
Prof. zw. dr hab.n.med. Wojciech Marczyński   Otwock 24.01.2019 r. 

Kierownik Kliniki Ortopedii CMKP SPSK 

w Otwocku 

Konsultant Krajowy ds. Obronności 

Wojskowej Służby Zdrowia  

w zakresie Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu 

 

Pan Prof. dr hab.n.med. Damian Kusz 

Kanclerz Kapituły Odznaczenia 

“Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” 

Dot: 

 płk  dr n. med. Kierownika Kliniki  Leszka Lewczyka 

 

Wniosek 

 

 Jako Konsultant Krajowy ds. Obronności Wojskowej Służby Zdrowia w zakresie 

Ortopedii i Traumatologii pozwalam sobie wnioskować do Pana Kanclerza i zacnej Kapituły 

o przyznanie odznaczenia “Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” 

  Panu pułkownikowi dr n.med. Leszkowi Lewczykowi. 

 Wniosek mój uzasadniam licznymi, wymiernymi zasługami Kandydata na rzecz 

Polskiej Ortopedii i Traumatologii, zarówno cywilnej jak i wojskowej, a mianowicie: 

- jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, którą ukończył 

w  1985roku   

- staż podyplomowy odbył w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w latach   

 1985-1986.  

- był dowódcą plutonu medycznego w latach !986-1988,  

- pełnił funkcję starszego  lekarza  w 6 Pułku Zabezpieczenia Dowództwa ŚOW w latach     

  1988-1991 

- specjalizował się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu w 4 Wojskowym Szpitalu 

 Klinicznym we Wrocławiu pod kierunkiem płka dr. n. med. Zbigniewa 

Dobrowolskiego. – I stopień specjalizacji uzyskał w 1989 roku, a II stopień w 1993 roku     

 - stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1999 roku. Promotorem jego pracy 

 doktorskiej pt; ,,Kliniczna analiza leczenia urazów zmiażdżeniach stóp '' był   płk 

 prof. dr hab. n. med Wojciech Marczyński. 



- pracuje w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Ortopedii na stanowisku 

 starszego asystenta od 1991 roku, 

- na stanowisko zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej awansowany został            

w 2004r  

- ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowej w Klinice - Ortopedii i Chirurgii Urazowej           

 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego został w 2012 roku.  

-  Kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu  został  od 1.09.2013r.  

 Wymierny wkład kandydata w rozwój ortopedii polskiej, w tym wojskowej znajduje 

wyraz w Jego aktywności organizacyjnej i naukowo-dydaktycznej jako współorganizator aż 

czterech Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Ortopedów Wojska Polskiego w latach 1991, 

2001, 2011, 2017. XXXV Konferencję  (2017r)  zorganizował jako przewodniczący Komitetu 

organizacyjnego.   Istotny wkład naukowo-szkoleniowi mieli liczni profesorowie ortopedii  

kraju.  

Aktywność naukowo-badawcza znajduje wyraz w działalności publikacyjnej i prezentacyjnej 

Kandydata, jako autora publikacji krajowych; autor artykułów w czasopismach krajowych, 

jak  Lekarz Wojskowy oraz  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska.   

 Prezentował prace także na zjazdach naukowych zagranicznych  

EFFORT 2001 Rhodos -Fascjotomy-rescue fot the crush foot, EFFORT Helsinki 2003- 

Osteonics cementless endoprosthesis in Treatment of Cocarthrosis, EFFORT Florence 2005- 

Knee Joint Haematoma after Soft Tissue Laesions- our experiens in management. 

 Jest autorem i współautorem kilku referatów naukowych prezentowanych na 

Konferencjach Naukowo-Szkoleniowych Ortopedów Wojska Polskiego. Jest także autorem 

rozdziału ,,Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych stopy" w Traumatologii Narządu 

Ruchu Biologia i Biomechanika Leczenia  pod redakcją naukową prof. dr. hab. med. 

