
KAZIMIERZ ROGACKI (1929-2018) 
lekarz, naukowiec, działacz społeczny i samorządowy

11 czerwca 2018 roku zmarł doktor medycyny 
Kazimierz Rogacki, długoletni (od 1988 r.) członek 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Urodził 
się 25 maja 1929 r. w Kaliszu jako syn Zenona 
Rpogackiego i Marianny z domu Jaśniewicz, 
w rodzinie mieszczańskiej. Ojciec prowadził zakład 
handlowo-usługowy.

Edukację rozpoczął wcześnie. W czwartym roku 
życia został wysłany do przedszkola, a od szóstego 
roku życia uczęszczał do szkoły powszechnej. 
Była to szkoła działająca pod nazwą Prywatnej 
Koedukacyjnej Szkoły Powszechnej Towarzystwa 
Szkół Związkowych w Kaliszu. Do wybuchu wojny 
w 1939 r. ukończył cztery klasy szkoły powszechnej 

i zdał do klasy piątej. Wybuch wojny i okupacja przerwały jego edukację, ale już w 1940 r. 
rozpoczął dalszą naukę na kompletach polskiego tajnego nauczania, prowadzonych przez 
Marię Szolcową, zasłużonego kaliskiego pedagoga. W systemie tajnego nauczania ukończył 
piątą i szóstą klasę szkoły powszechnej i pierwszą klasę gimnazjum ogólnokształcącego. 
W dwunastym roku życia został robotnikiem fabryce W. i H. Müllerów w Kaliszu, pracując 
w dziale tkackim. Nie przerwał jednak dalszego kształcenia i nadal na kompletach tajnego 
nauczania ukończył druga klasę gimnazjum. W lutym 1945 r. zdał egzamin do trzeciej klasy 
Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, a po ukończeniu gimnazjum kontynuował naukę 
w liceum tej samej szkoły, według programu przyrodniczego. Szkołę ukończył w maju 1949 r., 
uzyskując świadectwo dojrzałości Państwowego Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka 
w Kaliszu. W latach nauki szkolnej pracował społecznie w Samorządzie Uczniowskim, 
pełniąc przez trzy lata funkcję przewodniczącego Zarządu tej organizacji. W jej ramach 
uczestniczył w pracy uczniowskiej spółdzielni pomocy naukowych oraz w remoncie szkoły 
zdewastowanej działaniami wojennymi. Wraz z nauczycielami stworzyli podstawy biblioteki 
szkolnej, pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej. W okresie szkolnym przystąpił do 
Związku Młodzieży Demokratycznej. 

Po ukończeniu liceum zdał egzamin konkursowy na Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Poznańskiego i rozpoczął studia, kończąc je w 1955 r. w Akademii Medycznej i otrzymując 
dyplom z odznaczeniem. W latach studiów aktywnie pracował w studenckich kołach 
naukowych – Fizjologicznym, a następnie Torakochirurgicznym przy oddziale chirurgicznym 
klatki piersiowej w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. Wynikiem pracy w kołach 
studenckich były referaty wygłaszane na konferencjach naukowych, organizowanych 
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przez uczelnię. Otrzymany dyplom z odznaczeniem uprawniał młodego lekarza do wyboru 
miejsca odbywanej praktyki. Otrzymał skierowanie do pracy w oddziale chirurgii torakalnej 
w Szpitalu im. Strusia w Poznaniu, gdzie ordynatorem był prof. dr med. J. Moll, jednak choroba 
ojca spowodowała przeniesienie się do Szpitala Miejskiego w Kaliszu. Pracę i specjalizację 
rozpoczął na Oddziale Chirurgii Ogólnej jako młodszy asystent pod kierunkiem ordynatora 
dr. med. Włodzimierza Ganszera, uzyskując pierwszy stopień specjalizacji w marcu 1959 r., 
zaś drugi stopień, zakończony egzaminem, w maju 1963 r.

W latach 1956-1959 wykładał w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa w Kaliszu, a w 1956 r. 
wykładał chirurgię przypadków nagłych dla dyspozytorów stacji pogotowia ratunkowego 
z terenu województwa poznańskiego. Uczestniczył także w pracach Komisji Lekarskiej 
i jako biegły sądowy w sprawach chirurgicznych.

