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Protokół  Nr  III/U/16 
z  uroczystej  sesji  Rady  Miasta  Szczecin 

odbytej  w  dniu  17  maja  2016  r. 
w  sali  obrad  Rady  (Szczecin,  pl.  Armii  Krajowej  1) 

 
 
 
Początek obrad w dniu 17 maja 2016 r.: 
- godz. 9.00 
Zakończenie obrad: 
- godz. 10.00 
 
 
W dniu 17 maja 2016 r. w sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 

1. Bazyli Baran 
2. Marek Kolbowicz 
3. Dawid Krystek 
4. Rafał Niburski 
5. Robert Stankiewicz 

 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Prezydent Miasta i jego zastępcy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu, 
- Dyrektorzy Urzędu Miejskiego 
- przewodniczący rad osiedlowych - lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu, 
- dyrektorzy/kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych - lista obecności 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 
- zaproszeni goście 
oraz przedstawiciele mediów i mieszkańcy miasta. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie, a poczet 
sztandarowy o wprowadzenie sztandaru. 
 
Po wprowadzeniu sztandaru Przewodniczący obrad poprosił o odegranie hejnału 
Miasta. 
 
 
Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad powitał przybyłych na III uroczystą sesję Rady 
Miasta Szczecin: Pana Profesora Leszka Sagana z małżonką, radnych, Prezydenta 
Miasta i jego zastępców, przedstawicieli Urzędu Miejskiego, rad osiedlowych, 
związków zawodowych, mieszkańców miasta oraz przedstawicieli szczecińskich mas 
mediów. 

Następnie Przewodniczący obrad w oparciu o przedłożoną listę obecności 
stwierdził, że na sali jest quorum, zatem obrady Rady będą prawomocne. 
Oświadczył, że w związku z tym otwiera III nadzwyczajną sesję Rady Miasta 
Szczecin. 
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Ł Tyszler – Przewodniczący obrad przedstawił zebranym porządek obrad (porządek 
obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Ł Tyszler – Przewodniczący obrad oświadczył, że porządek obrad III uroczystej sesji 
jest następujący: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wręczenie dr. hab. n. med. Leszkowi Saganowi tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Szczecina. 
3. Zamknięcie obrad. 

 
Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad: 
 

2. Wręczenie dr. hab. n. med. Leszkowi Saganowi tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Szczecina 

 
Ł. Tyszler – Przewodniczący obrad poprosił dra Marka Bogdana Lickendorf o 
wygłoszenie laudacji. 
 
dr Marek Bogdan Lickendorf – wygłosił mowę pochwalną na cześć dra hab. n. med. 
Leszka Sagana. 
 
"Szanowny Panie Przewodniczący Panie Prezydencie miasta Szczecina Szanowni 
Radni, Panie, Panowie. 
Ta aula jest dzisiaj miejscem szczególnego Wydarzenia - nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Szczecina. Godność to niezwykła, honorująca jednostki wybitne, 
ludzi o ogromnych zasługach dla regionu. Dziś do tego grona pragniemy dołączyć 
lekarza leczącego mózg, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe, czaszkę , kręgosłup - 
neurochirurga dr hab. n. med. prof. PUM Leszka Sagana. 
Wiadomość ta sprawiła Pacjentom i nam lekarzom, pielęgniarkom współpracownikom 
Profesora wielka radość. Oto bowiem mam zaszczyt wygłosić "mowę pochwalną" na 
cześć Profesora . którego znam od !997r i jako lekarz, uczeń miałem zaszczyt 
osobiście obserwować jego efekty pracy i osiągnięcia zawodowe. 
Leszek Michał Sagan urodził się 26 stycznia 1966 r. w Szczecinie. W tym mieście 
ukończył Szkole Podstawową nr 36. oraz 6 Liceum Ogólnokształcące. Neurochirurgią 
zainteresował się już będąc studentem, jego praca o zaburzeniach funkcji pnia mózgu 
utrzymała nagrodę Studenckiego Towarzystwa Naukowego. 
Po zakończeniu studiów, pracę lekarza neurochirurga rozpoczął w Klinice 
Neurochirurgii PAM w Szczecinie jako asystent. Po zdaniu w 1998r. z wyróżnieniem 
końcowych egzaminów już jako specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii objął 
tam stanowisko adiunkta. 
Przełomowym osiągnięciem w karierze zawodowej, stało się pokonanie wszystkich 
stopni Amerykańskiego Lekarskiego Egzaminu Licencyjnego i uzyskanie 
amerykańskiego dyplomu lekarskiego, pozwalającego na wykonywanie zawodu 
lekarza na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Wiedza zdobyta przez neurochirurga Leszka Sagana na wielu zagranicznych stażach 
naukowych, od wielu lat służy polskim pacjentom tutaj w Szczecinie: 
Już w 1995 r. po kursie naukowym w Anglii - jako pierwszy w Polsce rozpoczyna 
badania nad zmianami bioelektrycznymi ludzkiego mózgu. Ocenia korowe potencjały 
P300 u pacjentów po urazach, a wyniki badań owocują rozprawą doktorską , 
nagrodzoną przez Towarzystwo Neurochirurgów Brytyjskich. 
Dwuletnia praca lekarza w pełnym zakresie w czterech Oddziałach 
neurochirurgicznych Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Arizona w USA, stały 
kontakt z Ordynatorem Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Phoenix i serie 
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przeprowadzanych tam wykładów na zaproszenie, pozwalają po powrocie do kraju, 
wprowadzać pionierskie i mikroinwazyjne techniki operacyjne. Dzięki nim 
rozszerzają się możliwości leczenia chorych w Klinice Neurochirurgii i wzmacnia się 
współpraca lekarzy na polu pediatrycznym, chirurgii podstawy czaszki, genetycznym 
i endokrynologicznym w Województwie Zachodniopomorskim. 
Wśród nowatorskich zabiegów wprowadzonych Przez Profesora należy wymienić: 

