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I. Książki – skrypty – inne opracowania zwarte
Materiały do ćwiczeń z medycyny zapobiegawczej (skrypt), Szczecin 1978.
Przestępstwo sprowadzenia pożaru w teorii prawa karnego oraz w praktyce organów ścigania woj. bydgoskiego, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1978, 412 s.
Rola ofiary w genezie rozboju (skrypt), Instytut Problematyki Przestępczości, Warszawa 1978.
Upozorowanie rozboju, Instytut Problematyki Przestępczości, Warszawa 1978, 85 s.
45
Geneza nielegalnego gorzelnictwa. Badania nad rozmiarami i geografią zjawiska,
[w:] Materiały z badań, Instytut Psychoneurologiczny, Warszawa 1981, 253 s.
Pożary w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym, PWN, Warszawa–Poznań
1981, 200 s.
Ocena wykrywalności nielegalnego gorzelnictwa oraz przyczyn niepowodzeń w tym
zakresie, [w:] Materiały z badań, Instytut Psychoneurologiczny, Warszawa
1982, 120 s.
Ocena stanu potajemnego gorzelnictwa w okresie reglamentacji alkoholu, [w:] Materiały
z badań, Instytut Psychoneurologiczny w Warszawie, Warszawa 1983, 117 s.
Nielegalne gorzelnictwo w okresie reglamentacji alkoholu, (skrypt), Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Warszawa 1984, 127 s. [druk wstrzymany przez
cenzurę].
Potajemne gorzelnictwo w Polsce, [w:] Materiały z badań, Instytut Psychoneurologiczny w Warszawie, Warszawa 1984, 226 s.
Zwalczanie potajemnego gorzelnictwa w Polsce, Komitet Rady Ministrów ds. Przestrzegania Prawa, Materiały z badań, Warszawa 1984, 230 s., zdjęcia.
Pitawal bydgoski: czyli zbiór opisów najgłośniejszych procesów o zabójstwa (współautor
J. Derenda), Pomorze, Bydgoszcz 1985, 168 s.
Prognoza nielegalnego wyrobu spirytusu do roku 2000, [w:] Materiały z badań, Instytut
Psychoneurologiczny w Warszawie, Warszawa 1985, 78 s.
Zachowania pozorujące przestępstwa i ich zwalczanie. Studium z dziedziny kryminalistyki, PWN, Warszawa–Poznań 1985, 158 s.
Nielegalny wyrób spirytusu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987, 88 s.
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Kto zabija człowieka. Najgłośniejsze procesy w powojennej Polsce, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1989, 211 s.
Ludzie starzy na wsi. Studium medyczno-prawne (skrypt), PAM w Szczecinie, Bydgoszcz–Szczecin 1989 (współautor), 248 s.
Ocena, przyczyny i źródła wzrostu przestępczości kryminalnej, [w:] Materiały z badań,
współautor, Instytut Problematyki Przestępczości, Warszawa 1989.
Przez czarta opętane. Pitawal bydgoski, t. II (współautor J. Derenda), Pomorze, Bydgoszcz 1989, 130 s.
Cudzołóstwo. Zdrada i kara, Comer, Toruń 1992, 208 s.
Zbrodnie XX wieku. Mordercy seksualni, t. I, Janus, Bydgoszcz 1992, 60 s.
Zbrodnie XX wieku. Mordercy seksualni, t. II, Janus, Bydgoszcz 1992, 56 s.
Przestępcy i ich ofiary, Ławica, Poznań 1995, 170 s.
Dodatki mieszkaniowe (współautor), Branta, Bydgoszcz 1995, 165 s.
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Dzieje Głowy Państwa w Rzeczypospolitej 1918–2000, wyd. I, Zapolex, Toruń 2001,
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Historia prawa kryminalnego, t. I, Pierwotne prawo kryminalne, Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 2005.
Historia prawa kryminalnego, t. II, Czyny zabronione w religijnych systemach prawnych, Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 2005.
Zbrodnia jako kategoria przestępstwa. Studium prawno-karne i politycznokryminalno-kryminalne, TNOiK, Toruń 2005, 500 s.
Historia prawa kryminalnego, Zapolex, Toruń 2007, 520 s.
Exposè premierów polskich, wyd. I dot. lat 1918–1997, Zapolex, Toruń 1998, 999 s.;
wyd. II (zmienione i uzupełnione), Zapolex, Toruń 2000, 964 s.; wyd. III,
dot. lat 1918–2000, Toruń 2001, 982 s.; wyd. IV dot. lat 1918–2009, Toruń
2010, 1087 s.
Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego (współautorzy Piotr Guzewski, Tomasz Sawicki), Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, Poznań 2013, 123 s.
Kontrola podmiotów leczniczych (współautor Damian Wąsik), Wolters Kluwer,
Warszawa 2015, 248 s.
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Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego (współautor), [w:] Patologia społeczna w dobie transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy 1994.
Kilka uwag na temat praktycznego stosowania pozakodeksowych przepisów prawa karnego, [w:] Nauczanie prawa policjantów, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile,
Piła 1995.
Pozyskiwanie przez policję poparcia społecznego w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (współautor), [w:] S. Lelental i M. Zajder (red.), Kryminalistyczne
i prawne problemy współczesnej przestępczości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Policji, Szczytno 1995.
Hunger motivated thefts and legal protection of life and health as provided for in the
constitution, [w:] N. Gozdek, M. Sygit (eds), Health Promotion, Theoretical and
Practical Aspects, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2005, 520 s.
Kwalifikacja spraw o pożary, [w:] P. Guzewski (red.), Badania przyczyn powstawania
pożarów, Poznań 2005.
Zoones threat in the process of migration of the population. Sanitary veterinary and law problems, [w:] Health Promotion, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2006.
The protection of human life and Health with respekt to law and punishment against the
conseguences of improper use of chemical substances (współautor), [w:] Health
Promotion, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2006.
Pojęcie pożaru w nowoczesnym polskim ustawodawstwie karnym. Ewolucja jego wykładni i uwagi de lege ferenda, [w:] Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze.
Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 266–277.
Konstrukcja przepisów karnych penalizujących zachowania sprowadzające pożar,
[w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Print Group, Olsztyn 2009, s. 401–437.
Nowe metody i środki ustalania ogniska pożaru (współautor P. Guzewski) [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Print Group, Olsztyn 2009, s. 795–798.
Ograniczenia w realizacji przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze funkcji gwaranta prawa dla dobrej administracji (współautor T. Jędrzejewski, M. Żmuda),
[w:] K. Sieniawski (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Wydawnictwo Municipium. S.A, Kraków 2009,
s. 184–195.
Czas wydawania postanowień o przeprowadzeniu sekcji zwłok, a możliwości ustalenia
przyczyny zgonu (współautor Z. Wardak i J. Berent), [w:] J. Warylewski (red.),
Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 363–370.
Dochodzenie czasu i kolejności śmierci ofiar zdarzeń masowych (współautor E. Sygit),
[w:] J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 347–356.
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Transkulturowa i interdyscyplinarna
demarkacja normatywna systemicznego
określenia zjawiska przemocy w rodzinie

