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Prof. dr Roman Kaczorowski 

Wspomnienie na kartach 25-lecia PRL 

Проф. докт. Роман Качоровски. Посмертное воспоминание 

Profi. Dr Roman Kaczorowski. Obituary 

3 () sierpnia 1970 r. minely 4 lata od Smierci pro- 
fesora Romana Kaczorowskiego, inzyniera 

lesnika, lekarza 1 doktora medycyny, kierownika 
Katedry Bezpieczenstwa i Higieny Pracy na Wy- 
dziale Technologii Drewna Wyzszej Szkoly Rolni- 
czej w Poznaniu. Pogrzeb Jego odbył się 2 wrześ- 
nia 1966 r. na Cmentarzu Komunalnym Junikowo 
w Poznaniu. 

Profesor Kaczarowski urodził się 2 listopada 
1906 r. w Grodnie. Studia średnie odbył w gimna- 
zjum K. Kulwiecia w Warszawie, gdzie w 1927 r. 
uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia wyższe od- 
był na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospo- 
darstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując 
30 czerwca 1937 r. dyplom inżyniera leśnika. Pracę 
dyplomową wykonał w Katedrze Użytkowania Lasu. Osierocony przez 
ojca w 1925 r. kształcił się w ciężkich warunkach materialnych, zarabiając 
na życie pracą fizyczną lub dorywczą pracą umysłową, na wyższych latach 
studiów pracami zleconymi w zakresie leśnictwa. Mimo trudnych warun- 
ków materialnych brał żywy udział w pracy społecznej, zwłaszcza w ruchu 
harcerskim. Jako harcmistrz Chorągwi Warszawskiej był znany jako jeden 
z wybitnych działaczy. 

Po ukończeniu studiów inż. Kaczorowski odbył w latach 193/—1938 
obowiązkową służbę wojskową w Centrum Wyszkolenia Saperów w Mod- 
linie, które opuścił w stopniu plutonowego podchorążego. W końcu 1938 r. 

został zatrudniony w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, z przy- 

działem do Tartaku Państwowego w Parciakach, gdzie pracował do wy- 

buchu wojny. 
(W okresie studenckim i w czasie pracy w tartacznictwie zaczął zaj- 

mować się problematyką chorób zawodowych i wypadków w czasie pracy. 
Zainteresowania te miały stanowić ogniwo początkowe późniejszego kie- 

punku pracy naukowej. W czasie kampanii wrześniowej został mianowany 

podporucznikiem saperów. | 

W październiku 1939 r., bezpośrednio po powrocie do Warszawy, włą- 

czył się w nurt konspiracji i rozwijał w niej żywą działalność pod pseudo- 
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nimami ,,Prokop”, „Roman” i „Jelitowski”. Brał udział w organizacji 
batalionu AK „Wigry”, był dowódcą kompanii Szkoły Podoficerskiej oraz 
wykładowcą w Szkole Podchorążych, był nauczycielem w tajnym nau- 
czaniu; sam studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Tajnego Uniwer- 
sytetu Ziem Zachodnich (Uniwersytet Poznański) w Warszawie. Równo- 
cześnie brał czynny udział w walce zbrojnej. 

W czasie powstania dowodził kompanią szturmową batalionu „Wigry”. 
Walczył na Cmentarzu Ewangelickim, na Woli i Starówce. Dowodził plu- 
tonem, który wdarł się do Pałacu Mostowskich. Ranny 15 sierpnia pozostał 
w oddziałach liniowych i walczył do końca powstania. W czasie powsta- 
nia został awansowany do stopnia kapitana i odznaczony Krzyżem Wa- 
lecznych. Za całokształ działalności konspiracyjnej został odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 

Po kapitulacji znalazł się w Niemczech w obozie jeńców; próba 
ucieczki zawiodła, musiał w nim przebywać do czasu wyzwolenia. 

