Z prawdziw¹ przyjemnoci¹ przekazujemy do r¹k Czytelników Nr 3, 2009 r.
Nefrologii i Dializoterapii Polskiej, w którym przedstawiono sylwetkê niezwyk³ego
Cz³owieka, Redaktora dzia³u Nefrologia dowiadczalna naszego czasopisma,
Prof. dr hab. med. Stefana Angielskiego.
Szanowny Panie Profesorze, Drogi Jubilacie,
W imieniu Zespo³u redakcyjnego sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia szczêcia,
zdrowia i dalszych sukcesów w ¿yciu zawodowym i osobistym.
W³adys³aw Sulowicz
Redaktor Naczelny

Profesor Stefan Angielski  wielki badacz,
uczony i cz³owiek
Professor Stefan Angielski  a great researcher,
scientist and person

Rycina 1
Prof. Stefan Angielski

Na pocz¹tku bie¿¹cego roku minê³a
okr¹g³a rocznica urodzin wybitnego polskiego uczonego, miêdzynarodowego autorytetu
w dziedzinie fizjologii i biochemii nerek oraz
twórcy polskiej szko³y diagnostyki laboratoryjnej, Profesora Stefana Angielskiego. Jest
to, jak nam siê wydaje doskona³a okazja do
przypomnienia sylwetki Profesora, wielce
zas³u¿onego dla polskiej nefrologii (rycina 1).
Profesor Stefan Angielski urodzi³ siê 6
stycznia 1929 roku w Lubomlu na Wo³yniu.
W wieku 11 lat, 13 kwietnia 1940 roku, wraz
z rodzin¹ zosta³ deportowany na Syberiê.
W tym czasie Ojciec Profesora zgin¹³ w
Katyniu. Do Polski powróci³ dopiero po zakoñczeniu II wojny wiatowej w 1946 roku.
Szko³ê redni¹ zakoñczon¹ matur¹ ukoñczy³ w 1949 roku w Pañstwowym Liceum
Ogólnokszta³c¹cym dla pracuj¹cych im. Jêdrzeja niadeckiego w Kielcach. W nastêpnych latach studiowa³ na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdañsku, któr¹ ukoñczy³ w 1954 roku uzyskuj¹c dyplom
lekarza. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ jeszcze
w okresie studiów, w 1952 roku, jako m³odszy asystent w Zak³adzie Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Gdañsku, kierowanym przez innego wybitnego polskiego
uczonego i patriotê, prof. W³odzimierza Mozo³owskiego, któremu zawdziêcza powiêcenie siê tej dziedzinie nauki w przysz³oci
[10]. Ze szko³y tego wielkiego uczonego, jed-

nego z Ojców Za³o¿ycieli gdañskiej Alma
Mater, Stefan Angielski wyniós³ nie tylko
mi³oæ do nauki ale tak¿e wiele zasad, którymi kierowa³ i kieruje siê w ¿yciu. W latach
1958-1964 by³ adiunktem w Pracowni Patobiochemii Instytutu Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk, a nastêpnie, w latach 1964-1999 kierownikiem zorganizowanej przez siebie Pracowni, a potem Katedry
i Zak³adu Biochemii Klinicznej [1]. Warto
dodaæ, ¿e by³a to pierwsza w owym czasie
tego typu jednostka w Polsce i jedna z nielicznych w wiecie. W 1999 roku, po przejciu na emeryturê zosta³ Kierownikiem Pracowni Nefrologii Komórkowej i Molekularnej
Instytutu Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. W 2007 roku
zosta³ Rektorem Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania, obecnie nazwanej Powilañsk¹ Szko³¹
Wy¿sz¹ w Kwidzynie, gdzie wyk³ada biochemiê i diagnostykê laboratoryjn¹ na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
W 1954 roku uzyska³ stopieñ doktora
nauk medycznych na podstawie pracy pt.:
Aminokwasy moczu blini¹t jedno- i dwujajowych, a w 1963 tytu³ doktora habilitowanego za pracê pt.: Dzia³anie i przemiana kwasu maleinowego w nerce. Tytu³ profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w 1973
roku, a zwyczajnego w 1980 roku.
Pe³ni³ tak¿e inne wa¿ne stanowiska w
kraju. W latach 1967-1982 by³ Konsultantem Wojewódzkim ds. diagnostyki laboratoryjnej, w latach 1970-1975 Dyrektorem
Instytutu Patologii Akademii Medycznej w
Gdañsku, w latach 1975-1980 by³ Prorektorem ds. Nauki, a w latach 1990-1993 Rektorem tej¿e Uczelni. Dodaæ nale¿y, ¿e wielu
badaczy z innych jednostek, nie tylko z rodzimej Alma Mater, ale tak¿e z kraju i z zagranicy korzysta³o z Jego gocinnoci w
Zak³adzie prowadz¹c ró¿norodne badania,
które sta³y siê potem pod³o¿em publikacji,
doktoratów, habilitacji etc. Dotyczy³o to tak¿e jednego z autorów tego opracowania. Na
dodatek w tym przypadku prof. S. Angielski
jako recenzent zarówno dysertacji doktorskiej, jak te¿ rozprawy habilitacyjnej wywar³
niew¹tpliwy wp³yw na dalszy rozwój naukowy [7,8].
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a)
Rycina 2
Wielki wród wielkich. a) Stefan Angielski i Klaus Thurau. b) Stefan Angielski i
Henry Krebs.
Great among Greats. a) Stefan Angielski i Klaus Thurau. b) Stefan Angielski i
Henry Krebs.
b)

