
Tak było przed rokiem… 

 

Katowice, 08. 05. 2015 r. 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 

serdecznie zapraszam do odwiedzania i współredagowania Niezależnego Portalu Autorskiego   

POLSKA ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA - www.poitr.pl 

Nasza specjalizacja przeżywa obecnie niezwykły rozwój i staje się w wielu krajach najbardziej 

atrakcyjną dziedziną medycyny. Niestety, zmiany zachodzące w wyniku przeobrażeń strukturalnych        

oraz organizacyjnych są często dla nas niekorzystne, wymagają obiektywnej oceny i rzetelnej 

informacji. W dodatku, już od dawna nie jesteśmy społecznością monolityczną. Z żalem należy 

stwierdzić, że transformacje w Służbie Zdrowia dokonały wśród nas niefortunnych podziałów, które 

utrwalają stereotypy o wyższości jednych nad drugimi.       

Z miejscem tym nierozłącznie związane będą autorskie komentarze, felietony oraz opinie o bieżących 

sukcesach i osiągnięciach, ale także absurdach, niedorzecznościach i nieprawidłowościach życia 

codziennego.          

Chciałbym kontynuować własne inicjatywy z czasów, kiedy jako Prezes Zarządu Głównego PTOiTr. 

(2013-2014) oraz Redaktor Oficjalnej Strony Towarzystwa wprowadziłem m.in. prezentację 

biogramów wybitnych ortopedów i traumatologów, ciekawych wykładów, nowości wydawniczych       

i edukacyjnych artykułów. Obecnie mam szereg nowych pomysłów i wierzę, że te projekty będą dla 

czytelnika atrakcyjne oraz pożyteczne. 

Bardzo ważne miejsce zajmować będą wiadomości o naukowych wydarzeniach krajowych                      

i zagranicznych. Niesamowita aktywność niektórych Ośrodków w organizacji Szkoleń, Konferencji, 

Sympozjów i Kongresów wymaga odpowiedniego rozpowszechnienia i popularyzacji. 

Doniosłą częścią Portalu będzie szeroko rozumiana nasza historia. W moich zasobach znajduje się 

wiele zapomnianych materiałów filmowych, zdjęć i tekstów, które chciałbym przywrócić do życia.  



Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów do wsparcia tej inicjatywy i współtworzenia Portalu, 

którego zasadą nadrzędną będzie szacunek wobec adresata. Ze swojej strony mogę zapewnić               

o uczciwości i prawdziwości redakcyjnej oraz wiarygodności i odpowiedzialności. 

Z poważaniem                                                                                                                                               

Redaktor Portalu      

                                                                                                                                                                                         

Prof. dr hab. n. med. Damian KUSZ 

 

 

Tak jest obecnie… 

 

Katowice, 08. 05. 2016 r. 

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 

w ciągu pierwszego roku istnienia licznik Portalu odnotował 12168 Sesji (poniżej dla przykładu 

zestawienie z lipca 2015) i wynik ten przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Portal powstał jako 

forma obrony przed informacjami nieprawdziwymi i krzywdzącymi, miejsce podawania rzetelnych         

i sprawdzonych wiadomości, powiadomień o najważniejszych wydarzeniach krajowych                            

i zagranicznych w naszej specjalności oraz spotkań o charakterze edukacyjnym i naukowym. 

Przyznam, że okres mojej Prezesury, a zwłaszcza czas po niej, były dla mnie trudne i zweryfikował 

wiele deklarowanych, a fikcyjnych przyjaźni. Niestety, nie jestem w stanie podać nawet przybliżonej 

liczby maili od osób, które chciały współtworzyć Portal i wspierały mnie w jego budowie. I za to            

z całego serca Państwu dziękuję ! Dzięki temu miejscu udało się przekazać tak wiele faktów                   

i komunikatów, relacji i wieści, że jedynie zapełniane twarde dyski zewnętrzne są tego dowodem.               



 

Portal okazał się pomocny w rozwiązaniu wielu problemów, nabrzmiałych zwłaszcza po XL Zjeździe 

PTOiTr.  we Wrocławiu. Współpraca z Prezesem ZG PTOiTr. stała się wzorcowa, a prof. Marek Synder 

jest mi nadal osobą bliską i razem patrzymy w tym samym kierunku, czyli rozwoju Towarzystwa.         

O obecnej kadencji Zarządu napiszę jeszcze przy innej okazji, bo był to bardzo dobry okres dla PTOiTr. 



Portal nauczył także niektóre osoby, że nie wolno 

bezkarnie kłamać i zniesławiać innych, ponieważ Polska      

o takich niecnych występkach się dowie (przypadek 

pomówienia przez profesora AWF-u Bogdana Koczego 

skarbnika ZG PTOiTr. poprzedniej kadencji - do tej pory nie 

przeprosił i ja szczerze mówiąc na to nie liczyłem, ale też 

już więcej do takich oszczerstw się nie posunął). Takie są 

prawa, Drogie Koleżanki i Koledzy, internetu. Można            

o takich nieprawidłowościach napisać i je potępić. 

Oczywiście, można uważać, że nic się nie stało i przejść 

nad tym wszystkim do porządku dziennego – sporo osób 

tak robi, ale też można zaprotestować i takie incydenty 

nagłośnić. Na szczęście są to pojedyncze przypadki. Radości i satysfakcji z prowadzenia tego Portalu 

mam naprawdę znacznie więcej i nie żałuję poświęconego czasu. Zwłaszcza, że cały materiał 

redakcyjny wraz z banerami przygotowuję sam. Mam tylko świetną osobę, Pana Tomasza (nie chcę 

zdradzić nazwiska), który perfekcyjnie wprowadza przygotowane wyłącznie przeze mnie 

opracowania. Dlatego proszę o wybaczenie, że komunikaty pod względem estetycznym nie zawsze 

spełniają Państwa oczekiwania, ale stale się uczę i wierzę, że kiedyś ktoś powie, że to profesjonalny 

serwis internetowy, także pod względem wizualnym. Wierzę też w dalszy rozwój rzeczowy Portalu.       

Cieszy także fakt systematycznego nawiązywania kontaktów 

dydaktyczno-naukowych z najlepszymi ośrodkami i autorytetami      

w kraju oraz za granicą. Stąd pojawił się Komitet Naukowy Portalu, 

złożony z osób o podobnym postrzeganiu otaczającej nas 

rzeczywistości, wartości i sposobie myślenia. Moim pragnieniem  

jest stała aktualizacja zawartości tematycznych, spełnianie 

warunków miejsca dla odbiorców, które „żyje” i informuje                  

o najnowszych wydarzeniach oraz umożliwia bezpośredni dostęp do 

innych stron, bez tracenia czasu na zdobycie ich adresu 

komputerowego. Wreszcie chciałbym rozbudowywać część 

poświęconą młodym ortopedom i traumatologom, tak, aby również dla nich było to miejsce ciekawe      

i interesujące. Bardzo liczę na współpracę także tego zacnego grona osób i wskazówki merytoryczne. 

Drodzy Państwo, Portal nie będzie istniał bez Czytelników. Zatem gorąco zachęcam do odwiedzania 

www.poitr.pl, dalsze nadsyłanie materiałów oraz uwag. Zwłaszcza tych krytycznych. Ze swojej strony 

zapewniam ponownie o szacunku wobec adresata, uczciwości, wiarygodności i odpowiedzialności. 

Z poważaniem                                                                                                                                               

Redaktor Portalu      

 

Prof. dr hab. n. med. Damian KUSZ 

http://www.poitr.pl/

