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Trzeciego grudnia 2010 zmar³, po d³ugiej, ciê¿kiej chorobie, profesor Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, wieloletni Zastêpca Kierownika
Kliniki Nefrologii prof. dr hab. med. Maciej
Krzymañski.
Prof. zw. dr hab. med. Maciej Krzymañski urodzi³ siê 9 sierpnia 1939 roku w Poznaniu. Po uzyskaniu wiadectwa dojrza³oci w 1956 roku, studiowa³ na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu i
w styczniu 1963 r. uzyska³ dyplom lekarza
medycyny.
Ju¿ w czasie odbywania sta¿u podyplomowego w II Klinice Chorób Wewnêtrznych,
kierowanej przez prof. Jana Roguskiego
wykaza³ zainteresowanie problematyk¹ chorób nerek, a swoj¹ rzetelnoci¹ oraz pracowitoci¹ zwróci³ uwagê dr Andrzeja Wojtczaka, pod którego kierunkiem rozpocz¹³ pierwsze badania naukowe. Powo³anie do s³u¿by wojskowej w charakterze lekarza jednostki w latach 1964-1966 nie przerwa³o kontaktu dr Macieja Krzymañskiego z Klinik¹.
W 1967 r. podj¹³ pracê w Poradni Chorób
Nerek dzia³aj¹cej przy Klinice i 1 padziernika1967 roku zosta³ asystentem II Kliniki
Chorób Wewnêtrznych. W 1970 r. z Kliniki
tej wyodrêbni³a siê Klinika Nefrologii i w niej
dr Maciej Krzymañski kontynuowa³ dzia³alnoæ naukow¹ pod kierunkiem prof. Andrzeja Wojtczaka, a nastêpnie prof. Kazimierza
B¹czyka. Stopieñ naukowy doktora medycyny uzyska³ w 1973 roku na podstawie rozprawy: Badania cewkowego wch³aniania

sodu we wczesnych okresach przewlek³ego odmiedniczkowego zapalenia nerek w
ró¿nych warunkach diurezy. W 1978 roku
dr Maciej Krzymañski habilitowa³ siê, w 1980
r. uzyska³ stanowisko docenta, w 1989 r.
uzyska³ tytu³ profesora, a w 1996 roku zosta³ profesorem zwyczajnym Akademii Medycznej w Poznaniu. Szybki awans naukowy prof. Macieja Krzymañskiego by³ wynikiem nie tylko Jego zdolnoci, ale równie¿
wielkiej pracowitoci i wytrwa³oci w realizacji badañ. Równoczenie prof. Maciej
Krzymañski by³ zaanga¿owanym lekarzem,
wybitnym nefrologiem klinicyst¹ oraz doskona³ym nauczycielem akademickim, który
wyró¿nia³ siê opiek¹ nad Ko³em Naukowym
oraz Studenckim Towarzystwem Naukowym
w naszej Uczelni.
G³ównym kierunkiem zainteresowañ
badawczych prof. Macieja Krzymañskiego
by³a patogeneza i klinika k³êbuszkowych
zapaleñ nerek. W naukowych czasopismach, krajowych i zagranicznych publikowa³ liczne pionierskie prace dotycz¹ce procesów immunologicznych w pierwotnych
k³êbuszkowych zapaleniach nerek, roli biopsji nerek w diagnostyce zapaleñ nerek i problemów terapii immunosupresyjnej. Ukoronowaniem osi¹gniêæ prof. Krzymañskiego w
tym kierunku dzia³alnoci naukowej by³a redakcja (z prof. Boles³awem Rutkowskim)
podrêcznika: K³êbuszkowe zapalenie nerek
- rozpoznanie i leczenie. Redaktorzy nastêpnej ksi¹¿ki: K³êbuszkowe choroby nerek prof. B. Rutkowski i prof. Marian Klinger zadedykowali j¹ Maciejowi Krzymañskiemu i swoim nauczycielom. Prof. Krzymañski by³ równie¿ autorem rozdzia³ów: Pierwotne k³êbuszkowe zapalenia nerek" i
Wtórne k³êbuszkowe zapalenia nerek w
podrêczniku Choroby Wewnêtrzne pod redakcj¹ prof. Andrzeja Wojtczaka. Kolejnymi
kierunkami badawczymi prof. Macieja Krzymañskiego by³y zagadnienia ostrej niewydolnoci nerek, zespo³u Alporta, dializoterapii otrzewnowej oraz problemy transplantacji nerek, ze szczególnym uwzglêdnieniem
tolerancji immunologicznej alloprzeszczepów nerek i roli komórek dendrytycznych.
