
ją cy Za rząd zło żył spra woz da nie ze swej dzia łal no -
ści. Ze spra woz da nia wy ni ka ło, że To wa rzy stwo po -
sia da 11 od dzia łów te re no wych: gdań ski, ka to wic ki,
kra kow ski, lu bel ski, łódz ki, opol ski, po mor ski (Szcze -
cin), po znań ski, war szaw ski, wro cław ski oraz zie lo -
no gór ski (Świe bo dzin) i jed ną sek cję – Sek cję Chi -
rur gii Rę ki z sie dzi bą w Po zna niu. De fi ni tyw nie za -
koń czo na zo sta ła spra wa wpro wa dze nia od po wied -
nich zmian w sta tu cie To wa rzy stwa i od 26 mar -
ca 1970 r. za czął obo wią zy wać no wy sta tut.

W okre sie mię dzy zjaz do wym po wsta ła, pod kie -
row nic twem doc. dr Hie ro ni ma Strzy żew skie go, Kli -
ni ka Chi rur gii Rę ki w In sty tu cie Or to pe dii i Re ha bi -
li ta cji AM w Po zna niu. 
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Wy ni kiem prze szkód na tu ry for mal nej, a czę sto
biu ro kra tycz nej, by ła utrzy mu ją ca się od lat nie -
współ mier nie ma ła licz ba łó żek or to pe dycz nych 
w sto sun ku do sta le ro sną cych po trzeb. Je dy nie wo -
je wódz two ka to wic kie dys po no wa ło im po nu ją ca
licz bą 1864 łó żek, na po zo sta łe mia sta wy dzie lo ne 
i wo je wódz twa Pol ski przy pa da ło za le d wie 3515 łó -
żek, przy czym roz miesz cze nie ich by ło nie współ -
mier ne do po trzeb.

W 1970 r. do cho dzi do pew ne go zwięk sze nia licz -
by łó żek or to pe dycz nych w kra ju. Od dzia ły or to pe -
dycz no -ura zo we po wsta ją w Olsz ty nie, Ło dzi oraz 
w So snow cu, Szo pie ni cach i w Ty chach. Nie ste ty,
wy mie nio ne trzy ostat nie od dzia ły or to pe dycz no-
-ura zo we, li czą ce łącz nie 139 łó żek, po wsta ły w wo je -
wódz twie, któ re mia ło naj le piej zor ga ni zo wa ne lecz -
nic two or to pe dycz ne.

Mi mo za ło żeń usta la ją cych, że w ka żdym no wo -
bu do wa nym szpi ta lu ma się zna leźć od dział ura zo wy,
za sa da ta nie by ła prze strze ga na, co w od czu ciu śro -
do wi ska or to pe dycz ne go uwa ża ne by ła za brak pla -
nów roz wo ju lecz nic twa ura zo we go za rów no na szcze -
blu re sor tu, jak i władz te re no wych. Wy mow nym do -
wo dem te go by ło nie uwzględ nie nie od dzia łów ura -
zo wych w no wo bu do wa nych szpi ta lach w Ostro łę ce,
Wo ło mi nie, a na wet w Za ko pa nem – mie ście o wiel -
kiej ura zo wo ści na rzą du ru chu w związ ku ze spor ta mi
zi mo wy mi.

Nie któ re aka de mie me dycz ne (Bia ły stok, Kra -
ków, Szcze cin) z uwa gi na bra ki ka dro we nie tyl ko
nie by ły w sta nie roz to czyć od po wied niej opie ki
nad wo je wódz twa mi, ale na wet prze pro wa dzić eg za -
mi nów na II sto pień spe cja li za cji.

W 1971 r. od by wa ją się w Lu bli nie XIV „Dni Or -
to pe dycz ne”, o bo ga tej i zró żni co wa nej te ma ty ce.

