
Czy je den wiek dla roz wo ju spe cjal no ści me dycz -
nej to czas wy star cza ją cy, aby osią gnąć wy so ki po -
ziom na uko wo -dy dak tycz ny i lecz ni czy oraz ry wa li -
zo wać z naj lep szy mi Ośrod ka mi Ura zo wo -Or to pe -
dycz ny mi na świe cie? Czy ma my po wo dy do za do -
wo le nia i du my z przy na le żno ści do Spo łecz no ści Or -
to pe dów i Trau ma to lo gów oraz re pre zen to wa nia jed -
nej z naj trud niej szych dys cy plin chi rur gicz nych? Czy
roz li cza jąc hi sto rię i tem po roz wo ju ma my pra wo po -
wie dzieć, że ko lej ne po ko le nia le ka rzy wy ko rzy sta ły
cał ko wi cie szan sę i zro bi ły wszyst ko, aby umiej sco -
wić pol ską or to pe dię i trau ma to lo gię w czo łów ce
świa to wej? A mo że do pie ro osią gnię cia ostat nich lat
i wy so ki po ziom tej spe cjal no ści w obec nych cza sach
upo wa żnia Nas do współ za wod ni cze nia o wy so kie
miej sce po śród naj więk szych mi strzów?

Za fa scy no wa ni ak tu al nym po stę pem i bie żą cym
przy spie sze niem w tej dzie dzi nie, czę sto za po mi na -
my, że jej zdo by cze sta no wią na tu ral ną kon se kwen -
cję i wy nik wie lu do ko nań okre su mi nio ne go. Współ -
cze sna pol ska or to pe dia i trau ma to lo gia, za nim sta ła
się sa mo dziel ną i od ręb ną dys cy pli ną me dycz ną, któ -
ra wnio sła do do rob ku świa to we go istot ny wkład,
przez kil ka dzie siąt lat kształ to wa ła się oraz po szu ki -
wa ła wła ści we go kie run ku roz wo ju oraz od ręb no ści
w kil ku ośrod kach w Pol sce. Ośrod ki te zna ne z osią -
gnięć w za kre sie chi rur gii ogól nej, wkrót ce sta ły się
miej scem po wsta wa nia pol skich szkół or to pe dycz -
nych. Chi rur gia by ła ich źró dłem in spi ra cji, po dob nie
zresz tą jak w in nych kra jach eu ro pej skich, skąd na -
pły wa ły wzor ce. Jed nym z naj prę żniej szych re gio nów,
po wsta łych na prze ło mie XIX i XX wie ku, stał się
Lwów i dzia ła ją cy tam Wy dział Le kar ski Uni wer sy -
te tu im. Ja na Ka zi mie rza. Od po cząt ku miej sce to
mia ło szczę ście do jed no stek wy bit nych, po cząw szy
od Lu dwi ka Ry dy gie ra, przez Hi la re go Schram ma,
na Ada mie Gru cy koń cząc. Z od po wied nim sza cun -
kiem na le ży do ce nić zro zu mie nie ko niecz no ści od -
dzie le nia się chi rur gii na rzą du ru chu od in nych dys -
cy plin chi rur gicz nych. Utwo rze nie pierw sze go Szpi -
ta la Or to pe dycz ne go w Po zna niu w 1913 r., któ ry po
10 la tach stał się pierw szą Kli ni ką Or to pe dycz ną
w Pol sce, za po cząt ko wa ło nie zmier nie dy na micz ny

roz wój tej dzie dzi ny i utrwa li ło prze ko na nie, że wła -
śnie ta spe cjal ność jest wa żną i in te gral ną czę ścią na -
uk me dycz nych o zna cze niu pod sta wo wym. 