Po krótkiej pracy na stanowisku dyrektora szpitala w Lubece Roman 
Kaczorowski powrócił w grudniu 1945 r. do kraju i rozpoczął pracę na 
stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Historii Medycyny na Wy- 
dziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Na Wydziale tym konty- 
nuował studia medyczne i 16 grudnia 1948 r. uzyskał dyplom lekarza, 
19 kwietnia 1950 roku stopień doktora medycyny, a w 1954 r. ukończył 
specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych. 

Zdobywając wiedzę lekarską Roman Kaczorowski nie zapominał 
o swym głównym celu, o stworzeniu placówki dydaktyczno-naukowej po- 
święconej problematyce chorób zawodowych oraz higieny i bezpieczeństwa 
pracy w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa. Jako mgr inż. leśnik i doktor 
medycyny objął 1 września 1948 r. wylkłady higieny i bezpieczeństwa 

pracy na Wydziale Leśnym i w Oddziale Technologii Drewna Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w 1950 r. analogiczne 

wykłady w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Dalszym krokiem na 

drodze realizacji wieloletnich marzeń i wysiłków było powołanie dra Ka- 
czorowskiego w 1954 r. na stanowisko zastępcy profesora i kierownika 

pierwszego w dziejach leśnictwa polskiego Zakładu Bezpieczeństwa i Hi- 

gieny Pracy, zorganizowanego na Wydziale Technologii Drewna WSR 

w Poznaniu. Powołanie tego zakładu było osiągnięciem związanym 
w dużym stopniu z osobowością dra Kaczorowskiego. Człowiek mający za 
sobą ukończone studia leśne, pracę zawodową w przemyśle drzewnym 
oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę lekarską był zjawiskiem o tyle nie- 

przeciętnym, że stworzenie nowego w szkolnictwie leśnym warsztatu pracy 

nie budziło wątpliwości. Dalszy rozwój nowo kreowanej placówki potoczył 

się wartkim nurtem. W 1955 r. Zakład został przemianowany na Katedrę 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W 1956 r. Centralna Komisja Kwalifi- 

kacyjna dla Pracowników Nauki przyznała drowi Kaczorowskiemu, tytuł 
naukowy docenta. W dniu 6 października 1965 r., na rok przed śmiercią, 
dr Kaczorowski został mianowany profesorem nadzwyczajnym Bezpie- 
czeństwa i Higieny Pracy. 

Nowo stworzoną katedrę trzeba było organizować od podstaw. Po prze- 

zwyciężeniu wstępnych trudności zorganizowano w latach 1958—1959 
podręczne laboratorium i wyposażono je w niezbędne urządzenia pomia- 
rowe. Niedobory aparatury naukowej wyrównywano przez współpracę 
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z lepiej wyposażonymi placówkami krajowymi, nawiązano również współ- 
pracę z odpowiednimi placówkami naukowymi za granicą. Skompletowano 
księgozbiór liczący 800 pozycji specjalistycznych oraz dużą liczbę doku- 
mentacji, zapoczątkowano gromadzenie eksponatów do katedralnego mu- 
zeum bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W dziedzinie dydaktyki, obok prowadzonych przez Katedrę wykładów 
i ćwiczeń, zrealizowano wiele prac magisterskich oraz otwarto dwa prze- 
wody doktorskie, w których na promotora powołano prof. Kaczorowskiego. 
W innych przewodach doktorskich prof. Kaczorowski uczestniczył w cha- 
rakterze konsultanta na prawach promotora. 

Działalność naukową Katedry nastawił prof. Kaczorowski na dwa 
główne kierunki: na zagadnienia dotyczące chorób zawodowych w leśni- 

ctwie i drzewnictwie oraz na badanie szkodliwości czynników chemicznych 

i warunków środowiskowych w zakładach przemysłu drzewnego. W sta- 

dium początkowym znajdował się trzeci kierunek obejmujący szkodliwe 

wpływy wynikające ze stosowania pestycydów oraz badania dotyczące 

przenoszenia chorób wirusowych przez stawonogi. 

