
Prof. dr hab. med. Ryszard Żukiel 

 

Urodził się 22 września 1950 r. w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej. W latach 1957-1964 uczęszczał 

do Szkoły Podstawowej nr 39 w Poznaniu. W latach 1964-1968 był uczniem I Liceum 

Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  Po zdaniu matury i egzaminów wstępnych 

został studentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  

W czasie studiów, od III roku zdobywał doświadczenie naukowe i pogłębiał wiedzę medyczną pod 

opieką prof. dr hab. med. Bronisława Stachowskiego i dr med. Jerzego Rostka, w ramach 

Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurochirurgii AM w Poznaniu, kierowanej przez  

prof. dr med. Feliksa Tokarza. Praca ta zaowocowała artykułami naukowymi, które były wyróżniane 

na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych. Był członkiem Zarządu Studenckiego Towarzystwa 

Naukowego. Za dobre wyniki w nauce 4-krotnie otrzymał nagrodę Rektora. W 1973 roku  

był komendantem Studenckiego Obozu Naukowego w Kołobrzegu. W 1973 roku został odznaczony 

Studencką Odznaką za Aktywność Społeczną i Wyniki w Nauce („Sowa z czerwonym krzyżem”).  

W 1974 roku ukończył studia. Staż podyplomowy odbył w Zespole Opieki Zdrowotnej w Koninie.  

Po zakończeniu stażu w 1975 roku podjął pracę w Klinice Neurochirurgii AM w Poznaniu, 

początkowo, jako stypendysta Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego  

w Poznaniu, a następnie, jako asystent PSK nr 2.  

W 1980 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Tensometryczny pomiar ciśnienia w miąższu mózgu”, 

nagrodzoną w 1981 roku przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. W 1983 roku zdał 

egzamin na II stopień z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii. W 1986 roku otrzymał stopień 

adiunkta w Klinice Neurochirurgii. Od 1992 roku pełnił obowiązki zastępcy Kierownika Katedry  

i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM w Poznaniu. W 1996 roku uzyskał stopień naukowy 

doktora habilitowanego w zakresie neurochirurgii na podstawie pracy pt. „Stężenie wolnego tlenu  

i aktywność niektórych enzymów w płynie mózgowo-rdzeniowym w ocenie urazu czaszkowo-

mózgowego”.  

W 2004 roku decyzją Rady Wydziału Lekarskiego otrzymał stanowisko profesora Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu. 

Od 1975 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. W Oddziale Wielkopolskim 

Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w latach 1993-2004, pełnił funkcję wice-przewodniczącego. 

W 2004 roku został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. 

Od 1993 roku działał w Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Również  

od 1993 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. W 1995 roku został 

członkiem Polskiej Grupy DERO, której zadaniem jest propagowanie i wprowadzanie nowoczesnych 

technologii w chirurgii kręgosłupa. Od 2008 roku należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgii 

Kręgosłupa, którego celem jest współpraca pomiędzy ortopedami i neurochirurgami w zakresie 

chirurgii kręgosłupa. Należy też do Europejskiego (EANS–European Association of Neurological 

Surgeons) i Światowego (WFNS–World Federation of Neurological Surgeons) Towarzystwa 

Neurochirurgów. Brał czynny udział w cyklicznie organizowanych kongresach i zjazdach  

tych Towarzystw. W latach 1997, 1999 i 2000 uczestniczył w kursach neurochirurgicznych 

organizowanych przez World Federation of Neurosurgical Societies w Hannowerze. 



W latach 1981 – 1990 aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Urazów Układu Nerwowego Komitetu 

Nauk Neurologicznych PAN biorąc udział w badaniach prowadzonych nad epidemiologią urazowości 

w ramach Programu Rządowego MZ XV. W latach 1981-2006 brał udział w pracach Komisji dla Badań 

Obrzęku Mózgu i Hemostazy Wewnątrzczaszkowej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.  

Członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jest od 1996 roku, a przez kilkanaście lat pełnił 

funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Medycyny Doświadczalnej Wydziału Lekarskiego PTPN. 

Od 1999 roku był współorganizatorem corocznych Wielkopolskich Dni Neurochirurgii. Celem tych 

konferencji jest omawianie aktualnych problemów dotyczących neurochirurgii i neurotraumatologii 

oraz postępów w neuroobrazowaniu. W konferencjach poza zapraszanymi neurochirurgami z Polski  

i zagranicy biorą udział neurolodzy, ortopedzi i radiolodzy.  

Fundacja na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 1999 roku 

do 2012 roku wydawało corocznie czasopismo „Neuroskop”. Jest to pierwsze i jedyne czasopismo 

naukowe w Polsce o tematyce neurochirurgicznej. Od początku jest zastępcą Redaktora Naczelnego 

czasopisma.  

W zakresie działalności dydaktycznej w latach 1983 – 1985 był nauczycielem neurologii i podstaw 

neurochirurgii w Liceum Medycznym im. Marii Curie – Skłodowskiej w Poznaniu. Zajęcia dydaktyczne 

dla pielęgniarek prowadził w latach 1993 – 2006 w ramach szkoleń podyplomowych dla personelu 

pielęgniarskiego organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych  

w Poznaniu.  