Prof. Ire ne usz Wie rze jew ski, pro to pla sta pol skiej
or to pe dii, pod ko niec stu diów roz po czął pra cę w Kli -
ni ce Mo na chij skiej u czo ło we go wów czas or to pe dy
nie miec kie go prof. Frit za Lan ge go, a na stęp nie, po le -
co ny przez nie go, prze niósł się 1 sierp nia 1909 r. do
prof. Kon ra da Bie sal skie go, pro wa dzą ce go Ber liń -
sko -Bran der bur ski Za kład Lecz ni czo -Wy cho waw czy
dla Osób Nie peł no spraw nych w Ber li nie (Ryc. 1). We
wrze śniu 1911 r. pro fe sor opu ścił Za kład i osie dlił się
wraz z żo ną na sta łe w Po zna niu. Dnia 1 kwiet nia
1913 r. zo sta ła pod pi sa na osta tecz na umo wa mię dzy
To wa rzy stwem „Cha ri tas” a Wie rze jew skim na pro -
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wa dze nie Za kła du, któ ry od da ny zo stał do użyt ku pu -
blicz ne go 3 kwiet nia 1913 r. Ten dzień na le ży przy -
jąć za da tę po wsta nia Or to pe dii Pol skiej ja ko od ręb -
nej spe cjal no ści. Peł na na zwa za kła du brzmia ła: „Po -
znań ski Za kład Or to pe dycz ny im. Bro ni sła wa Sa tur -
ni na Gą sio row skie go” na By ty niu w Po zna niu. Zgro -
ma dził wo kół sie bie ze spół mło dych i uta len to wa -
nych asy sten tów, któ rzy wspól nie ze swym na uczy -
cie lem stwo rzy li pod wa li ny pod Po znań ską Szko łę
Or to pe dii. Po je go śmier ci, pierw sza w Pol sce Uni -
wer sy tec ka Kli ni ka Or to pe dii po wsta ła w 1923 r. na
ba zie Za kła du zo sta ła zli kwi do wa na i od ro dzi ła się
na no wo do pie ro w 1935 r. za spra wą prof. Fran cisz -
ka Ra szei (Ryc. 2). 

We wrze śniu 1939 r. Ra sze ja zo stał zmo bi li zo wa ny
ja ko le karz woj sko wy ze skie ro wa niem do Ło dzi, skąd
wraz ze szpi ta lem ewa ku ował się na zie mie wschod -
nie, do tarł do Kow la, gdzie peł nił funk cję Ko men dan -
ta Szpi ta la Woj sko we go. Po za koń cze niu dzia łań wo -
jen nych, uprze dzo ny o ma ją cym na stą pić aresz to wa niu,
prze do stał się do War sza wy, gdzie w grud niu 1939 r. ob -
jął or dy na tu rę Od dzia łu Chi rur gicz ne go w Szpi ta lu Pol -
skie go Czer wo ne go Krzy ża przy ul. Smol nej 6. Utwo -
rzył tam 30-łó żko wy Od dział Or tope dycz ny, w któ rym
od by wa li prak ty ki stu den ci Uni wer sy te tu War szaw -
skie go w ra mach taj ne go na ucza nia. W 1941 r. Ra -
sze ja w Po ro zu mie niu z Taj nym Ko mi te tem Po ro zu -

mie waw czym Le ka rzy De mo kra tów i So cja li stów
zor ga ni zo wał Po rad nię Gruź li cy Kost no -Sta wo wej
dla naj bied niej szej lud no ści sto li cy. W tym sa mym
okre sie stwo rzył i kie ro wał taj ną sta cją krwio daw -
stwa dla lud no ści ży dow skiej, za miesz ka łej na te re -
nie Get ta War szaw skie go; w tej dzie dzi nie współ pra -
co wał z Lu dwi kiem Hirsz fel dem. Rów no le gle pro -
wa dził wy kła dy na zor ga ni zo wa nym taj nym Uni wer -
sy te cie War szaw skim. Dnia 21 lip ca 1942 r. na proś -
bę swe go by łe go asy sten ta dr. K. Pol la ka, za opa trzo -
ny w nie zbęd ne do ku men ty, wy da ne przez nie miec -
kie wła dze oku pa cyj ne, udał się na kon sy lium le kar -
skie do Get ta. W cza sie ba da nia dom zo stał oto czo ny
przez od dział SS, któ ry wtar gnął do wnę trza i roz -
strze lał wszyst kie znaj du ją ce się tam oso by. 

