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Streszczenie: Artykuł przedstawia powstanie i rozwój Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki 
(początkowo nazywanej Kliniką Chirurgii Ręki) Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Został napi
sany z okazji stulecia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, uczelni założonej w 1919 r., 
z której w 1950 r. wyodrębniona została Akademia Medyczna (od 2007 r. Uniwersytet Medyczny) 
w Poz naniu. Artykuł dostarcza gruntownej wiedzy o rozwoju Kliniki i ortopedach z nią związanych, 
zwłaszcza o prof. Hieronimie Strzyżewskim (19261971).

Abstract: The article presents the history of the Department of Traumatology, Orthopedics and Hand 
Surgery (initially called the Department of Hand Surgery) of the Poznan University of Medical Sciences. 
This historical review is written to celebrate the centenary of the Faculty of Medicine of the University 
of Poznan, from which in 1950 the Medical University (since 2007 called Poznan University of Medical 
Sciences) was separated. The article describes the development of the Department and its clinical staff, 
especially the first Head, Prof. Hieronim Strzyżewski (19261971).
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Ryc. 1. Decyzja Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii o powołaniu do życia Sekcji Chirurgii Ręki 
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Założenie Kliniki Chirurgii Ręki

 Oficjalne otwarcie Kliniki Chirurgii Ręki Akademii Medycznej w Poznaniu nastą
piło 3 grudnia 1970 r. Pierwszym kierownikiem został jej organizator i pomysłodawca, 
dr med. Hieronim Strzyżewski (19261971). Było to zwieńczenie wieloletniego proce
su powstawania chirurgii ręki w Polsce. Tworzyli ją nie tylko ortopedzi, ale również 
lekarze specjalizujący się w chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej lub neurochirurgii. 
Jednak w Polsce jest ona przypisana do ortopedii. 
 Pierwsze działanie na rzecz wyodrębnienia tej dziedziny podjęto podczas XVI Zjaz
du Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Łodzi, w czasie 
którego prof. Wiktor Dega złożył oficjalny wniosek o powołanie Sekcji Chirurgii Ręki. 
Spotkało się to z akceptacją środowiska ortopedycznego i 7 czerwca 1966 r. decyzją 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 
(PTOiTr) została ona powołana do życia. 
 Jednocześnie Zarząd upoważnił dr med. Hieronima Strzyżewskiego do zorganizo
wania Sekcji. Wybór ten nie był przypadkowy. Dr med. Hieronim Strzyżewski, choć 
jego praca doktorska dotyczyła stawu biodrowego, od dawna interesował się chirur
gią kończyny górnej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że pod pojęciem chirurgia ręki 
rozumiano chirurgię całej kończyny górnej. Wynikało to z tego, że określenie „ręka” 
było synonimem kończyny górnej. Prawdopodobnie nazwa „chirurgia kończyny gór
nej” w tamtym czasie byłaby mało czytelna. Dzięki aktywności dr med. Hieronima 
Strzyżewskiego Sekcja zaczęła swoją aktywną działalność. 
 Pierwsze zebranie organizacyjne Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. odbyło się 
12 listopada  1966 r. w Poznaniu. W głosowaniu jawnym wyłoniono Zarząd w skła
dzie: przewodniczący: dr med. Hieronim Strzyżewski (Poznań), wiceprzewodniczący 
doc. dr med. Antoni Hlavaty (Gdańsk), sekretarz lek. Wojciech Woźny (Poznań). Na 
zebraniu przedyskutowano również sprawy organizacyjne nowo powstałej sekcji. 
 Działalność prof. Strzyżewskiego nie ograniczała się tylko do naszego kraju. Zdo
bywał wiedzę i nawiązywał kontakty praktycznie z chirurgami z całego świata. Już 
na początku lat 60tych dr Strzyżewski przebywał 10 miesięcy w Glasgow, gdzie pod 
okiem profesora Rolanda Barnes’a, światowej sławy chirurga ręki, zapoznał się z an
gielską szkołą chirurgii ręki. Dzięki temu został w 1966 r. członkiem niezwykle presti