Rycina 3
Otwarcie III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w Gdañsku (1989 r.)[od prawej: S. Angielski, Z. Szewczyk, I. Marcinek, B. Rutkowski, B. Krupa - Wojciechowska, K. B¹czyk, A. Manitius].
Opening Ceremony of the III Congress of the Polish
Society of Nephrology in Gdansk - in 1989 [from right: S. Angielski, Z. Szewczyk, I. Marcinek, B. Rutkowski, B. Krupa - Wojciechowska, K. B¹czyk, A.
Manitius].

W okresie kierowania Katedr¹ i Zak³adem Biochemii Klinicznej, a tak¿e póniej,
wypromowa³ 34 doktorów medycyny, 12 z
nich uzyska³o nastêpnie tytu³y doktorów
habilitowanych. Czêæ z nich objê³a w przysz³oci samodzielne stanowiska naukowe w
wielu orodkach kraju, b¹d te¿ w rodzimej
Uczelni. Warto wymieniæ wród nich: T. Badzia, A. Hoppe, J. Stêpiñskiego, W. £ysiakSzyd³owsk¹, A. Szutowicza, M. KonkelSzczepañsk¹, A. Pacanisa.
Prof. S. Angielski odby³ wiele sta¿y zagranicznych. W latach 1960-1961 przebywa³ w Zak³adzie Enzymologii Uniwersytetu
Columbia w Nowym Jorku, gdzie kontynuowa³ rozpoczête w Gdañsku badania nad
nefrotoksycznoci¹ maleinianu, w 1968 roku
przebywa³ w Zak³adzie Chemii Klinicznej w
Kopenhadze w Danii, w 1969 roku jako stypendysta NKF pracowa³ w Pracowni Fizjologii Nerek w Seattle. Tam te¿ prowadzi³
seminaria z biochemii nerek w kierowanej
przez Beldinga Scribnera Klinice Nefrologicznej, a tak¿e uczestniczy³ w zabiegach
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zak³adania cewników do dializy otrzewnowej wykonywanych przez Henry Tenckhoffa. W 1974 roku odby³ wizytê w Zak³adzie
Fizjologii i Biofizyki Mayo Foundation w Rochester w Stanach Zjednoczonych. Przebywa³ równie¿ w Zak³adzie Biochemii na Uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii, a tak¿e w Klinice Nefrologii w Wurzburgu w Niemczech. £¹cznie wszystkie sta¿e kliniczne
zagraniczne trwa³y ponad 3 lata. Wiêkszoæ
sta¿y zagranicznych zaowocowa³a póniejszymi wizytami wspó³pracowników Profesora w zagranicznych orodkach naukowych,
a tak¿e licznymi pracami naukowymi, z których wiele zosta³o opublikowanych w czo³owych czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym takich jak: Am. J. Physiol., Europ. J.
Physiol., Biochem J., Nature i. in. £¹cznie
jest On autorem b¹d wspó³autorem ponad
250 prac. Jest On tak¿e redaktorem b¹d
autorem rozdzia³ów w 12 podrêcznikach z
zakresu biochemii klinicznej, analityki laboratoryjnej, nefrologii i nadcinienia têtniczego [2]. Prace te dotycz¹ g³ównie biochemicz-

nych i bioenergetycznych aspektów funkcji
nerek, transportu biologicznego aminokwasów, a tak¿e bardzo praktycznych podstaw
diagnostyki laboratoryjnej [5]. Prace prowadzone w celu poznania mechanizmów komórkowych i molekularnych nefrotoksycznego dzia³ania maleinianu, którego skutki
zatrucia by³y podobne do nerkowego zespo³u Fanconiego pozwoli³y Profesorowi na bli¿sze poznanie mechanizmu transportu nerkowego fosforanów, wodorowêglanów i niektórych innych metabolitów. Obecnie od kilku ju¿ lat prace badawcze skupiaj¹ siê nad
swoistoci¹ przemian hodowanych podocytów, dokomórkowym transportem ATP i jego
wp³ywem na transport glukozy do podocytów. Nauka by³a i jest jedn¹ z najwiêkszych
pasji ¿yciowych Stefana Angielskiego. Nigdy nie kry³ siê ze swoimi uczuciami w tym
wzglêdzie i zawsze podkrela³, i¿ jedyne z
czym mo¿e kojarzyæ siê s³owo nauka, to
mi³oæ. Natomiast Jego fascynacjê fizjologicznymi i biochemicznymi podstawami
funkcjonowania nerek oddaje tytu³ jednej z
J. Ostrowski i wsp.

Rycina 4
Prof. S. Angielski poród grupy uczestników XVI W³oc³awskiej Konferencji Nefrologicznej - 2008 r. [siedz¹cy:
pierwszy od prawej prof. S. Angielski].
Prof. S. Angielski among group of Nephrologist participating in XVI th Wloclawek Nephrological Conference
- 2008 [sitting first from right - prof. S. Angielski].

licznych prezentacji, który brzmia³: Nerki ród³o szczêcia.
Profesor goci³ tak¿e wielu wybitnych
uczonych w Gdañsku. W tym miejscu nale¿y wymieniæ Profesorów: Davida Simpsona
z Madison, Karla Ullricha z Frankfurtu, Klausa Thuraua z Monachium, Franka Knoxa z
Rochester, Ralfa Bradshowa z Kalifornii,
Ulricha Dubacha z Bazylei, Augusta Heidlanda z Wurzburga, Johna Lowensteina z
USA, Roberta Ammona z Niemiec, Jana
Willema de Jonga z Holandii i wielu, wielu
innych. Warto dodaæ, ¿e z wieloma z luminarzy nauki o miêdzynarodowym uznaniu
³¹czy Go nie tylko wspó³praca naukowa, ale
tak¿e oparta na wspólnocie zainteresowañ
przyjañ. W Gdañsku zorganizowa³ 5 miêdzynarodowych sympozjów, z których prze³omowym by³o zorganizowane w 1973 roku
miêdzynarodowe sympozjum nt. Biochemiczne aspekty funkcji nerek, w którym
wziêli udzia³ wybitni przedstawiciele tej dyscypliny nauki z ca³ego wiata (rycina 2). Od
tego sympozjum datuje siê powstanie miêdzynarodowego towarzystwa metabolizmu
nerek. W nastêpnych latach wspó³organizowa³ wiele konferencji w Europie, Stanach
Zjednoczonych i w Japonii, z których najmilej wspomina organizowane wspólnie z Henry Krebsem w Montrealu [3].
Prof. S. Angielski pe³ni³ funkcje w wielu
towarzystwach naukowych krajowych jak i
zagranicznych. W latach 1976-1979 by³ Prezesem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki
Laboratoryjnej, a tak¿e wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Od
1989 roku by³ cz³onkiem korespondentem
Polskiej Akademii Nauk (PAN), a od 2002
roku cz³onkiem rzeczywistym PAN. Jest tak¿e cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoci, cz³onkiem Ukraiñskiej oraz Europejskiej
Akademii Nauk, cz³onkiem honorowym
m.in. Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Amerykañskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