W 1971 r. Spe cja li sta Kra jo wy dla Or to pe dii 
i Trau ma to lo gii – prof. Gar lic ki za rzą dza an kie ty za -
cję od no śnie sy tu acji ogól nej w za kre sie wy pad ków
ura zo wych. Na pod sta wie da nych do star czo nych
przez kon sul tan tów wo je wódz kich i ma te ria łu War -
szaw skiej Kli ni ki Or to pe dycz nej sta ło się mo żli we
do ko na nie wy czer pu ją cej ana li zy sta nu wy pad ko wo -
ści na ol brzy mim ma te ria le 275 tys. cho rych po wy -
pad ko wych le czo nych w 1971 r.

Ze sta wie nia wy raź nie po twier dzi ły ogól nie zna ny
fakt, że uszko dze nia koń czyn, a szcze gól nie rąk, wy su -
wa ją się na czo ło wszyst kich uszko dzeń na rzą du ru chu.

Da ne uzy ska ne po prze ba da niu po nad ćwierć mi -
lio na cho rych upo wa żni ły Spe cja li stę Kra jo we go
do prze ka za nia re sor to wi po trze by pil nych dzia łań
za rów no w za kre sie or ga ni za cji, jak i kształ ce nia ka -
dry or to pe dycz nej.

I tak, sta łe po więk sza nie się licz by uszko dzeń koń -
czyn gór nych wska zy wa ło na ko niecz ność zwięk sze -

nia licz by ośrod ków chi rur gii rę ki oraz prze szko le nia
od po wied niej licz by spe cja li stów. Na ra sta ją ca licz ba
ob ra żeń wie lo miej sco wych, w tym ob ra żeń gło wy 
i krę go słu pa, wy ma ga ła two rze nia wie lo spe cja li stycz -
nych (czy na wet mię dzy po wia to wych) cen trów or to -
pe dycz no -ura zo wych.

Jak kol wiek od se tek zgo nów w na stęp stwie wy -
pad ków nie od bie gał od sta ty styk świa to wych (2%),
to nie po kój bu dzi ła sta le wzra sta ją ca licz ba ren ci -
stów i in wa li dów, co nie ste ty wska zy wa ło na okre -
ślo ne nie do cią gnię cia na po szcze gól nych eta pach le -
cze nia cho rych.

Ko lej ne sym po zjum Sek cji Chi rur gii Rę ki od by -
wa się w Po zna niu w lu tym 1972 r.

Wa żnym mo men tem w dzia łal no ści To wa rzy stwa
w la tach 1970-1972 by ło uru cho mie nie 9 no wych od -
dzia łów or to pe dycz no -ura zo wych (w Szpi ta lu Ko le -
jo wym we Wro cła wiu, w Szpi ta lu im. Jon sche ra 
w Ło dzi, w Szpi ta lu im. dra Bie gań skie go w Ło dzi,
w Piotr ko wie Try bu nal skim, w So snow cu, w Ty -
chach, we Wro cła wiu, w Gru dzią dzu oraz w Szpi ta lu
im. Bru dziń skie go w Ło dzi). W la tach tych ta kże Kli -
ni ka Or to pe dycz na w Kra ko wie prze nio sła się do no -
wych po miesz czeń przy ul. Ko per ni ka 19a, a od dział
dzie cię cy Kli ni ki Or to pe dycz nej AM w Lu bli nie włą -
czo no do In sty tu tu Pe dia trii ja ko Kli ni kę Or to pe dii
Dzie cię cej. Kie row ni kiem kli ni ki zo stał doc. dr Igna -
cy Woś ko.

Zasz czyt or ga ni za cji ko lej ne go – XIX Zjaz du na -
uko we go PTO iTr przy padł War sza wie w r. 1972.

Te ma tem pierw sze go dnia ob rad by ły za gad nie nia
z dzie dzi ny etio lo gii oraz ope ra cyj ne go le cze nia zmian
zwy rod nie nio wo -znie kształ ca ja cych bio dra – scho rze -
nia o za się gu i skut kach spo łecz nych. W dru gim dniu
ob rad dys ku to wa no za gad nie nie le cze nia zła mań ko ści
i przed ra mie nia, w trze cim zaś – na te ma ty wol ne.

