Doc. dr inż. Kazimierz Czerepko urodził się 20.06.1923 roku
w Białymstoku. W 1937 roku ukończył siedmioletnią szkołę
podstawową. Następnie przez rok pracował jako goniec. Po tym
krótkim epizodzie podjął naukę w gimnazjum kupieckim.
W czasie okupacji, początkowo radzieckiej, potem niemieckiej
kontynuował naukę w 7 i 8 klasie polskiej szkoły
dziesięcioletniej. Wraz z wyzwoleniem w 1944 roku kształcił się
w liceum ogólnokształcącym (kierunek przyrodniczy). Po zdaniu
egzaminów wstępnych został studentem na Wydziale
Chemicznym Politechniki Gliwickiej. Absolotorium uzyskał
w 1949 roku. W tym samym roku wyjechał do Usti nad Łabą
(ówczesna
Czechosłowacja).
W
Makromolekularnym
Laboratorium Zakładów Chemicznym opracował swoją
pierwszapracę naukową: Próby kondensacji kaprolaktamu z aldehydami pod kierunkiem dr inż.
Jiriego Prochazki. W 1951 roku obronił dyplom inżyniera chemika magistra nauk technicznych.
Po uzyskaniu dyplomu powrócił do Białegostoku. W lutym 1952 rozpoczął pracę w Zakładzie
Chemii Ogólnej Akademii Medycznej w Białymstoku (AMB) na stanowisku asystenta-stażysty,
następnie asystenta. Po dziewięciu latach (do 1969 roku) zatrudniony jako starszy wykładowca
i adiunkt w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AMB. W 1966 obronił pracę doktorską: Chromatografia
bibułowa kaprolaktamu i pokrewnych połączeń pod kierunkiem profesora Jerzego Minczewskiego
(Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej).
W roku akademickim 1968/69 podjął pracę dydaktyczną w Wyższej Szkole Nauczycielskiej na
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Wyższa Szkoła Nauczycielska powstawała w ramach Filii
Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu 1969 pracował na stanowisku starszego wykładowcy Filii
UW. W międzyczasie został mianowany kierownikiem Zakładu Chemii. Pracami zakładu kierował
przez jedenaście lat. Przez okres ten aż do 1988 wypromował 102 magistrów. Docent Czerepko
zbudował fundamenty pod utworzony później Instytut Chemii Filii UW. Walnie przyczynił się do
rozwoju kadrowego i naukowego Instytutu.
Obecni pracownicy Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku wspominają docenta jako
człowieka o łagodnym usposobieniu i zdolnego do łatwego nawiązywania kontaktów
interpersonalnych. Był osobą skromną, zaś swoją pracę naukową wykonywał z dużym oddaniem.
Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton” dziękuję profesorowi Stanisławowi Witkowskiemu za
udzielenie materiałów, bez których tak nie notka nie mogłaby powstać.
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