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Bazą działalności Specjalistycznych 

Towarzystw Naukowych w regio-

nie jest przeważnie wyższa uczelnia. 

Przewodniczącymi Oddziałów naj-

częściej są profesorowie, kierownicy 

klinik, a siedzibą Zarządu sekreta-

riat kliniki. W salach wykładowych 

Uczelni odbywają się posiedzenia To-

warzystw Naukowych. 

W naszej Uczelni na wymienionych 

zasadach działa kilkanaście oddzia-

łów Towarzystw Naukowych, prawie 

w każdej specjalności medycznej. 

Poza Polskim Towarzystwem Lekar-

skim – PTL, które zrzesza lekarzy wie-

lu specjalności, pozostałe towarzystwa 

są wyłącznie specjalistyczne. Do ta-

kich należy Dolnośląski Oddział To-

warzystwa Chirurgów Polskich. Pro-

fesor Wiktor Bross był założycielem 

i pierwszym przewodniczącym Od-

działu Wrocławskiego Towarzystwa 

Chirurgów Polskich. 23 lipca 1951 r. 

prezes Zarządu Głównego Towarzy-

stwa Chirurgów Polskich, profesor 

Tadeusz Butkiewicz przysłał pismo do 

profesora W. Brossa: „W myśl statutu 

stowarzyszenia pod nazwą Towarzy-

stwo Chirurgów Polskich par. 26 p. 8 

oraz par. 39, powołuję Pana Profesora 

na przewodniczącego oddziału sto-

warzyszenia, które zechce Pan Profe-

sor zorganizować oraz kierować jego 

pracami aż do wyboru władz zarządu 

oddziału”. 23 stycznia 1952 r. w czasie 

pierwszego walnego zebrania w obec-

ności 42 chirurgów wybrano zarząd 

Oddziału TChP w następującym skła-

dzie: prof. W. Bross – przewodniczą-

cy, prof. Z. Jezioro – zastępca, prof. 

S. Koczorowski – sekretarz i dr med. 

E. Mierczyński – skarbnik. Posiedze-
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nia naukowe odbywały się raz w mie-

siącu, w pierwszy wtorek o godz. 18. 

(od 1973 r. o godz. 16.) w różnych 

Klinikach lub Oddziałach chirurgicz-

nych, które przygotowywały program 

naukowy i na zakończenie kolację. 

W dniu posiedzenia kliniki chirurgicz-

ne przed południem przeprowadzały 

operacje pokazowe.

Dużym zainteresowaniem cieszy-

ły się wprowadzone w latach 70. po-

siedzenia wyjazdowe, organizowane 

przeważnie raz w roku przez poszcze-

gólne oddziały chirurgiczne w  terenie. 

W okresie 50 lat na około 500 po-

siedzeń naukowych Dolnośląskiego 

Oddziału TChP, 35 odbyło się w te-

renie. Organizatorzy przygotowywali 

program naukowy oparty na własnym 

materiale chirurgicznym, zapewniali 

transport autobusowy oraz poczęstu-

nek. Dla oddziałów chirurgicznych, 

a także dla danego miasta było to wy-

różnienie i nobilitacja, wobec czego do 

organizacji tych posiedzeń włączały się 

władze miejscowe oraz zakłady prze-

mysłowe ze sponsoringiem. Część to-

warzyską organizowano w plenerze, 

ognisko, pieczenie barana, muzyka itp. 

Miały też miejsce posiedzenia uroczy-

ste, specjalne lub nadzwyczajne. Wy-

mienię tu posiedzenie wrocławskiego 

oddziału TChP 20 listopada 1962 r., 

w czasie którego przedstawiciele ame-

rykańskiej instytucji Care, dr J. Kishi-

sian i dyrektor F. Th omas przekazali na 

ręce profesora Brossa w darze dla Polski 

aparaturę „sztuczne płucoserce” typu 

Gibbon Mayo, czy specjalne posie-

dzenie 10 maja 1963 r. wspólne z Pol-

skim Towarzystwem Kardiologicznym 

i wykładami profesorów: E. Caray’a, 

J. Dammanna, E. Kay’a, B. Griffi  ta 

i E. Craff orda. W czasie tego posiedze-

nia demonstrowano przypadki cho-

rych operowanych w klinice profesora 

Brossa, na otwartym sercu, w hipoter-

mii i w krążeniu pozaustrojowym. Czy 

wreszcie 13 czerwca 1988 r. posiedze-

nie Dolnośląskiego Oddziału TChP 

wspólnie z Dolnośląskim Oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Ortopedycz-

nego i Traumatologicznego, gdzie pro-

fesor G.A. Ilizarow wygłosił wykład na 

temat doświadczeń w stosowaniu wła-

snej metody stabilizacji zewnętrznej 

w leczeniu chorób i urazów narządu 

ruchu. 25 listopada 1994 r. odbyło się 

uroczyste posiedzenie z okazji nada-

nia imienia profesora Wiktora Brossa 

sali wykładowej w II Klinice Chirurgii. 