Ko niec lat sześć dzie sią tych za zna cza się w hi sto -
rii pol skiej or to pe dii pew nym kry zy sem. Za ini cjo wa -
ne w 1968 r. zmia ny or ga ni za cyj ne w aka de miach
me dycz nych kra ju do pro wa dzi ły do zu peł nie nie zro -
zu mia łe go ogra ni cze nia go dzin na ucza nia or to pe dii
i trau ma to lo gii. Co wię cej, w pro jek tach two rze nia
uczel nia nych in sty tu tów za czę ło prze ja wiać się nie -
do ce nia nie zna cze nia trau ma to lo gii na rzą du ru chu
oraz or to pe dii na tle me cha nicz ne go włą cze nia ka -
tedr i kli nik or to pe dycz nych w ra my in sty tu tów ogól -
no chi rur gicz nych.

Na le ży w tym miej scu do dać, że dzię ki szczę śli -
we mu zbie go wi oko licz no ści je dy nie Kli ni ce Po -
znań skiej uda ło się za cho wać swą nie za le żność w wy -
ni ku prze mia no wa nia jej na sa mo dziel ny In sty tut Or -
to pe dii i Re ha bi li ta cji, a Kli ni ce War szaw skiej po zo -
sta wio no nor mal ny sta tus Kli ni ki Or to pe dycz nej.
Kli ni ki or to pe dycz ne wie lu in nych aka de mii me dycz -
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nych włą czo no do uczel nia nych in sty tu tów chi rur gii.
Za rząd Głów ny To wa rzy stwa, po mny ce lów, dla

któ rych przed czter dzie stu la ty zo sta ło po wo ła ne, do -
ło żył wszel kich mo żli wych sta rań, aby prze ciw dzia -
łać tej, ja kże nie bez piecz nej, sy tu acji. I tak, Pre zes Za -
rzą du Głów ne go zło żył vo tum se pa ra tum na Ra dzie
Wy dzia łu w Aka de mii Me dycz nej w War sza wie pro -
te stu ją ce prze ciw ko ogra ni cze niu go dzin wy kła do -
wych oraz znie sie niu eg za mi nu z or to pe dii. Z ko lei
na tle sta tu to we go obo wiąz ku To wa rzy stwa „pod no -

sze nia w kra ju wie dzy w za kre sie or to pe dii, trau ma -
to lo gii i re ha bi li ta cji”, prof. W. De ga w po ro zu mie -
niu z kon sul tan tem kra jo wym z za kre su or to pe dii 
i trau ma to lo gii – prof. M. Gar lic kim zło żył w Mi ni ster -
stwie Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej wnio sek o uzna nie
or to pe dii i re ha bi li ta cji za spe cjal no ści pod sta wo we.

Zwy czaj ne Wal ne Ze bra nie człon ków PTO iTr wy -
bra ło no we go prze wod ni czą ce go To wa rzy stwa, któ -
rym zo stał prof. G. Wejs flog oraz nada ło god ność
człon ka ho no ro we go prof. W. M. Woł ko wo wi – dy -
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rek to ro wi Cen tral ne go In sty tu tu Trau ma to lo gii i Or to -
pe dii w Mo skwie oraz prof. A. A. Ko rżo wi, dy rek to -
ro wi In sty tu tu Trau ma to lo gii i Or to pe dii w Char ko -
wie. Na miej sce na stęp ne go zjaz du wy bra no Kra ków,
a ja ko te mat usta lo no „Pier wot ne no wo two ry na rzą du
ru chu oraz uszko dze nia krę go słu pa lę dźwio we go”.
Jed no cze śnie po sta no wio no, że XV „Dni Or to pe dycz -
ne” zor ga ni zu je Zie lo no gór ski od dział PTO iTr w Ła -
go wie. Od by ły się one w dniach 21-22. IX. 1973 r.