żowej organizacji, The British Club for Surgery of the Hand.
 Po powrocie z Wielkiej Brytanii utworzył w Poznaniu pierwszą w Polsce Poradnię 
Chirurgii Ręki. Następnym etapem było wydzielenie łóżek chirurgii ręki w ramach 
Kliniki Ortopedii, która jest bezpośrednim spadkobiercą idei Ojca ortopedii polskiej, 
prof. Ireneusza Wierzejewskiego. Profesor Wierzejewski, wspólnie z Heleną Gąsio
rowską, powołał w 1913 r. Poznański Zakład Ortopedyczny. Tę datę uznaje się za mo
ment powstania ortopedii polskiej. 
 W latach 19351939, w pomieszczeniach, w których teraz w budynku na Górnej  
Wildzie znajduje się Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, mieściła się 
Klinika  Ortopedyczna Uniwersytetu Poznańskiego kierowana wówczas przez 
prof. Franciszka Raszeję. 5 grudnia 1945 r. kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedycz
nej Uniwersytetu Poznańskiego, mieszczącej się okresowo w szpitalu Przemienienia 
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Ryc. 2. Pismo o przyjęciu dra Strzyżewskiego na członka The British Club for Surgery of the Hand 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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Pańskiego przy ul. Długiej, został prof. Wiktor Dega. Pełniąc te obowiązki doprowadził 
do rozbudowy i modernizacji (19461948) gmachu na Wildzie przy ulicy 28 Czerwca 
1956 r. 135/147. W 1948 r. nastąpiło przeniesienie Kliniki Ortopedycznej w to miejsce. 
W skład przeniesionej Kliniki weszły m.in. oddział rehabilitacji oraz poradnie specjali
styczne. Klinika zajmowała się leczeniem chorych z wadami i schorzeniami narządów 
ruchu. W tym właśnie miejscu powstała Klinika Chirurgii Ręki. Było to możliwe dzię
ki zrozumieniu i wsparciu prof. Wiktora Degi i prof. Alfonsa Sengera. Profesorowie 
rozumieli i widzieli potrzebę węższej specjalizacji, jaką jest chirurgia ręki, w ramach 
ortopedii. To zrozumienie, jak również konsekwentne działanie profesora Hieronima 
Strzyżewskiego przy wsparciu ówczesnych władz Akademii Medycznej w osobach 
prof. Witolda Michałkiewicza JM Rektora oraz prorektora prof. Witolda Jurczyka, 
skutkowało wspomnianym powołaniem pierwszej w Polsce Kliniki Chirurgii Ręki, 
której kierownikiem został dr med. Hieronim Strzyżewski. Opierając się na dostęp
nych materiałach, powstanie Chirurgii Ręki może być różnie datowane. W Kronice 
Kliniki zapisano, że oficjalne otwarcie nastąpiło 3 grudnia 1970 r. 
 Gazeta „Służba Zdrowia” z 3 stycznia 1971 r., cytując prof. Sengera i dr. med. Strzy
żewskiego, podaje datę 1 listopada 1970 r. Prof. Manikowski z kolei podaje różne daty: 
w publikacji z okazji stulecia Ortopedii Polskiej – 4 grudnia, a z okazji 30lecia Kli
niki Chirurgii Ręki – datę 1 grudnia 1970 r. Od pierwszych dni swojej działalności 
Klinika była i jest nadal niezwykle aktywna w zakresie leczniczym oraz naukowym. 
Asystentami w tym czasie w Klinice byli dr Aleksandra Jurczyk i dr Władysław Mani
kowski. Usprawnianiem chorych zajmował się mgr Maciej Jaruga. Na początku dzia
łalności Klinika liczyła 18 łóżek znajdujących się w wydzielonym oddziale II C oraz 
6 łóżek w ramach Kliniki Ortopedii na oddziale II B. Wykonywano wówczas około 
100 operacji  rocznie. 18 grudnia 1971 r. w Klinice dokonano pierwszej próby przyszy
cia całkowicie odciętej ręki lewej u pacjentki, która doznała tego urazu podczas pracy. 
Do operacji przystąpiono po 12 godzinach od wypadku i trwała ona ponad 10 go
dzin. Niestety nie zakończyła się sukcesem, z powodu zakrzepu tętnicy promieniowej 
i w 14 dniu od operacji amputowano przyszytą rękę.
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Ryc. 3. Oficjalne otwarcie Kliniki Chirurgii Ręki. 
Pośrodku JM Rektor prof. Witold Michałkiewicz 

(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)

Ryc. 4. Siedzą (od prawej) m.in.: dr Strzyżewski, 
prof. Jurczyk, prof. Michałkiewicz 

