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Profesor Wtodzimierz Kę dzi a urodził
się 1 sierpnia I93I r. w Biatymstoku. Lata
wojny spędził w Wilnie i okręgu wilefiskim. W
1945 r. przyjechał do Gdariska, gdzie ukofrcrył
Pafistwowe Gimnazjum i Liceum' a następnie
studia na Wydzia|e FarmaceuĘcznym Akade-
mii Medycznej uzyskując w 1'954 r. dyplom
magistra farmacji z wyrÓznieniem. Już, jako
student rozpoczqŁ pracę w Zat<tadzie Mikro.
biologii Lekarskiej kierowanym prZęZ prof.
J .  Marzyck iego

Pienvsze badania, w ktÓrych uczestnicz1ł,
doĘczące problemÓw leku jałowego, rozbu.
dziĘ w nim zainteresowania rorwijane plźniej
ptzez cał'e Ęcie zawodowe. w macierzystej
Uczelni doktoryzowat' się i habilitował. Sto-
piefi naukowy dr farm. uzyskał w 1959 r. na
podstawie pracy pt.: ,,Bilans metabolizmu la-
seczek theta Bacillus pumilu.r w prrypadkach

wytwarzania i niewytwarzania tętainy''. w cztery |atapÓźniej habilitował się na podsta.
wie rozprawy ,,Metabolizm endogenny szczep1w gronkowcÓw wyizolowanych od ludzi
chorych i od nosicieli''. w roku 1970 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a na
urwyczajnienie musiat czękać az 2a lat. Po zmianach politycznych w kraju, Ętuł pro.
fesora mtyczajnego otrzymał w 1990 r. w 1965 roku Profesor przęnosi się na Wydziat
FarmaceuĘczny Akademii Medycznej w Poznaniu. Powołany ptzez Ówczesnego Rek.
tora, prof. W. Michałkiewicza na kierownika Zakładu Mikrobiologii Farmaceu-
tycznej razpocz4ł organizowanie pierwszej w kraju i jednej z nielicznych w Ęm czasie
na świecie placÓwki tego typu. W latach 1955-1'971' pełnił ponadto obowiązki dziekana
Wydziału, a następnie dyrektora InsĘtutu Biologiczno.FarmaceuĘcznego i zastępcy
dyrektora Instytutu Mikrobiologii i ChorÓb Zakaźnych na Wydzialę Lekarskirn.

Profesor Kę d zia był wybitnym specjalist4 w zakresie mikrobiologii farmaceu-
Ęcznej. Jego wielostronna działalność naukowa daĘczyła zagadnie wyjatawiania,
dezynfekcji, antyseptyki i asepĘki, procesÓw wytwarzania i kontroli lekÓw oraz mate.
riałÓw medycznych, a ta|<ze narastania oporności drobnoustrojÓw. Zainteresowania
Profesora, zwłaszcza w ostatnim dwudziestolęciu, wiązaĘ się takzę Z profilaktykq
i mva|czaniem zakazefi szpitalnych, zmian4 protilu drobnoustrojÓw wywofujących za.
kazenia i fenotypÓw ich oporności, otaz opracowaniem i syntez4 nolvych preparatÓw
deąynfekcyjnych i antysepĘcznych dla placÓwek sfuzby zdrowia. WspÓłpracował z kra-
jowymi ośrodkami intensyłvnej terapii, neonatologii, ginekologii i połoznictwa oraz
chirurgii.i zagranicznymi m.in. z uniwersytetami w Birmingham (prof. M.R.. B r o * tt ),
Nott ingham (prof. w.B. Hugo), Bonn (H. Stoęcke1) oraz Komitetami Kontrol i
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Zakazęri w Snvecji (prof. B. Nystrom), Wielkiej Brytanii (prof. G.A.J' Aylif f e),
Niemczech (prof. W. Weuf f en) i  Rosj i  (prof. T.I.  Istomina). Ponadto w latach
1970-1986 Profesor był członkiem mię dzynarcdowego komitetu badafi nad środkami
dezynf'ekcyjnymi, w sktad ktÓrego wchodzili przedstawiciele ośmiu pafistw europejskich
i pozaeuropejskich.

Dorobek naukowy Profesora i kierowanego przez niego zespołu obejmuje ponad
500 prac doświad czalnych, mon ogtaficznych i przegl4dowych, 37 podręcznikÓw i roz-
dziaŁÓw w podręcznikach redagowanych w kraju i zagranic4. WśrÓd nich pozycje,
ktÓre szybko zniknęły z pÓłek księgarskich: ,,Diagnostyka mikrobiologiczn&,,, PZWL
t980; ,,Dezynfekcja w medycynie i farmacji'', PZWL 1981; ,,Pał'eczki Pseudomonas,,,
PZWL 1981; ,,Profilaktyka i mta|czanie zakaże szpitalnych,' (I nvyd. 1988' II wyd.
1989); ,,Antybiotyki w praktyce lekarskiej", L994

W latach 1970-1986 Profesor K ędzia zorganizawał6 sympozjÓw PAN o zasięgu
międrynarodowym' poświęconych zagadnieniom oporności drobnoustrojÓw oraz kon-'
troli zakazefi szpitalnych. Jako autorytet w dziedzinie mikrobiologii pełnił w r6ź:nych
okresach wiele znacz4cych funkcji i godności. Był międąy innymi przewodnicz4cym
zespofu konsultantÓw krajowych kolejowej sfużby zdrowia, czŁonkiem Komitetu Mikro-
biologii PAN, członkiem komitetu redakcyjnego PZWL, członkiem wielu towarrystw
naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. członkiem komitetu redakcyjnego Inter-
national SocieĘ for Infectious Diseases' New York Academy of Science' członkiem
komitetu redakcyjnego Infectious Control and Hospital Epidemiology (USA), a tal<ze
Fundacji Roberta Kocha.

Profesor Kęd zia był nie tylko bardzo aktywnym naukowcem' a|e takżę zamiło.
wanym nauczycielem akademickim. Jego wykłady cieszyĘ się duzym uznaniem wśrÓd
kilkudziesięciu rocznikÓw studęntÓw Farmacji i Analityki Medycznej oraz szerokiego
środowiska medycznego. Był promotorem 19 prac doktorskich (w fym jednej obcoję-
zycznej) i opiekunem jedn ęgo ptzewodu habilitacyjnego.

Był człowiekiem niezwykle pracowitym i skromnym. odszedt w pełni sił twÓrczych.

Uczniowie i wspÓłpracownicy
Poznafi, sierpieri \996 r.