− endoskopowe stentowanie wodociągu mózgu i III ventrikulostomia - pozwalają 
na zmniejszenie liczby wszczepianych zastawek i drenów komorowych u 
dzieci i dorosłych,  

− endoskopowo wspomagane uwalnianie i wszczepianie drenów zastawek - 
zmniejszają liczbę powikłań okołooperacyjnych i poprawiają wyniki leczenia 
pacjentów z wodogłowiem. Rozwijane dalej techniki neuroendoskopowe były 
przedmiotem pracy habilitacyjnej Leszka Sagana obronionej w 2009 r.  

− przeprowadzane operacje ścieśnienia czaszki w pierwszym roku życia - 
nadają prawidłowy kształt czaszki dzieciom, umożliwiając niezaburzony 
rozwój mózgu i pełny rozwój intelektualny,  

− przeznasadowe stabilizacje złącza czaszkowo-szyjnego - ratują życie 
pacjentom z wadami genetycznymi, z wadami układu kostnego, z wadami 
metabolicznymi, z nowotworami i po rozległych urazach. 

Równocześnie Leszek Sagan rozwija w Szczecinie kolejne innowacyjne techniki 
operacji kręgosłupa. Stabilizacje przezstawowe kręgosłupa - pozwalają skuteczniej 
leczyć pacjentów z wielopoziomowymi chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa.  
W latach 2008-2011 pozostaje członkiem Komisji Badań Środkowoeuropejskich nad 
Jakością Życia po Implantacji Sztucznego Dysku Szyjnego (Prestige), a 
przeprowadzane przez niego operacje złożonych wad złącza czaszkowo-szyjnego 
były unikatowe w Europie. Zaowocowało to złożeniem mu propozycji zorganizowania 
w Szczecinie europejskiego centrum szkolenia chirurgów kręgosłupa. Pomimo jego 
starań nie było wówczas możliwości organizacyjnych utworzenia takiego centrum w 
ramach naszej Uczelni. Zostało ono utworzone na Uniwersytecie Barcelony, gdzie od 
2008 roku prof. Sagan jest wykładowcą i instruktorem kursów dla lekarzy z całego 
świata. 
W 2010 roku Leszek Sagan wprowadza w Szczecinie technikę monitorowania funkcji 
mózgu i operacji mózgu u chorego wybudzonego w trakcie zabiegu. Ten rodzaj 
operacji, wykonywany tylko w jeszcze jednym Ośrodku w Polsce, pozwolił znacznie 
zmniejszyć pooperacyjne deficyty neurologiczne i zwiększyć komfort życia pacjentów 
z guzami mózgu. 
Wszystkie powyższe okoliczności były przyczynkiem do przyznania w 2011 roku dr. 
hab. Leszkowi •Saganowi tytułu Lekarza Roku w plebiscycie "Głosu Szczecińskiego". 
Najnowszym osiągnięciem Leszka Sagana jest zorganizowanie Oddziału 
Neurochirurgii Dziecięcej w Szpitalu „Zdroje". Od 2013 roku prowadzi w nim leczenie 
operacyjne w zakresie neurochirurgii dziecięcej, które dotychczas w północnej części 
Polski wykonywane było w bardzo ograniczonym zakresie. Zorganizował tam 
pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Spastyczności, w którym na wzór tego rodzaju 
placówek na świecie, w trakcie wizyty chory poddawany jest jednoczesnej ocenie 
przez neurochirurga, ortopedę, rehabilitanta, i tego samego dnia kwalifikowany jest 
do operacji selektywnej rizotomii grzbietowej, która pozwala zmniejszyć spastykę i 
dać szansę na prawidłową rehabilitacje i chodzenie dzieciom z porażeniem 
mózgowym dziecięcym. Próby podjęcia tego rodzaju leczenia operacyjnego 
przeprowadzane są jeszcze tylko w jednym ośrodku w kraju. Dotychczas w celu 