(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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 18 maja 1971 r. Klinikę odwiedził ówczesny Dyrektor Kliniki Ortopedycznej 
w Glasgow, prof. Roland Barnes, który był wówczas przewodniczącym Brytyjskiego 
Towarzystwa Ortopedycznego. Odwiedziny tak znanej postaci stanowiły dowód do
cenienia działalności Kliniki i niewątpliwie podnosiły jej rangę nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie. 
 Od 1 do 29 listopada 1971 r. dr med. H. Strzyżewski przebywał w Wielkiej Brytanii. 
Podczas bankietu w dniu 13 listopada 1971 r., odbywającego się w ramach zjazdu Bry
tyjskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, wygłosił przemówienie, w którym podkreślił 
znaczącą rolę jego pobytu przed 10 laty w Glasgow. Podziękował również za możli
wość zdobycia wiedzy oraz przedstawił informację o utworzeniu pierwszej w Polsce 
Kliniki Chirurgii Ręki.
 W dniach 1516 lutego 1972 r. odbyło się VIII Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki, 
zorganizowane  przez Klinikę Chirurgii Ręki Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji Aka
demii Medycznej w Poznaniu. Było to ważne wydarzenie, którego otwarcia doko
nał dr med. Hieronim Strzyżewski. Wzięło w nim udział liczne grono chirurgów 
z całej Polski, ale też ze Związku Radzieckiego, Bułgarii oraz Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. W swoim przemówieniu prorektor AM w Poznaniu prof. Witold 
Jurczyk podkreślił wagę powstania pierwszej w Polsce Kliniki Chirurgii Ręki. Prof. 
Wiktor Dega przemawiając do zgromadzonych gości zwrócił szczególną uwagę na 
kompleksowe leczenie pacjentów w Klinice, gdzie po wykonanej operacji następuje 
kontynuacja  leczenia poprzez rehabilitację.
 W chirurgii ręki tymczasem akt chirurgiczny stwarza dopiero warunki do wypra
cowania funkcji ręki. Zeszyte ścięgna muszą wyrobić sobie poślizg, zeszyte nerwy 
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Ryc. 5. Pierwsza replantacja ręki 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)

Ryc. 6. Od Prawej prof. Roland Barnes i dr med. Hieronim Strzyżewski 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)



Ryc. 7. Tekst przemówienia dr med. H. Strzyżewskiego na zjeździe Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)



144

palców potrzebują czasu na regenerację, a zeszyte tętniczki palców muszą uzyskać 
sprzyjające warunki dla zabezpieczenia krążenia w uszkodzonym narządzie. Słowem 
chirurgia ręki musi być sprzężona z rehabilitacją jeżeli ma dać pożądane wyniki. 
 Wśród uczestników Zjazdu oprócz chirurgów ręki byli lekarze specjaliści rehabi
litacji, psycholodzy, magistrowie wychowania fizycznego, terapeuci zajęciowi oraz 
technicy ortopedyczni. 

Poznańska Klinika Chirurgii Ręki w 100leciu Wydziału Lekarskiego...

Ryc. 8. Prof. dr hab. Wiktor Dega podczas 
przemówienia na VIII Sympozjum Sekcji 

Chirurgii Ręki PTOiTr w Poznaniu w 1972 r. 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki 

UMP)

Ryc. 9. Makieta rzeźbiarska 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki 

UMP)

 Klinika Chirurgii Ręki w Poznaniu stawała się znana nie tylko w Polsce, ale także 
poza jej granicami. Odwiedzali ją lekarze nie tylko z Europy. W maju 1972 r. prze
bywał w niej dr med. Salah Hafez AbdElHade ze szpitala w Aswan w Egipcie, 
a w czerwcu tegoż roku lekarze z Litwy (Kowno) – dr P. Baubinas oraz dr E. Kezinas.  
Na przełomie września i października 1972 r. odwiedził ją prof. John Adams, dyrek
tor Kliniki Ortopedii  Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie. Pełnił on 
wówczas  funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. 