Cza sy, w któ rych ży li Na si wiel cy Mi strzo wie,
zde cy do wa nie ró żni ły się od cza sów współ cze snych.
Prof. Adam Gru ca był jed nym z naj zna mie nit szych
re pre zen tan tów i ostat nim wiel kim mi strzem szko ły
lwow skiej, czę sto na zy wa nej w póź niej szym okre sie
je go na zwi skiem (Ryc. 3). Po za ję ciu w czerw cu
1941 r. Lwo wa przez woj ska nie miec kie, Gru ca ob jął
kie row nic two Kli ni ki Chi rur gii Dzie cię cej i Or to pe -
dii oraz pro wa dził wy kła dy dla stu den tów tak zwa -
nych „Fach kur se”, któ re by ły fa sa dą dla kon ty nu -
owa nia rze czy wi stych stu diów le kar skich dla stu den -
tów pol skich i ukra iń skich. W cza sie oku pa cji an ga -
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żo wał się w ruch opo ru. Peł ni funk cję chi rur ga Lwow -
skie go Okrę gu Ar mii Kra jo wej oraz udzie lał po mo cy
ran nym i cho rym człon kom or ga ni za cji. Rów no cze -
śnie zo stał po wo ła ny w dniu 20 ma ja 1942 r. na człon -
ka Pol skie go Ko mi te tu Opie kuń cze go przez Pre ze sa
Ra dy Głów nej Opie kuń czej w Kra ko wie, któ re go ce -
lem by ło nie sie nie po mo cy ma te rial nej lu dziom do -
tknię tym skut ka mi woj ny. Tym cza sem wzma gał się
ter ror na cjo na li stów ukra iń skich spod zna ku UPA
(Ukra iń ska Po wstań cza Ar mia), któ re go ofia rą by ła
lud ność pol ska, ma so wo mor do wa na, oraz jej wy bit -
ni przed sta wi cie le. We Lwo wie z rąk „upo wców” zo -
stał za mor do wa ny pro fe sor hi sto lo gii Bo le sław Ja ło -
wy, a dnia 12 wrze śnia 1943 r. wy da no wy rok śmier -
ci na Gru cę. Do wód ca Okrę gu AK przy dzie lił mu
od 13 wrze śnia te go ro ku sta łą, ca ło do bo wą ochro nę,
któ ra kie ro wał Ka zi mierz Si ko ra – pseu do nim So sna.
Pa trol od pro wa dza ją cy pro fe so ra do do mu, w skład
któ re go wcho dzi li: do wód ca, Ta de usz Ste da – pseu -
do nim „Ząb” i Wła dy sław Za rzyc ki – pseu do nim
„Ru mun, wpa dła w za sadz kę urzą dzo ną przez pię cio -
oso bo wą bo jów kę UPA. Do szło do strze la ni ny, w wy -
ni ku któ rej zgi nął śmier tel nie ugo dzo ny żoł nierz AK
Wła dy sław Za rzyc ki. Pro fe so ro wi i dwóm po zo sta -
łym człon kom pa tro lu uda ło się ujść z ży ciem. Po tym
in cy den cie do wódz two Okrę gu AK po le ci ło Gru cy
30 wrze śnia 1943 r. opusz cze nie Lwo wa. Pod osło ną
żoł nie rzy AK zo stał prze miesz czo ny po cząt ko wo
na za chod nie Pod kar pa cie, by w stycz niu 1944 r. zna -
leźć się pod na zwi skiem Grze go rza Adam skie go
w Kra ko wie, gdzie pod jął pra cę w am bu la to rium PCK
i pra cę na tym sta no wi sku do czerw ca 1945 r. W tym
cza sie kon spi ra cyj nie opie ko wał się żoł nie rza mi pod -
zie mia z oko lic Kra ko wa. Po za koń cze niu woj ny
otrzy mał dwie pro po zy cje pra cy, jed na po cho dzi ła
od prof. Kul czyc kie go – Peł no moc ni ka Rzą du do Or -
ga ni za cji Szkol nic twa Wy ższe go na Zie miach Od zy -
ska nych – ob ję cia sta no wi ska rek to ra Uni wer sy te tu
Wro cław skie go i dru ga od dr Ko sza row skie go – kie -
row ni ka Wy dzia łu Zdro wia War sza wy – pod ję cia się
or ga ni za cji i kie row nic twa Cen tral ne go In sty tu tu Ura -
zo we go, ja ko kon ty nu acji przed wo jen nej pla ców ki
pro wa dzo nej przez płk. dr. So ko łow skie go. Wy brał
bli ższą ser cu dru gą pro po zy cję i w koń cu czerw ca
1945 r. roz po czął or ga ni za cję i pra cę w Cen tral nym In -
sty tu cie Ura zo wym, któ ry mie ścił się na par te rze
daw nej Kli ni ki Chi rur gicz nej w Szpi ta lu Dzie ciąt ka
Je zus przy ul. No wo grodz kiej 57. W paź dzier ni ku
1947 r. na ba zie In sty tu tu po wsta ła III Kli ni ka Chi -
rur gicz na Uni wer sy te tu War szaw skie go, póź niej Aka -
de mii Me dycz nej, któ rej kie row ni kiem zo stał Gru ca.
Za rów no In sty tut, jak i III Kli ni ka Chi rur gicz na peł -
ni ły w tym cza sie dy żu ry ogól no chi rur gicz ne dla
War sza wy i oko lic. Do pie ro w koń cu 1948 r. na stą pi -

