
PROF. JANUSZ GRONIOWSKI – PIONIER  MIKROSKOPII  ELEKTRONOWEJ  W  

PATOMORFOLOGII 

 

Tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu nadany na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego w 1989 r. 

 

Urodził się w 1907 r. w Warszawie. W 1925 r. zdał maturę i rozpoczął studia lekarskie 

na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył je po wojnie. W 1948 r. uzyskał na tej uczelni 

stopień doktora nauk medycznych, a w 1951 r. doktora habilitowanego. Trzy lata później 

został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1983 r. profesorem zwyczajnym. 

Pracę w Katedrze Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Warszawskiego podjął już w 

czasie studiów. W latach 1947-1949 odbywał służbę w Ludowym Wojsku Polskim. W latach 

1952-1963 kierował Katedrą i Zakładem Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w 

Poznaniu. W tym okresie doprowadził do wybudowania dla niej nowoczesnego gmachu 

i wyposażenia w nowoczesny sprzęt oraz wykształcił od podstaw jej kadrę. W 

Poznaniu zainicjował również rozwój patologii ultrastrukturalnej (termin ten 

wprowadził do obiegu naukowego). Takie badania prowadzono w pracowni 

mikroskopii elektronowej (1956), pierwszej w krajowych ośrodkach 

patomorfologicznych i jednej z pierwszych w skali europejskiej. W latach 1963-1970 

kierował Katedrą i Zakładem Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Warszawie.  

Opublikował 202 prace naukowe, które głównie dotyczyły fizjologii i patologii 

oddychania. Jako pierwszy w piśmiennictwie światowym uwidocznił na poziomie 

ultrastrukturalnym zewnątrzkomórkową wyściółkę pęcherzyków płucnych będącą 

nośnikiem surfaktantu. Metodę badań wprowadzoną przez Niego przejęli inni 

badacze tego problemu. Pozostały dorobek naukowy dotyczy pierwszych w kraju 

ultrastrukturalnych badań biopsyjnych nerek, wątroby, płuc, patologii okresu 

rozwojowego, molekularnych aspektów kolagenogenezy. Był autorem „Atlasu 

patologii mikroskopowej" (1983). 

Był m.in.: współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Anatomopatologów, 

członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Patologów, Europejskiego 

Towarzystwa Patologów, Węgierskiego Towarzystwa Patologów, Hiszpańskiego 

Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Był powołany na członka z wyboru przez 

Brytyjskie i Irlandzkie Towarzystwo Mikroskopii Elektronowej oraz Europejskie 

Towarzystwo Biologii Komórki. 

W 1989 r. Akademia Medyczna w Poznaniu nadała mu tytuł doktora honoris 

causa, a laudację wygłosił prof. Przemysław Gabryel. 

Zmarł 10 grudnia 1989 r. w Warszawie. 

 

Piśmiennictwo: 

 

Uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa, „Biuletyn Informacyjny AM w 

Poznaniu” 1989, nr 3, s. 5-12. 