Drogiemu Jubilatowi Profesorowi Bogusławowi Sygitowi życzę, aby ,,zawsze był dzielnym dla siebie samego i dla dumy będącej w tym, aby dzierżyć swe męstwo w statecznej i niezłomnej postawie wbrew wszystkim ciosom
fortuny. Prawdziwa i mądra wielkość duszy uważa, że owa cnota, do której
najbardziej dąży natura, polega na czynach, nie na słowie”.
Michael de Montaigne, Próby, t. II, Warszawa 1985, s. 294

Przemoc w środowisku familijnym wiąże się z działalnością intencjonal- 75
ną, skierowana jest przeciwko pozostałym członkom rodziny, narusza prawa i dobra osobiste ofiar, wykorzystuje wyraźną asymetrię stron oraz powoduje ból i cierpienie poprzez narażanie zdrowia i życia na poważne szkody.
System normatywny w praktycznym krwiobiegu społecznym powinien w sposób efektywny kontrolować i zmieniać zachowania niedojrzałe
i nierozważne oparte na naruszaniu praw i swobód człowieka. Aktualnie relacje wspólnotowe charakteryzują się ogromną anomią, reifikacją
i postantropologią i są znacząco zatomizowane. Ten stan rzeczy z kolei
prowadzi do zacierania granic między sferą życia prywatnego a publicznego. W oparciu o środki komunikacji masowej i przy wykorzystaniu
cyberprzestrzeni wykształciła się powszechna gotowość do zachowań
desensytyzacyjnych i podważających pięści, lekceważących osoby słabe
i nieodporne na sytuacje stresowe.
Zjawisku temu towarzyszy otwarte i publiczne artykułowanie stanów emocjonalnych przybierających postać wrogich zniekształceń atrybucyjnych, a tym samym wykształca się zdeformowany obraz przeżyć
psychicznych i duchowych jednostki jako wzór do naśladowania. Wkraczanie w niekontrolowane relacje interpersonalne, desensytyzacja we* Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Katedra Pedagogiki
Pokoju i Probacji.