Profesor Stefan Angielski sprawowa³
tak¿e wysokie funkcje w miêdzynarodowych
gremiach naukowych. W latach 1975-1980
by³ ekspertem wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. Genetyki, a w latach 19801991 cz³onkiem Zarz¹du Miêdzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego bêd¹c odpowiedzialnym za dzia³ metabolizmu nerek.
W swoim bogatym ¿yciu otrzyma³ wiele
nagród i wyró¿nieñ. Wród nich warto wymieniæ m. in. Nagrodê Miasta Gdañska im.
Jana Heweliusza, któr¹ otrzyma³ w 1995
roku oraz kilkanacie indywidualnych oraz
grupowych nagród za wybitne osi¹gniêcia
naukowe przyznanych przez Prezesa PAN
oraz Ministra Zdrowia. Zosta³ On tak¿e wyró¿niony Distinguished Medal of National
Kidney Foundation (USA). Jest Kawalerem
Orderu Odrodzenia Polski, a ostatnio, w
padzierniku 2008 roku otrzyma³ Medal
Gloria Medicinae nadany przez Polskie
Towarzystwo Lekarskie za wybitne zas³ugi
dla rozwoju medycyny [6].
Niezwykle wa¿n¹ pozycjê w ¿yciu prof.
Stefana Angielskiego zajmuje dzia³alnoæ
spo³eczna i humanitarna. Wp³yw na to mia³y z pewnoci¹ ciê¿kie dowiadczenia, jakie
Go spotka³y w czasie II wojny wiatowej. W
1989 roku za³o¿y³ i do dzisiaj pe³ni funkcjê
Prezesa Wojewódzkiego Zwi¹zku Sybiraków w Gdañsku. W ramach tej dzia³alnoci
niesie wszelk¹ pomoc ludziom, którzy przebyli zes³ania, wiêzienia i ³agry w czasie wojny w by³ym Zwi¹zku Radzieckim. Potomkom
tych osób pomaga podj¹æ studia na gdañskich uczelniach. Dotychczas ponad 20 stypendystów ukoñczy³o studia, czêsto z wyró¿nieniem. Dzieje siê tak dziêki za³o¿eniu
przez Profesora, Funduszu Stypendium
Sybirackie oraz wspólnie z abp Tadeuszem
Goc³owskim, Gdañskiej Fundacji Dobroczynnoci. W rodzimej Uczelni sta³ siê wraz
ze wspó³autorem tego opracowania inicjatorem powstania na Wydziale Lekarskim
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spo³ecznego funduszu umo¿liwiaj¹cego odbycie studiów doktoranckich Polakom z
dawnych Kresów Wschodnich. Przyczyni³
siê tak¿e do powstania pomników w Norylsku, Gdañsku i Gdyni, a tak¿e publikacji historycznych upamiêtniaj¹cych ofiary stalinizmu.
Prof. Stefan Angielski jest wci¹¿ aktywnym badaczem, niezwykle cenionym przez
bardzo szerokie rzesze uczniów, wspó³pracowników, kolegów i wszystkich tych, którzy mieli to szczêcie spotkañ siê z nim w
swoim ¿yciu. Jego wielka pracowitoæ, umiejêtnoæ wspó³pracy z ludmi doprowadzi³a
do wielkich osi¹gniêæ naukowych zauwa¿anych w rodowiskach krajowych i miêdzynarodowych. Profesor S. Angielski by³ i jest
zawsze otwarty i chêtny do wspó³pracy ze
wszystkimi pragn¹cymi co osi¹gn¹æ,
zw³aszcza do pracy z m³odzie¿¹. Do dzisiaj
¿ywo uczestniczy czynnie w wielu posiedzeniach naukowych w kraju (rycina 3, 4).
Nie bêdzie przesad¹ jeli stwierdzimy,
¿e Profesor Stefan Angielski jest postaci¹
niemal legendarn¹ w polskim rodowisku
medycznym, zw³aszcza nefrologicznym [4,9].
Prof. S. Angielski jest od 56 lat ¿onaty,
ma cztery córki oraz dziewiêcioro wnucz¹t,
4 dziewczynki i 5 ch³opców.
Z okazji urodzin pragniemy ¿yczyæ w
imieniu ca³ego rodowiska nefrologicznego
Panu Profesorowi, aby jeszcze przez wiele, wiele lat zachowa³ m³odzieñcz¹ pasjê poznania i ¿arliwoæ w dochodzeniu do prawdy, zarówno tej naukowej jak te¿ ¿yciowej.
Panie Profesorze, Drogi Stefanie
- Ad multos annos
A zgodnie z nasz¹ gdañsko-pomorsk¹ tradycj¹, to my dajemy gwarancjê do
stu lat,
a potem to siê zobaczy.
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