
 

Prof. Tomasz Grodzki 
 

Maršal 10. Senata Republike Poljske in senator 9. in 10. Senata 
 (od 12. 11. 2019).  

Član poslanske skupine Državljanska koalicija. 

 

Rodil se je 13. maja 1958 v kraju Szczecin. 

Že zelo zgodaj je razvil strastno zanimanje za znanost. Na gimnaziji v Szczecinu se je vpisal v 
program z velikim poudarkom na višji matematiki in fiziki in ga leta 1977 končal kot drugi 
najuspešnejši dijak. Študiral je na Medicinski fakulteti Pomorjanske Medicinske akademije 
(predhodnice današnje Pomorjanske medicinske univerze) v Szcezcinu. Sodeloval je pri 
nastanku prvega lokalnega študentskega parlamenta in pri organizaciji dnevnega varstva za 
otroke študentov. Bil je aktiven član opozicije in eden izmed štirih voditeljev študentske stavke 
leta 1981. Njegovo ime se je tako znašlo na črni listi in zelo težko je našel zaposlitev, čeprav je 
bil leta 1983, ko je zaključil študij, drugi najboljši diplomant v letniku. 

Svojo poklicno pot je začel kot pripravnik na Regijskem centru za medicino dela v Szcezcinu. 
Leta 1984 je začel delati v Specialni bolnišnici profesorja Alfreda Sokołowskega v mestnem 
okrožju Szczecin-Zdunowo, s katero sodeluje še danes.  Po zagovoru doktorske disertacije je 
leta 1991 postal specialist torakalne kirurgije  Leta 1995 je bil imenovan za predstojnika 
bolnišničnega oddelka za torakalno kirurgijo, ki se je kasneje razvil v Oddelek za torakalno 
kirurgijo in transplantacijo Pomorjanskega kliničnega centra.  

Med letoma 1998 in 2016 je bil direktor bolnišnice v mestnem okrožju  Szczecin-Zdunowo in 
predsednik Kolegija direktorjev bolnišnic Zahodnopomorjanskega vojvodstva.. Je tudi 
soustanovitelj Poljskega društva kardiotorakalnih kirurgov, med letoma 2003–2015 pa je 



opravljal funkcijo predsednika Poljskega kluba torakalnih kirurgov. Leta 2003 je postal doktor 
znanosti, leta 2007 pa je opravil strokovni izpit iz klinične transplantologije. 

Leta 2011 mu je predsednik Republike Poljske Bronisław Komorowski podelil naziv profesor 
medicinskih znanosti. Isto leto je ekipa iz Oddelka za torakalno kirurgijo in transplantacijo 
Pomorjanskega kliničnega centra pod vodstvom profesorja Grodzkega izvedla prvo uspešno 
presaditev pljuč v Szczecinu. Tri leta kasneje je bil Tomasz Grodzki imenovan za nacionalnega 
svetovalca za torakalno kirurgijo. 

Od 2016 do 2018 je bil predsednik Poljskega združenja kardio-torakalnih kirurgov, med letoma 
2003 in 2004 pa je bil predsednik Evropskega združenja torakalnih kirurgov. Leta 2004 je postal 
prvi poljski član Ameriškega združenja za torakalno kirurgijo (AATS), ki velja za najprestižnejšo 
društvo za torakalno kirurgijo na svetu. 

Med letoma 2006 in 2015 je bil član Mestnega sveta Szczecina. Szczecin je na njegovo pobudo 
zagnal prvi presejalni program za zgodnje odkrivanje pljučnega raka na Poljskem, ki s pomočjo 
CT slikanja prsnega koša z nizkim odmerkom sevanja pregleda na tisoče pacientov s povišanim 
tveganjem za nastanek raka na pljučih.   

Ker mu je uspelo Center za presaditev pljuč v Szczecinu, drugo takšno ustanovo na Poljskem, 
zgraditi od tal in za prvo uspešno presaditev obeh pljučnih kril pri bolniku s cistično fibrozo v 
mestu Szczecin, je Tomasz Grodzki leta 2013 prejel naziv »vodja zdravstvenega trga« v 
kategoriji Javne ustanove. 

Prejel je tudi naziv častnega ambasadorja mesta Szczecin. 

Tomasz Grodzki je poročen in ima dve hčerki ter tri vnukinje. 

Je član stranke Državljanska platforma. 


