
Katowice, dn. 12. 06. 2021 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy, 

w dniu 8 czerwca 2021 zmarł dr n. med. Bogdan Materna, wydawca i organizator kilkudziesięciu 

wydarzeń naukowych różnych specjalności, w tym z ortopedii i traumatologii. Redaktor  naczelny       

i prezes Wydawnictwa Medipage, stworzonego od podstaw przed 20. laty, które odgrywa 

kluczową rolę w udostępnianiu polskim lekarzom najnowszego światowego piśmiennictwa 

medycznego. Z podręczników korzystało całe pokolenie asystentów niemal wszystkich kierunków 

medycznych. Dla naszego środowiska, pośród wielu innych pozycji, szczególnie ważnym 

pozostanie fundamentalne, ogólnopolskie, czterotomowe dzieło Campbella, pod moją redakcją.   

 

Doktor Materna, absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, rozpoczął swoją wydawniczą 

działalność w 1994. Jako młody lekarz Centrum Zdrowia Dziecka został zastępcą redaktora 

naczelnego polskiej edycji  British  Medical Journal (PWN). W roku 2000 założył  wraz                         

z Małżonką  Medipage, mające dziś w dorobku ogromną liczbę tytułów, gł. przekładów z języka 

angielskiego i niemieckiego, ale także pozycje polskich autorów. Z Jego inicjatywy powstało 

Centrum Edukacji Obrazowej CEDUS, na którego kursach kształciły się setki lekarzy. Zorganizował 



wiele zjazdów, kongresów oraz sympozjów dla towarzystw lekarskich. Był człowiekiem prawym           

i przyzwoitym. Kiedy tylko zauważył, że w naszym środowisku dzieje się źle, nie pozostał bierny.  

  

Dla mnie szczytem perfekcji Jego zdolności organizacyjnych pozostanie XXXIX Zjazd PTOiTr.          

w Rzeszowie w 2012, kiedy prognozy zapowiadały piękną i słoneczną pogodę. Nagłe załamanie 

pogody, burze, silny wiatr i deszcz wielu z nas przestraszyły, co będzie dalej ? Błyskawiczna 

zamiana imprez plenerowych z występami znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej na 

bezpieczne sale konferencyjne mogła przyprawić o niezły zawrót głowy. Z podziwu i  zdumienia.       

 

Ważnym wydarzeniem były również Dni Ortopedyczne w Kaliszu, gdzie wręczałem, jako Kanclerz 

Kapituły, ważne odznaczenie „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” jednemu                 

z najwybitniejszych ortopedów i traumatologów, Prof. Josephowi Schatzkerowi z Toronto. 

Wspaniała nie tylko organizacja, ale i rewelacyjna atmosfera tych spotkań pozostanie jeszcze na 

długo w mojej pamięci. To zasługa osoby posiadającej niesamowite zdolności łączenia. Bogdan 

Materna zmarł w wieku zaledwie 57 lat. Pracował z pasją, ale największym osiągnięciem była dla  



 

 

niego szczęśliwa Rodzina. Osierocił pięcioro dzieci. Był znany i ceniony jako osoba propagująca 

rzetelną wiedzę medyczną. Będzie wszystkim brakowało jego pozytywnej energii, pomysłów                        

i kolejnych inicjatyw, w tym już rozpoczętych i niedokończonych. Odeszła osoba nam bliska !    

Cześć Jego pamięci ! 

Msza pogrzebowa odbędzie się w środę 16 czerwca o godzinie 11:00 w Sanktuarium Andrzeja Boboli, przy              

ul. Rakowieckiej 61, a uroczystości pogrzebowe o 13:15 na Starych Powązkach (brama VI), od ul. J. Ostroga. 

Damian Kusz 