poddania się takiej operacji chorzy z całej Polski zbierali fundusze na leczenie w 
USA. 
W Szpitalu w Zdrojach przeprowadza też operacje leczące dzieci z padaczką nie 
poddającą się leczeniu farmakologicznemu. Ta cześć działalności jest ciągle 
rozwijana ze względu na potrzebę skomplikowanego sprzętu i formowanie 
multispecjalistycznego zespołu. Jednak już teraz z wielu miejsc w kraju przyjeżdżają 
chorzy wymagający takiego leczenia. 
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W dowód uznania dla pracy Oddziału prof. Sagan wraz z zespołem otrzymał w rym 
roku nagrodę dziennikarzy szczecińskich tzw. Złotą Kaczkę. 
Poza działalnością stricte lekarską Leszek Sagan jest: 
członkiem rad naukowych prestiżowych czasopism, 
recenzentem europejskiego czasopisma neurochirurgii dziecięcej, 
przewodniczącym Oddziału Północnego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, 
był przewodniczącym Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Neurochirurgów w latach 2009-2014. 
był wiceprzewodniczącym Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa 
Neurologów 
Dziecięcych w latach 2007-2013. 
W roku 2010 Wojewoda Zachodniopomorski powołał prof. Leszka Sagana na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Neurochirurgii. 
W roku 2014 otrzymał także tytuł profesora nadzwyczajnego na Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym. 
Jako uznanie dotychczasowej działalności, należy potraktować włączenie prof. 
Leszka Sagana w roku 2015 w skład Prezydium Komitetu Nauk Neurologicznych 
Polskiej Akademii Nauk. 
Nie można tyle osiągnąć i ciągle dalej intensywnie pracować bez wsparcia 
wspaniałych rodziców i kochającej rodziny. Wraz z żoną Anetą, również absolwentką 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, są rodzicami sześciorga dzieci, z których 
pięcioro urodziło się w Szczecinie, a jedno - córka Anna w trakcie pobytu w USA, 
Ostatnie słowa jednak niech należą do Rodziców leczonych Dzieci, przez których 
zostałem upoważniony żeby je wygłosić: 
Panie Profesorze stworzył Pan w Szczecinie w Zdrojach wyjątkowe miejsce, w którym 
nasze kochane złotka wyrwane nagle z dotychczasowego beztroskiego życia, mają 
szansę zmagać się z chorobą, z własnym strachem i doświadczone przez życie nagle 
dorosnąć - w niespotykanym nigdzie zaciszu i intymności własnego szpitalnego 
pokoju - ale jak w domu, z mamą i tatą stale obok, wśród uśmiechniętych na biało 
ubranych ludzi i maskotek na świetlicy. Ten komfort, poczucie bezpieczeństwa 
wiedza i umiejętności jakie otrzymujemy od Pana dają nam siłę do dalszej walki o ich 
dzieciństwo i bycie z nami. Serdecznie dziękujemy." 
 
Wręczono dr. hab. n. med. Leszkowi Michałowi Saganowi klucze do miasta, dyplom, 
legitymację oraz kwiaty. 
 
dr. hab. n. med. Leszek Sagan podziękował za wyróżnienie. 
 
 
Przystąpiono do rozpatrywania punktu 3 porządku obrad: 
 

3. Zamknięcie obrad. 
 
Ł Tyszler – Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad został 
wyczerpany i oświadczył, że zamyka III uroczystą sesję Rady Miasta Szczecin 
jednocześnie prosząc o wyprowadzenie Sztandaru. 
 
 

Przewodniczący obrad 
 

Łukasz Tyszler 
Protokołowała: 
 
Marta Klimek 
 
Edyta Sowińska 


