Katowice, dn. 11. 10. 2021

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
z wielką przyjemnością przekazuję relację fotograficzną z bardzo udanej XXXVII Konferencji
Naukowo – Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, która odbyła się w dniach 17 – 18
września pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,
a przedstawicielem Zarządu Głównego był list prezesa. Powróciło po czasie przeświadczenie,
że uczestniczę w czymś niezwykle oryginalnym, kapitalnym, ale też i przyjemnym, a Kraków stał
się dla mnie ponownie miastem wyjątkowym, serdecznym i przyjaznym pod względem spotkań
naukowo - dydaktycznych, po przykrych doświadczeniach z 2018. Prywatnie zawsze takim był.

Ważnym dla Komandora w stanie spoczynku, dr n. med. Jurka Gawlikowskiego, który niestety
nie mógł przybyć osobiście z powodów zdrowotnych i mojej skromnej osoby było uhonorowanie
nas Medalem Honorowym Ortopedów Wojska Polskiego im. Prof. dr hab. n. med. Donata
Tylmana, którego znałem osobiście. A nasza znajomość zaczęła się od egzaminu na drugi
stopień specjalizacji, w którym przewodniczącym Komisji był właśnie wspomniany autorytet.
Niesamowity zaszczyt, tym większy, że jak powiedziałem w swoim podziękowaniu otrzymałem
to wyróżnienie od grona osób, które szanuję oraz poważam i to duży honor być docenionym
przez to znamienite Środowisko. Zwłaszcza, że od kilku lat inne zaszczyty z długoletnią historią

i te nowe są przyznawane i to nie raz osobom wywołującym zdziwienie i konsternację. Podczas
uroczystego otwarcia uhonorowano 5. wspaniałych lekarzy, którzy przyczynili się do rozwoju
naszej specjalności i uzyskali głosy pozytywne Kapituły, wybieranej losowo z osób
nagrodzonych już Odznaczeniem. Przebieg głosowania, od złożenia wniosków do ogłoszenia
wyników, był stale w sposób transparentny prezentowany na Portalu POiTr. O pomoc przy
przekazywaniu odznaczeń poprosiłem Konsultanta Krajowego Wojskowej Służby Zdrowia
ds. Obronności w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, prof. Wojciecha
Marczyńskiego. Zawsze to piękne chwile dla nas wręczających i wyróżnionych. Gratulacje !!!

Doniosłym momentem konferencji było uczczenie Jubileuszu 60-lecia Oddziału i Kliniki
Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ
w Krakowie, której szóstym szefem jest pan płk dr n. med. Sebastian Nowak. Prezentacja była
wspaniałym zobrazowaniem zmian zachodzących w tej jednostce w ciągu 6. dekad. Wspomnieć
należy o doskonałym Wykładzie Jubileuszowym – 70 lat Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej
i Ortopedii z Zakładem Chirurgii Polowej WAM w Łodzi prof. Zbigniewa Dudkiewicza z Kliniki

Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej
w Łodzi. Trudno sobie wyobrazić te spotkania bez udziału Zbyszka, który każdorazowo
zachwyca wiedzą, erudycją i sposobem przedstawiania w prezentacjach ukochanego WAM – u,
które wzruszają i wzbogacają nas o ważne wiadomości o historii Ortopedów Wojska Polskiego.

Zawartość merytoryczna przedstawionych wystąpień i zrelacjonowane przypadki kliniczne,
zwłaszcza z misji wojskowych i replantacyjne, są tak unikalne i ważne ze względów
edukacyjnych, że nawet osoby takie jak ja, które dotychczasowe życie zawodowe spędziły
w tzw. „Centrach Urazowych”, przyjmując codziennie do leczenia pacjentów dostarczanych
helikopterem w ciężkim stanie i z urazami wielonarządowymi, odbierają zreferowane
postępowanie naprawcze i rekonstrukcyjne oraz zabiegi ratujące poszkodowanych z pokorą.

Z poważaniem
Damian Kusz

