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Jubileusz Profesora Waldemara Jędrzejczyka 

Kilka niezwykle ważnych okazji 
złożyło się na piękną uroczystość jaką 
zorganizowały prof. dr. hab. med. Walde
marowi Jędrzejczykowi kierownikowi 
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej , 
Gastroenterologicznej i Onkologicznej 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
z siedzibą w Toruniu Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Toruniu oraz Rotary Club 
Młyniec Drugi . 70-lecie urodzin Profe
sora, 45-lecie Jego pracy zawodowej oraz 
32 lata od momentu objęcia funkcji 
ordynatora chirurgii toruńskiego szpitala 
zostały uwiecznione wspaniałym bene
fisem, który odbył się w toruńskim Teatrze 
Wilama Horzycy dnia 29 września br. 
Pośród znakomitych gości znaleźli się 
liczni przyjaciele i współpracownicy 
Profesora. Na uroczystość przybyły wła
dze Akademii w osobach prof. dr hab. 
med . Danuty Miściekiej-Śliwki - JM 
Rektora Akademii Medycznej w Bydgo
szczy; dr. hab . Stanisława Dąbrowie
ckiego, prof. AM - Prorektora ds . 
Klinicznych i Kształcenia Podyplomo
wego AM oraz prof. dr hab. Gerarda 
Drewy - Dziekana Wydziału Lekarskiego 
AM . Nie zabrakło również reprezen
tantów - tak bliskiego Profesorowi -
toruńskiego środowiska naukowego 
z prof. dr. hab. Janem Kopcewiczero -
JM Rektorem Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika oraz prof. dr. Marianem 
Biskupem - Prezesem Toruńskiego Towa
rzystwa Naukowego na czele. Benefis 
uświetnili swą obecnością - by wspom
nieć tylko o przedstawicielach władz 
samorządowych i miejskich - Marszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Waldemar Achramowicz, z-ca Prezydenta 
Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz oraz 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Bogdan 
Lewandowski . Instytucje organizujące 
uroczystość reprezentowali Dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Toruniu Andrzej Wiśnicki oraz Prezy
dent Rotary Club Młyniec Drugi Janusz 
Budzyński wraz z Mistnem Ceremonii 
Jerzym Bańkowskim . Organizatorom 

obok uczczenia jubileuszu Profesora 
przyświecał szczytny cel pomocy dwom 
działającym w mieś cie hospicjom 
"Światło" i "Nadzieja", których przed
stawicielki - Panie Janina Mirończuk 
i Olena Bożemska ogromnie rade z hoj
ności ofiarodawców, nie kryjąc łez 
wzruszenia składały podziękowania 
w imieniu swych podopiecznych na ręce 
Profesora. Dochód z benefisu , który 

według organizatorów przekroczył sumę 
15 tysięcy złotych, zostanie przeznaczony 
na zakup urządzeń niezbędnych do 
dalszego funkcjonowania obu hospicjów. 

Główny bohater - beneficjent -
Waldemar Jędrzejczyk urodził się l sty
cznia 1933 r. w Skarżysku Kamiennej. 
Szkołę średnią ukończył w rodzinnym 
mieście, by w 1952 r. rozpocząć studia 
na Akademii Medycznej w Białymstoku. 
W 1959 r. poszukując pracy trafił do 
Torunia, miasta powiatowego z ogrom
nymi tradycjami medycznymi. Został 
asystentem wybitnego chirurga doktora 
Stefana Myszki , ordynatora Oddziału 
Chirurgicznego T Szpitala Miejskiego im. 
M. Kopernika. To pod jego bokiem sta
wiał pierwsze kroki w trudnej profesji 
chirurga, on też zaszczepił w przyszłym 
Profesorze pasje do tej dziedziny medy
cyny. W 1962 r. zdał egzamin na pierwszy 
stopień specjalizacji, a pięć lat później -
na drugi. 

Zainteresowania naukowe zaowoco
wały pracą doktorską pt. "Operacyjne 
leczenie zespołów poresekcyjnych w ma
teriałach oddziału chirurgicznego l Szpi
tala Miejskiego w Toruniu", którą obronił 
w Akademii Medycznej w Gdańsku 
w grudniu 1969 r. Był jedynym asy
stentem oddziału, który uzyskał stopień 
naukowy. 

W dwa lata później dr med. Waldemar 
Jędrzejczyk wygrał konkurs na stano
wisko ordynatora Oddziału Chirurgii 
w nowo powstałym Szpitalu Miejskim 
nr 2 w Toruniu . Od początku oddział, 
a potem Klinika reprezentowały dzia
łalność o profilu gastroenterologicznym 
i naczyniowym. Inspirowany pracami 
R.M. Kirka z Londynu wprowadził na 
swoim oddziale antrektomię śluzówkową 
i resekcję śluzówkową żołądka. W kwie
tniu 1977 r., na podstawie oceny ogól
nego dorobku naukowego i rozprawy 
habilitacyjnej pt. "Antrektomia śluzów
kowa Kirka w modyfikacji własnej w le
czeniu choroby wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy", uzyskał stopień doktora 
habilitowanego w Akademii Medycznej 
w Poznaniu. 