Od 1982 roku sprawował opiekę nad lekarzami (chirurgami, ortopedami, neurologami, 

rehabilitantami, chirurgami twarzowo-szczękowymi), którzy odbywają obowiązkowe staże przed 

drugim stopniem specjalizacji w Katedrze i Klinice Neurochirurgii. Po uzyskaniu specjalizacji  

z neurochirurgii był wykładowcą na corocznie odbywających się w Klinice Neurochirurgii kursach,  

w ramach kształcenia podyplomowego organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 

w Warszawie i II Wydział Lekarki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Tematami Kursów są: 1. Urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa i rdzenia kręgowego. 2. Guzy mózgu. 

Neuroonkologia. 3. Choroby naczyń krwionośnych centralnego okładu nerwowego.  

Od czasu wprowadzenia w Klinice Neurochirurgii obowiązkowego programu nauczania neurochirurgii 

studentów VI, V roku Wydziału Lekarskiego tj. od roku akademickiego 1988/1989 odpowiedzialny  

był za ich program i realizację. Prowadził też nauczanie neurochirurgii dla studentów 

anglojęzycznych. Od roku akademickiego 2003/2004 prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów 

Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego  

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

W 2007 r. był wykładowcą na Kursie Polskiej Szkoły Neurochirurgii. Prowadził wykłady i warsztaty 

dotyczące neuroonkologii dla lekarzy specjalizujących się w neurochirurgii. 

 Od 1996 roku współpracował z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Współpraca 

dotyczy biologii molekularnej nowotworów mózgu. W dniu 13 czerwca 2008 r. otrzymał Nagrodę 

Naukową Miasta Poznania, jako członek zespołu badawczego (wraz z Prof. Stanisławem Nowakiem 

 i zespołem Prof. Jana Barciszewskiego). 

 



Jest promotorem dwóch prac doktorskich.  

Dorobek naukowy prof. Ryszarda Żukiela obejmuje 139 publikacje oraz 132 opublikowanych 

streszczeń zjazdowych. Uczestniczył aktywnie w 111 zjazdach i konferencjach naukowych.  

Na zjazdach krajowych i zagranicznych przedstawił, w formie prezentacji ustnej lub sesjach 

plakatowych 69 prac. Ponadto jest współautorem 5 podrozdziałów do podręcznika „Perinatologia 

kliniczna” pod redakcją prof. Zbigniewa Słomko, 18 rozdziałów w monografiach naukowych,  

2 rozdziałów do podręcznika „Urazy głowy” pod redakcją prof. Leszka Lewandowskiego ( 2009 r.), 

współredaktorem (wspólnie z prof. Stanisławem Nowakiem) monografii pt. ”Problemy współczesnej 

diagnostyki i terapii w neurochirurgii” wyd. PTPN. Poznań, 1999 r. i autorem 2 rozdziałów 

tłumaczenia z języka angielskiego na język polski książki „Bóle głowy” pod redakcją prof. Stanisława 

Nowaka. 

Własna działalność naukowa, na początku kariery naukowej, dotyczyła badań doświadczalnych  

nad wzmożonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym oraz opracowania czujnika tensometrycznego  

do pomiaru ciśnienia śródmiąższowego w mózgu początkowo w warunkach doświadczalnych  

a następnie przystosowanie go do pomiarów w warunkach klinicznych. Od 1983 roku interesował  

się pomiarami tlenu w miąższu mózgu oraz jego zawartością w tkankach mózgu oraz płynie 

mózgowo-rdzeniowym w różnych procesach patologicznych. Wykonał serię badań doświadczalnych 

określających zawartość tlenu w miąższu mózgu w zależności od różnych stadiów wzmożonego 

ciśnienia wewnątrzczaszkowego. W warunkach klinicznych oznaczał zawartość wolnego tlenu  

w płynie mózgowo-rdzeniowym w różnych wewnątrzczaszkowych procesach patologicznych. 

Metodyka tych badań i ich wyniki stały się treścią Jego pracy habilitacyjnej. 

Następnie zajmował się wykorzystaniem możliwości interwencji molekularnej do hamowania 

angiogenezy i rozrostu wysoko złośliwych nowotworów glejowych mózgu. 

Od 2007 roku brał udział w pracach klinicznych dotyczących wczesnego leczenia operacyjnego 

samoistnych krwiaków śródmózgowych prowadzonych w ramach programu STITCH (surgical 

treatment of intracerebral hematoma), będącego przedsięwzięciem międzynarodowym kierowanym 

przez Newcastle University. 

Innymi zagadnieniami, którymi się zajmował się w pracy naukowej są: sposoby postępowania 

neurochirurgicznego u kobiet w ciąży, chirurgia podstawy czaszki oraz leczenie operacyjne wad 

naczyń mózgu, neuroortopedia, sposoby stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa, neurotraumatologia  

i biochemiczne wskaźniki wtórnego uszkodzenia mózgu. 

Zainteresowania pozamedyczne prof. Ryszarda Żukiela koncentrują się wokół muzyki klasycznej, 

szczególnie baroku oraz historii medycyny i historii powszechnej. Dużo czasu poświęcam pracy  

w ogrodzie opiekując się kwiatami i drzewami. 

Od 2014 roku ciężka choroba nie pozwala prof. Ryszardowi Żukielowi na kontynuowanie pracy 

zawodowej. Nadal Profesor jest zainteresowany działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną 

Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotrautraumatologii.  

 