Ryc. 10. 
Od prawej: dr H. Strzyżewski, prof. John 
Adams, dr A. Jurczyk, dr W. Manikowski 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i 
Chirurgii Ręki UMP)

Ryc. 11. Program zebrania 
z udziałem prof. dr. Johna Adamsa
(zbiory Katedry Traumatologii, 
Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)



Ryc. 12. Pismo od prof. Johna Adamsa 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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Pan Profesor  zwiedził Klinikę, in
teresował się pacjentami oraz 
30 września wziął udział w ze
braniu Oddziału Poznańskiego 
Polskiego Towarzystwa Ortope
dycznego i Traumatologicznego 
i Sekcji Chirurgii Ręki tego Towa
rzystwa.
 Po powrocie, w piśmie wysła
nym do prof. dr. T. Orłowskiego 
z Polskiej Akademii Nauk, Wy
dział Nauk Medycznych wyraził 
uznanie dla wysokiego poziomu 
ortopedii w Polsce, a szczególnie 
chirurgii ręki. 
 18 października 1972 r. zes
pół poznańskiej Kliniki Chirur
gii Rę ki operował pięćsetnego 
pacjenta w swojej krótkiej histo
rii. W grudniu 1972 r. na sali za
biegowej miała miejsce pierwsza 
próba użycia mikroskopu ope
racyjnego, zakupionego przez 
poznańską Akademię Medycz
ną, a po raz pierwszy w kraju 
dedykowanego do operacji ręki. 
Dzięki temu urządzeniu zaczęło 
być możliwe zszywanie nie tylko 
nerwów, ale też pęczków nerwo
wych i naczyń krwionośnych. 
 Od tego momentu zaczyna 
się w Klinice działalność w za
kresie mikrochirurgii klinicznej. 
Aby jednak sprawnie przepro
wadzać operacje klinicznie, ko
nieczne są ćwiczenia na prepa
ratach i zwierzętach. Celem tych 
ćwiczeń było wypracowanie 
metod umożliwiających zespa
lanie naczyń o średnicy poniżej 
1 mm. Powoli dojrzewała myśl 
o konieczności  specjalnego, dedy
kowanego temu celowi pomiesz
czenia. Infor macje o operacjach 
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Ryc. 13. Operacja z użyciem mikroskopu 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)

Ryc. 14. Po prawej dr Strzyżewski podczas operacji 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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Ryc. 15. Dokument nadania stopnia doktora habilitowanego dr Hieronimowi Strzyżewskiemu 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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przeprowadzanych  pod mikroskopem pojawiały się również w prasie Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. 
 Klinika kontynuowała swoją działalność naukową publikując prace i przedstawia
jąc je na sympozjach i zjazdach. 16 października 1973 r. Centralna Komisja Kwalifika
cyjna do Spraw Kadr Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Poznaniu o przyznaniu dr Hieronimowi Strzyżewskiemu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie ortopedii 
za pracę pt. „Badania nad kształtowaniem się tkanki ścięgno podobnej w otoczeniu 
sztucznego ścięgna pod wpływem siły działania mięśnia. Przydatność sztucznych 
ścięgien w chirurgii narządu ruchu”. 
 Efektem praktycznym tej i późniejszych prac było opatentowanie w 1980 r. wyna
lazku o nazwie „Proteza ścięgna zginacza palca ręki”.
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Ryc. 16. Świadectwo autorskie o dokonaniu wynalazku 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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 Podjęcie tematyki uszkodzeń ścięgien zginaczy miało duże znaczenie społeczne. 
Były to bowiem bardzo częste urazy rąk piłą tarczową. Ulegali im ludzie młodzi, 
rozpoczynający pracę zawodową. Wyniki leczenia tego typu urazów nie satysfak
cjonowały jednak ani pacjenta, ani lekarza. Często były przyczyną przejścia na ren
tę inwalidzką, dlatego każde działania w kierunku poprawy wyników leczenia były 
niezwykle uzasadnione i pożądane. Również w 1973 r. do zespołu Kliniki dołączył 
dr Andrzej Kiciński. Wcześniej zajmował stanowisko asystenta w Klinice Rehabilitacji.
 Klinika była również niezwykle aktywna w szkoleniu przed i podyplomowym. 
Prowadziła program szkolenia studentów V roku Akademii Medycznej, jak również 
szkolenia podyplomowe, kursy wymagane do specjalizacji oraz staże. Do kliniki przy
jeżdżali lekarze nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, by doskonalić swoje umie
jętności. 
 Aktywność naukowa Kliniki została doceniona. 5 stycznia 1973 r. wręczono na
grody Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej za osiągnięcia ba
dawcze w 1972 r. Nagrodę zespołową za osiągnięcia w dziedzinie ortopedii otrzymała 
trójka pracowników naukowych Akademii Medycznej: dr hab. Hieronim Strzyżew
ski, dr med. Wojciech Woźny i dr med. Aleksandra Jurczyk za: 
• Skuteczność artrodezy kompresyjnej stawów palców;
• Zespół głowy kości łokciowej w gośćcu reumatoidalnym;
• Sprawność ręki po operacyjnym leczeniu znacznego stopnia ulnaryzacji palców 

w gośćcu reumatoidalnym;
• The function of the hand after tendon synovectomy at the wrist.

