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Kronika

Prof. zw. dr med. kand. n. med. Rościsław Kadłubowski
(1921–2009) – pro memoriam

Profesor R. Kadłubowski urodził się 13 marca 1921 r. w Kamionce w rodzinie lekarskiej.
W 1937 r. ukończył Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Grodnie, a w 1939 r. uzyskał maturę w Liceum Matematyczno-Fizycznym w Pabianicach.
W okresie okupacji był więziony w Obozie Jeńców
Cywilnych w Stablack. Studiował medycynę
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
w Łodzi i w 1949 r. uzyskał absolutorium, zaś
w 1950 r. – dyplom lekarza medycyny. Już w roku
1951 uzyskał stopień naukowy doktora medycyny,
a następnie stopień naukowy kandydata nauk medycznych – w 1955 r. i kolejno tytuły i stanowiska:
docenta (1960), profesora nadzwyczajnego (1972),
profesora zwyczajnego nauk medycznych (1980).
Miał tytuł specjalisty II stopnia z higieny (1952).

Pełnił funkcje od zastępcy asystenta do adiunkta
w Katedrze Patologii Ogólnej UŁ (AM), był kierownikiem Poradni Przeciwalergicznej Polikliniki
Chorób Zawodowych (1949–1951) i pracownikiem
naukowym
Instytutu
Medycyny
Pracy
(1952–1958), a także kierownikiem Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM (1955–1991) oraz
szefem Katedry Biologii WAM w Łodzi
(1958–1961). Prof. R. Kadłubowski był członkiem
Komisji Komitetu Problemowej Patogenezy
Wstrząsu VI Wydziału PAN (1953–1969), Komitetu Parazytologii II Wydziału PAN (1969–1991),
Komitetu Podstawowych Nauk Medycznych
VI Wydziału PAN (1969–1983), Komitetu Patofizjologii II Wydziału PAN (przew. 1970–1981), Komitetu Zastosowania Nauk Matematycznych w Badaniach Podstawowych i Klinicznych VI Wydziału
PAN (1970–1991), Komitetu Parazytologii Lekarskiej Rady Nauk MZiOS (1961–1966), Podkomisji
Standaryzacji Metod Laboratoryjnych RN MZiOS
(1968–1976), a także Rad Naukowych: Instytutu
Medycyny Pracy w Łodzi (1964–1981), Instytutu
Medycyny Morskiej w Gdańsku (1967–1969), Instytutu Parazytologii PAN (1978–1980), Instytutu
Biologiczno-Morfologicznego w Łodzi (1973–
1991). Był także członkiem Kolegium Redakcyjnego „Annales Academiae Medicae Lodzensis” i Rady
Redakcyjnej „Wiadomości Parazytologicznych”.
Profesor R. Kadłubowski działał aktywnie
w Polskim Towarzystwie Parazytologicznym,
w którym zajmował odpowiedzialne funkcje we
władzach Oddziału Łódzkiego (przewodniczący OŁ
w latach 1962–1970, 1991–1994) i w Zarządzie
Głównym (wiceprezes w latach 1967–1970). Był
Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa
Parazytologicznego (1988), członkiem World Federation of Parasitologists i European Federation of
Parasitologists.
W toku 45. letniej pracy nauczyciela akademickiego Profesor pełnił liczne funkcje dydaktyczne,
wychowawcze, organizacyjne i społeczne w Uczel-

88
ni. Prowadził wykłady z biologii lekarskiej, parazytologii i genetyki dla studentów medycyny i stomatologii. Brał udział w opracowaniu i redakcji kilku
podręczników. „Zarys Parazytologii Lekarskiej”
doczekał się 7 wydań (1967–1999). Był opiekunem
2 habilitacji, promotorem 11 prac doktorskich
i 18 magisterskich.
Profesor był autorem około 250 oryginalnych
publikacji naukowych, 3 patentów i 40 ekspertyz.
Prof. Kadłubowski był kierownikiem następujących
programów badawczych realizowanych w Katedrze: *„Patofizjologia inwazji pasożytniczych”,
*„Badania nad działaniem inhibitorów Ascaris lumbricoides na proteinazy ssaków”, *„Badania proteaz
i ich inhibitorów w układzie żywiciel-pasożyt”,
*„Badania właściwości (aktywności biologicznej)
inhibitorów antyproteolitycznych Ascaris lumbricoides”, *„Badania nad patogenezą chorób grzybiczych i pasożytniczych oraz środkami ich zwalczania”. Do najważniejszych wyników pracy badawczej Profesora należą: wykrycie i zastosowanie w
klinice właściwości antyalergicznych kwasów żółciowych; własna próba acetanilidowa do oceny
„swoistej” zdolności odtruwającej organizmu;
udział w badaniu nowych leków (m.in. Ledarcin,
Davercin) i kilkudziesięciu nowych związków chemicznych; opracowanie nowych własnych metod
badania preparatów przeciwpasożytniczych i przeciwgrzybiczych; wykrycie działania teratogennego,
immunosupresyjnego i przeciwzakrzepowego inhibitorów Ascaris; wprowadzenie licznych nowych
pojęć i definicji w parazytologii i ekologii medycznej.
Warto przypomnieć, że Profesor cztery razy
otrzymał nagrodę resortową I stopnia. Odznaczony

P. Kurnatowski
był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem i tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel PRL, Medalem im. K. Janickiego „Bene de
Parasitologia Meritus”, Medalem „Parasitologorum
Polonia Societas”, Medalem XXV Lat Akademii
Medycznej w Łodzi, Medalem Pamiątkowym
WAM, Medalem 50-lecia Łódzkich Wydziałów
Medycznych i innymi.
Profesor Kadłubowski wywarł wpływ na kształtowanie osobowości wszystkich, którzy zetknęli się
z nim w toku pracy; uczył odpowiedzialności za podejmowane zadania naukowe i dydaktyczne. Pan
Profesor był osobą wymagającą nie tylko od nas, ale
także od siebie, osobą niezwykle skromną i nawet
w ostatnich chwilach swojego życia nie chciał sprawić sobą nikomu żadnego kłopotu. Był z nami ponad 50 lat, niemal do końca. Inspirował liczne projekty badawcze wiążące biologię z różnymi dziedzinami medycyny. Promował interesujące tematy dla
habilitantów, doktorantów, magistrantów i studentów tworząc Studenckie Koło Naukowe w naszej
Katedrze. Szerokie spojrzenie na naukę i znajomość
kilku języków obcych przez Pana Profesora – umożliwiające Mu bezpośrednie kontakty z zagranicznymi placówkami naukowymi – wywierało też korzystny wpływ na rozwój kadry naukowej Katedry.
Będzie nam brakowało możliwości kontaktów, dyskusji i obecności Pana Profesora w życiu społeczności akademickiej.
Prof. zw. dr med. kand. n. med. Rościsław Kadłubowski zmarł 26 grudnia 2009 r.
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