Szukając inspiracji i nowych dróg 
w chirurgii, przebywał na stażach nau
kowych w klinikach prof. J. Nielubowicza 
w Warszawie, prof. Grassiego w Rzymie, 
w Mary Hitchcock Hospital w Vermont 
(USA) i w Budapeszcie. Korespondencja 
z twórcą metody antrektomii śluzów
kowej R.M. Kirkiem zaowocowała 
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stażem klinicznym młodego doktora 
habilitowanego w Royal Free Hospital 
w Londynie. 

Profesor chętnie włączał się w różnego 
rodzaju przedsięwziecia natury organiza
cyjnej, zwłaszcza na polu towarzystw 
naukowych. Zarząd Główny Towarzystwa 
Chirurgów Polskich powierzył mu orga
nizację 49. Zjazdu Towarzystwa Chi
rurgów Polskich w 1978 r. Odbył się on 
po raz pierwszy w ośrodku pozaakade
mickim. W dorobku profesora są również 
kolejne zjazdy krajowe i międzynarodowe 
(Sekcja Videochirurgii - 1997, Sympo
zjum Młodych Europejskich Chirurgów 

1998). 
Towarzystwo Chirurgów Połskich 

zawsze było w centrum zainteresowania 
Profesora Waldemara Jędrzejczyka. Pre
zentował swoje doniesienia na zebraniach 
TChP, przez trzy kadencje pełnił funkcję 
prezesa Oddziału Bydgosko-Toruńskiego 
Towarzystwa, był wieloletnim członkiem 
Zarządu Głównego (5 kadencji). Starał się 
o podniesienie prestiżu rydygierowskiej 
korporacji chirurgów. Wśród rozlicznych 
odznaczeń szczególnie ceni sobie tytuł 
Honorowego Członka Towarzystwa Chi
rurgów Polskich ( 1997). 

Ambicja zawodowa, dokonania nau
kowe nie pozostały niezauważone. Samo
tny docent w Toruniu stał się przedmiotem 
zainteresowań akademii medycznych . 
W latach 1979-1984 w Oddziale Chirur
gicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespo
lonego ćwiczenia odbywali studenciAka
demii Medycznej w Gdańsku. W 1989 r. 
związał się na stałe z Akademią Medyczną 



w Bydgoszczy. Tworzył początkowo 
Oddział Kliniczny, a następnie Katedrę 
i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroente
rologicznej i Onkologicznej, regularnie 
nauczając studentów IV i V roku me
dycyny. 

W 1989 r. został mianowany na sta
nowisko docenta, by w kolejnych latach 
przejść poszczególne szczeble kariery -
najpierw jako profesor medycyny ( 1990), 
a od 1992 r.- profesor tytularny. W 1996 r. 
uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. 
Rada Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy dwukrotnie 
powierzyła mu stanowisko prodziekana. 

Obok licznych sukcesów na niwie za
wodowej równie imponujący jest dorobek 
naukowy Profesora. Lista blisko 300 prac 
naukowych w periodykach polskich 
i zagranicznych czeka na opracowanie 
(nawiasem mówiąc szkoda, że nie zo
stała zamieszczona w ostatnim tomie 
Acta Medica Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu poświęconym Profesorowi 
Jędrzejczykowi). Obok tego Profesor jest 
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autorem lub współautorem siedmiu mo
nografii, skryptów i książek. W Katedrze 
i Klinice Profesora obroniono 18 prac 
doktorskich, 31 chirurgów uzyskało II 
stopień specjalizacji, 11 z nich zostało 
ordynatorami oddziałów chirurgii w re
gionie. Profesor też był opiekunem dwóch 
prac habilitacyjnych. 

Działalność wybitnego chirurga i uczo
nego, którego dorobek ceniony jest 
w kraju i za granicą przyniosła wiele 
kontaktów ze znakomitymi ośrodkami 
medycznymi Europy i USA. Jako członek 
Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 
nawiązał kontakty z Getyngą, miastem 
bliźniaczym Torunia, szkoli asystentów 
w Rotenburgu, Strasburgu, Monachium 
i USA. Prowadzi również wspólne bada
nia z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. 

Za swojąpracę uzyskał wiele nagród i 
odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi {1978), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski ( 1996), Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski ( 1998), Krzyż Koman-

Zarządzenia Jej Magnificencji Rektor 
ZARZĄDZENIE NR 13/03 
Rektora Akademii Medycznej im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
z dnia 06 czerwca 2003 r. 
w sprawie zmian organizacyjnych 
Na podstawie:§ 15 ust. 3 Statutu Aka

demii w związku z uchwalą nr 21/2003 
Senatu Akademii Medycznej im. Ludwika 
Rydygiera w Bydgoszczy z dnia 22 
kwietnia 2003 r. w sprawie zmian orga
nizacyjnych 

zarządzam, co następuje: 
§ l. 