Dnia 8 grud nia 1972 r. Mi ni ster stwo Gór nic twa 
i Ener ge ty ki utwo rzy ło Ko mi sję Spon dy lia trii. Jed -
no cze śnie po wo ła ło doc. Ger wa ze go Świ der skie go
na Kra jo we go Kon sul tan ta Le cze nia Cho rób Krę go -
słu pa u Gór ni ków. W tym sa mym ro ku po wstał Ze -

spół Pro fi lak ty ki i Le cze nia Cho rób Krę go słu pa
u Gór ni ków.

ZA KOŃC ZE NIE

Po wsta nie or to pe dii w Pol sce, a na stęp nie
ukształ to wa nie się jej okre ślo nych form or ga ni za cyj -
no -in sty tu cjo nal nych sta no wi ło owoc dzia łań i dą żeń
wie lu wy bit nych chi rur gów pol skich w cią gu wie ków.
Mi mo nie sprzy ja ją cych wa run ków po li tycz nych i eko -
no micz nych, spo wo do wa nych roz bio ra mi kra ju,
do szcze gól ne go na si le nia dzia łań w kie run ku wy od -
ręb nie nia się or to pe dii z wiel kiej ro dzi ny na uk chi -
rur gicz nych do cho dzi w dru giej po ło wie w. XIX.
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35. 2004 Szczecin Skoliozy

Złamania osteoporotyczne

36. 2006 Katowice Patologia stopy

Zaburzenia zrostu

Złamania kości długich

37. 2008 Poznań Choroba zwyrodnieniowa stawów

Urazy i choroby barku

38. 2010 Warszawa Realloplastyka stawu biodrowego

Realloplastyka stawu kolanowego

Złamania wielomiejscowe

Prezentacja Sekcji Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego 
i Traumatologicznego – tematy wolne

39. 2012 Rzeszów Leczenie ortopedyczne zapaleń kości i stawów

Nowoczesne techniki leczenia operacyjnego w ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu

Tematy wolne 

Sesja EFFORT Forum 
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Lista Członków Honorowych
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 

1. Prof. dr hab. n. med. Marian Garlicki
2. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Szyszko
3. Prof. dr hab. n. med. Karolus Kallio – Finlandia
4. Prof. dr hab. n. med. Aleksiej  Korż – Ukraina
5. Prof. dr hab. n. med. Louis Pouyanne – Francja
6. Prof. dr hab. n. med. Matisłav Wołkow – Rosja
7. Prof. dr hab.n. med. G. Chapchal             – Szwajcaria
8. Prof. dr hab.n. med. Heinz Mittelmeier        – Niemcy
9. Prof. dr hab. n. med. K. F. Schlegel              – Niemcy
10. Prof. dr hab. n. med. Johanes Breitenfelder   – Niemcy
11. Dr hab. n. med. Sylwester Jakubowski
12. Prof. dr hab. n. med. Stefan Malawski
13. Prof. dr hab. n. med. Norbert Gschwend  – Szwajcaria
14. Prof. dr hab. n. med. Romuald Kreczko
15. Prof. dr hab. n. med. Reinhard Graf               – Austria
16. Prof. dr hab. n. med. Frantisek Makai         – Słowacja
17. Dr n. med. Zbigniew Sobol                               – USA
18. Prof. dr hab. n. med. Witold Ramotowski
19. Prof. dr hab. n. med. Henryk Zwierzchowski
20. Prof. dr hab. n. med. Emanuel Trojan            – Austria
21. Prof. dr hab. n. med. Kalman Szepesi             – Węgry
22. Prof. dr hab. n. med. Pavel Dungl                  – Czechy
23. Prof. dr hab. n. med. Alicja Kiepurska
24. Prof. dr hab. n. med. Joseph Schazker           – Kanada
25. Prof. dr hab. n. med. Wolfgang Senst            – Niemcy
26. Dr n. med. Kazimierz Molski 
27. Prof. dr hab. n. med. Dror Paley                        – USA
28. Dr n. med. Heinz Jurgen Eichhorn                – Niemcy
29. Prof. dr hab. n. med. Witold Marciniak
30. Dr n. med. Leon Birn

