
Drodzy Czytelnicy „Medycznej Wokandy”

W dniu 16 grudnia 2016 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego pożegnała profesora Krzysztofa Linke, wybitnego lekarza, na-
ukowca i nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń studentów, lekarzy 
oraz kadry naukowej, społecznika, twórcę i wieloletniego redaktora naczelnego czaso-
pisma naukowego „Medyczna Wokanda”.

Pan Profesor urodził się w Poznaniu (1946), tutaj ukończył I LO, tutaj studiował 
na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej. Po uzyskaniu dyplomu le-
karza w roku 1971 rozpoczyna staż podyplomowy oraz pracę na stanowisku asystenta 
w Zakładzie Histologii i Embriologii, a następnie w ramach wolontariatu odbywa staż 
w Klinice Gastroenterologii. W Klinice, z którą będzie związany przez całe swoje ży-
cie akademickie i zawodowe, tutaj osiąga kolejne etapy pracy nauczyciela akademic-
kiego i lekarza-klinicysty, poprzez stopień naukowy doktora nauk medycznych (1976), 
doktora habilitowanego (1992), tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego (1998) 
i zwyczajnego. Specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog i endoskopista. Od 
1998 pełni obowiązki kierownika Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Człowieka, zo-
stając następnie kierownikiem Katedry i Kliniki. W latach 1993–1999 był prodzieka-
nem ds. Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarskiego II naszej Uczelni.

Ogromne były osiągnięcia zawodowe i naukowe Pana Profesora. Cały czas aktyw-
ny. Przewodniczący Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterolo-
gii, ale również kurator Chóru Akademii Medycznej, konsultant wojewódzki z zakresu 
gastroenterologii i aktywny członek lekarskich struktur samorządowych, w tym m.in. 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Zna-
komity naukowiec i lekarz klinicysta, wspaniały nauczyciel akademicki wyróżniony 
przez studentów tytułem Amicus studentium.

Profesor dr hab. Krzysztof Linke w 1999 r. zainicjował powstanie, a następnie 
kierował jako redaktor naczelny, wydawanym przez samorząd lekarski „Biuletynem 
informacyjnym Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej”, prze-
mianowanym w 2009 r. w „Medyczną Wokandę” – czasopismo naukowe Naczelnej 
Izby Lekarskiej. Koncentrując się na zagadnieniach i wyzwaniach deontologicznych 
współczesnej medycyny i zawodu lekarza „Medyczna Wokanda”, badała i opisywała 
problematykę jednego z istotnych obszarów zainteresowań i aktywności społecznej 
Profesora.

Pan Profesor był moim asystentem na zajęciach histologii, a później spotykaliśmy 
w ramach codziennej pracy klinicznej, w pracowni endoskopowej, na wspólnych zjaz-
dach naukowych. Kontynuowaliśmy rozmowy o doświadczeniach z pracy w dzieka-
nacie.

Jeszcze niedawno we wrześniu Pan Profesor organizował w Poznaniu XVII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, jeszcze tydzień temu rozmawialiśmy na 
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korytarzu szpitala o zmianach w dydaktyce i planach rozwoju Uczelni. Jeszcze nie-
dawno...

W tej trudnej chwili pamiętajmy słowa ks. J. Twardowskiego „można odejść na 
zawsze, by stale być blisko”. Wierzymy, że „Medyczna Wokanda” będzie dalej konty-
nuować dzieło prof. Krzysztofa Linke i pozostanie swoistym dziedzictwem dorobku 
naukowego i postawy etycznej jej redaktora naczelnego. Panie Profesorze będziemy 
pamiętać!

Cześć Jego pamięci!

prof. dr n. med. Ryszard Marciniak
Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


