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WSPOMNIENIE
Doktor Andrzej Kasprowicz
(1943–2019)

W dniu 4 stycznia 2019 r. społeczeństwo Krakowa
pożegnało ś.p. Pana dra Andrzeja Kasprowicza, mikrobiologa – diagnostę i pracownika naukowego.
Dr Andrzej Kasprowicz był wybitnym mikrobiologiem wysoko cenionym w środowisku naukowym
i diagnostycznym w Polsce, osobą o ogromnym autorytecie, bardzo dobrze znaną społeczeństwu krakowskiemu. Był absolwentem Wydziału Biologii i Nauk
oZiemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu
studiów pracował w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Krakowie, a w latach 1973–1990
był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (dzisiaj
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Zajmował się badaniem właściwości fenotypowych bakterii
i diagnostyką mikrobiologiczną. Współpracując z lekarzami różnych specjalizacji przekazywał swoją wiedzę
w poczuciu ogromnej odpowiedzialności za los cierpiącego człowieka; realizował godnie nakaz moralny, że
dobro pacjenta jest najwyższą wartością. W czasie pracy

na uczelni kształcił studentów wydziałów lekarskiego,
farmaceutycznego i pielęgniarskiego, zawsze znajdując dla nich czas i prowadząc zajęcia dydaktyczne na
najwyższym merytorycznie poziomie. Związany z niezależnym ruchem związkowym, był w 1980 r. założycielem i przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ
„Solidarność” w Instytucie Mikrobiologii krakowskiej
Akademii Medycznej. W 1990 r. odszedł z Akademii
i przy wsparciu DHN PAN utworzył od podstaw samodzielną placówkę – Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dra Jana Bobra w Krakowie.
Będąc świetnym organizatorem, powołał doskonale
pracujący zespół, stawiając przed nim wysokie wymagania merytoryczne i narzucając najwyższe standardy
pracy. Znalazło to wysokie uznanie w środowiskach
naukowych i korporacjach diagnostycznych, w kraju
i za granicą. Pracami Centrum kierował do 2019 r.
Dr Andrzej Kasprowicz pełnił też obowiązki wojewódzkiego specjalisty w zakresie mikrobiologii lekarskiej
w województwie nowosądeckim.
Dr Andrzej Kasprowicz był specjalistą II stopnia
w zakresie mikrobiologii, autorem ponad 100 artykułów naukowych z dziedziny mikrobiologii lekarskiej
opublikowanych w krajowych i zagranicznych specjalistycznych periodykach naukowych. Wśród osiągnięć
naukowych dra Kasprowicza, wdrożonych do praktyki, szczególną uwagę zwraca skonstruowanie szczepionki przeciw trądzikowi o nazwie ACNEVAC. Według
opinii nieżyjącego już prof. Zdzisława Przybyłkiewicza,
wybitnego dyrektora Instytutu Mikrobiologii Akademii
Medycznej w Krakowie, skonstruowanie tej szczepionki było drugim z największych osiągnięć mikrobiologów krakowskich, po odkryciu w latach 20-tych
XX w. mykoplazm przez prof. Juliana Nowaka. Tak więc
dr Andrzej Kasprowicz wpisał się na stałe do historii
mikrobiologii polskiej.
Dr Andrzej Kasprowicz i Jego zespół z Centrum
Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek współpracował naukowo z licznymi placówkami leczniczymi
i naukowymi, m.in. z Katedrą Immunologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
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Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Uniwersytetem Łódzkim. Dr Andrzej Kasprowicz zapraszany
był do wygłaszania wykładów i prowadzenia seminariów, systematycznie na Wydziale Farmaceutycznym,
Oddziale Analityki UJ, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, a także w innych ośrodkach naukowych i oddziałach terenowych PTM.
Budując prestiż zawodu mikrobiologa diagnosty,
dr Andrzej Kasprowicz przez długie lata z ogromnym
zaangażowaniem pracował społecznie w Polskim Towarzystwie Mikrobiologów. Od 1967 roku pełnił funkcję
sekretarza naukowego oddziału krakowskiego PTM.
W latach od 1996 do 2011 był jego przewodniczącym,
od 2012 r. przewodniczącym honorowym. W 1992 r.
był głównym organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu
Naukowego PTM w Krakowie, a przez kilka kadencji
członkiem Zarządu Głównego PTM. Kierowany przez
dra Andrzeja Kasprowicza oddział krakowski PTM stał
się najliczniejszym i merytorycznie silnym oddziałem
Towarzystwa. Upowszechnione wówczas regularne,
comiesięczne zebrania naukowe, na które do dzisiaj
są zapraszani najznamienitsi przedstawiciele środowiska mikrobiologów, reprezentujących różne dyscypliny mikrobiologii, organizowane przez oddział mini
sympozja i szkolenia indywidualne przygotowujące
diagnostów do specjalizacji, a także kilkudniowe kursy
z częścią praktyczną laboratoryjną, to trwały wkład
dra Andrzeja Kasprowicza w podnoszenie kwalifikacji
i poziomu merytorycznego diagnostów mikrobiologów.
Temu celowi miał także służyć ogólnopolski kwartalnik
„Mikrobiologia Medycyna” założony i redagowany przez
dra Andrzeja Kasprowicza i Jego przyjaciół. W latach
1994–2004, kiedy nie istniały jeszcze sieci informacyjne
i międzynarodowe bazy danych z dostępem interneto-

wym, kwartalnik umożliwiał mikrobiologom dostęp
do aktualnych osiągnięć naukowych i praktycznych
procedur diagnostycznych. Od samego początku organizowania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
dr Andrzej Kasprowicz reprezentował w niej środowisko
mikrobiologów Polski Południowej. Był członkiem Krajowej Rady I Kadencji. O jego zaangażowaniu świadczy
numer wpisu na listę diagnostów – jedenaście.
Pan dr Andrzej Kasprowicz był inicjatorem i fundatorem odznaki krakowskiego oddziału PTM – plakiety,
specjalnie zaprojektowanej przez prof. Zbigniewa Czopa
z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Plakieta, ustanowiona w roku 2010, ma zasięg ogólnokrajowy i zgodnie z regulaminem jest przyznawana wyróżniającym się
pracownikom mikrobiologicznego środowiska naukowego i zawodowego na podstawie decyzji kolegium złożonego z osób wcześniej nią wyróżnionych.
Zaangażowanie i owoce pracy dra Andrzeja Kasprowicza zostały zauważone i docenione. Dr Andrzej
Kasprowicz wyróżniony został członkostwem honorowym PTM i Medalem im. prof. Odona Bujwida,
w kolejnych latach najwyższym odznaczeniem Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych – Statuetką SAPERE
AUDE, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową
„Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.
Dr Andrzej Kasprowicz, badacz, sprawny organizator, mądry pracodawca, kierujący się ideałami wspólnoty
zawodowej, zaangażowany w pracę na rzecz pacjentów
i służący im na co dzień swoją wiedzą i doświadczeniem,
pozostanie wzorem dla kolejnego pokolenia mikrobiologów i diagnostów. W pamięci ludzkiej pozostanie jako
Nasz Doktor – Człowiek szlachetny i prawy.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł do DOMU PANA dr Andrzej
Kasprowicz, nasz znakomity Kolega, prawdziwy Przyjaciel, Pionier – Współorganizator Izby Diagnostów
Laboratoryjnych. Z ogromnym wzruszeniem żegnam,
jako I. Prezes KRDL, i jako Przyjaciel, Naszego Kolegę,
wyjątkowego Człowieka, z którym los zetknął mnie prawie 30 lat temu. Trudno dziś znaleźć mi odpowiednie
słowa, które mogłyby wyrazić wdzięczność i uznanie
za uczestnictwo we wspólnym tworzeniu samorządu
zawodowego; ponadto bezcenne jest doświadczenie
wieloletniej przyjaźni, wsparcia, dobrego, mądrego
słowa, wspólnego dzielenia się myślami, spostrzeżeniami i ta ciągła troska o drugiego człowieka. Był niezłomnym filarem wspomagającym działania tworzenia samorządu zawodowego, szczególnie się zasłużył

dla łączenia środowiska diagnostów laboratoryjnych
okręgu krakowskiego w budowaniu idei samorządowej.
Promowanie prawdy, prawość, sprawiedliwość, wier
ność zasadom, uczciwość, wspaniałomyślność, ogromne
poczucie odpowiedzialności to wartości, które emanowały z Jego Osoby, co również przekładało się na dzieła,
które pozostawił po sobie, w tym ,,Centrum Badań
Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. dr. Jana
Bobra w Krakowie”. Zostawił ogromny ślad w sercach
ludzi, których spotkał na swojej drodze, dając świadectwo skromności, pokory, godnego postępowania
w swojej pracy zawodowej, naukowej i społecznej.
Niech spoczywa w pokoju.
Łączę się w Bólu z Najbliższymi.
Żegnaj Drogi Przyjacielu
Henryk Owczarek
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