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Urodził się 17 listopada 1914 w Kleczy Dolnej koło Wadowic. 

W latach 1932-1938 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. W trakcie studiów 

podjął pracę zawodową w szpitalu sióstr elżbietanek przy ul. Łąkowej. 

Po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny został powołany do odbycia obowiązkowej służby 

wojskowej w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego przy Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, a następnie 

w Dywizyjnej Izbie Chorych w zespole 6. Pułku artylerii ciężkiej 6. Dywizjonu w Poznaniu.  

We wrześniu 1939 roku przydzielono go, jako żołnierza w czynnej służbie, do Poznańskiego Batalionu 

Strażniczego, który wycofawszy się z miasta jako ostatnia jednostka WP, wziął udział w bitwie nad 

Bzurą. 19 września podchorąży W. Michałkiewicz dostał się do niewoli niemieckiej. Osadzony w 

obozie jenieckim w Żyrardowie, uciekł z niego w październiku 1939 roku. Po krótkim pobycie w 

Poznaniu wyjechał do Krakowa. Od października 1939 do zakończenia wojny pracował w Klinice 

Ginekologiczno-Położniczej i w Szpitalu św. Łazarza. 

Powróciwszy do Poznania, 8 marca 1945 roku rozpoczął pracę w Klinice Ginekologiczno-Położniczej 

Wydziału Lekarskiego UP w szpitalu przy ul. Polnej. Zajmował w niej stanowisko asystenta, a 

następnie adiunkta. 

W 1946 roku uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie rozprawy pt. „Zadanie promieni 

Roentgena w położnictwie w zakresie rozpoznawania zwężeń miednicy”. 

1 września 1955 roku został powołany w charakterze docenta na stanowisko kierownika Katedry i 

Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych  (od 1957 I Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych). 

W 1959 roku pogłębiał wiedzę w ośrodkach akademickich w Londynie jako stypendysta 

Międzynarodowej Federacji Planowania Rodziny. 

W 1961 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1967 profesorem zwyczajnym. 

W maju 1970 roku został dyrektorem nowo powołanego Instytutu Ginekologii i Położnictwa, 

powstałego na bazie I Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych i był nim aż do przejścia na 

emeryturę w 1982 roku. 



W latach 1962–1964 pełnił funkcję prorektora poznańskiej AM.  

W roku 1964 został wybrany na rektrora Akademii Medycznej; był ostatnim na wiele lat – do roku 

1981 – rektorem z wyboru Senatu. Po zmianie w 1968 roku ustawy o szkołach wyższych, która 

wprowadzała zasadę obsadzania tego stanowiska na drodze nominacji ministerialnej, w 1969 roku 

został powołany na urząd rektorski przez ministra zdrowia i sprawował go do roku 1972.    

Jego dorobek obejmuje około 300 publikacji, w tym około 40 monografii i podręczników. Jego 

zainteresowania naukowe dotyczyły patologii jaja płodowego, chorób onkologicznych narządów 

rodnych kobiety, zmian biochemicznych zachodzących w organizmie kobiety w okresie ciąży, zatrucia 

ciążowego. 

Był członkiem korespondentem (od 1969) i członkiem rzeczywistym (od 1986) Polskiej Akademii 

Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rad naukowych Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu 

Onkologii oraz poznańskiego Instytutu Balneoklimatycznego, a także członkiem Zarządu Głównego 

Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa. Wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Ginekologii 

Polskiej”. 

W latach 1956-1959 pełnił obowiązki specjalisty wojewódzkiego w zakresie ginekologii i położnictwa 

na miasto i województwo poznańskie, a od 1960 na województwo zielonogórskie. 

W 1961 roku wstąpił do PZPR. Był przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Ateistów i 

Wolnomyślicieli. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1960), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 

Polski (1988) oraz Medalem 10-lecia Polski Ludowej. Uhonorowany tytułem Zasłużonego Lekarza PRL, 

Zasłużonego Nauczyciela PRL, Sztandarem Pracy II Klasy, Odznaką Honorową Miasta Poznania, 

„Odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia”. 

Zmarł 1 sierpnia 1998 roku. Został pochowany w alei zasłużonych Cmentarza Junikowskiego. 

 

Na podstawie: Księga pamiątkowa w 80-lecie uniwersyteckiego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu, 

pod red. R. K. Meissnera, Poznań 2001; Szpital kliniczny przy ul. Polnej w Poznaniu 1901-2001, pod 

red. P. Jasińskiego i T. Opali, Poznań 2001; 25 lat Akademii Medycznej  w Poznaniu (1950-1975), pod 

red. R. Górala, Poznań 1974; Tadeusz Świtała, Rektorzy poznańskich uczelni. Prof. dr med. Witold 



Michałkiewicz – rektor Akademii Medycznej, „Kronika miasta Poznania”, 1965, nr 3; składy osobowe 

UP i AM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


