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DOKTOR PRZEMYSŁAW GERSTMANN 
/11 kwietnia 1952 - 7 grudnia 1983/

W dniu 7 grudnia 1983 roku zginął wraz z najbliższą rodzi
ną, w tragicznym wypadku spowodowanym wybuchem gazu w Lodzi na 
osiedlu Retkinia, adiunkt Katedry Psychologii Doktor Przemys
ław Gerstmann.

Śmierć przyszła niespodziewanie i przedwcześnie, w trzy
dziestym pierwszym roku życia przerywając niezwykle obiecująco 
zapowiadającą się karierę naukową* Ukończył najpierw studia z 
zakresu chemii, po czym zdecydował się pójść w ślady ojca - 
profesora Stanisława Gerstmanna. W roku 1975 uzyskał tytuł ma
gistra psychologii w Uniwersytecie Łódzkim na podstawie rozprar 
wy „Badanie związków między poziomem lęku a procesami decyzyj- 
nami" oraz rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie 
Psychologii UŁ i Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Hi
gieny Psychicznej WAM. W roku 1980 uzyskuje stopień doktora na
uk humanistycznych na podstawie rozprawy „Zależność planów ży
ciowych od neurotycznych cech osobowości młodzieży dorastają
cej", opracowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Susułow- 
skiej w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doktor Przemysław Gerstmann interesował się psychologią słu
żącą człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu, stąd z wielką pasją 
tworzył zręby nowej psychologii klinicznej.Z tego zakresu przy
gotowywał rozprawę habilitacyjną, która jednak nie ujrzy świa
tła dziennego, gdyż wybuch gazu w jednej chwili uśmiercił nie 
tylko Autora, ale i zniszczył wszystkie jego maszynopisy. Na 
szczęście jednak zdążył opublikować m.in. takie prace, jak: 
„Podstawy psychologii klinicznej" /Łódź 1982/, „Propozycje kon
cepcji psychologii klinicznej" /Łódź 1982/, „Porównanie proble
matyki psychologii klinicznej i wychowawczej" /„Psychologia 
Wychowawcza" 1982 nr 3/, „Zadania psychologa klinicznego w ze
spole terapeutycznym" /„Polski Tygodnik Lekarski" 1982, t. 37, 
41-4aC
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Doktor Przemysław Gerstmann w Uczelni naszej prowadził wy

kłady i ćwiczenia z psychologii dla studiujących matematykę. 
Studenci byli zafascynowani zarówno przedmiotem, jak i osobo
wością swojego Nauczyciela. Na ostatnie spotkanie z Nim w dniu 
pogrzebu nie wysyłali delegacji, ale stawili się wszyscy bez 
wyjątku na cmentarzu retkińskim w Łodzi.

Pozostanie w naszej pamięci jako szlachetny człowiek, za
angażowany pracownik naukowy, bardzo dobry nauczyciel akademi
cki ...


