Laudacja na cześć Profesora Kazimierza Kozłowskiego
z okazji nadania Panu Profesorowi tytułu Honorowego Członka
Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
wygłoszona 8 września 2014 przez prof. dr hab. n. med. Annę Latos-Bieleńską
podczas VII Zjazdu PTGC w Bydgoszczy
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Profesor,
Wielce Szanowni Honorowi Członkowie Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka,
Wielce Szanowny i Czcigodny Panie Profesorze,
Szanowni Państwo,
Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a zarazem ogromna przyjemność przedstawienia
Państwu sylwetki Pana Profesora Kazimierza Kozłowskiego, któremu Zarząd Polskiego
Towarzystwa Genetyki Człowieka przyznaje dzisiaj tytuł Honorowego Członka
Towarzystwa.
Pan Profesor Kazimierz Kozłowski urodził się dnia 6 czerwca 1928 roku. Należy zatem do
pokolenia, które doświadczyło okropności II wojny światowej, a potem przemian
ustrojowych w powojennej Polsce. Jego życie to gotowy scenariusz filmowy.
Ojciec Profesora Kazimierza Kozłowskiego, również lekarz radiolog, był lekarzem
wojskowym, kierownikiem pracowni radiologicznej w Szpitalu Wojskowym w Poznaniu.
Wybuch II wojny światowej zastał 11-letniego Kazimierza Kozłowskiego w Wilnie, dokąd
został wysłany wraz z matką i siostrą, jak się wydawało, dla bezpieczeństwa. W Wilnie
przebywał do 1941 roku, będąc świadkiem dramatycznych wydarzeń, kiedy to miasto
przechodziło kilka razy z rąk do rąk.
W kwietniu 1941 roku rodzina została sprowadzona do Warszawy przez ojca, który po
powrocie z niewoli niemieckiej pracował jako radiolog w Szpitalu Ujazdowskim. Profesor
Kazimierz Kozłowski chodził w Warszawie do Szkoły Stolarskiej, która była przykrywką dla
gimnazjum. W Warszawie zastało go powstanie 1944 roku.
Po wojnie cała rodzina wróciła do Poznania. W latach 1946-1952 Profesor K. Kozłowski
odbył w Poznaniu studia medyczne i po otrzymaniu dyplomu lekarza zaczął pracować jako
asystent w poznańskiej Klinice Pediatrycznej. Jednak już po kilku miesiącach został
powołany na ponad 4,5 roku do wojska. Okres służby wojskowej Profesor K. Kozłowski
spędził w Toruniu, gdzie pracował jako pediatra w Szpitalu Wojskowym. W 1957 roku udało
się uzyskać zwolnienie z wojska i powrócił do Poznania, do Kliniki Chorób Dziecięcych.
W roku 1958 przybyła do Poznania delegacja Fundacji Rockefellera w celu udzielenia
stypendiów polskim lekarzom na wyjazd do USA. Stypendium przyznano wówczas m. in.
Profesorowi K. Kozłowskiemu i odbył On w roku akademickim 1958/59 roczny staż
w Babies Hospital w Columbia University w Nowym Jorku u ojca radiologii pediatrycznej
Profesora Johna P. Caffeya. W drodze powrotnej zatrzymał się w Paryżu u znanego pediatrygenetyka Profesora Pierre’a Maroteaux.
Profesor K. Kozłowski uzyskiwał kolejno specjalizacje I stopnia z radiologii (w roku 1957),
z pediatrii (1961) oraz w dziedzinie radiologii pediatrycznej (1962). W roku 1963 obronił

pracę dokorską, a w roku 1966 uzyskał w Warszawie tytuł doktora habilitowanego na
podstawie pracy habilitacyjnej „Dysplazje przynasadowe”.
W latach 1968-1970 Prof. Kazimierz Kozłowski pracował w Krakowie, w PolskoAmerykańskim Instytucie Pediatrii, gdzie był kierownikiem Pracowni Radiologicznej.
W 1970 wrócił do Poznania.
W 1971 roku, za sprawą Dr D. Bowdlera, kierownika Pracowni Radiologicznej Royal
Alexandra Hospital for Children w Sydney, Prof. K. Kozłowski wyjechał z rodziną do Sydney
w Australii, gdzie pracował jako radiolog i rozwijał swoje pasje naukowe.
Pan Profesor Kazimierz Kozłowski to lekarz i naukowiec światowej sławy, światowy
autorytet w dziedzinie wad kostnych, zwłaszcza dysplazji kostnych. W bazie PubMed
znajdziemy ponad 400 publikacji autorstwa Pana Profesora. W bazie OMIM Profesor
K. Kozłowski jest cytowany w 155 miejscach. Aż 12 zespołów ma w nazwie „Kozłowski” !
W przypadku Profesora K. Kozłowskiego nie ma potrzeby mówić o setkach prac,
cytowaniach, IF i HI. Prof. Kozłowskiego znają wszyscy genetycy kliniczni i wszyscy
radiolodzy świata. Znakomity ambasador Polski. Cały czas czynny naukowo, publikuje
z naukowcami z całego świata. Posiada liczne publikacje z Polakami, wielu obecnych tutaj
jest współautorami prac Pana Profesora K. Kozłowskiego. Od lat korzystamy także
z konsultacji klinicznych Pana Profesora, za co my i pacjenci jesteśmy szczególnie wdzięczni.
Katedrę i Zakład Genetyki Medycznej UM w Poznaniu spotkał niezwykły zaszczyt – Pan
Profesor podarował nam znaczną część swojej biblioteki medycznej. Od kilku miesięcy
Katedra jest w nowej pięknej siedzibie, gdzie podarowane zbiory znajdą godną oprawę.
Dziękując za wkład Pana Profesora w genetykę polską i światową, składamy
najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, kolejnych publikacji
i jeszcze wielu takich serdecznych spotkań w Polsce.

