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Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Międzyuczelniany Wydział 

Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego 
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Laudacja na uroczystość wręczenia  
Profesorowi Stefanowi Angielskiemu  

dyplomu doktora honoris causa  
Uniwersytetu Gdańskiego

Magnificencjo! Dostojny Doktorze! Wysoki Senacie! Panie 
i Panowie!

Z radością i satysfakcją przyjęłam od Jego Magnificencji 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego propozycję pełnienia 
funkcji laudatora doktoratu honoris causa Pana Profesora 
Stefana Angielskiego, gdyż jako badaczka i biochemiczka 
mam świadomość, jak wybitnym jest On uczonym i w jak 
ogromnym stopniu Jego praca naukowa i organizacyjna przy-
czyniła się do powstania w Akademii Medycznej w Gdańsku 
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(obecnym Gdańskim Uniwersytecie Medycznym) szkoły 
biochemii klinicznej znanej nie tylko w naszym kraju, lecz 
także na świecie. 

Pana Profesora Stefana Angielskiego poznałam w pierw-
szych dniach mojej pracy w Uniwersytecie Gdańskim, peł-
nił wtedy funkcję rektora Akademii Medycznej w Gdań-
sku. W październiku 1993 roku spotkaliśmy się za sprawą 
prof. Anny Jagody Podhajskiej na pierwszej, bardzo uroczy-
stej inauguracji roku akademickiego na Międzyuczelnianym 
Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Od pierwszego 
spotkania żywiłam dla Pana Profesora wielki szacunek. 

Profesor Stefan Angielski urodził się w Lubomlu na Woły-
niu. W 1940 roku wraz z matką, dziadkami i wujem został 
zesłany na Syberię. Wrócił do Polski dopiero w 1946 roku. 
W 1949 roku rozpoczął studia na Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Z tą uczelnią był związany najpierw jako stu-
dent, potem asystent, adiunkt, profesor, a wreszcie rektor aż 
do 70. roku życia. 

Bardzo trudno omówić w krótkiej laudacji dorobek naukowy 
Profesora Angielskiego składający się z ponad 250 publikacji, 
które są cytowane w światowej literaturze około 2000 razy. 
Wiele z nich zostało opublikowanych w znaczących czaso-
pismach naukowych, jak na przykład „Nature” czy „Circu-
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lation”. Indeks Hirsha prac Profesora Angielskiego wynosi 
22, a dodać należy, że cały czas ukazują się nowe publikacje, 
których jest On współautorem. Profesor Stefan Angielski jest 
także autorem rozdziałów w dwunastu podręcznikach akade-
mickich z zakresu biochemii klinicznej, analityki laboratoryj-
nej i nefrologii. Pełnił On istotne funkcje w wielu krajowych 
i międzynarodowych towarzystwach naukowych. W latach 
1976–1979 objął stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa 
Diagnostyki Laboratoryjnej i wiceprezesa Polskiego Towa-
rzystwa Biochemicznego. Od 1989 roku był członkiem ko-
respondentem, a od 2002 roku członkiem rzeczywistym Pol-
skiej Akademii Nauk, od 2005 roku jest członkiem Polskiej 
Akademii Umiejętności. 

Profesor odbył wiele zagranicznych staży naukowych w uni-
wersytetach europejskich i amerykańskich. Większość z nich 
zaowocowała dalszą współpracą naukową i stażami Jego 
młodszych współpracowników w placówkach naukowych, 
które odwiedził. Profesor Stefan Angielski ma ogromny 
wkład w kształcenie kadry naukowej: wypromował trzydzie-
stu czterech doktorów medycyny, z których dwunastu uzy-
skało stopnie doktora habilitowanego, a część z nich tytuły 
naukowe profesora. 

Profesor Stefan Angielski był pierwszym, demokratycznie 
wybranym w roku 1990 rektorem Akademii Medycznej 
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w Gdańsku; pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Był wiel-
kim zwolennikiem integracji trójmiejskiego ośrodka nauko-
wego, a w szczególności inicjatorem i orędownikiem utwo-
rzenia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG 
i GUMed.

Rzadko spotyka się naukowców o tak szerokich zaintere-
sowaniach i wielkich osiągnięciach, posiadających świetnie 
usystematyzowaną wiedzę w zakresie biochemii klinicznej 
i diagnostyki laboratoryjnej. Jego wkład w rozwój zarówno 
nauki światowej, jak i polskiej został uhonorowany licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami. 

Podziwiam Profesora Stefana Angielskiego nie tylko za Jego 
ogromy dorobek naukowy, lecz także za wielkie zaangażo-
wanie w niesienie pomocy Polakom, którzy doświadczyli ze-
słania na Syberię czy do Kazachstanu. Profesor pełni funkcję 
honorowego prezesa Wojewódzkiego Oddziału Związku 
Sybiraków w Gdańsku. W ramach tej działalności wspiera 
ludzi, którzy przeżyli zesłania, więzienia i łagry w czasie 
II wojny światowej. Ich potomkom pomaga podjąć studia na 
gdańskich uczelniach dzięki powołaniu Funduszu „Stypen-
dium Sybirackie”. W ten sposób studia wyższe w Gdańsku 
ukończyło 49 osób.

Profesor Stefan Angielski, żonaty od 67 lat, ojciec czterech 
córek, dziadek dziewięciorga wnuków i pradziadek ośmiorga 



prawnuków. Wciąż aktywny badacz, ceniony przez szerokie 
grono naukowców, ojciec naukowych sukcesów wielu pod-
opiecznych.

Wybitne osiągnięcia naukowe Profesora Stefana Angielskie-
go, gdańszczanina o światowej sławie i ogromnym zaanga-
żowaniu w rozwój nauki, sprawiają, że Uniwersytet Gdański 
przyznaje Mu dzisiaj najwyższą godność: tytuł doktora ho-
noris causa. Jestem przekonana, że Jego obecność w gronie 
doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego to dla 
naszej całej społeczności wielki zaszczyt.