Na Wydziale Farmaceutycznym: 
l) w ramach Katedry i Zakładu 

Biofizyki likwiduję Pracownię 
Optyki, 

2) Katedrę i Zakład Biofizyki prze
kształcam w Katedrę Biofizyki, 

3) Katedrę i Zakład Fizyki Medycznej 
przekształcam w Zakład Fizyki 
Medycznej, który włączam do Ka
tedry Biofizyki, 

4) w ramach Katedry Biofizyki 
(F003)1 wyodrębniam: 
a) Zakład Biofizyki (F003-02) 1 

, 

b) Zakład Fizyki Medycznej (F003-
03)1. 

§ 2. 
Odpowiedzialnym za wprowadzenie 

w życie postanowień niniejszego za
rządzenia czynię dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

16 czerwca 2003 r. 

ZARZĄDZENIE NR 14/03 
Rektora Akademii Medycznej 1m. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
z dnia 06 czerwca 2003 r. 
w sprawie zmian organizacyjnych 
Na podstawie: § 30 Statutu Akademii, 

w związku z§ 11 ust. 2 "Regulaminu orga
nizacyjnego Akademii Medycznej im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy" (zał. 
do zarz. nr 312000 Rektora Akademii) oraz 
z uchwalą nr 25/2003 Senatu Akademii 
Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Byd
goszczy z dnia 22 kwietnia 2003 r. w spra
wie zmian organizacyjnych 

zarządzam, co następuje: 
§ l. 

W strukturze administracji Akademii 
tworzę, podległe dyrektorowi admini
stracyjnemu, Stanowisko ds. Zamówień 
Publicznych LDAM)' . 

§ 2. 
Odpowiedzialnym za wprowadzenie 

w życie postanowień niniejszego zarzą
dzenia czynię dyrektora administra
cyjnego Akademii. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

16 czerwca 2003 r. 

ZARZĄDZENIE NR 15/03 
Rektora Akademii Medycznej im. 

Ludwika Rydygieni w Bydgoszczy 
z dnia 06 czerwca 2003 r. 
w sprawie zmian organizacyjnych 
Na podstawie: § 30 Statutu Akademii 

w związku z§ 11 ust. 2 "Regulaminu or
ganizacyjnego Akademii Medycznej im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy" (zał. 
do zarz. nr 3/2000 Rektora Akademii) oraz 
z uchwalą nr 26/2003 Senatu Akademii 
Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Byd-
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dorski Orderu Odrodzenia Polski (2002). 
Warto na zakończenie wspomnieć, 

iż Profesor Jędrzejczyk jest od 1974 r. 
członkiem zwyczajnym Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, a od 1980 r. 
Przewodniczącym Komisji Nauk Medy
cznych Towarzystwa, której był głównym 
organizatorem. 

W imieniu Redakcji i Rady Pro
gramowej Wiadomości Akademickich 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
składamy zacnemu Jubilatowi życzenia 
wielu lat w zdrowiu i pomyślności oraz 
szeregu dalszych sukcesów na wszystkich 
polach działalności. 

(Biografia Profesora W. Jędrzejczyka 
zaostała opracowana na podstawie tekstu 
Marka Jackowskiego, Profesor Waldemar 
Jędrzejczyk, [w:] Studia Societatis 
Scientiarum Torunensis. Vol. l, nr 6. Acta 
Medica. T. l, pod red. L. Bieganowskiego 
i M. Jackowskiego, Toruń 2003, s. 7-9.) 

dr Krzysztof Nierzwicki 
Dyrektor Biblioteki Głównej 

Akademii Medycznej w Bydgoszczy 

goszczy z dnia 22 kwietnia 2003 r. w spra
wie zmian organizacyjnych 

zarządzam, co następuje: 
§ l. 

W strukturze administracji Akademii 
tworzę następujące jednostki, podległe 
prorektorowi ds. studenckich: 

l) Biuro Promocji Studentów i Absol
wentów LRSP)', 

2) Biuro Informacji Międzynarodowej 
dla Studentów LRSM)' . 

§ 2. 
Odpowiedzialnym za wprowadzenie 

w życie postanowień niniejszego zarzą
dzenia czynię prorektora ds. studenckich. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

16 czerwca 2003 r. 

ZARZĄDZENIE NR 16/03 
Rektora Akademii Medycznej 1m. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
z dnia 06 czerwca 2003 r. 
w sprawie zmian organizacyjnych 
Na podstawie: § 30 Statutu Akademii 

w związku z§ 11 ust. 2 "Regulaminu orga
nizacyjnego Akademii Medycznej im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy" (zał. 
do zarz. nr 3/2000 Rektora Akademii) oraz 
z uchwalą nr 28/2003 Senatu Akademii 
Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Byd
goszczy z dnia 22 kwietnia 2003 r. w spra
wie zmian organizacyjnych 

zarządzam, co następuje: 
§ l. 

W strukturze administracji Akademii 
tworzę, podległe rektorowi, stanowisko 
Audytora Wewnętrznego LRAW)'. 
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