ło wy od ręb nie nie jej ja ko pla ców ki or to pe dycz no -
-ura zo wej. W ro ku 1957 Kli ni ka pod kie run kiem pro -
fe so ra prze nio sła się do no we go gma chu przy ul. Lin -
dleya, co ra dy kal nie po pra wi ło jej wa run ki lo ka lo we
i po zwo li ło zwięk szyć licz bę łó żek ze 106 do 164
oraz licz bę sal ope ra cyj nych z 2 do 5. Dzia łal ność
usłu go wą Kli ni ki naj le piej ilu stru ją da ne licz bo we.
W la tach 1945-1964 le czy ło się sta cjo nar nie 29759
pa cjen tów i ope ro wa no 19132 cho rych. La bo ra to ria
prze pro wa dza ły prze cięt nie oko ło 14000 ba dań rocz -
nie, a Pra cow nia Ra dio lo gicz na 450 prze świe tleń
i 12000 zdjęć rent ge now skich. Rów nie im po nu ją ce licz -
by do ty czą Dzia łu Re ha bi li ta cji, Przy chod ni (w tym re -
ha bi li ta cyj nej) oraz Przy kli nicz nych Warsz ta tów Or to -
pe dycz nych, któ re wy ko ny wa ły nie mal wszyst kie ro -
dza je pro tez i apa ra tów or to pe dycz nych oraz do dat -
ko wo na rzę dzia i przy bo ry ope ra cyj ne. Bi blio te ka
kli nicz na dys po no wa ła 1354 to ma mi ksią żek i sze ro -
kim prze kro jem cza so pism kra jo wych i za gra nicz -
nych o tre ści or to pe dycz nej.

Prof. Wik tor De ga był współ za ło ży cie lem Pol -
skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go (Ryc. 4). Wy -
buch I woj ny świa to wej za stał pro fe so ra w ostat niej
kla sie gim na zjal nej. Ja ko miesz ka niec za bo ru pru -
skie go zmu szo ny zo stał do słu żby w ar mii pru skiej
i udzia łu w woj nie. Do wy bu chu II Woj ny świa to wej
De ga był wy kła dow cą or to pe dii i trau ma to lo gii dla
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Ryc. 4. Wiktor Dega (1896-1995)
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stu den tów me dy cy ny Uni wer sy te tu Po znań skie go,
a ta kże do sko na lił swo je wy kształ ce nie u naj wy bit -
niej szych mi strzów (m. in. Ombre dan ne’a, Put tie go
i Ha glun da). Woj na prze rwa ła je go pierw szy okres
dzia łal no ści. Wraz z ob sa dą Byd go skie go Szpi ta la
Woj sko we go 17 wrze śnia do stał się do nie wo li.
W kwiet niu 1940 r. zo stał po wo ła ny na sta no wi sko
Or dy na to ra Od dzia łu Chi rur gii Dzie cię cej w Szpi ta -
lu Ka ro la i Ma rii w War sza wie. Pod czas Po wsta nia
War szaw skie go pra co wał ja ko chi rurg w Szpi ta lu Po -
lo wym w Lecz ni cy „Sa no” przy ul. Lwow skiej. Za -
raz po woj nie wró cił do Po zna nia i w grud niu 1945 r.
ob jął kie row nic two Ka te dry i Kli ni ki Or to pe dycz nej
Uni wer sy te tu Po znań skie go. Pro fe sor, po za wy bit ny -
mi osią gnię cia mi chi rur gicz ny mi, był twór cą re ha bi -
li ta cji w Pol sce. Dzię ki je go sta ra niom po wsta ła w Po -
zna niu w 1960 r. pierw sza w Pol sce, a ta kże i na świe -
cie, Ka te dra Me dy cy ny Re ha bi li ta cyj nej. W 1970 r.
przed sta wił na po sie dze niu Biu ra Eu ro pej skie go Świa -
to wej Or ga ni za cji Zdro wia pol ską kon cep cję kom plek -
so wej re ha bi li ta cji, co przy ję to za mo del god ny na śla -
do wa nia. Pod czas swej wie le lat trwa ją cej dzia łal no -
ści na uko wej De ga opu bli ko wał w kra jo wych i za -
gra nicz nych cza so pi smach na uko wych 250 prac.