Z tej okazji wydano pod moją redakcją 

książkę pt. „Pamięci profesora Wikto-

ra Brossa”, zawierającą materiały i do-

kumentację fotografi czną z przebiegu 

tej uroczystości oraz prace dotyczące 

życia i działalności chirurgicznej i na-

ukowej prof. W. Brossa, jego poprzed-

ników i jego następców. 

Zarząd Główny TChP z prezesem prof. B. Łazarkiewiczem 

(posiedzenie we Wrocławiu 1991 r.)

Prof. Bogdan Łazarkiewicz 

Prezes Zarządu Głównego TChP 

w latach 1989–1991

 Prof. G.A. Ilizarow z prof. A. Wallem (1988 r.)



Gazeta Uczelniana   lipiec–sierpień 201424 

Liczba członków zwiększała się 

równolegle do liczby specjalizujących 

się chirurgów (członkiem TChP mógł 

zostać specjalista I stopnia) i w latach 

90. przekroczyła 400. Posiedzenia na-

ukowe odgrywały ważną rolę w szko-

leniu młodych chirurgów. Omawia-

no trudne przypadki, przedstawiano 

prace doktorskie lub habilitacyjne 

oraz sprawozdania z naukowych wy-

jazdów zagranicznych. 

Dolnośląski Oddział TChP współ-

pracował z Towarzystwem Chirur-

gów Czechosłowackich (później Cze-

skich) i Towarzystwem Chirurgów 

Niemieckich. Profesor W. Bross był 

przewodniczącym oddziału przez 

22 lata i jedną kadencję prezesem 

Zarządu Głównego TChP, organizu-

jąc 42. Kongres Chirurgów Polskich 

we Wrocławiu (1964). Prof. Stefan 

Koczorowski przewodniczył Dolno-

śląskiemu Oddziałowi TChP przez 

19 lat, a ja przez następne dwie ka-

dencje i jako prezes Zarządu Głów-

nego TChP (1989-91) organizowa-

łem LV Kongres Chirurgów Polskich 

we Wrocławiu (1991). 

Prezesem zarządu głównego TChP 

był również prof. Wojciech Witkie-

wicz i organizatorem 64 Kongresu 

Chirurgów Polskich w 2009 roku. 

LV Kongres Chirurgów Polskich we Wrocławiu (15–18 września 1991 r.). Od lewej: 

K. Skóra, Z. Gruca, Z. Grzebieniak, A. Kübler, B. Łazarkiewicz 

Honorowi Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału TChP: 

prof. Stefan Koczorowski i prof. Bogdan Łazarkiewicz

W 2003 r. napisałem monografi ę 

pt. „Prezesi Towarzystwa Chirurgów 

Polskich 1889–2003”.

Następnie funkcje przewodniczą-

cych Dolnośląskiego Oddziału TChP 

pełnili: prof. Lesław Czarniecki, prof. 

Zygmunt Grzebieniak, prof. Wojciech 

Kielan, prof. Wiktor Bednarz, a obec-

nie od 2012 r. prof. Krzysztof Grabow-

ski, kierownik Katedry i Kliniki Chi-

rurgii Przewodu Pokarmowego.

Przez cały okres prezesi Dolno-

śląskiego Oddziału rekrutowali się 

z kliniki chirurgicznej przy ul. Skło-

dowskiej-Curie 66.

25 członków Dolnośląskiego Od-

działu TChP uzyskało tytuły Człon-

ka Honorowego TChP.

Tytuły Przewodniczącego Hono-

rowego Dolnośląskiego Oddziału 

TChP uzyskali prof. Stefan Koczo-

rowski i prof. Bogdan Łazarkiewicz.

Pamięci profesora Wiktora Brossa 

– red. B. Łazarkiewicz (1995 r.). 

Z okazji nadania imienia prof. Brossa sali 

wykładowej i odsłonięcia płaskorzeźby.
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