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 Lekarz, histolog i endokrynolog doświadczalny. Urodził się 21 II 1942 r. w 
Swarzędzu w rodzinie Bernarda, rzemieślnika, i Heleny z d. Betkowiak. W latach 1960-1966 
studiował medycynę na Akademii Medycznej w Poznaniu. . Doktoryzował się w 1969 r., 
habilitował w 1975 r., a w 1987 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. 
 W 1963 r., a więc już w czasie studiów lekarskich, podjął pracę naukowo-
dydaktyczną w Katedrze Histologii i Embriologii macierzystej uczelni i kontynuował ją do 
przejścia na emeryturę. W latach 1971-1972 był stypendystą amerykańskiego Narodowego 
Instytutu Zdrowia USA (International Research Fellowship, The Fogarty International Center); 
pracował w Division of Endocrinology and Metabolism, Departments of Internal Medicine and 
Physiology, University of Virginia, School of Medicine, Charlottesville, Virginia, USA. W latach 
1983-1984 pracował jako profesor kontraktowy w Zakładzie Anatomii Uniwersytetu w Padwie. 
W 1992 r. był stypendystą NATO. W latach akademickich 1984/1985-1989/1990 był dziekanem 
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. 
 Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie budowy i czynności osi 
podwzgórzowo - przysadkowo - nadnerczowej (HPA), ze szczególnym uwzględnieniem kory 
nadnercza, a także struktury tarczycy oraz ontogenezy nadnercza człowieka. W zakresie 
endokrynologii doświadczalnej do najważniejszych osiągnięć, potwierdzonych licznymi 
cytowaniami, zaliczyć należy badania nad cytofizjologią kory nadnercza, komórkowymi 
aspektami różnic płciowych nadnerczy i tarczycy, regulacją przez neuropeptydy wzrostu,  



 

 
 
 
 
 
różnicowania i czynności wydzielniczej nadnercza, współzależnościami strukturalnymi i 
czynnościowymi pomiędzy korą a rdzeniem nadnercza oraz molekularnymi aspektami 
działania neuropeptydów regulujących homeostazę energetyczną organizmu na oś HPA. 
Publikacje ukazują się głównie w czasopismach zagranicznych. Jest jednym z najczęściej 
cytowanych polskich autorów z zakresu biomedycyny.  
 W l. 2000-2007 był przewodniczącym Wydziału Lekarskiego Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest działaczem filatelistycznym - Prezesem Honorowym 
Polskiego Związku Filatelistów, współorganizatorem dwóch światowych wystaw 
filatelistycznych w Poznaniu (1973 i 1993 r.), współzałożycielem i Prezesem (od 2014 r.) Polskiej 
Akademii Filatelistyki. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od 2012 r.), 
doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2013 r.). Członek honorowy 
Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Wyróżniony m. in. Krzyżem Kawalerskim (2005 
r.) i Oficerskim (2011 r.) Orderu Odrodzenia Polski. 
  