Prof. Ma rian Gar lic ki zo stał zmo bi li zo wa ny
w dniu 30 sierp nia 1939 r. i skie ro wa ny na sta no wi -
sko Or dy na to ra Od dzia łu Chi rur gicz ne go Szpi ta la
Wo jen ne go nr 604 we Lwo wie (Ryc. 5). Niósł po moc
chi rur gicz ną ran nym żoł nie rzom pol skim, pra cu jąc

w nie zwy kle cię żkich, wy ma ga ją cych ogrom nej od -
wa gi i dziel no ści wa run kach. Pro fe sor póź niej wspo -
mi nał: „od cię to do pływ ga zu, elek trycz no ści i wo dy,
a bra ki sprzę tu sa ni tar ne go i żyw no ści znacz nie po -
gar sza ły wa run ki na szej pra cy. Bie li znę ope ra cyj ną
pod da wa no pseu do ste ry li za cji w wor kach sa ni tar nych,
słu żą cych do de zyn fek cji mun du rów, rę ka wicz ki uży -
wa ne do za bie gów ope ra cyj nych mo czo no w sub li ma -
cie, a wo dę przy wo żo no becz ko wo za mi z od le głe go
sta wu. Ope ro wa li śmy dnia mi i no ca mi, nie zwa ża jąc
na le cą ce w sa li ope ra cyj nej szy by. Kie dy pod czas
ope ra cji za czy na ło nam bra ko wać sił, sio stra Ade la
– za miast do brej czar nej ka wy – po da wa ła nam w po -
śla dek za strzyk ko fe iny”. Pro fe sor był świad kiem
strasz li wych, zbio ro wych ludz kich cier pień, gdy gru -
py ran nych gi nę ły na je go oczach. Wte dy „po raz
pierw szy po ją łem do głęb nie zna cze nie sło wa bez sil -
ność”. W 1952 r. zo stał kie row ni kiem Kli ni ki Chi rur -
gii Or to pe dycz nej w By to miu Ślą skiej Aka de mii Me -
dycz nej i ka to wic kim Kon sul tan tem Wo je wódz kim
w za kre sie Or to pe dii i Trau ma to lo gii. W la tach 1954
-57 peł nił funk cję Rek to ra Ślą skiej Aka de mii Me dycz -
nej. La tem 1957 r. po wo ła no go z re zer wy do czyn nej
słu żby woj sko wej w stop niu puł kow ni ka i wy zna czo -
no Na czel nym Chi rur giem Woj ska Pol skie go oraz Kie -
row ni kiem Na uko wym Kli ni ki Or to pe dycz no -Ura -
 zowej Szpi ta la Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej.
Z dniem 7 paź dzier ni ka 1958 r. awan so wał na ge ne ra -
ła bry ga dy. W okre sie od 14 paź dzier ni ka 1958 do 9
lu te go 1965 był pierw szym Ko men dan tem -Rek to rem
Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi. W 1966
zo stał Kie row ni kiem Ka te dry i Kli ni ki Or to pe dycz -
nej Aka de mii Me dycz nej w War sza wie. Sta no wi sko
zaj mo wał do 1979. W 1973 r. otrzy mał ty tuł Dok to ra
Ho no ris Cau sa Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej,
a w 1996 Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. 