 Komisja przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Nauki zakwalifiko
wała do wpisu do Księgi Czynów i Osiągnięć Nauki Polskiej pracę zgłoszoną przez 
Akademię Medyczną dotyczącą chirurgii rekonstrukcyjnej ręki w gośćcu reumatoidal
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Ryc. 17. Proteza ścięgna 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii 

Ręki UMP)

Ryc. 18. Wszczepienie protezy ścięgna 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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nym. Autorami tej pracy byli: doc. dr hab. Hieronim Strzyżewski, dr med. Wojciech 
Woźny i dr med. Aleksandra Jurczyk. Wpisu dokonano 12 października 1973 r. 
 Leczenie chorych z gośćcem, chorobą nazywaną dzisiaj reumatoidalnym zapale
niem stawów, była istotną częścią działalności leczniczej Kliniki. Stosowano nowocze
sne, innowacyjne sposoby leczenia wspierając leczenie reumatologiczne. Klinika ściśle 
współpracowała z ośrodkiem śremskim, dziś Wielkopolskim Ośrodkiem Reumatolo
gicznym. Lekarze z Kliniki wraz z anestezjologiem dojeżdżali do Śremu praktycznie 
co tydzień, by leczyć operacyjnie chorych reumatoidalnych. 
 W 1974 r. stopień dr n. medycznych otrzymała dr Aleksandra Jurczyk za pracę 
pt. „Regeneracja nerwu pośrodkowego w zastarzałych uszkodzeniach w obrębie 
przedramienia”. Również w tym samym roku stopień doktora nauk medycznych 
uzyskał dr Władysław Manikowski za pracę pt. „Zaburzenia krążenia i czynności 
nerwów ręki u chorych z przykurczem Dupuytrena” oraz dr nauk o wychowaniu fi
zycznym Maciej Jaruga za pracę pt. „Morfologiczne i sprawnościowe kryteria selekcji 
w sporcie łuczniczym”.
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Ryc. 19. Dyplom doktora nauk medycznych Aleksandry 
Jurczyk 

(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)

Ryc. 20. Dyplom doktora nauk medycznych Władysława 
Manikowskiego 

(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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 Pismami z 21 czerwca 1974 r. JM Re ktor 
Akademii Medycznej, prof. dr hab. Roman 
Góral, mianował na stanowiska adiunkta 
dr med. Aleksandrę Jurczyk oraz dr med. 
Władysława Manikowskiego. W tym sa
mym roku, 7 sierpnia, Klinika przyjęła ty
sięcznego pacjenta.
 12 września 1975 r. zmarł przedwcze
śnie dr n. med. Wojciech Woźny, niezwy
kle ważna postać dla Kliniki, działacz 
Sekcji Chirurgii Ręki oraz ceniony nauko
wiec, człowiek lubiany i szanowany przez 
wszystkich.
 W dniu 17 listopada 1975 r. ważnym 
wydarzeniem dla Kliniki było otrzyma
nie tytułu „Lekarza specjalisty w zakresie 
chirurgii urazowo ortopedycznej” przez 
dr med. Aleksandrę Jurczyk oraz dr med. 
Władysława Manikowskiego. 
 Rozwijanie działalności operacyjnej, 
a w szczególności operacji nerwów, na
czyń krwionośnych wykonywanych pod 
mikroskopem, wymaga stałego doskona
lenia. W dniu 18 października 1975 r. zo
stała otwarta przez JM Rektora AM w Poz
naniu, prof. dr med. R. Górala, Pracownia 
Mikrochirurgii Doświadczalnej przy Kli
nice Chirurgii Ręki. Odtąd powstanie pra
cowni służy nie tylko ćwiczeniom z zakre
su mikrochirurgii, ale również umożliwia 
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Ryc. 21. Dyplom doktora nauk wychowania fizycznego 
Macieja Jarugi 

(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)

Ryc. 22. Dr n. med. Wojciech Woźny 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)