Osią gnię cia or to pe dii pol skiej by ły by nie po rów -
ny wal nie więk sze, gdy by nie okres sze ścio let niej
prze rwy w jej dzia łal no ści, spo wo do wa ny na jaz dem
hi tle row skim i II woj ną świa to wa, z jej ka ta stro fal ny -
mi znisz cze nia mi dla kra ju i na ro du.

Mi mo strasz li wych znisz czeń, po zo sta wie nia
przez woj nę kil ku set ty sięcz nej ar mii cho rych i ka lek
oraz wy gu bie nia po ło wy spe cja li stów or to pe dia pol -
ska sto sun ko wo szyb ko pod źwi gnę ła się do zor ga ni -
zo wa ne go i opar te go na pod sta wach na uko wych dzia -
ła nia, któ re go wy ni kiem by ło po wsta nie w kra ju 13
ka tedr i kli nik or to pe dycz nych, 2 kli nik re ha bi li ta cji

oraz sys te mu szpi tal nic twa trau ma to lo gicz ne go i lecz -
nic twa sa na to ryj ne go cho rób na rzą du ru chu.

Wpraw dzie ko niec lat sześć dzie sią tych za zna czył
się pew nym kry zy sem or to pe dii pol skiej w na stęp -
stwie ogra ni cze nia go dzin na ucza nia or to pe dii i trau -
ma to lo gii na wy dzia łach le kar skich aka de mii me -
dycz nych oraz me cha nicz ne go włą cza nia kli nik or to -
pe dycz nych i ka tedr do in sty tu tów ogól no chi rur gicz -
nych, prę żność i ży wot ność śro do wi ska or to pe dycz -
ne go po zwa la ją ży wić na dzie ję prze zwy cię że nia ist -
nie ją ce go im pa su. 

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

Tab. 2. Zarządy Główne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (c.d)

2005 – 2006 T. Gaździk J. Skowroński

2007 – 2008 W. Marczyński P. Małdyk G. Ratyński P. Cieślik

2009 – 2010 W. Marczyński D. Kusz G. Ratyński P. Cieślik

2011 – 2012 P. Małdyk D. Kusz I. Słowińska W.  Maciejewski  

2013 – 2014 D. Kusz A.  Bohatyrewicz M. Nowak H.  Guzik

A. Nowakowski

A. Nowakowski

A. Nowakowski
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31. Prof. dr hab. n. med. Francesco Pippino – Włochy
32. Dr n. med. Mieczysław Koczan
33. Prof. dr hab. n. med. Stefan Bołoczko
34. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall
35. Prof. dr hab. n. med. Miklos Szendroi   – Bułgaria
36. Dr n. med. Michał Grabowski                 – Niemcy
37. Dr n. med. Mieczysław Baryluk
38. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maria Kuś
39. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rąpała
40. Prof. dr hab. n. med. Lesław Łabaziewicz
41. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Mazurkiewicz
42. Prof. dr hab. n. med. Władysław Manikowski
43. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kalewski
44. Prof. dr hab. n. med. Artur Dziak
45. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gusta
46. Prof. dr hab. n. med. Jan Bieniek
47. Prof. dr hab. n. med. Janusz Bielawski
48. Prof. dr hab. n. med. Jan Serafin
49. Prof. dr hab. n. med. Jan Królewski
50. Dr n. med. Henryk Dugiełło
51. Prof. dr hab. n. med. Bogdan Wróblewski  – Wlk. Brytania

