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 Lekarz, specjalista chirurg. Urodził się 3 IV 1954 r. w Poznaniu jako syn 
Włodzimierza, inżyniera budownictwa, i Mieczysławy z domu Gorwa. W latach 1973-1979 
studiował na  Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu. Po uzyskaniu dyplomu lekarza i odbyciu stażu podyplomowego został zatrudniony 
najpierw na etacie szpitalnym, a następnie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i 
Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej (obecnie Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej), w której przeszedł wszystkie szczeble 
rozwoju naukowego i zawodowego, uzyskując w r. 1982 specjalizację I° a w r. 1986 II° z 
chirurgii ogólnej. W r. 1987 uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy 
Ocena metod i wyników operacyjnego leczenia kalectwa dróg żółciowych (promotor: prof . dr hab. 
med. Roman Góral), a w 2000 r. doktora habilitowanego z zakresu medycyny - chirurgii ogólnej 
(Ocena zmian morfologicznych w błonie śluzowej zbiorników jelitowych wytwarzanych w chirurgii 
odtwórczej przewodu pokarmowego, opiekun: prof. dr hab. med. M.Drews). W 2012 r. uzyskał tytuł 
naukowy profesora nauk medycznych. Uczeń szkoły chirurgicznej „na Przybyszewskiego” (do 
nauczycieli należeli: Roman Góral, Kazimierz Wójcicki, Marian Smoczkiewicz i Michał Drews). 
 



 

 
 
 
 
 
 Od 13 czerwca 2016 r. pełni obowiązki kierownika Katedry i Zakładu Edukacji 
Medycznej.  
 Prodziekan ds. studenckich Wydziału Lekarskiego I  (2002-2008), Dziekan Wydziału 
Lekarskiego I (2008-2016), Prorektor ds. dydaktyki i szkolenia podyplomowego (od 2016-) , 
członek Senatu Uczelni (od 2008-). Na okres pracy jako Dziekana przypadały zmiany 
wynikające z reformy nauki, reformy szkolnictwa wyższego oraz nowych standardów 
kształcenia. 
 Kierownik kursów dla specjalizujących się w chirurgii „Zakażenia chirurgiczne oraz 
HIV/AIDS” (od 2003-) oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie 
chirurgia ogólna (od 2015-) 
 Zainteresowania naukowe to między innymi: zakażenia chirurgiczne, 
monitorowanie zmian w wytworzonych chirurgicznie zbiornikach jelitowych, patogeneza 
wybranych chorób chirurgicznych z interdyscyplinarną diagnostyką. Laureat zespołowej 
nagrody Ministra Zdrowia za cykl 8 publikacji dotyczących aspektów morfologicznych i 
czynnościowych w obrębie przewodu pokarmowego oraz ich wpływu na przebieg kliniczny 
wybranych schorzeń (2009). Czynnie zainteresowany nowoczesnymi technikami nauczania oraz 
jakością kształcenia w medycynie. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Współredaktor, autor i współautor materiałów dydaktycznych, monografii i 
podręczników dla studentów, lekarzy, chirurgów i pielęgniarek. 
 Zaangażowany w pracę towarzystw naukowych między innymi Towarzystwa 
Chirurgów Polskich- członek Zarządu Głównego (2005-2009, 2011- ), członek Komisji 
Rewizyjnej (2009-2011), przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego (2011-2015), sekretarz 
Oddziału Wielkopolskiego (1991-1995 i 2003-2005), Sekcji Zakażeń Chirurgicznych TChP- 
przewodniczący (2005- 2009), sekretarz (2001-2005, 2009-2011), członek Zarządu (2001-), członek 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych (PTZS, 2003-2006 i 2009-2015).  
 W latach 2007-2009 członek Komitetu Naukowego Langenbeck’s Archives of 
Surgery (Springer), recenzent Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.  
 Organizator i współorganizator 8 sympozjów naukowo-szkoleniowych Sekcji 
Zakażeń Chirurgicznych TChP i PTZS, sekretarz Komitetu Organizacyjnego i Komitetu 
Naukowego 63. Zjazdu TChP Poznań (12-15 września 2007 r.) oraz członek komitetów 
naukowych 6 zjazdów TChP.  
 Wyróżniony tytułem honorowym Amicus Studiosus, przyznanym przez studentów 
UMP (2007), oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007). 
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