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Dro gie Ko le żan ki i Dro dzy Ko le dzy,

trud no so bie wy obra zić w na szej spe cjal no ści więk szą uro czy stość i wspa -
nial szy za szczyt od mo żli wo ści uczest ni cze nia w ob cho dach 100-le cia 
Pol skiej Or to pe dii. Kie dy w 1741 ro ku Ni co las An dry, prof. med. Uni wer -
sy te tu w Pa ry żu, wy dał pod ręcz nik „Or to pe dia, czy li sztu ka za po bie ga nia
i po pra wia nia znie kształ ceń cia ła u dzie ci”, nikt nie prze wi dy wał, że to 
po czą tek po wsta nia jed nej z naj wa żniej szych dzie dzin me dy cy ny, a wpro -
wa dzo na wów czas ry ci na z ko rek cją skrzy wio ne go drzew ka sta nie się jej

sym bo lem do dzi siaj. Z pew no ścią sym bol ten prze trwa rów nież na stęp ne wie ki, al bo wiem re kon struk cja jest
nie roz łącz nie zwią za na z tą pięk ną i za ra zem nie ła twą spe cjal no ścią. 

Na pol ską or to pe dię i po wsta nie w Po zna niu pierw sze go Szpi ta la Or to pe dycz ne go mu sie li śmy cze kać aż
do 1913 ro ku, a do jej roz wo ju przy czy ni li się m.in. Ire ne usz Wie rze jew ski, Adam Gru ca i Wik tor De ga –
wy bit ni le ka rze, au to rzy licz nych prac na uko wych i twór cy no wych me tod ope ra cyj nych. Przez 100 lat hi sto rii
burzli wy po stęp w tej dzie dzi nie był za słu gą wie lu zna mie ni tych or to pe dów i trau ma to lo gów, któ rych do ro bek
za wo do wy i or ga ni za cyj ny jest do ce nia ny na ca łym świe cie. W na szym kra ju po wsta ły licz ne i no wo cze sne
ośrod ki, speł nia ją ce wy mo gi le cze nia cho rób i ob ra żeń na rzą du ru chu na naj wy ższym po zio mie. 

Dla wszyst kich Po la ków la ta 1913-2013 z pew no ścią nie by ły ła twe. Dzia ła nia wo jen ne i dra ma tycz ne 
wy da rze nia po li tycz ne to okres bo le sny i tra gicz ny ta kże dla wie lu z nas. Dzi siaj mo że my z du mą stwier dzić,
że or to pe dzi i trau ma to lo dzy zda li ce lu ją co eg za min z hi sto rii, sta wia jąc so bie w ka żdych, na wet naj cię ższych
wa run kach, ra to wa nie ży cia ludz kie go za cel nad rzęd ny. Wie lu Na szych Mi strzów i Na uczy cie li wy ka za ło się
po sta wą god ną naj wy ższe go uzna nia i sza cun ku, nie tyl ko w aspek cie za wo do wym, ale ta kże hu ma ni stycz nym.
Bę dąc spad ko bier ca mi tych ja kże prze pięk nych tra dy cji, sta no wi my pew ną eli tar ną i od ręb ną wspól no tę, któ ra
po sia da swo ją za wo do wą to żsa mość, ale też jest otwar ta na wszyst kie śro do wi ska go to we do in ter dy scy pli nar nej
współ pra cy. Na le ży my do tej czę ści Spo łe czeń stwa, któ rej przy padł w udzia le za szczyt i przy wi lej re ali zo wa nia
za wo du le ka rza w tej nie zwy kłej spe cjal no ści chi rur gicz nej. Na co dzień wy ko nu je my rze tel ną, cię żką i od po -
wie dzial ną pra cę, któ rej wy ni ki czę sto wy wo łu ją w Nas pięk ne, uni kal ne i nie po wta rzal ne do zna nia oraz są 
po wo dem je dy nej w swo im ro dza ju sa tys fak cji. Pod czas kra jo wych i za gra nicz nych Kon fe ren cji, Sym po zjów
i Kon gre sów po tra fi my nie tyl ko pre zen to wać swo je wy bit ne do ko na nia, ale ta kże dys ku to wać o nich w spo sób
me ry to rycz ny i rze czo wy. Pol ska or to pe dia i trau ma to lo gia jest już od daw na in te gral ną i wa żną czę ścią or to -
pe dii i trau ma to lo gii świa to wej!

Z pew no ścią do ko na nia 100-le cia za pew ni ły dy na micz ny roz wój i zdo by cie wy so kiej po zy cji współ cze snej
or to pe dii i trau ma to lo gii w wy mia rze ogól no pol skim, eu ro pej skim i świa to wym. To do ro bek wie lu po ko leń 
le ka rzy, szcze gól nie Pre ze sów Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go i Trau ma to lo gicz ne go, Człon ków 
ko lej nych Za rzą dów Głów nych, Prze wod ni czą cych i Człon ków Od dzia łów oraz Sek cji PTO i Tr., Kon sul tan tów
Kra jo wych i Wo je wódz kich, Kie row ni ków Ka tedr i Kli nik, Or dy na to rów, star szych i młod szych Ko le gów 
Or to pe dów  – Trau ma to lo gów, wspa nia łych Pie lę gnia rek, Spe cja li stów re ha bi li ta cji i bio inży nie rów. 

Bez nich nie by ło by te raź niej szo ści! Bez Nas nie bę dzie przy szło ści!

Z oka zji Ju bi le uszu 100-le cia Pol skiej Or to pe dii skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia wszyst kim Ko le żan kom
i Ko le gom za ich cię żką i rze tel ną pra cę oraz nie oce nio ny wkład w roz wój Na szej spe cjal no ści. Ży czę ta kże 
dal szej sa tys fak cji i za do wo le nia z wy peł nia nych obo wiąz ków oraz wie lu osią gnięć w tro sce o war tość dla nas 
fun da men tal ną – ży cie i zdro wie cho re go! Je ste śmy wspa nia ły mi le ka rza mi, po nie waż ko cha my tę spe cja li za cję! 

Na za koń cze nie po zo sta je mi tyl ko wy ra zić żal, że na stęp na mo żli wość uczest ni cze nia w ko lej nym ta kim
„okrą głym” Ju bi le uszu nie po ja wi się pręd ko. Moi Dro dzy, do pie ro za 100 lat! 

Z ko le żeń ski mi po zdro wie nia mi

Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go i Trau ma to lo gicz ne go

Prof. dr hab. n. med. Da mian Kusz
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