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Dnia 24 września|994 roku mtarł,w Warszawie prof' dr hab. Kazimierz
M atusiak,emerytowanyprofesor zW czajnyUniwersytetuWarszawskiego.
Urodził się w 1913 roku we Lwowie. Studia wyzsze odbył na Wydziale
Matematyczno-PrzyrodniczymUniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie
otaz na Wydzia|ęRolniczp PolitechnikiLwowskiej.W latach 1937-|941 był
asystentemw Katedrze Botaniki Uniwersytetuim. IanaKazimierza, potem pracował na stanowiskumikrobiologa w Instytucieprof. R. Weigla. Po wojnie
rozpocząłpracęjako asystentna UniwersytecieJagielloriskimw Krakowie, gdzie
w 1949 roku uzyskałtytuł doktora, a w |954 stopieridocenta.w latach
1950-1958 pracowałw Instytucie PrzemysłuFermentacyjnegow Krakowie,
gdziekierowałZakładanMikrobiologii Techniczneji stworzył,pierwsząkolekcję
drobnoustrojÓw dla przemysłu.w 1956 roku rozpocząłpracęw Uniwersytecie
im. Marii Skłodowskiej.Curie
jako docent w Kat edrzeMikrobiologii ogÓlnej,
a następnieKierownik Katedry Mikrobiotogii Szczeglłowej
. Zorganizowałpo.
wazny ośrodekbadari ekolo giczno-algologicznych
prowadzącbadania na Poje.
zlerzu Łęczynsko.Włodawskim,
gdzie powstałastacja terenowa.W tym samym
429

czasieobjąłkierownictwoKatedry Botaniki w WyższejSzkole Rolniczej w Lub.
linie. Załozyłpracownięalgologii eksperymentalnej,
w ktÓrej prowadzono bada.
nia nad wyjaśnieniem
mechaniznu antagonistycznegodziałaniaglonÓw na bakterie.W wyniku tych badari udałosię wyjaśnić,
w jakich stadiachrozwojowych
glonÓw tworzy się substancjaantybiotycznai jaka jest rola światła
w procesie
antybiozy.
w roku |969 prof. dr hab. Kazimierz Matusiak przeniÓsłsię na Uniwersytet
Warszawski do Instytutu Mikrobiologii i zostałkierownikiem ZakładuMikrobiologii Środowisk, w ktÓrym prowadzonębyty badanianad mikrobiologicznym
oczyszczaniemściekÓw ptzffiflysłowych(rafineryjno-petrochemi
cznych i azoto.
wych). Pod Jego kierunkiem kontynuowanebyły badania nad izo|acjąi adaptacją szczeplw bakteryjnych do wysokich stęzeritrudno rozkładalnychi często
toksycznychskładnikÓw ściekÓw.Stworzył'kierunek badari ekologiczno-mikrobiologicznych w oparciu o stację terenowąnad Jeziorem Mikołajskim, gdzie
prowadzoneprzez siebie badania nad wzajemnymistokontynuowałwcześniej
sunkami glonÓw i bakterii, a takie rolą sinic jako organimtÓw wiązącychwolny
azot w naturalnych warunkach wodnych.
W latach I97I-I975 pełniłfunkcjęDyrektora InstytutuMikrobiologii UniwersytetuWarszawskiego.
w 1980 roku przeszedŁna emerytUf,ę,ale nadal ,y*o uczestniczył'w zyciu
macierzystegoZakładU,& takze bliskich sobie innych Uczelni.
w bogatym dorobku naukowym zrrarłegoProfesora obejmującymrÓznorodne zagadnieniagleboznawstwa,botaniki i mikrobiologii, wyrlzniają się prace
pomiędzy glodotycząceekologii drobnoustrojÓw, a zwłaszczawspÓłzależności
nami i bateriamioraz badania znajdującezastosowaniew praktycenad biolo.
gicznym oczyszczaniqrtściekowprzemysłowych.
Prof. dr hab. Kazimierz Matusiak byłaktywnym czł'onkiem
wielu towarzystw
naukowych, Rad Naukowych InstytutÓw licznych Uczelni oraz wieloletnim
przewodniczącymKomisji Mikrobiologii Wody i ŚciekÓw Komitetu Mikro.
biologicznegoPAN.
Prof. dr hab. Kazimierz Matusiak był człowiekiemo wielkiej dobroci, powszechnie lubianym i szanowanym, obdarzonym niepospolitym poczuciem
humoru.
We wszystkichinstytucjachnaukowych,w ktÓrych pracował,stwaruał'nowe
szkoły naukowe wspÓłpracującrÓwnocześniez wieloma innymi placÓwkami,
dbającwszechstronnieo rozwÓj młodychpracownikÓw' co owocował,o
|icznymi
doktoratamii habilitacjamiprowadzonymipod Jego kierownictwem.
Pozostaniewieczniezywy w naszejpamięci.
Przyj aciele i uczniowte
- pracownicy Instytutu Mikrobiologii
Uniw ersy tetu War szawskieg o

