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Wspomnienie • In memoriam
Wspomnienie o prof. dr hab. med. Zbigniewie Marz´ckim

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Marz´cki urodzi∏ si´
w 1927 roku w Warszawie, ale na sta∏e zwiàza∏ si´ ze
Szczecinem. W 1955 roku otrzyma∏ dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim w Pomorskiej Akademii Medycznej.
Rozpoczà∏ prac´ w Zak∏adzie Radiologii Pomorskiej
Akademii Medycznej, gdzie uzyska∏ I i II stopieƒ specjalizacji w radiodiagnostyce.
W Zak∏adzie Radiologii PAM, oprócz dzia∏alnoÊci
diagnostycznej, od 1947 roku prowadzono leczenie nowotworów. W 1957 roku ww. zak∏adzie powsta∏a pracownia izotopowa, której organizatorem by∏ dr Marz´cki.
Prowadzi∏ badania diagnostyczne, leczenie nadczynnoÊci
tarczycy oraz stosowa∏ izotopy, w niektórych schorzeniach
nowotworowych, np. leczeniu wysi´ków roztworem fosforu 32. Zdobyte doÊwiadczenie dr Marz´cki zawar∏ w rozprawie doktorskiej pt. „Zastosowanie w∏asnej metody
mierzenia obj´toÊci tarczycy w leczeniu nadczynnoÊci za
pomocà jodu – 131”.
Prof. Marz´cki po pobycie w Instytucie of Cancer
Research w Londynie opracowa∏ i zastosowa∏ nowoczesnà
metod´ aplikacji tubek z izotopem promieniotwórczym
w narzàdzie rodnym, tzw. metodà afterloading, która dotàd
nie by∏a stosowana w Polsce. Opracowanie tzw. techniki
afterloading zak∏adania tubek w leczeniu chorych z rakiem szyjki macicy sta∏o si´ tematem pracy habilitacyjnej – pt. „Napromienianie raka szyjki macicy tubkami
kobaltu – 60 technikà ∏adowania nast´powego”.
W 1972 roku dr Marz´ckiemu zosta∏o powierzone
kierownictwo nad Oddzia∏em Radioterapii przy Zak∏adzie Radiologii.

W 1974 roku dr Marz´cki uzyska∏ tytu∏ dr hab. med.,
w tym te˝ roku zosta∏ kierownikiem Kliniki Radioterapii
i dyrektorem Instytutu Radiologii PAM.
Radioterapia w rejonie pó∏nocno-zachodnim by∏a
wyposa˝ona jedynie w aparaty do terapii konwencjonalnej.
Dzi´ki olbrzymiemu zaanga˝owaniu Pana Profesora
powsta∏ Szpital Onkologiczny. W oÊrodku, do którego
przeniesiono Oddzia∏ Radioterapii i Klinik´ Radioterapii
PAM, zosta∏y zainstalowane aparaty do terapii megawoltowej (bomba kobaltowa i przyÊpieszacz), a zespó∏ lekarzy
pod kierunkiem Pana Profesora zosta∏ doskonale przygotowany do leczenia chorych nowymi metodami.
W 1985 roku otrzyma∏ tytu∏ profesora.
Prof. Marz´cki by∏ autorem wielu prac naukowych
opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, opracowa∏ 2 programy rzàdowe PR-6 leczenia
chorych z rakiem szyjki macicy i nowotworami g∏owy
i szyi.
Prof. Marz´cki przyczyni∏ si´ do rozwoju radioterapii
i onkologii na Pomorzu Zachodnim. By∏ aktywnym cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a przed
rokiem nadano Panu Profesorowi zaszczytny tytu∏ honorowego cz∏onka PTO.
W 1997 roku przeszed∏ na emerytur´, ale nadal by∏
zwiàzany z onkologià i radioterapià.
Prof. Zbigniew Marz´cki by∏ lekarzem o olbrzymiej
wiedzy onkologicznej, doskona∏ym radioterapeutà, dydaktykiem, zawsze spieszàcy z pomocà wspó∏pracownikom, cechowa∏a Go olbrzymia kultura osobista i ˝yczliwoÊç, a dobro chorego by∏o zawsze najwa˝niejsze.
W dniu 20 paêdziernika 2002 roku odszed∏ od Nas
niespodziewanie, pozostawiajàc wiele niezrealizowanych
planów.
Na zawsze pozostanie w naszej pami´ci.
Dr n. med. Alina Jarema
Klinika Radioterapii
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie

