
WSPOMNIENIE O PROF. STANISŁAWIE SPORNYM

Będę, zawsze bardzo dobrze, wspominał Profesora Stanisława Spornego w trzech 
wymiarach wzajemnych relacji. Wspomnienie przygotowane przez Jego wielo-
letnią współpracowniczkę, Profesor Katarzynę Taran, znakomicie i wyczerpują-
co charakteryzuje drogę zawodową, dorobek naukowy oraz liczne osiągnięcia 
Profesora. Dlatego nie będę próbował go uzupełniać, tylko pozwolę sobie po-
dzielić się krótkimi osobistymi refl eksjami.

Jako endokrynolog od wielu lat miałem okazję obserwować ogromny sza-
cunek, którym środowisko lekarzy zajmujących się problematyką raka tarczycy 
darzyło Profesora Spornego. Szacunek wynikający nie tylko z bezdyskusyjnych 
kompetencji w zakresie diagnostyki histopatologicznej oraz cytologicznej tego 
relatywnie częstego nowotworu układu endokrynnego, ale również z Jego per-
manentnej gotowości do uczestniczenia w eksperckich pracach diagnostycznych 
oraz tworzenia rekomendacji w zakresie rozpoznawania i leczenia raka tarczycy.

Drugi wymiar, to relacje związane z pracą Profesora Spornego na Wy-
dziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, którego jestem dziekanem. Jego ogromne doświadczenie dy-
daktyczne oraz umiejętność zbudowania zespołu w ramach Zakładu Patomorfo-
logii, którym kierował, decydowały o wysokim poziomie nauczania studentów 
kierunku lekarskiego. Współpracując z fi zjologami w ramach modułu Patologia, 
Profesor Sporny cieszył się zawsze szacunkiem i sympatią ze strony wszystkich 
nauczycieli. Był wyjątkowo poważany i darzony niekłamaną sympatią również 
przez studentów.
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Wreszcie najbardziej osobisty wymiar to nasze kontakty związane z pracą 
akademicką. Myślę przede wszystkim o spotkaniach w dziekanacie, w trakcie 
których po omówieniu istotnych zagadnień związanych z dydaktyką, często wy-
mienialiśmy poglądy na wiele innych fascynujących tematów. Profesor zawsze 
mówił nie tylko interesująco, ale również z wielka swadą, co wpływało odprę-
żająco na rozmówców, a czasem skłaniało do refl eksji. Podobne doświadczenia 
dotyczyły również relacji z innymi pracownikami Uczelni.

Odejście Profesora Stanisława Spornego pozostawiło niemożliwą do za-
pełnienia wyrwę w społeczności akademickiej naszej Uczelni.
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