
7Nefrologia i Dializoterapia Polska � 2010 � 14 � Numer 1

Professor Boles³aw Rutkowski as a doctor, scientist,
organiser and friend. Laudation for 65th birthday
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Profesor Boles³aw Rutkowski jako lekarz,
uczony, organizator i przyjaciel.
Laudacja z okazji 65 rocznicy urodzin

Ka¿da rocznica urodzin jest doskona³¹
okazj¹ do przedstawiania wybitnych posta-
ci w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³eczne-
go. Nam przypad³ w udziale wielki zaszczyt
ukazania, w imieniu �rodowiska nefrologicz-
nego kraju, sylwetki Profesora Boles³awa
Rutkowskiego, wybitnego lekarza i uczone-
go, znakomitego organizatora, naszego
Nauczyciela, Wspó³pracownika i Przyjacie-
la (rycina 1).

Profesor Boles³aw Rutkowski urodzi³ siê
5 grudnia 1944 roku w Wilnie w rodzinie in-
teligenckiej. Spêdzi³ tam jednak tylko jeden
rok. Ze wzglêdu na dzia³alno�æ konspiracyj-
n¹ swojego Ojca w wileñskim oddziale Ar-
mii Krajowej, po II wojnie �wiatowej przy-
sz³y profesor wraz z ca³¹ Rodzin¹ wielokrot-
nie zmienia³ miejsce swojego pobytu. Prze-
bywa³ i mieszka³ w ró¿nych miejscach Pol-
ski, m.in. Elbl¹gu, Gi¿ycku, Bydgoszczy, na
Kaszubach, w Kieleckiem i Gorzowie Wiel-
kopolskim. W klasie maturalnej podj¹³ de-
cyzjê dotycz¹c¹ studiów. Spo�ród dwóch
interesuj¹cych Go kierunków, historii (a �ci-
�lej politologii) i medycyny, wybra³ ten ostat-
ni. Na wybór ten mia³a wp³yw wcze�niejsza
dzia³alno�æ Ojca i pragnienia rodziny, a tak-
¿e przekonanie naszego Jubilata, ¿e studio-
wanie medycyny i praca lekarza bêdzie przy-
god¹ intelektualn¹ [9,13].

L E K A R Z

Studia medyczne na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Gdañsku od-
bywa³ w latach 1962-1968 i ukoñczy³ je z
wyró¿nieniem. Od 1968 roku jest stale zwi¹-
zany z Akademi¹ Medyczn¹, a obecnie
Gdañskim Uniwersytetem Medycznym. Pra-
cê jako sta¿ysta rozpocz¹³ w II Klinice Cho-
rób Wewnêtrznych kierowanej wówczas
przez prof. Jakuba Pensona, jednego z pre-
kursorów nefrologii klinicznej w Polsce, a
nastêpnie od 1970 roku kontynuowa³ j¹ ju¿
w nowopowsta³ej Klinice Chorób Nerek,
wchodz¹cej w sk³ad Instytutu Chorób We-
wnêtrznych, kierowanej od pocz¹tku przez
innego wybitnego polskiego nefrologa, prof.
Andrzeja Manitiusa. Wtedy zainteresowa³
siê nefrologi¹,  która wówczas wyodrêbnia-
³a siê z królowej nauk medycznych � inter-
ny, a zw³aszcza now¹, rozwijaj¹c¹ siê me-
tod¹ leczenia nerkozastêpczego � hemodia-
lizoterapi¹. Stosowana ona by³a wówczas
w ostrej niewydolno�ci nerek i tylko w nie-
licznych przypadkach krañcowej niewydol-
no�ci tego narz¹du. Postanowi³ sobie wów-

czas, ¿e bêdzie d¹¿y³ do sytuacji, w której
dializoterapia bêdzie dostêpna dla wszyst-
kich potrzebuj¹cych tego sposobu leczenia.
Jak wszyscy wiemy taka chwila w niedale-
kiej przysz³o�ci nadesz³a [13]. W tych obu
klinikach przechodzi³ kolejne szczeble swo-
jej kariery zawodowej. Po sta¿u, w latach
1970-1973 by³ s³uchaczem Studium Dokto-
ranckiego, w latach 1973-1977 starszym
asystentem, nastêpnie adiunktem w latach
1977-1984 i docentem w latach 1984-1992.
W 1992 roku zosta³ profesorem i jednocze-
�nie Kierownikiem Kliniki Chorób Nerek, a
obecnie Kliniki Nefrologii, Transplantologii i
Chorób Wewnêtrznych. Pe³ni³ wa¿ne funk-
cje w Instytucie Chorób Wewnêtrznych. W
latach 1984-1990 by³ zastêpc¹ dyrektora
Instytutu Chorób Wewnêtrznych, a w latach
1990-1996 dyrektorem tego Instytutu. W
czasie wieloletniej pracy klinicznej zdoby³
specjalizacje I i II stopnia w zakresie cho-
rób wewnêtrznych, tytu³ specjalisty w dzie-
dzinie nefrologii, transplantologii klinicznej i
hipertensjologii. Sam wypromowa³ blisko 30
specjalistów chorób wewnêtrznych, 15 z
zakresu nefrologii i 5 z zakresu transplanto-
logii klinicznej [9].

W macierzystej uczelni przez wiele lat
by³ cz³onkiem Senatu oraz Komisji Nauki i
Komisji Rozwoju Uczelni, a tak¿e Przewod-
nicz¹cym Senackiej Komisji Bud¿etu i Finan-
sów. By³ tak¿e Przewodnicz¹cym Rady Kli-
nicystów Pañstwowego Szpitala Kliniczne-
go Nr. 1. Przez jedn¹ kadencjê pe³ni³ rów-
nie¿ zaszczytn¹ funkcjê Prorektora ds. Dy-

Rycina 1
Profesor Boles³aw Rutkowski
Professor Boles³aw Rutkowski
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daktyki i Spraw Studenckich Akademii Me-
dycznej w Gdañsku (rycina 2).

U C Z O N Y

Ju¿ na pocz¹tku swojej kariery zawodo-
wej, a nawet trochê wcze�niej, rozpocz¹³
przygodê z nauk¹. Jeszcze w okresie stu-
diów aktywnie dzia³a³ w internistycznym kole
naukowym, natomiast w latach 1970-1973
by³ s³uchaczem wspomnianego ju¿ Studium
Doktoranckiego. W 1973 roku obroni³ pra-
cê doktorsk¹ pt: �Wp³yw osocza i erytrocy-
tów na zu¿ycie glukozy w krwi chorych z
przewlek³¹ i ostr¹ niewydolno�ci¹ nerek w
badaniach in vitro�, której promotorem by³
prof. Andrzej Manitius. W latach 1976-1977
odby³ sze�ciomiesiêczny sta¿ naukowy w II
Clinica Medica w Parmie we W³oszech. W
1983 roku uzyska³ stopieñ doktora habilito-
wanego na podstawie pracy zatytu³owanej
�Niektóre aspekty zaburzeñ gospodarki
wêglowodanowej i lipidowej w przewlek³ej
do�wiadczalnej niewydolno�ci nerek�. Opie-
kunem naukowym przewodu habilitacyjne-
go by³ tak¿e prof. A. Manitius. W 1987 roku
przebywa³ przez rok na sta¿u w Department
of Physiology na Uniwersytecie w Birming-
ham w Wielkiej Brytanii. W 1992 roku uzy-
ska³ tytu³ profesora medycyny.

Pod kierunkiem prof. B. Rutkowskiego,
kontynuatora dzie³a prof. A. Manitiusa, Kli-
nika rozwija³a i rozwija nadal dzia³alno�æ
naukowo-badawcz¹ w zakresie nefrologii
do�wiadczalnej i klinicznej, dializoterapii
oraz transplantologii klinicznej. Niezwykle
istotna w tej pracy jest bardzo �cis³a wspó³-
praca Kliniki z Katedr¹ i Zak³adem Bioche-
mii Klinicznej kierowanymi przez kolejn¹
wybitn¹ postaæ nefrologii polskiej, prof. Ste-
fana Angielskiego oraz Katedr¹ Biochemii
kierowan¹ przez prof. dr hab. Juliana �wier-
czyñskiego. G³ównymi kierunkami tych ba-
dañ by³o wyja�nienie patogenezy dyslipide-
mii w przewlek³ej niewydolno�ci nerek, pra-
ce nad grup¹ toksyn mocznicowych nale-

¿¹c¹ do nukleotydów adeninowych, optyma-
lizacja leczenia nefroprotekcyjnego poprzez
zastosowanie podwójnej i potrójnej blokady
uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron [6].
Inne prace dokumentuj¹ osi¹gniêcia w ne-
froprotekcji nerki przeszczepionej i w roz-
woju idei wyprzedzaj¹cego przeszczepienia
nerek [11]. Prace te s¹ unikalnymi nie tylko
w skali kraju, ale tak¿e w skali �wiata. Za te
ostatnie osi¹gniêcia znane pod nazw¹ �Pro-
gram Wyprzedzaj¹cego Przeszczepiania
Nerek� zespó³ kierowany przez prof. B. Rut-
kowskiego zosta³ wyró¿niony kwalifikacj¹ do
II etapu konkursu Pulsu Medycyny dla wy-
bitnego innowatora w polskiej ochronie zdro-
wia. Kolejnym kierunkiem badañ s¹ prace
nad epidemiologi¹ przewlek³ej choroby ne-
rek, które zaowocowa³y pierwszymi w Pol-
sce i w Europie �rodkowo-Wschodniej opra-
cowaniami epidemiologicznymi PolNef i
Sopkard 15 [12]. Sta³y siê one podstaw¹ do
opracowania Programu Wczesnego Wykry-
wania Chorób Nerek [1]. Nale¿y podkre�liæ
bardzo �cis³¹ wspó³pracê o�rodka gdañskie-
go kierowanego przez prof. B. Rutkowskie-
go z licznymi, bardzo znanymi o�rodkami
nefrologicznymi w Austrii, Niemczech,
Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Sta-
nach Zjednoczonych. We wszystkich tych
o�rodkach Profesor ma liczne grono przy-
jació³, co znakomicie u³atwia tê wspó³pracê
i pozwala na odbywanie sta¿y naukowych
przez Wspó³pracowników Profesora w tych
renomowanych o�rodkach nefrologicznych
(rycina 3).

Profesor jest autorem b¹d� wspó³auto-
rem ponad 600 pe³nych publikacji oraz po-
dobnej liczby komunikatów zjazdowych, któ-
re ukazywa³y siê w polskich i zagranicznych
czasopismach naukowych. Blisko 100 z nich
ukaza³o siê w czasopismach z Listy Filadel-
fijskiej. Pod redakcj¹ Profesora ukaza³o siê
ponad 25 podrêczników oraz 80 rozdzia³ów,

z czego najbardziej znane to trylogia doty-
cz¹ca dializoterapii dla lekarzy, pielêgniarek
i pacjentów oraz druga trylogia dotycz¹ca
leczenia nerkozastêpczego dla wymienio-
nych wcze�niej grup. Ostania czê�æ drugiej
trylogii jest w³a�nie w druku [7-9].

