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Póniejszy profesor psychiatrii l¹skiej AM i AM w £odzi urodzi³ siê 23 marca w Albigowej. Tam ukoñczy³ szko³ê
powszechn¹, dalsz¹ naukê pobiera³ w Gimnazjum matematyczno-przyrodniczym im. H. Sienkiewicza w £añcucie. Po
z³o¿eniu egzaminu dojrza³oci w roku 1926 studiowa³ na
wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, uzyskuj¹c dyplom lekarza w 1934 roku. Jeszcze
jako student, w 1932 roku rozpocz¹³ pracê w Pañstwowym
Szpitalu Psychiatrycznym w Kulparkowie (Lwów) w charakterze pomocniczej si³y lekarskiej. Po otrzymaniu dyplomu uzyska³ stanowisko asystenta. W latach 19371940
pracowa³ jako ordynator w instytucji Opieka Rodzinna
nad Psychicznie Chorymi w województwie wileñskim.
W 1940 roku otrzyma³ stanowisko ordynatora w Pañstwowym Szpitalu Psychiatrycznym w Wilnie. Po wkroczeniu
do Wilna Armii Czerwonej w roku 1944 zosta³ dyrektorem
tego szpitala. W 1945 roku zosta³ repatriowany i zamieszka³ w Krakowie, gdzie pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê lekarza
domowego Ubezpieczalni spo³ecznej, w 1946 roku za zacz¹³ pracê w Pañstwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kobierzynie ko³o Krakowa.
Oprócz dzia³alnoci organizacyjnej, jako ordynator i zastêpca dyrektora do spraw lecznictwa zajmowa³ siê dzia³alnoci¹ naukow¹. W 1948 roku po obronie pracy pt.:
Opracowanie wyników leczenia elektronarkoz¹ 75 schizofreników przy pomocy aparatu w³asnej konstrukcji uzyska³
stopieñ naukowy doktora medycyny (promotor  Eugeniusz
Brzeziñski). W roku 1954 na podstawie ogólnego dorobku
naukowego Centralna Komisja Kwalifikacyjna do spraw
Kadry Naukowej przyzna³a mu tytu³ naukowy docenta.
Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w roku
1961, a profesora zwyczajnego w roku 1967. W roku 1952
zosta³ powo³any na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrii l¹skiej Akademii Medycznej. Klinika,
której by³ pierwszym kierownikiem i organizatorem, powsta³a na bazie Pañstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubliñcu. W roku 1958 zosta³ powo³any na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrii
Akademii Medycznej w £odzi. W krótkim czasie po objêciu katedry psychiatrii w AM w £odzi zosta³ równie¿
powo³any na stanowisko kierownika Katedry Psychiatrii

Wojskowej AM. W AM w £odzi pe³ni³ kolejno funkcje:
prodziekana, dziekana i prorektora.
Pe³ni³ liczne funkcje w nadzorze specjalistycznym. By³
specjalist¹ wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii w katowickiem, opolskiem i, krótko, w krakowskiem. W roku
1957 przej¹³ po Eugeniuszu Wilczkowskim funkcjê specjalisty krajowego ds. psychiatrii.
By³ bardzo aktywnym cz³onkiem PTP, wieloletnim cz³onkiem ZG, przewodnicz¹cym Oddzia³u £ódzkiego; otrzyma³
te¿ godnoæ cz³onka honorowego. By³ tak¿e cz³onkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, nale¿a³ do
wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.
By³ przewodnicz¹cym Zespo³u Badawczego do spraw alkoholizmu w Komisji Terapii Kontrolowanej przy VI Wydziale
PAN oraz przewodnicz¹cym Rady Naukowej Instytutu
Psychoneurologicznego w Warszawie. W 1968 roku zosta³
powo³any na cz³onka Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Mia³ du¿e zas³ugi w kszta³ceniu
kadry. By³ promotorem 22 prac doktorskich i opiekunem
6 przewodów habilitacyjnych.
Jego dorobek naukowy obejmuje ok. 170 prac. W szerokim zakresie jego zainteresowañ da siê wyró¿niæ kilka
nurtów: psychoprofilaktykê i higienê psychiczn¹, wybrane
zagadnienia psychiatrii klinicznej, pogranicze psychopatologii i ró¿nych dziedzin medycyny, metody leczenia zaburzeñ psychicznych, rehabilitacjê i resocjalizacjê chorych
psychicznie oraz deontologiczne aspekty pracy lekarza psychiatry. Wa¿niejsze prace: Wstêp do psychoterapii. Rozwa¿ania i rady praktyczne (1959), Relaks (wsp. z J. Aleksandrowiczem I wyd., 1966 i A. Szyszko-Boguszem II wyd.,
1976), Nerwice narz¹dowe (wsp. z W. Musia³em, 1968),
Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych (wsp.
z A. Mazurow¹, 1968), Geriopsychiatria (1971), has³a
z zakresu psychoterapii w Encyklopedycznym s³owniku psychiatrii, pod red. L. Korzeniowskiegi i S. Pu¿yñskiego
(1972, 1978, 1986), Podstawy psychiatrii. Podrêcznik dla
studentów (wsp. z M. Jaroszem, 1976, 1978, 1980, 1983,
1988), Zaburzenia psychiczne w chorobach wewnêtrznych
(wsp. z A. Mazurow¹, 1976.
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