Ryc. 23. Zaświadczenia o nadaniu tytułu „Lekarza specjalisty w zakresie chirurgii urazowo ortopedycznej”. 
(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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prowadzenie prac naukowych mających zastosowanie kliniczne. W tej pracowni po
wstało kilka prac doktorskich oraz habilitacyjnych. 
 Pierwszy zabieg operacyjny na króliku został wykonany 9 kwietnia 1976 r. 
10 i 11 października 1976 r. odbyło się międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Ręki. 
Wzięli w nim udział chirurdzy ze Związku Radzieckiego, Węgier, Bułgarii i Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej. Podczas tego sympozjum odbył się pokazowy zabieg 
operacyjny z zakresu mikrochirurgii przeprowadzony przez doc. H. Strzyżewskiego 
na króliku. Dokonano zespolenia tętnicy udowej oraz nerwu kulszowego. Zabieg był 
transmitowany na salę wykładową za pośrednictwem telewizji. 
 W 1976 r. za pracę pt. „Badania nad restytucją czynności nerwu pośrodkowe
go w zestarzałych uszkodzeniach typu neurotmesis w obrębie przedramienia” 
dr n. med. Aleksandra Jurczyk otrzymała nagrodę przyznaną przez Radę Naukową 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 W listopadzie 1977 r. Klinikę Chirurgii Ręki odwiedził prof. G. Stack z Londynu. 
Interesował się zagadnieniami, którymi zajmowała się Klinika, w szczególności zapo
znał się z działalnością Pracowni Mikrochirurgii Doświadczalnej. 
 Niezależnie od doskonalenia technik operacyjnych, w pracowni prowadzone były 
badania naukowe będące podstawą grantu KBN. Wyniki tych badań opublikowa
no w recenzowanych czasopismach. Do pracowni należała zwierzętarnia, w której 
bez problemów można było hodować zwierzęta dla celów doświadczalnych. Były 
to szczury i króliki. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, że przestrzegane były 
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Ryc. 24. Otwarcie przez JM Rektora Akademii Medycznej prof. dr med. R Górala Pracowni Mikrochirurgii 
Doświadczalnej 

(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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wszelkie prawa dotyczące zwierząt doświadczalnych. W latach 19781979 Klinika 
prowadzi granty Polskiej Akademii Nauk dotyczące problematyki zespoleń nerwów 
funkcji chwytnej ręki oraz zespoleń małych naczyń krwionośnych. W 1978 r. do zespo
łu dołączyła dr Maria Siemionow z Kliniki Rehabilitacji. O wzrastającym znaczeniu 
Kliniki może świadczyć fakt, że doc. Strzyżewski został wicedyrektorem Instytutu 
Ortopedii  i Rehabilitacji. Niezależnie od pracy naukowej, Klinika rozwijała swoją 
działalność leczniczą poprzez stworzenie drugiego oddziału i tym samym powiększe
nie liczby łóżek. Zwiększenie liczby łóżek umożliwiło przeprowadzenie większej licz
by operacji,  do 400 w skali roku. Głównie są to operacje wad wrodzonych, uszkodzeń 
ścięgien i nerwów. W tym czasie, przez krótki okres, w Klinice pracował dr Juliusz 
Jarzębowski. 
 W 1981 r. Klinice powierzono organizację XVIII Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki 
PTOiTr. Na początku tego roku zaczął chorować prof. Strzyżewski. Początkowo drob
ne dolegliwości przerodziły się w poważną chorobę. Przygotowania do Sympozjum 
mimo tego trwały i Klinika wypełniła swoje obowiązki. Niestety Profesor Strzyżewski 
zmarł w przeddzień Sympozjum, w wieku 55 lat. Przedwczesna śmierć zakończyła 
życie tego wybitnego i cenionego naukowca oraz organizatora. Profesor H. Strzyżew
ski uznawany jest za ojca polskiej chirurgii ręki.
 Po śmierci Profesora pełniącym obowiązki kierownika Kliniki został dr med. Wła
dysław Manikowski. W związku z tym, że dr med. W. Manikowski nie posiadał w tym 
czasie habilitacji, utrzymanie samodzielnej jednostki, jaką była Klinika Chirurgii  Ręki, 
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Ryc. 25. Od lewej: dr hab. Hieronim Strzyżewski, 
prof. G. Stack, prof. A. Senger 