Prof. B. Rutkowski jest cz³onkiem wielu
towarzystw naukowych krajowych i zagra-
nicznych w tym: European Renal Associa-
tion-European Dialysis and Transplant As-
sociation, International Society of Nephro-
logy, American Society of Nephrology, In-
ternational Society for Renal Metabolism
and Nutrition, German Society of Nephrolo-
gy, European Society for Artificial Organs
oraz International Association for History of
Nephrology i International Society of Ure-
mia Research and Toxicity, w których aktu-
alnie pe³ni funkcjê Prezydenta - Elekta [5].
Obecnie pe³ni tak¿e funkcjê Prezesa Cen-
tral and Eastern European Advisory Board
in Chronic Renal Failure oraz cz³onka Scien-
tific Advisory Board European Renal Asso-
ciation Registry. W kraju jest cz³onkiem To-
warzystwa Internistów Polskich, w 2006 roku
otrzyma³ Medal 100-lecia tego towarzystwa
oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologiczne-
go, w którym w latach 1998-2004 pe³ni³ funk-
cjê Prezesa Zarz¹du osi¹gaj¹c na tym polu
dzia³ania wiele sukcesów. Jest tak¿e cz³on-
kiem Zarz¹du Polskiego Towarzystwa
Transplantacyjnego.

Profesor jest cz³onkiem kolegiów redak-
cyjnych czasopism medycznych takich jak
Przegl¹d Lekarski, Nefrologia i Dializotera-
pia Polska, Polskie Archiwum Medycyny
Wewnêtrznej, Medycyna Rodzinna, Nefro-
logia i Nadci�nienie Têtnicze, Medical Scien-
ce Monitor, Nephrology, Mineral and Elec-
trolyte Metabolism, Nephrology, Dialysis and
Transplantation (subject editor), Kidney and
Blood Pressure Research i in. W za³o¿onym
przez siebie w 2008 roku pi�mie Forum
Nefrologiczne pe³ni funkcjê Redaktora Na-

Rycina 2
Prof. B. Rutkowski, Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw
Studenckich Akademii Medycznej w Gdañsku.
Prof. B. Rutkowski, Vice-Rector for Education and
Students' Affairs at Medical University in Gdañsk.

Rycina 3
Prof. B. Rutkowski dyskutuje z prof. Augustem Heidlandem.
Prof. B. Rutkowski talking with prof. August Heidland.
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czelnego.
Za dzia³alno�æ naukow¹ Profesor by³

wielokrotnie wyró¿niany nagrodami Ministra
Zdrowia. W 2005 roku otrzyma³ tak¿e pre-
sti¿ow¹ nagrodê naukow¹ im. Jana Hewe-
liusza, a w 2008 roku Medal Uniwersytetu
w Messynie we W³oszech za wybitne osi¹-
gniêcia naukowe na arenie miêdzynarodo-
wej [4,5].

O R G A N I Z A T O R

Dzia³alno�æ Profesora na polu organi-
zacyjnym rozpoczê³a siê ju¿ na pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, kiedy
to u boku swojego Nauczyciela, prof. A.
Manitiusa by³ aktywnym cz³onkiem Krajowe-
go Zespo³u Konsultanta Medycznego w
Dziedzinie Nefrologii. W latach 1984-1991
by³ sekretarzem Zespo³u, w latach 1991-
1992 wiceprzewodnicz¹cym Zespo³u. Po
przej�ciu prof. A. Manitiusa na przedwcze-
sn¹ emeryturê, z jego rekomendacji zosta³
Konsultantem Krajowym w dziedzinie Ne-
frologii. Funkcjê tê pe³ni³ w latach 1992-1999
i ponownie od 2005 roku do dnia dzisiejsze-
go [10]. W miêdzyczasie pe³ni³ funkcjê Kra-
jowego Koordynatora Programu Poprawy i
Rozwoju Dializoterapii. Dzia³alno�æ ta dopro-
wadzi³a w ci¹gu pierwszych 15 lat do sze-
�ciokrotnego zwiêkszenia liczby chorych
leczonych dializami w Polsce i obecnie ten
rodzaj terapii jest dostêpny wszystkim pa-
cjentom, którzy jej potrzebuj¹. To osi¹gniê-
cie mo¿na bez przesady zaliczyæ do kroków
milowych w rozwoju jednej z metod lecze-
nia nerkozastêpczego jak¹ jest dializotera-
pia w Polsce. W rozwi¹zaniu tego proble-
mu Profesor �ci�le wspó³pracowa³ z dr Ire-
n¹ Marcinek koordynuj¹c¹ Program w re-
sorcie zdrowia i innymi cz³onkami Zespo³u
[3,7,8] (rycina 4). Wa¿nym w osi¹gniêciu
tego celu by³a równie¿ prywatyzacja stacji
dializ w uzasadnionych przypadkach [2].