Prof. Ste fan Ma law ski roz po czął stu dia na Wy -
dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu im. Kró la Ste fa na Ba -
to rego w Wil nie w 1938 r. (Ryc. 6). Po wy bu chu woj -
ny prze niósł się do Lwo wa, aby kon ty nu ować na ukę
w In sty tu cie Me dycz nym. Już w cza sie stu diów we
Lwo wie pra co wał pod kie run kiem dr. Ma ria na Gar -
lic kie go w kli ni ce kie ro wa nej przez do cen ta Ada ma
Gru cę. Po wkro cze niu Niem ców do Lwo wa prze rwał
stu dia i wró cił do ro dzin ne go Ra ko wa, gdzie wstą pił
do two rzą cej się or ga ni za cji ZWZ – AK. Wkrót ce zo -
stał sze fem sa ni tar nym ośrod ka Ra ków. Or ga ni zo wał
pra cę, szko lił per so nel i gro ma dził po trzeb ny sprzęt
sa ni tar no -opa trun ko wy. Był le ka rzem 13. Bry ga dy
AK Zie mi Wi leń skiej od po cząt ku jej po wsta nia aż
do za koń cze nia dzia łań ak cji „Ostra Bra ma”. Unik -
nął aresz to wa nia, wy je żdża jąc do Lu bli na, gdzie był
Ko men dan tem Pla ców ki Wy wia du AK. W lip cu
1947 r. roz po czął spe cja li za cję z or to pe dii w Cen tral -
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Ryc. 5. Marian Garlicki (1908-2002)
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nym In sty tu cie Chi rur gii Ura zo wej pod kie run kiem
prof. Gru cy. Od stycz nia 1957 r. roz po czął pra cę
w In sty tu cie Gruź li cy, w ce lu zor ga ni zo wa nia pio nu
lecz nic twa gruź li cy kost no -sta wo wej. Jed no cze śnie
utwo rzył i pro wa dził Od dział Gruź li cy Kost no -Sta -
wo wej w Kli ni ce Or to pe dii AM w War sza wie. Zo stał
mia no wa ny Spe cja li stą Kra jo wym w tej dzie dzi nie.
W lip cu 1968 r. wy grał kon kurs na sta no wi sko Dy -
rek to ra Sa na to rium Gruź li cy Kost no -Sta wo wej
w Otwoc ku. Zre zy gno wał z pra cy w Aka de mii Me -
dycz nej i ca łe swo je ży cie or to pe dy, aż do eme ry tu ry,
zwią zał z Otwoc kiem, pia stu jąc od 1973 r. sta no wi -
sko Kie row ni ka Od dzia łu, Wi ce dy rek to ra i Dy rek to -
ra, a na stęp nie od 1981 r. Kie row ni ka po wsta łej
na ba zie od dzia łu Kli ni ki Or to pe dycz nej Cen trum
Me dycz ne go Kształ ce nia Po dy plo mo we go. 

Wiel ką po sta cią mi nio nych lat or to pe dii i trau ma -
to lo gii był prof. Do nat Tyl man), uro dzo ny w So kół ce
(bia ło stoc kie), pro fe sor Woj sko wej Aka de mii Me -
dycz nej i Czło nek PAN, Kie row nik In sty tu tu Chi rur -
gii Ura zo wej, Or to pe dii i Neu ro chi rur gii Cen tral ne go
Szpi ta la Kli nicz ne go WAM w War sza wie (jed no cze -
śnie szef Kli ni ki Or to pe dii te go ośrod ka) (Ryc. 7).
Tyl man był współ twór cą no wo cze snej, pol skiej or to -
pe dii, o szcze gól nych za słu gach m.in. w dzie dzi nie
pa to ge ne zy i le cze nia sko lioz oraz bez ope ra cyj ne go
le cze nia wie lo odła mo wych zła mań śród sta wo wych

i trzo nów ko ści dłu gich. Kil ka po ko leń le ka rzy czer -
pa ło ak tu al ną i prak tycz ną wie dzę ze wspa nia łe go
pod ręcz ni ka „Trau ma to lo gia Na rzą du Ru chu”, pod
e dak cją pro fe so rów Tyl ma na i Ar tu ra Dzia ka. Z pew -
no ścią i na tym ol brzy mim au to ry te cie, ta kże mo ral -
nym, czas woj ny wy warł zna czą ce pięt no. 

Po wsta nie Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz -
ne go przy pa da na okres mię dzy wo jen ny, kon kret nie
na rok 1928. Pierw szy Zjazd Na uko wy PTO od był
się 17 li sto pa da te go ro ku w Po zna niu. Po wo ła nie
To wa rzy stwa mia ło na ce lu sku pie nie wszyst kich or -
to pe dów, jak rów nież wy wie ra nie wpły wu mo ty wu -
ją ce go na ich dzia łal ność na uko wą. Oprócz or to pe -
dów i chi rur gów zrze sza ło w swo ich krę gach rów nież
fi zjo lo gów oraz pa to lo gów na rzą du ru chu. 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. W Pol sce pro ble my
zwią za ne z roz wo jo wą dys pla zją i zwich nię ciem 
sta wu bio dro we go sta no wi ły te mat pro gra mo wy
II Zjaz du Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go
ja ko 14 Sek cji XIII Zjaz du Le ka rzy i Przy rod ni ków
Pol skich, któ ry od był się 27. 09. 1929 r. w Wil nie. Po
wy słu cha niu re fe ra tów wy gło szo nych przez De gę,
Gru cę, Gro bel skie go i Za rem bę, we wnio skach koń co -
wych pod kre ślo no szcze gól ne zna cze nie wcze sne go
roz po zna wa nia i le cze nia tej wa dy oraz ko niecz ność