(zbiory Katedry Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP)
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wymagało specjalnego wsparcia. Takie wsparcie Klinika otrzymała od dyrektora 
Instytutu  Ortopedii i Rehabilitacji – prof. Alfonsa Sengera i prof. Witolda Jurczyka. 
Dzięki temu zażegnano niebezpieczeństwo likwidacji Kliniki. Dr med. Manikow
ski kontynuował ideę profesora Strzyżewskiego. Klinika pracowała nieprzerwanie, 
zwiększyła liczbę operacji i kontynuowała granty naukowe. W tym samym roku 
dr Andrzej Kiciński za pracę pt. „Analiza sprawności chwytnej rąk w gośćcu reuma
toidalnym po leczeniu ulnaryzacji palców metodami operacyjnymi” otrzymał stopień 
doktora nauk medycznych, a wkrótce także II stopień specjalizacji z ortopedii i chirur
gii urazowej.
 Jesienią tego samego roku w Klinice zatrudnieni zostali dr Leszek Romanowski 
i dr Aleksander Czaja. W 1982 r. dr med. W. Manikowski został kierownikiem Kliniki 
a w 1985 r. uzyskuje stopień doktora habilitowanego. Podstawą habilitacji była praca  
pt. „Badania wartości operacyjnej rekonstrukcji zastarzałych uszkodzeń ścięgien zgi
naczy palców ręki przy zastosowaniu wolnego autogennego przeszczepu ścięgna”. 
W związku z rozszerzeniem działalności leczniczej Klinika zatrudniła kolejnych le
karzy: dr Dariusza Walusiaka, dr Jerzego Wiese i dr Roberta Spławskiego. Dzięki 
działalności Pracowni Mikrochirurgii oraz ukończeniu przez dr Leszka Romanow
skiego kursu mikrochirurgii doświadczalnej i klinicznej w Wielkiej Brytanii w 1986 r. 
wykonano pierwsze mikrochirurgiczne przeniesienie płatów i pierwszą skuteczną 
replantację kończyny. W wyniku kolejnych wyborów władz Sekcji Chirurgii Ręki 
doc. dr hab. Władysław Manikowski został jej przewodniczącym. W składu Zarzą
du weszli również: dr Leszek Romanowski jako sekretarz, dr Kiciński jako skarbnik, 
a dr Jurczyk jako członek Zarządu. W 1991 r. dr Leszek Romanowski opublikował 
pracę doktorską pt. „Wpływ ułożenia i ukrwienia wolnego autogennego przeszczepu 
nerwu kulszowego szczura na szybkość jego regeneracji”. W uznaniu działalności  nau
kowej i organizacyjnej doc. dr hab. Władysława Manikowskiego w 1992 r. JM Rektor 
Akademii Medycznej powołał go na stanowisko profesora nadzwyczajnego.  Rosną
ca liczba wykonywanych operacji spowodowała konieczność zatrudnienia kolejnych  
lekarzy.  Do zespołu dołączyli: dr Przemysław Nawrot, dr Paweł Surdziel oraz dr Le
szek Kaczmarek. W 1994 r. dr Dariusz Walusiak za pracę pt. „Powrót czynności ner
wu pośrodkowego po operacyjnym leczeniu zespołu kanału nadgarstka” otrzymał 
stopień doktora nauk medycznych. Praca zdobyła uznanie i otrzymała nagrodę 
w konkursie prac doktorskich PTOiTr. Klinika kontynuowała i rozwijała współpracę 
z zagranicznymi ośrodkami. W wyniku tej współpracy do USA wyjechała najpierw 
dr n. med. Maria Siemionow, a później dr n. med. Leszek Romanowski. Dr med. Maria 
Siemionow prowadziła na Uniwersytecie w Salt Lake City pracownie mikrochirurgii 
doświadczalnej, co było wielkim sukcesem i jednocześnie uznaniem jej dorobku oraz 
umiejętności na rynku amerykańskim. W późniejszych latach dr med. Maria Siemio
now kontynuowała swoją pracę na tym uniwersytecie, a później w Cleveland Clinic  
Foundation. W międzyczasie, w 1992 r., uzyskała stopień doktora habilitowanego za 
pracę pt. „Hemodynamika mikrokrążenia wolnego płata mięśniowego w badaniu 
doświadczalnym in vivo”. W 1995 r. dr Paweł Surdziel opublikował pracę doktorską 
pt. „Wpływ napięcia i izolacji na przeżywalność płatów tkankowych”. Rok później, 
w ramach studium doktoranckiego zatrudniony został dr Przemysław Lubiatowski, 
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a jego praca doktorska opublikowana w 1999 r. pt. „Wartość przeszczepów ochrzęst