Na podkrelenie zas³uguje zaanga¿owanie
prof. Macieja Krzymañskiego w zespole,
który przeprowadzi³ pierwsze przeszczepienia nerek wykonane w Poznaniu w 1986
roku.
Prof. Maciej Krzymañski odby³ zagraniczne sta¿e naukowe w Szwecji w 1973/
74 roku oraz trzykrotnie pó³roczne sta¿e w
Instytucie Immunologii Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii w latach 19881991. By³ zapraszany do wyg³oszenia wyk³adów w Würtzburgu, Kilonii i Heidelbergu. By³ cz³onkiem Bufallo Collegium of Immunology, European Dialysis and Transplant
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Association, International Society of Nutrition and Metabolizm in Renal Diseases.
Aktywnie dzia³a³ w Towarzystwie Internistów
Polskich i Polskim Towarzystwie Nefrologicznym, w którym pe³ni³ obowi¹zki Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Poznañskiego w latach
1989-92, a nastêpnie cz³onka Komisji rewizyjnej. By³ cz³onkiem Komisji Nefrologicznej
PAN od 1986 roku i sekretarzem, a nastêpnie wiceprzewodnicz¹cym Komisji Nauk
Medycznych Oddzia³u PAN w Poznaniu.
Pe³ni³ obowi¹zki specjalisty wojewódzkiego
w chorobach wewnêtrznych w Koninie i konsultanta nefrologa w Pile. By³ promotorem
4 rozpraw doktorskich i 1 pracy magisterskiej.
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje
praca prof. Macieja Krzymañskiego na rzecz
Studenckiego Towarzystwa Naukowego
(STN). Poza pe³nym powiêcenia kierowaniem Ko³em Naukowym przy Klinice Nefrologii, prof. Krzymañski od 1978 roku przez
10 lat, by³ kuratorem STN i Pe³nomocnikiem
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Rektora AM ds. STN. Organizowa³ konferencje i obozy naukowe i przewodniczy³ jury
na konferencjach naukowych STN. Za wyró¿niaj¹ce siê osi¹gniêcia w tym obszarze
swojej dzia³alnoci otrzyma³ nagrodê Io Ministra Zdrowia w 1986 roku. Prof. Krzymañski prowadzi³ równie¿ dzia³alnoæ charytatywn¹, by³ za³o¿ycielem i pierwszym prezydentem Lions Club Poznañ Concordia.
Prof. Maciej Krzymañski by³ wyró¿niony Odznak¹ Honorow¹ Miasta Poznania w
1978 roku,
Odznak¹ za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie
Zdrowia w 1986 roku i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi w 1988 roku.
Mimo wielu obowi¹zków i pe³nego zaanga¿owania w dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹, lecznicz¹ i organizacyjn¹ prof.
Maciej Krzymañski znajdowa³ czas dla rodziny. Z ¿on¹ Mari¹ (Lilk¹) i 3 uroczymi córeczkami spêdza³ ka¿d¹ woln¹ chwilê, z
wyj¹tkiem tych, w których powiêca³ siê
swojemu hobby - mylistwu. By³ cz³owiekiem

¿yczliwym, otwartym, przyjacielskim i zawsze pogodnym. Przez wiele lat bliskiej
wspó³pracy z prof. Maciejem Krzymañskim
w II Klinice Chorób Wewnêtrznych i w Klinice Nefrologii mog³em w pe³ni doceniæ te
wyj¹tkowe cechy Jego charakteru.
W 1996 r. po przejciu prof. Kazimierza
B¹czyka na emeryturê, prof. Maciej Krzymañski by³ pewnym kandydatem do objêcia stanowiska kierownika Kliniki Nefrologii.
W³anie wtedy tragiczna choroba po³o¿y³a
kres wspaniale zapowiadaj¹cej siê dalszej
karierze naukowej. Mimo wysi³ku lekarzy i
pe³nej powiêcenia pomocy rodziny, rehabilitacja nie przynios³a efektów i uniemo¿liwi³a prof. Maciejowi Krzymañskiemu kontynuowanie pracy. Pozostanie jednak w naszej pamiêci jako Osoba wielce zas³u¿ona
dla polskiej nefrologii i macierzystej uczelni, która zdoby³a wdziêcznoæ licznych pacjentów, uczniów i przyjació³.
Prof. Stanis³aw Czekalski
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