Autorskim pomys³em organizacyjnym
prof. B. Rutkowskiego s¹ Nadba³tyckie Spo-
tkania Nefrologiczne, �Baltic Meeting on
Nephrology�, organizowane od 1995 roku
ju¿ siedmiokrotnie. Te, o charakterze miê-
dzynarodowym konferencje odbywaj¹ siê w
miastach polskich po³o¿onych nad Ba³ty-
kiem, a tak¿e w innych krajach nadba³tyc-
kich, na Litwie (Wilno) i w Rosji (Sankt Pe-
tersburg). W spotkaniach tych oprócz pol-
skich lekarzy bierze udzia³ du¿a grupa ne-
frologów pochodz¹cych z Europy �rodko-
wo-Wschodniej maj¹cych jeszcze do nie-
dawna utrudniony dostêp do stanowi¹cych
postêp nowo�ci w zakresie diagnostyki i te-
rapii nefrologicznej.

Kolejnym oryginalnym przedsiêwziê-
ciem zainicjowanym przez Profesora oraz
firmê Janssen-Cilag, a od tego roku konty-
nuowane tak¿e przez firmy Roche, Amgen
i Via Medica, s¹ Gdañskie Repetytoria Ne-
frologiczne znane w kraju jako Post ASN
Meeting. W czasie tych spotkañ wydelego-
wani przedstawiciele polskiej nefrologii dzie-
l¹ siê nowo�ciami zdobytymi w czasie od-
bywaj¹cego siê corocznie najbardziej pre-
sti¿owego Kongresu Amerykañskiego Towa-
rzystwa Nefrologicznego. Spotkania te cie-
sz¹ siê wielk¹ popularno�ci¹, stoj¹ na bar-
dzo wysokim poziomie merytorycznym przy-
czyniaj¹c siê dziêki temu do podnoszenia

poziomu polskiej nefrologii.
Za dzia³alno�æ organizacyjn¹ Profesor

zosta³ wyró¿niony wieloma nagrodami: �Za
specjalne osi¹gniêcia w ochronie zdrowia�,
Distinguished Medal of the National Kidney
Foundation i Pro Transplantationibus Foven-
dis. W minionym roku wskutek inicjatywy
pacjentów zrzeszonych w Ogólnopolskim
Stowarzyszeniu Osób Dializowanych oraz
Ogólnopolskiej Federacji Pacjentów �Dial-
transplant� zosta³ wyró¿niony Nagrod¹ Za-
ufania �Z³oty Otis 2009�, za konsolidacjê �ro-
dowiska konsumentów, firm farmaceutycz-
nych, lekarzy, farmaceutów i organizacji
pacjentów w pracy dla dobra publicznego.