7

Ryc. 7. Donat Tylman (1930-1998)

Ryc. 6. Stefan Malawski (1920-2012)

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

113 kusz:Gusta.qxd  2013-06-07  17:00  Strona 5



ob ję cia ba da niem pro fi lak tycz nym wszyst kich no -
wo rod ków na dro dze or ga ni za cyj nej. W Gdy ni w lip -
cu 1946 r. miał miej sce VII Zjazd Na uko wy – pierw -
szy po wo jen ny. W sło wie wstęp nym, Pre zes To wa -
rzy stwa – prof. Gru ca po wie dział m.in.: „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. Obok wspo mnia ne go prof.
Gru cy, w To wa rzy stwie za szczyt ne funk cje peł ni li
m.in. pro fe so ro wie: De ga, Ra sze ja, Wie rze jew ski,
Wolsz czan i Za rem ba. 

Na in au gu ra cyj nym Zjeź dzie Pol skie go To wa rzy -
stwa Or to pe dycz ne go w 1928 r. prze ło mo wym wy -
da rze niem by ło rów nież utwo rze nie „Chi rur gii Na -
rzą dów Ru chu i Or to pe dii Pol skiej”, któ rej pierw szy -
mi re dak to ra mi zo sta li Ire ne usz Wie rze jew ski i Adolf
Woj cie chow ski, a w skład pierw sze go Ko mi te tu Re -
dak cyj ne go we szło 15 osób: 6 z War sza wy, 4 z Po -
zna nia, 3 ze Lwo wa i 2 z Kra ko wa. Cza so pi smo to od
mo men tu po wsta nia, mi mo wie lu prze ciw no ści –
cza su woj ny i pro ble mów wy daw ni czych w 1989 r.,
jest na dal Or ga nem Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe -
dycz ne go i Trau ma to lo gicz ne go oraz nie od łącz nym
po wier ni kiem pol skie go or to pe dy i trau ma to lo ga. Za -
słu gi ko lej nych re dak to rów na czel nych, m.in. Al fon sa
Sen ge ra, Le sła wa Ła ba zie wi cza i An drze ja No wa kow -
skie go trud no prze ce nić. W 1991 r. po ja wił się „Kwar -
tal nik Or to pe dycz ny”, któ re go pierw szym prze wod ni -
czą cym Ra dy Na uko wej był prof. Tyl man, a po je go
śmier ci pra cę tę kon ty nu ował prof. Ka zi mierz Rą pała.
Stwo rze nie „Kwar tal ni ka” przez re dak to ra na czel ne -
go, prof. Kry stia na Żo łyń skie go, by ło w tam tych cza -
sach wy da rze niem nie zwy kle do nio słym, po nie waż
na ryn ku wy daw ni czym po ja wi ło się Na sze dru gie
Cza so pi smo i za ist nia ła mo żli wość dru ko wa nia pu -
bli ka cji w Ło dzi. Wkrót ce do te go gro na do łą czy ła
„Or to pe dia Trau ma to lo gia Re ha bi li ta cja”, któ rej
pierw szy nu mer uka zał się w grud niu 1999 r. Cza so -
pi smo to pod nie zmien ną re dak cją doc. Da riu sza Bia -
ło szew skie go i prze wod nic twem na uko wym prof.
An drze ja Gó rec kie go jest wa żnym i trwa łym osią -
gnię ciem wy daw ni czym, cie szą cym się wśród or to pe -
dów i trau ma to lo gów na le żnym, wy so kim uzna niem
i ro sną ca po zy cją nie tyl ko w Pol sce. Dzi siaj ist nie je
wie le ty tu łów cza so pism na uko wych i jest to po zy -
tyw ny aspekt zmia ny cza sów, w któ rych kon ku ren cja
jest je dy nym wy znacz ni kiem utrzy ma nia się o po pu -
lar no ści ty tu łu. 