nej, okostnej i szpiku kostnego w doświadczalnej rekonstrukcji chrząstki stawowej”  
otrzymała pierwsze miejsce w konkursie prac doktorskich PTOiTr. W tym samym 
roku dr Przemysław Lubiatowski, wspierany przez Fundację Kościuszkowską, rozpo
czął staż w Cleveland Clinic Foundation.
 W tym czasie specjalizację zdobyli kolejni lekarze zatrudnieni w Klinice. Jednym 
z kluczowych zagadnień, którymi Klinika zajęła się w praktyce klinicznej i naukowej, 
stały się uszkodzenia nerwów. Na tę działalność uzyskała grant KNB. Dzięki temu 
otrzymała mikroskop operacyjny a uzyskane wyniki badań pozwoliły na liczne  pu
blikacje i stały się w 1998 r. podstawą rozprawy habilitacyjnej dr med. Leszka Roma
nowskiego pt. „Badania skuteczności rekonstrukcji nerwów z zastosowaniem nowych 
technik mikrochirurgicznych”. Wyniki tych i innych badań naukowych prowadzo
nych przez Klinikę są przedstawiane na zjazdach krajowych i zagranicznych. Pozycja 
Kliniki rośnie nie tylko w kraju, ale również na świecie. W 1996 r. prof. Władysław 
Manikowski został prodziekanem Wydziału Lekarskiego I. Stanowisko to zajmował 
przez dwie kadencje. Następnie, również przez dwie kadencje, był dziekanem tego 
wydziału. Z powodu rozwiązania Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji powołano wtedy 
Katedrę Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki. W skład Katedry weszła Klinika 
Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki. Kierownikiem obydwu jednostek został 
prof. dr hab. med. Władysław Manikowski. Funkcję tę pełnił do 2007 r. 
 Od 2001 r. Klinika organizuje roczny staż dla ortopedów polskiego pochodzenia 
z Białorusi. Pierwszym lekarzem był dr Aleksander Zamiracki z Grodna. O prężnym 
rozwoju działalności Kliniki świadczy wzrost liczby operacji przeprowadzanych 
w poszczególnych latach. I tak, w 1971 r. przeprowadzono 200 operacji, a w 1997 r. 
800, a w 2000 r. już ponad 1500. 
 Lekarze pracujący w Klinice biorą cały czas aktywny udział w pracach Sekcji Chi
rurgii Ręki, współorganizując sympozja, biorąc udział w sesjach jako wykładowcy 
i moderatorzy. W tym czasie konieczne stało się powołanie niezależnego towarzystwa 
naukowego, co wynikało z oczekiwań europejskich i światowych organizacji. W tym 
czasie przedstawicielem Polski w tych organizacjach był dr med. Leszek Romanowski. 
Klinika podjęła się realizacji koncepcji powstania Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Ręki. Za zgodą Zarządu Sekcji i Zarządu Głównego PTOiTr. rozpoczęły się starania, 
by powołać je do życia. I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, odbył się 
w Poznaniu w 1999 r. Na tym Kongresie wyłoniony został zarząd Towarzystwa w skła
dzie: prezes – Władysław Manikowski, wiceprezes – Stanisław Pielka, sekretarz – Le
szek Romanowski, skarbnik – Andrzej Kiciński. W tym czasie zainteresowania Kliniki  
rozszerzyły się o operacje artroskopii, endoprotezoplastyki barku i łokcia. Pierwszą 
w Polsce artroskopię barku przeprowadzono jednocześnie w ośrodku w Piekarach 
Śląskich (dr Roman Pawlas) oraz w Klinice (dr. hab. Leszek Romanowski). 17 lutego 
1998 r. przeprowadzono w Klinice jedną z pierwszych w Polsce endoprotezoplastyk 
stawu ramiennego (dr Leszek Romanowski). Artroskopię barku rozwijał dalej dr med. 
Przemysław Lubiatowski. W r. 2002 został zorganizowany pierwszy poz nański kurs 
artroskopii barku zorganizowany przez Leszka Romanowskiego, Przemysława Lu
biatowskiego i Roberta Spławskiego. Kurs stopniowo rozwijał się i stał się marką 
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Kliniki.  Na kolejnym kongresie Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki Kli
nika wygrała możliwość organizacji takiego kongresu w 2009 r. Otworzyło to nowy 
rozdział w historii Kliniki. 
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