P R Z Y J A C I E L

Profesor cieszy siê ogromnym zaufa-
niem w�ród swoich pacjentów, wspó³pra-
cowników i kolegów nie tylko ze �rodowi-
ska nefrologicznego. Od wielu lat w czasie
spotkañ szkoleniowych i naukowych wokó³
Profesora znajduje siê zawsze wiele osób
potrzebuj¹cych rady, wsparcia i pomocy.
Zawsze chêtnie pomaga wszystkim w sytu-
acjach trudnych. Nie zawsze natychmiast,
ale zawsze po g³êbokim przemy�leniu i wy-
braniu najlepszego rozwi¹zania. Jest bardzo
wymagaj¹cym mentorem, ale jednocze�nie
stymuluj¹cym do poszukiwania nowych roz-
wi¹zañ i dalekosiê¿nych celów. Wszystkim
znane jest Jego s³ynne powiedzenie, ¿e �nie
ma rzeczy niemo¿liwych, s¹ tylko trudne do
zrealizowania�. �wiadczy o tym bardzo licz-
na grupa samodzielnych pracowników na-
uki wywodz¹cych siê z Kliniki jak i liczne
grono doskonale wykszta³conych obecnych
najbli¿szych wspó³pracowników. Wierzy w
kompetencje ludzi z którymi wspó³pracuje.
Sam ciesz¹c siê wielkim zaufaniem obda-
rza nim tak¿e innych, nie tylko tych z naj-
bli¿szego swojego �rodowiska. Do�wiadczy-
³a tego du¿a grupa osób z poza gdañskiego

o�rodka akademickiego, którym pomaga³ w
zdobywaniu kolejnych stopni specjalizacji,
stopni i tytu³ów naukowych, czy powierza-
j¹c im organizacje spotkañ i znacz¹cych
konferencji nefrologicznych o zasiêgu kra-
jowym, a ostatnio tak¿e miêdzynarodowym.
Taka postawa zjednuje Profesorowi wielu
przyjació³. Przyja�ñ do ludzi przenosi z ³a-
two�ci¹ na grunt ¿ycia prywatnego. Jest
bardzo towarzyski i niezwykle go�cinny (ry-
cina 5).

Medycyna, a zw³aszcza nefrologia, w³¹-
czaj¹c w to pojêcie leczenie nerkozastêp-
cze, to nie jedyna pasja prof. B. Rutkow-
skiego. Wiele osób, tych lepiej znaj¹cych
Profesora twierdzi dlatego, ¿e jest On praw-
dziwym cz³owiekiem renesansu. Jedn¹ z
tych pasji jest kolekcjonowanie starych map
Polski oraz terenów przyleg³ych do niej, z
których najstarsze pochodz¹ z okresu XII-
XIII w. Interesuje siê histori¹ powszechn¹ i
wchodz¹c¹ w jej zakres histori¹ medycyny.
Równie¿ muzyka, zw³aszcza klasyczna cie-
szy siê wielkim zainteresowaniem Profeso-
ra. Lubi tak¿e sztukê malarsk¹, zw³aszcza
wspó³czesnych malarzy pochodz¹cych z
Pomorza. Wiele z tych prac kupi³ podczas
aukcji charytatywnych. Mo¿na je podziwiaæ
na �cianach uroczego domu pod Gdañ-
skiem. Profesor lubi tak¿e sport. Powszech-
nie znane s¹ Jego du¿e umiejêtno�ci i za-
mi³owanie do p³ywania. Jest znawc¹ do-
brych trunków, zw³aszcza  win i whisky. Lubi
paliæ cygara [9,13].

¯ona Profesora, Krystyna, jest lekarzem
stomatologiem, najbli¿sz¹ towarzyszk¹ ¿y-
cia Profesora, osob¹ wspieraj¹c¹ we
wszystkich poczynaniach. Pañstwo Krysty-
na i Boles³aw Rutkowscy maj¹ dwóch sy-
nów: Przemys³awa, dr hab. med., nefrologa
oraz Bartosza, magistra zarz¹dzania, a tak-
¿e czworo wnucz¹t.

Prof. dr hab. med. Boles³aw Rutkowski
dziêki swym licznym wybitnym osi¹gniêciom

Rycina 4
Prof. Boles³aw Rutkowski w rozmowie z dr Iren¹ Marcinek.
Prof. Boles³aw Rutkowski having a conversation with dr Irena Marcinek.
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na wszystkich polach ¿ycia zawodowego
zaliczany jest powszechnie do grona najzna-
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