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Elżbieta Kaczorowska była znanym i cenionym entomologiem i dipterologiem. Zwierzęta, owady,
a w szczególności muchówki nekrofagiczne były Jej pasją. Do wielu osiągnięć naukowych Elżbiety należy
niemal czterdzieści publikacji na temat Diptera, wydanych na łamach renomowanych czasopism naukowych,
a także kilkadziesiąt artykułów popularno-naukowych i wystąpień popularyzatorskich. Wyniki badań
prezentowała na konferencjach w kraju i za granicą, między innymi jako członek European Association
for Forensic Entomology. Była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Sekcji
Dipterologicznej PTE. Pełniła funkcję Sekretarza Polskiego Pisma Entomologicznego. Specjalistyczną
wiedzą dzieliła się jako autor ekspertyz kryminologicznych z zakresu entomologii sądowej, pełniąc przez
kilka kadencji funkcję Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Uwieńczeniem działalności
naukowej był przygotowany wspólnie z śp. Profesor Agnieszką Draber-Mońko podręcznik akademicki:
,,Wprowadzenie do entomologii sądowej ".
Elżbieta była uznanym dydaktykiem, szanowanym i lubianym przez studentów, a jej działalność
była ceniona zarówno na uczelni, jak i poza jej murami. W okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim
prowadziła zajęcia z kilkudziesięciu przedmiotów, była promotorem i opiekunem merytorycznym ponad stu
prac dyplomowych. Była również kierownikiem oraz autorem programu studiów podyplomowych „Biologia
Sądowa”, pionierskich w Polce. Pełniła szereg ważnych funkcji, m.in. jako Prodziekan ds. Studenckich
i Kształcenia (od 2016 r.) i członek Rady Programowej interdyscyplinarnego kierunku Kryminologia,
prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Do wielu nagród i odznaczeń honorujących
działalność Elżbiety należą m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagroda Rektora UG za wybitne
osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z propagowaniem i rozwojem entomologii sądowej.
Nasza Elżbieta, niestety, opuściła nas 4 sierpnia 2019 roku, w wieku niespełna 53 lat. Do ostatnich
dni pełniła swoje obowiązki, była aktywna, pracowała. Z odwagą stawiała czoło długotrwałej chorobie.
Niezwykłego poczucia humoru, który nie opuszczał Jej do końca, będzie nam zawsze brakowało. Była sercem
i duszą Pracowni Zoologii Systematycznej, którą od początku współtworzyła i w której na zawsze z nami
pozostanie.
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