Po zdobyciu drugiego stopnia specjalizacji przeszedł na oddział dr. S. Rzadkowskiego 
jako jego zastępca. Na tym stanowisku pracował dziesięć lat. W 1970 r. wygrał konkurs 
na stanowisko ordynatora po złożeniu rezygnacji ze stanowiska przez dotychczasowego 
ordynatora w wyniku poważnej choroby. W tym czasie prowadził oddział i pełnił jednocześnie 
obowiązki kierownika Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.

W 1975 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych za pracę „Zakażenie 
ustroju w ostrej mechanicznej niedrożności jelit”, wkrótce potem został wojewódzkim 
specjalistą do spraw chirurgii. Oddział prowadzony przez dr. K. Rogackiego stał się 
miejscem szkolenia studentów Akademii Medycznej w Poznaniu w dziedzinie chirurgii. 
W latach 1977-1988 K. Rogacki organizował i prowadził liczne kursy szkoleniowe dla 
chirurgów województwa kaliskiego w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia 
Kadr Medycznych. W 1978 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko 
konsultanta wojewódzkiego do spraw chirurgii ogólnej na teren województwa kaliskiego. 
Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje; jego nadzorowi podlegało wówczas dziesięć 
oddziałów chirurgicznych, znajdujących się w szpitalach ówczesnego województwa, jego 
zaś oddział stal się wiodącym oddziałem chirurgii, przyjmującym pacjentów z pozostałych 
szpitali. W styczniu 1991 r., po przeniesieniu szpitala z ul. Toruńskiej do nowego obiektu 
przy ul. Poznańskiej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny – 
objął stanowisko samodzielne, pełniąc obowiązki ordynatora Oddziału Przyjęć i Pomocy 
Doraźnej, przekształconego następnie w Szpitalny Oddział Ratunkowy łącznie z Izbą 
Przyjęć. W ratownictwie medycznym działał aż do przejścia na emeryturę, na którą odszedł 
w grudniu 2003 r., w 75. roku życia, po 50 latach pracy w kaliskim szpitalu, pozostawiając 
pokaźny dorobek zawodowy, naukowy i wychowawczy.

Od chwili rozpoczęcia pracy w kaliskim szpitalu w 1955 r. dr K. Rogacki był nieprzerwanie 
czynnym członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, pełniąc aż do roku 1998 funkcje 
wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, członka Sadu Koleżeńskiego. Na forum towarzystwa 
wygłaszał referaty, demonstrował przypadki kazuistyczne, publikował na łamach licznych 
wydawnictw KTL. Często zabierał głos na lamach „Aesculapiusa”, będącego serwisem 
informacyjnym KTL dla środowiska lekarskiego oraz na lamach „Zeszytów Naukowych 
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Pisał na tematy różne, ale organicznie związane 
z lekarskim środowiskiem. Były to problemy egzystencji, samorządu, związku zawodowego, 
deontologii. Uczestniczył w opracowaniu księgi pamiątkowej „125 lat Kaliskiego 
Towarzystwa Lekarskiego 1877-2002”. Redagował przekazy z I i II Konferencji Naukowej 
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Lekarzy Ziemi Kaliskiej. Uczestniczył też aktywnie w organizowaniu owych konferencji, 
a także w organizowaniu szeregu Zjazdów KTL. Był opiekunem i łącznikiem Zarządu KTL 
z kołami tego stowarzyszenia w Koninie, Turku i Ostrowie Wielkopolskim.

Kazimierz Rogacki zajmował się samorządnością środowiska lekarskiego; był 
inicjatorem powołania Izby Lekarskiej na terenie województwa kaliskiego. Do problemu 
utworzenia Kaliskiej lub Kalisko-Ostrowskiej, a nieco później – Izby Lekarskiej Południowej 
Wielkopolski – powracał wielokrotnie na rożnego rodzaju zebraniach lekarskich i na łamach 
fachowych czasopism. Uzasadniał to brakiem zainteresowania, a także brakiem operatywności 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, działającej na zbyt dużym terytorium. Wskazywał też na 
brak z jej strony zainteresowania i nie reprezentowanie lokalnych interesów i problemów 
kaliskiego środowiska lekarskiego.