Dec. Wal.Zgr. 2004 Szczecin, otrzymał 2006 Katowice
52. Prof. Klaus Parsch – Niemcy

Dec. Wal.Zgr. 2006 Katowice, otrzymał 2008 Poznań
53. Prof. Carl Stanitski – USA

Dec. Wal.Zgr. 2008 Poznań, otrzymał 2010 Warszawa
54. Prof. Deborah Stanitski – USA

Dec. Wal.Zgr. 2008 Poznań, otrzymał 2010 Warszawa
55. Dr n. med. Janusz Garlicki otrzymał 2012 Rzeszów

Odznaczeni Medalem im. Adama Grucy

1. Dr hab. n. med. Tomasz Goryński 
2. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
3. Dr n. med. Zbigniew Krynicki
4. Prof. dr hab. n. med. Stefan Malawski
5. Prof. dr hab. n. med. Józef Szczekot
6. Prof. dr hab. n. med. Witold Szulc
7. Prof. dr hab.n. med. Donat Tylman
8. Prof. dr hab.n. med. Ignacy Wośko
9. Prof. dr hab. n. med. Stefan Bołoczko
10. Prof. dr hab. n. med. Witold Ramotowski
11. Prof. dr hab. n. med. Alicja Kiepurska
12. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall
13. Prof. dr hab. n. med. Witold Marciniak
14. Prof. dr hab. n. med. Romuald Kreczko
15. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Modrzewski
16. Prof. dr hab. n. med. Janusz Bielawski
17. Prof. dr hab. n. med. Antoni Hlavaty
18. Prof. dr hab. n. med. Bogdan Wróblewski
19. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki
20. Prof. dr hab. n. med. Bogdan Wróblewski Dec. 2003, otrz. 2004 Szczecin
21. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kalewski Dec. 2009, otrz. 2010 Warszawa
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Lista wyróżnionych Medalem im. Wiktora Degi – stan na dzień 20.10.2012

1. Prof. dr hab. n. med. Lesław Łabaziewicz Dec. 2009, otrz. 2010 Warszawa
2. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall Dec. 2009, otrz. 2010 Warszawa

Ostat nio, pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia Człon -
ków Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go i Trau -
ma to lo gicz ne go, któ re się od by ło w trak cie XXXII
Dni Or to pe dycz nych (To ruń, 20.09-23.09.2007)
przy zna no wie lo let nie mu Przy ja cie lo wi To wa rzy -
stwa prof. Klau so wi Par scho wi ty tuł Człon ka Ho no -
ro we go oraz za twier dzo no Sta tut Me da lu im. Wik to -
ra De gi. Me dal ten ma być nada wa ny przez je go Ka -
pi tu łę ja ko wy raz szcze gól ne go uzna nia za osią gnię -
cia dla pol skiej or to pe dii i re ha bi li ta cji. W skład Ka -
pi tu ły Me da lu im. Wik to ra De gi wcho dzą człon -
 kowie ści słe go ZG PTO iTr oraz kie row ni cy kli nik 

Or to pe dycz no -Re ha bi li ta cyj ne go Uni wer sy tec kie go
Szpi ta la Kli nicz ne go im. Wik to ra De gi w Po zna niu.
Ka pi tu le prze wod ni czy wy bra ny spo śród jej człon -
ków Kanc lerz Ka pi tu ły. Jest nim obec nie dr hab.
med. An drzej No wa kow ski. Pierw szy mi Lau re ata mi
wy róż nio ny mi Me da lem im. Wik to ra De gi zo sta li
prof. dr hab. med. Je rzy Król i prof. dr hab. med. Ste -
fan Ma law ski. Medale im. Wik to ra De gi oraz Dy -
plom Człon ka Ho no ro we go PTO iTr zo sta ły uro czy -
ście wrę czo ne pod czas XXXVII Zjaz du Na uko we go
PTO iTr (Po znań, 10.09-13.09. 2008). 
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