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On September 9–12 2015, Lublin was the venue of meet-
ing of over 1500 surgeons from Poland and abroad, who 
arrived here on the occasion of the 67th Congress of the 
Association of Polish Surgeons as well as to celebrate a 
great Jubilee, the 125th anniversary of the Association. The 
organizer and host of the Congress was prof. Grzegorz 
Wallner, President of the Association of Polish Surgeons, 
who welcomed the guests and then the inaugural lecture 
entitled “Good and Bad Sides of the Life of a Surgeon” was 
delivered by prof. Adam Dziki. A concert performed by 
pianist Leszek Możdżer as well as the host of the inaugu-
ration, an actor Andrzej Seweryn added splendor to the 
opening of the Congress and Exhibition of the History 
of the Association of Polish Surgeons. 

The scientific programme of the 67th Congress was 
conducted in 6 rooms through 3 days by a few hundred 
eminent speakers from Poland and abroad /Great Brit-
ain, the USA, Germany, Austria, Italy, Japan, Korea/. An 
abundance and diversity of the themes presented deriving 
from different surgical areas / vascular surgery, surgical 
oncology, transplantation, thoracic surgery, endoscopy 
and others/, as well as the latest scientific achievements 
were a great occasion to discuss interesting clinical prob-
lems, important in an everyday surgical practice. It was 
also an opportunity to exchange views and compare clin-
ical experience /which often led to a heated debate/ with 
colleagues from Poland and abroad. The Congress was also 
an ideal educational platform /satellite sessions, training 
workshops, laparoscopic trainers/ for everybody, espe-

W dniach 9–12 września 2015 Lublin był miejscem spo-
tkania ponad 1500 chirurgów Polski i zagranicy, któ-
rzy zjechali tu z okazji odbywającego się 67 Kongresu 
Towarzystwa Chirurgów Polskich, jak również aby świę-
tować wielki Jubileusz 125-lecia istnienia Towarzystwa. 
Organizatorem i gospodarzem Kongresu był prof. Grze-
gorz Wallner, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
który przywitał zaproszonych gości, a następnie wykład 
inauguracyjny „Blaski i cienie życia chirurga” wygło-
sił prof. Adam Dziki. Otwarcie Kongresu wraz z otwar-
ciem Wystawy Historii Towarzystwa Chirurgów Polskich 
uświetnił koncert pianisty Leszka Możdżera, jak również 
prowadzący inaugurację aktor Andrzej Seweryn.

Program naukowy 67 Kongresu był realizowany przez 
3 dni w 6 salach przez kilkuset wybitnych prelegentów 
z Polski i zagranicy / Wielka Brytania, USA, Niemcy, 
Austria, Włochy, Japonia, Korea/. Mnogość i różnorod-
ność poruszanych tematów chirurgicznych z poszczegól-
nych dziedzin /chirurgia naczyniowa, chirurgia onkolo-
giczna, transplantacyjna, torakochirurgia, endoskopia 
i inne/, najnowsze osiągnięcia naukowe, były znakomitą 
okazją do dyskusji na interesujące problemy kliniczne, 
ważne w codziennej praktyce chirurga, a także miały 
charakter wymiany poglądów, konfrontacji doświad-
czeń klinicznych /często burzliwych/ z kolegami z kraju 
i zagranicy. Kongres był również idealną platformą edu-
kacyjno-szkoleniową /sesje satelitarne, warsztaty szko-
leniowe, trenażery laparoskopowe/ dla wszystkich, a w 
szczególności młodych chirurgów zainteresowanych 
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cially for young surgeons interested in modern surgery, 
development of new surgical technologies, changes in the 
working conditions of a surgeon and possibilities of prac-
tical surgical training. During the Congress there was a 
poster session which included practical themes from all 
branches of surgery. Most of the works sent were con-
cerned with alimentary tract surgery, endocrine surgery 
and surgical oncology.

The organizers of the 67th Congress of APS not only 
took care of high academic standards, but also made every 
effort to provide numerous accompanying attractions. 
Here, we should mention an exhibition centre for over 
100 pharmaceutical companies and firms with medical 
equipment offering the latest therapeutic, diagnostic and 
operative solutions in the area of surgery. Those attrac-
tions also included the night of theatres, cinemas, muse-
ums, clubs and restaurants in Lublin. An unforgettable 
part of the last night, which we spent in the Lublin Castle, 
was a concert performed by The Brothers and Krzysztof 
Cugowski acoustically, full of guitar artistry, rock energy 
and a great vocal. After that, the participants went round 
clubs and pubs in the Lublin old town, where they were 
served a specially prepared menu and enjoyed the time 
with their friends listening to blues music.

Although the 67th Jubilee Congress of the Associa-
tion of Polish Surgeons has already gone down in history, 
it has left in the memories of its participants moments 
spent together in hospitable Lublin, which has already 
opened its doors for the members of APS for the fourth 
time. See you in 2 years in Cracow.

nowoczesną chirurgią, rozwojem nowych technologii 
chirurgicznych, zmieniającymi się warunkami pracy 
chirurga oraz możliwością praktycznego szkolenia chi-
rurgicznego. W czasie Kongresu odbywała się sesja pla-
katowa obejmująca swoim zakresem zagadnienia prak-
tycznie ze wszystkich działów chirurgii, gdzie największa 
ilość nadesłanych prac dotyczyła chirurgii przewodu 
pokarmowego, chirurgii endokrynologicznej i chirur-
gii onkologicznej.

Organizatorzy 67 Kongresu TCHP zadbali nie tylko 
o bardzo wysoki poziom naukowy Kongresu, lecz także 
dołożyli wszelkich starań w dziedzinie licznych atrak-
cji towarzyszących. Wymienić tu należy centrum wysta-
wiennicze ponad 100 firm farmaceutycznych i firm ze 
sprzętem medycznym oferujące najnowsze doniesienia 
terapeutyczne, diagnostyczne i operacyjne w zakresie chi-
rurgii, jak również wieczór teatrów, kin, muzeów, klubów 
i restauracji lubelskich. Niezapomnianym akcentem ostat-
niego wieczoru, który odbył się na Zamku Lubelskim, był 
pełen gitarowego kunsztu, rockowej energii i wspaniałego 
wokalu koncert Bracia i Krzysztof Cugowski Akustycz-
nie, po którym uczestnicy odbyli wędrówkę po klubach 
i pubach lubelskiej starówki, gdzie w ramach wspólnej 
zabawy z przyjaciółmi raczyli się specjalnie przygotowa-
nym menu przy dźwiękach muzyki bluesowej.

Pomimo że 67 Jubileuszowy Kongres Towarzystwa 
Chirurgów Polskich przeszedł już do historii, pozostawił 
w pamięci jego uczestników wspomnienia wspólnie spę-
dzonych chwil w gościnnym Lublinie, który już po raz 
czwarty otworzył swe bramy dla członków TCHP.

Kolejny Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 
odbędzie się za 2 lata w Krakowie.