W 1991 r. K. Rogacki utworzył w kaliskim szpitalu związkową organizację terenową 
organizującego się Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, zakładając także 
struktury terenowe tej organizacji na terenie województwa kaliskiego. W 1992 r. powstał 
Region Wielkopolski, obejmujący pięć województw: kaliskie, konińskie, leszczyńskie, 
pilskie i poznańskie, w którym K. Rogacki objął funkcję przewodniczącego zarządu. 
Aktywnie włączył się też w działania na rzecz reformy służby zdrowia. W korespondencji, 
kierowanej do kilku kolejnych ministrów tego resortu dążył do rozwiązania problemów 
etyczno-moralnych środowiska lekarskiego.

W oparciu o własne doświadczenia tworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu formułował wnioski i opinie, kierowane 
do Ministra Zdrowia, w sprawie państwowego zintegrowanego systemu ratownictwa 
medycznego, wbudowanego w inne struktury ratownictwa – Straży Pożarnej, Policji i innych 
służb. Swoje doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące ratownictwa medycznego zawierał 
w artykułach zamieszczanych w „Służbie Zdrowia”, „Rzeczpospolitej” oraz w „Gazecie 
Lekarskiej”. Podkreślał, iż w ratownictwie medycznym kwestią pierwszoplanową jest 
utworzenie centrum dyspozycyjnego jako zespolonej struktury dla wszystkich uczestników 
ratownictwa, a nie tylko ograniczenie się do służb w szpitalnych oddziałach ratunkowych. 
Postulował stworzenie pełnego systemu ratownictwa medycznego, skonstruowanego jako 
szpitalny oddział ratunkowy, wyposażony w sale intensywnego nadzory medycznego, sale 
reanimacyjną i operacyjną, wszystko przygotowane do intensywnych czynności ratunkowych. 
W konsekwencji owych działań doprowadził do powstania w kaliskim szpitalu wzorcowego 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; spełnione zostały wszelkie wymagania lokalowe 
i aparaturowe, zakupiono nowoczesny sprzęt diagnostyczno-zabiegowy, powstały pracownie 
RTG i USG. Zakupiono karetki reanimacyjne, utworzono dwie poradnie – internistyczną 
i chirurgiczną – wybudowano lądowisko dla helikopterów.

W Kaliszu K. Rogacki spędził – z wyłączeniem kilku lat studiów medycznych – całe 
swoje długie, aktywne i pracowite życie. Opisał je w książce „Tak było – 1919-2013”. Jest to 
kronika historyczna osiemdziesięciu lat dziejów Kalisza z biografią autora w tle. Wcześniej 
opublikował pracę „Bez autocenzury. Moje spojrzenie na zawód lekarza”, w której zawarł 
przemyślenia na temat środowiska lekarskiego i wykonywanego zawodu.

Intensywnie zajmując się problemami służby zdrowia K. Rogacki uczestniczył również 
w rozwiązywaniu problemów rodzinnego miasta. Przez dwie kadencje zasiadał i działał 
jako radny w Radzie Miejskiej Kalisza. W uznaniu jego działalności na rzecz społeczności 
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kaliskich lekarzy i miejscowego szpitalnictwa Rada Miejska Kalisza przyznała mu godność 
„Zasłużony dla Miasta Kalisza”. Odznakę i stosowny dyplom wręczony został podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej Kalisz w dniu 8 czerwca 2001 r.

Doktor Rogacki twierdził, że praca lekarza to powołanie, służebność i pomoc wobec 
pacjenta. W praktyce skrupulatnie stosował te zasady, narażając się niekiedy  na brak 
akceptacji ze strony części swego środowiska. Takiego lekarza, stosującego owe pryncypia, 
wspominają byli pacjenci dr. Kazimierza Rogackiego.

Kazimierz Wojciechowski