Wojciecha Marczyńskiego. 

 Proszę Pana Kanclerza i Wysoką Kapitułę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.  

 

       Z wyrazami Należnego Szacunku  

        

 

      Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński 

 

  

 



Prof. zw. dr hab.n.med. Wojciech Marczyński                       Otwock 24.01.2019r. 

Kierownik Kliniki Ortopedii CMKP SPSK 

w Otwocku 

Konsultant Krajowy ds. Obronności 

Wojskowej Służby Zdrowia  

w zakresie Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu 

 

Pan Prof. dr hab.n.med. Damian Kusz 

Kanclerz Kapituły Odznaczenia 

“Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” 

Dot: 

płk w st.spocz. dr n. med. 

Ordynatora Waldemara Sulińskiego 

 

Wniosek 

 

Jako Konsultant Krajowy ds. Obronności Wojskowej Służby Zdrowia w zakresie Ortopedii               

i Traumatologii pozwalam sobie wnioskować do Pana Kanclerza o przyznanie odznaczenia 

 “Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” 

Panu pułkownikowi w stanie spoczynku, dr n.med. Waldemarowi Sulińskiemu. 

 

 Wniosek mój uzasadniam licznymi, wymiernymi zasługami Kandydata na rzecz Polskiej 

Ortopedii i Traumatologii, zarówno cywilnej jak i wojskowej, a mianowicie: 

- jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, którą ukończył w 1979 roku   

- po studiach pełnił służbę   na stanowisku Lekarza w Jednostce Wojskowej w Stargardzie w latach 

 1980-1985.  

- od 1985 roku do 1993 pracował na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Ortopedii                 

i Traumatologii Narządu Ruchu 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu.  

- specjalizację II stopnia w Ortopedii uzyskał w 1990 roku.  

- stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1994 roku a promotorem był  płk. Prof. dr hab          

n. med. Krystian Żołyński.  

 Ewidentne zasługi dla ortopedii polskiej Kandydata rozpoczynają się w latach 1994 – 2017, 

kiedy to pracował na stanowisku Ordynatora Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej w 107 

Szpitalu Wojskowym w Wałczu. W tym okresie aktywnie edukował młodych ortopedów. Był 

kierownikiem specjalizacji ośmiu lekarzy. Wymiernie rozwinął zakres świadczonych usług              

w Oddziale wdrażając zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. 



Zmodernizował logistykę i wyposażenie Oddziału w kierunku zabiegów artroskopowych. Wdrożył 

biologiczne i biomechaniczne metody leczenia złamań. Rozwinął i zmodernizował szeroką opiekę 

ambulatoryjną, ściśle współpracującą z Oddziałem.   

 

Kandydat ponadto rozwijał się w zakresie organizacji i zarządzania,  ukończył studia podyplomowe 

w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie: "Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej" w 2007 

roku.  

Aktywność i rozwój wielokierunkowy Kandydata znajduje również wyraz w ukończeniu studiów 

podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w zakresie: "Bezpieczeństwo 

narodowe".  

Zaangażowanie Kandydata dla ortopedów pracujących w wojsku oraz systemu ortopedii krajowej 

potwierdza zorganizowanie przez Kandydata, jako przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego,  

dwóch Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Ortopedów Wojska Polskiego (1997r., 2014r.).  

Konferencje te stanowią wyraz ścisłej współpracy z ortopedami cywilnymi, w tym licznymi 

Profesorami, co stanowi wymierny przyczynek do rozwoju naszej specjalności w kraju. Element ten 

jest dla nas niewątpliwym zaszczytem. Współpraca ta skutkowała rozwojem roboczych kontaktów   

z ortopedami regionu.  

Obecnie jest na emeryturze wspomagając system pracy krajowej ortopedii i traumatologii.  

Proszę Pana Przewodniczącego i Kapitułę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.  

 

      Z wyrazami należnego Szacunku 

       

       

      Prof. Wojciech Marczyński 
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