Włodzimierz NIEMIERKO
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Polski biochemik – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, członek rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Życiorys
Urodził się w 1897 r. w Petersburgu (Rosja) jako syn Stanisława Niemierki, pracującego tam
polskiego prawnika. Również w Petersburgu uczęszczał najpierw do szkoły z językiem
wykładowym niemieckim, a później do gimnazjum „klasycznego”. Uczył się również gry na
fortepianie i teorii muzyki. Z czasów młodzieńczych zachował umiłowanie muzyki
i nieprzeciętne zdolności językowe. W 1917 r. rozpoczął studia przyrodnicze na Uniwersytecie
Moskiewskim. W 1923 r. wraz z rodzicami i siostrą przyjechał do Polski, gdzie przez następne
dwa lata na Uniwersytecie Warszawskim uzupełniał studia zgodnie z polskimi wymaganiami. Po
ich ukończeniu rozpoczął pracę badawczą w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego kierowanym przez Kazimierza Białaszewicza.
Z Instytutem im. Nenckiego związał swą działalność naukową do końca życia. Praca doktorska
Włodzimierza Niemierki, wykonana pod kierunkiem Kazimierza Białaszewicza, dotyczyła
udziału tłuszczów w przemianach chemicznych pracującego mięśnia. Dyplom doktora filozofii
Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał w 1932 r. Następnie, w latach 1933-1939, niezależnie od
pracy w Instytucie im. Nenckiego, zajmował stanowisko starszego asystenta a później adiunkta
w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie okupacji niemieckiej
(1939-1944) brał udział w tajnym nauczaniu w ramach konspiracyjnego Uniwersytetu
Warszawskiego, prowadząc wykłady i seminaria z chemii fizjologicznej dla studentów
medycyny. Pracował również przez pewien czas w dziale chemii Państwowego Zakładu Higieny
w Warszawie, a później w laboratorium gruźliczym Szpitala Wolskiego. Po Powstaniu
Warszawskim kontynuował działalność dydaktyczną w ramach konspiracyjnego Uniwersytetu
Poznańskiego, funkcjonującego wówczas w Grodzisku Mazowieckim.
Po wyzwoleniu Warszawy spod okupacji niemieckiej podjął pracę na Uniwersytecie
Warszawskim jako kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej Wydziału Lekarskiego i wiosną
1945 r. przeprowadził przewód habilitacyjny. Jesienią tegoż roku przeniósł się do Łodzi, gdzie
został powołany na stanowisko profesora i kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu
Łódzkiego. Równolegle, wraz z żoną Stellą oraz Lilianą Lubińską i Jerzym Konorskim,
prowadził intensywne działania celem reaktywacji w Łodzi Instytutu im. Nenckiego, którego
został wicedyrektorem, a faktycznie – do czasu powrotu ze Związku Radzieckiego, w 1947 r.,
Jana Dembowskiego – pełnił obowiązki dyrektora Instytutu. W reaktywowanym Instytucie
zorganizował od podstaw Zakład Biochemii. Po przeniesieniu Instytutu im. Nenckiego do
Warszawy w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku powrócił do stolicy i równolegle z pracą
w Instytucie objął w 1956 r. kierownictwo Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu
Warszawskiego, którą to funkcję sprawował do 1963 r. W 1961 r. został powołany na
stanowisko dyrektora Instytutu im. Nenckiego (po Janie Dembowskim, w związku z jego
przejściem na emeryturę), pełniąc nadal funkcję kierownika Zakładu Biochemii Instytutu.

W 1967 r. przeszedł na emeryturę, pozostając jednak nadal ściśle związany z Instytutem,
w którym kontynuował badania naukowe oraz, przez kilka kadencji, był przewodniczącym rady
naukowej. Zmarł w Warszawie 3 stycznia 1985 r. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach.
Za całość badań nad biochemią owadów został w 1955 r. wyróżniony nagrodą państwową II
stopnia. W 1964 r. został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk,
a w 1971 r. członkiem rzeczywistym. Był również przez szereg kadencji członkiem Komitetu
Biochemicznego, a później Komitetu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jego
staraniem zostało wznowione w 1947 r. po wojennej przerwie czasopismo naukowe „Acta
Biologiae Experimentalis” publikujące oryginalne prace naukowe głównie w językach
kongresowych, którego to pisma był redaktorem naczelnym do 1952 r. W 1958 r. działał na
rzecz utworzenia Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i został przewodniczącym
tymczasowego zarządu. Otrzymał później godność członka honorowego tego Towarzystwa. Był
również członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i członkiem
Brytyjskiego Towarzystwa Biochemicznego (The Biochemical Society) oraz Nowojorskiej
Akademii Nauk (New York Academy of Sciences).

Praca badawcza
Obszarem badawczym Włodzimierza Niemierki była szeroko pojęta biochemia porównawcza
zwierząt. Jego pierwsze badania dotyczyły przemian lipidowych w mięśniach niższych
kręgowców. Później, w szczególności w okresie powojennym, zainteresował się bezkręgowcami,
przede wszystkim owadami, które uważał za pasjonujący obiekt badawczy między innymi
z uwagi na skomplikowany rozwój osobniczy (metamorfozę). Kierowany przez niego zespół
badał różne aspekty przemian biochemicznych owadów: metabolizm białek, lipidów
i węglowodanów, a także metabolizm energetyczny i oddechowy oraz przemiany związków
fosforowych. Głównymi obiektami badawczymi Niemierki były mól woskowy (Galeria
mellonella L.) i jedwabnik morwowy (Bombyx mori L.). Do ważniejszych osiągnięć
Włodzimierza Niemierki (wspólnie ze Stellą Niemierko) było stwierdzenie, że wydalanym przez
larwy mola woskowego produktami przemian związków fosforowych są pirofosforan i, być
może, wyższe polifosforany, co przypuszczalnie jest ewolucyjnym przystosowaniem do
odżywiania się prawie bezwodnym pokarmem (wosk pszczeli). Natomiast osobliwością
metabolizmu związków azotowych przez te larwy było wydalanie końcowych produktów
metabolizmu azotu nie tylko w postaci wolnego kwasu moczowego (jak u większości owadów),
lecz także jego rybozydu (połączenia z pięciowęglowym cukrem, rybozą).
Niezależnie od badań w zakresie biochemii owadów, Włodzimierz Niemierko kontynuował
w okresie powojennym swe zainteresowania biochemią mięśni kręgowców, co przyczyniło się
do podjęcia w kierowanym przez niego Zakładzie Biochemii Instytutu im. Nenckiego szerokiego
zakresu prac nad molekularnymi mechanizmami skurczu mięśni.
Włodzimierz Niemierko utrzymywał liczne kontakty naukowe z zagranicą, co szczególnie
w okresie PRL nie było łatwe. Znaczną pomocą w tym była świetna znajomość języków obcych.
Mówił i pisał biegle po rosyjsku i angielsku. Znał również dobrze niemiecki i francuski.
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Wychował grono współpracowników, którzy następnie osiągnęli własne znaczące pozycje
w nauce. Wśród nich byli między innymi: Jerzy Brahms, Witold Drabikowski, Julian Gruda,
Irena Kąkol, Aleksandra Przełęcka, Hanna Strzelecka-Gołaszewska, Paulina Włodawer, Lech
Wojtczak i Zofia Zielińska.
Żoną prof. Włodzimierza Niemierki była Stella Niemierko (z domu Saks, 1906-2006), również
profesor biochemii.
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