Ka żde po ko le nie mia ło swo ich mi strzów i wła sne
au to ry te ty. W jed nym opra co wa niu nie spo sób za -
wrzeć hi sto rii 100-le cia i przed sta wić wszyst kich wy -
bit nych le ka rzy pierw sze go wie ku pol skiej or to pe dii
i trau ma to lo gii. Po nad 30-let ni staż pra cy umo żli wił

mi kon takt z tak wie lo ma zna ko mi to ścia mi, że je stem
dum ny ze spo sob no ści po zna nia tych osób. Stu diu jąc
bio gra fię wiel kich po sta ci pol skiej or to pe dii, na su wa
się zda nie wy po wie dzia ne przez Ja na Paw ła II: „Nie -
odzow na jest bo wiem od wa ga, aby być praw dzi wie
roz wa żnym. I nie odzow na jest roz wa ga, aby być
praw dzi wie od wa żnym”. Wie lu Na szym czci god nym
po przed ni kom przy szło żyć w tak eks tre mal nych
cza sach, że trud no to so bie na wet wy obra zić. Ka żdy
re jon i za ką tek Pol ski miał swo je dra ma ty oraz nie -
szczę ścia. Ale to bez Ich od wa gi, ofiar no ści i dziel -
no ści nie by ło by współ cze snej or to pe dii i trau ma to -
lo gii. Ma my to szczę ście, że cza sy obec ne są in ne, cho -
ciaż rów nież trud ne, lecz w in nym wy mia rze. Nie -
zmien na po zo sta je naj wa żniej sza war tość: do bro cho -
re go! Je śli to wa rzy szą jej po czu cie ho no ru i przy zwo -
ito ści, prze strze ga nie war to ści mo ral no -etycz nych,
skrom ność i uczci wość, rze tel ność i pra co wi tość, sta -
ra nia o roz wój na uko wy i chi rur gicz ny, dą że nie do pod -
wy ższa nia wła snych umie jęt no ści za wo do wych i zdo -
by wa nia wie dzy, a na stęp nie jej prze ka zy wa nie młod -
szym ko le gom, pro pa go wa nie i po pu la ry zo wa nie osią -
gnięć Na szej spe cjal no ści w kra ju i na świe cie, to mo -
że my być spo koj ni. Wy zna cza my przy szłość!

Za kła da jąc, że za war te na wstę pie te go opra co wa nia
py ta nia, sta no wią ce le pra cy, to na pod sta wie prze pro -
wa dzo nej ana li zy, mo że my przy jąć na stę pu ją ce wnio ski.
1. Osią gnię cia pol skich or to pe dów i trau ma to lo gów

w mi ja ją cym 100-le ciu upo wa żnia ją do stwier dze -
nia, że Na sza spe cja li za cja osią gnę ła wy so ki po -
ziom na uko wo -dy dak tycz ny i lecz ni czy oraz mo że
zde cy do wa nie ry wa li zo wać z naj lep szy mi Ośrod -
ka mi Ura zo wo -Or to pe dycz ny mi na świe cie.

2. Przy na le żność do Spo łecz no ści Or to pe dów i Trau -
ma to lo gów oraz re pre zen to wa nie jed nej z naj trud -
niej szych dys cy plin chi rur gicz nych jest z pew no -
ścią po wo dem do za do wo le nia i du my, al bo wiem
za pew nia nam człon ko stwo w eli tar nej gru pie
spo łecz nej i na da je za wo do wą to żsa mość. 

3. Roz ra chu nek z hi sto rią i tem pem roz wo ju wy pa -
da bar dzo ko rzyst nie, a ko lej nym po ko le niom le -
ka rzy na le ży się sza cu nek i uzna nie za umiej sco -
wie nie pol skiej or to pe dii i trau ma to lo gii w czo -
łów ce świa to wej. Mo żna w tym miej scu spa ra fra -
zo wać sło wa wy po wia da ne przez kon su lów rzym -
skich przy prze ka zy wa niu urzę du na stęp cy: „fe ci
qu od po tui, fa ciant me lio ra po ten tes” – zro bi łem,
co mo głem, kto po tra fi, niech zro bi le piej.

4. Osią gnię cia ostat nich lat i wy so ki po ziom tej spe -
cjal no ści w obec nych cza sach po twier dza zna cze -
nie dzie dzic twa po przed nich po ko leń i dy na micz -
ny roz wój współ cze snej or to pe dii i trau ma to lo gii
oraz upo wa żnia Nas do współ za wod ni cze nia o wy -
so kie miej sce po śród naj więk szych mi strzów.
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