Prof. dr hab. n. med. Marek Harat*, Kamil Krystkiewicz**

1

Czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka?
Spojrzenie lekarza neurochirurga

Koncepcja śmierci mózgu jest przykładem wpływu rozwoju medycyny i technologii na podstawowe elementy dotyczące życia człowieka jako
jednostki. Śmierć osobnicza jest wydarzeniem, które jest głęboko osadzone w społeczeństwie i każdej kulturze. Jest zawsze związana z emocjami,
otoczona szeregiem zwyczajów charakterystycznych dla danej populacji.
Przed erą intensywnej terapii i mechanicznej wentylacji oczywistym momentem, który uznawany był za śmierć człowieka, było nieodwracalne
zatrzymanie oddechu i bicia serca. W ujęciu ideologicznym był to punkt, 105
granica odcięcia, po przekroczeniu której można było uznać człowieka
za zmarłego. Naturalny rozwój technologii i idący za tym rozwój sztuki
leczenia wymusił zmianę tej instynktownej i dość oczywistej definicji.

Historia
Impulsem do rozwoju respiratoroterapii stała się wirusowa choroba,
której celem były motoneurony α rdzenia kręgowego – polio. Powodowała ona niewydolność oddechową na poziomie mięśni wdechowych.
Początkowo wspomaganie wentylacji oparte było na generowaniu ujemnego ciśnienia atmosferycznego na zewnątrz klatki piersiowej, co biernie
powodowało jej rozprężenie i wdech. Aparatury te, nazywane kolokwialnie „żelaznymi płucami”, miały wiele wad, które uniemożliwiały ich zastosowanie na szeroką skalę w medycynie. Przełomem okazały się lata
pięćdziesiąte XX w., kiedy zastosowano inne podejście do wentylacji płuc.
Motorem była olbrzymia, prawie 80%, śmiertelność chorych na polio.
* Kierownik Kliniki Neurochirurgii, Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy.
** Klinika Neurochirurgii, Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy.
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Z uwagi na niewielką dostępność ówczesnych respiratorów o ujemnym
ciśnieniu zaproponowano wentylację dodatnimi wartościami ciśnień po
wykonaniu tracheostomii. Miało to miejsce w Blegdams Infectious Disease Hospital, gdzie ok. 1500 studentów brało udział w manualnej wentylacji nawet do 70 pacjentów naraz1. Z uwagi na ogromny nakład pracy,
trudność w jej organizacji oraz znaczącą poprawę przeżycia pacjentów,
koncepcja wentylacji dodatnimi ciśnieniami wymagała usprawnienia samej metody jej prowadzenia. Dzięki postępowi technicznemu powstały
oddziały intensywnej terapii oraz szeroko dostępne, cały czas ulepszane
respiratory. Od tej pory zmieniła się skala problemu niewydolności oddechowej spowodowanej przez uszkodzenie m.in. ośrodka oddechowego.
Nagle pojawiła się populacja pacjentów nie podejmujących samodzielnie
akcji oddechowej z powodu uszkodzenia mózgu, z zachowaną akcją serca. Z tego powodu rozwój intensywnej terapii wymusił skupienie się nad
problemem uszkodzenia mózgu, definicją śmierci mózgu i jej wpływie
na śmierć człowieka. Kulminacyjnym momentem dla rozwoju definicji
śmierci mózgu była data 5 sierpnia 1968 r. Ukazała się wtedy publikacja
w „Journal of the American Medical Association” Komisji Harwardzkiej
dotycząca definicji nieodwracalnej śpiączki2 oraz miała miejsce deklaracja z Sydney podczas 22. Światowego Zjazdu Towarzystw Medycznych3.
Podkreślono w nich fakt, iż do kryteriów krążeniowych śmierci osobniczej należy dołączyć jeszcze jeden element – śmierć mózgu, która jest
ekwiwalentem śmierci człowieka. Obydwa dokumenty podkreśliły to zagadnienie, stając się motorem rozwoju badań w tym zakresie i udoskonalenia rozwijających się kryteriów diagnostycznych.

Podstawy anatomiczne
Podstawą do zrozumienia patofizjologii śmierci mózgu jest znajomość anatomii funkcjonalnej mózgowia. Mózgowie dzieli się na mózg,
pień mózgu i móżdżek. Mózg zbudowany jest z kresomózgowia i międzymózgowia. Do pnia mózgu należy śródmózgowie, most i rdzeń przeM.K. Sykes, J.P.Bunker, The anaesthetist and the fever hospital, [w:] M.K. Sykes,
J.P. Bunker (eds), Anaesthesia and the Practice of Medicine: Historical Perspectives, London
2007, s. 161.
2
A definition of irreversible coma Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard
Medical School to Examine the Definition of Brain Death, JAMA 1968, vol. 205, s. 337–340.
3
S.S.B. Gilder, Twenty-second World Medical Assembly, Br Med J 1968, vol. 3(5616),
s. 493–494.
1