Katedra Bezpieczeństwa i Higieny Pracy WSR w Poznaniu jest jedyną 
placówką naukową tego typu w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa. Z ob- 

szernej problematyki wchodzącej w zakres jej działania wynika koniecz- 

ność prowadzenia wielokierunkowej pracy naukowo-badawczej i szkole- 

niowej. Wyrazem tego była żywa współpraca prof. Kaczorowskiego z In- 

stytutem Technologii Drewna w Poznaniu i z wieloma zakładami prze- 

mysłu drzewnego, w których prowadził badania mające na celu zmniej- 

szenie szkodliwego działania stosowanych w przemyśle związków che- 

micznych oraz opracowanie środków i zasad profilaktyki przemysłowej. 

Podobnym przejawem było duże zaangażowanie w pracy szkoleniowej. 

Prof. Kaczorowski był współorganizatorem lub wykładowcą na wielu 

kursach, był autorem około 100 specjalistycznych referatów, był przewod- 

niczącym Komisji Technicznej Ochrony Pracy w Stowarzyszeniu Inżynie- 

rów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Jako przykład związanej z tym 

działalności publikacyjnej można wymienić pozycję pt. „Szkodliwości 

chemiczne w przemyśle drzewnym” ogłoszoną w wydanej przez SITLiD 

publikacji zbiorowej pod tytułem „Bezpieczeństwo i higiena pracy w za- 

kładach mechanicznej obróbki drewna” lub wydaną przez PWN książkę: 

R. Kaczorowski i A. Semmler — „Wybrane zagadnienia prawne z bezpie- 

czeństwa i higieny pracy . 

Wielokierunkowa działalność rozwijana na styku leśnictwa i drzew- 

nictwa z jednej, a medycyny z drugiej strony stwarzała potrzebę udziału 

w pracach wielu organizacji 1 stowarzyszeń naukowych. Prof. Kaczorow- 

ski był członkiem Komitetu Technologii Drewna PAN, Polskiego Towa- 

rzystwa Leśnego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa 

i Drzewnictwa, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Lo- 

warzystwa Higienicznego oraz Towarzystwa Historii Medycyny. W ubieg- 

łych latach był członkiem Komisji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

dla spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz członkiem Komisji Rolni- 

czych Badań Izotopowych w Komitecie Nauk Rolniczych PAN. W okresie 

pracy w Akademii Medycznej był przewodniczącym Rady Miejscowe] 

Akademii, od 1954 r. był prezesem Okręgowej Komisji Kontroli Zawodo- 

wej w Wydziale Zdrowia przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
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w Poznaniu. W pracy społecznej nie ograniczał się do roli biernego człon- 
ka poszczególnych stowarzyszeń. Świadczy o tym fakt, że w 1956 r. zo- 
stała Mu nadana odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, 
a w 1907 r. otrzymał srebrną odznakę honorową NOT. 

Prof. dr Roman Kaczorowski był człowiekiem o dużej prężności, która 
kazała Mu rozwijać działalność i realizować zadania w różnych dziedzi- 
nach. W latach wojny i w czasie okupacji nie umiał pogodzić się z „prawa- 
mi III Rzeszy i włączył się w nurt walki zbrojnej, co nie przeszkadzało 
Mu podjąć nowego dla Niego kierunku studiów lekarskich. Po wojnie, 
jako inżynier leśnik i doktor medycyny rozwijał nowy kierunek twór- 
czych dociekań, mający na celu stworzenie lepszych warunków pracy 
w leśnictwie i drzewnictwie. Roman Kaczorowski umiał odbyć kampanię 
wrześniową, być kapitanem ,Prokopem” i profesorem wyższej uczelni. 
Jego działalność była wielokierunkowa i błyskotliwa, jednała Mu uznanie, 
szacunek i przyjażń. Wyrazem wszechstronności i osiągnięć Człowieka byl 
obrzęd pogrzebowy z udziałem władz uczelni i pracowników nauki, mło- 
dzieży akademickiej, leśników i pracowników służby zdrowia oraz kole- 
gów z lat konspiracji. Meldunek pożegnalny przed trumną Zmarłego złożył 
w imieniu towarzyszy broni z Batalionu „Wigry redaktor Kazimierz 
Kąkol. 

Roman Kaczorowski zapisał się chlubnie w historii leśnictwa polskiego. 

Franciszek Krzysik 
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