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JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY
PANA PROFESORA ZW. DR HAB. NAUK MED. WIES£AWA MAGDZIKA*
50 lat i 8 dni temu w Pañstwowym Zak³adzie Higieny zosta³ zatrudniony na stanowisku technika-laboranta Wies³aw Magdzik, m³ody absolwent Akademii Medycznej, który
dyplom lekarza uzyska³ 3 miesi¹ce póniej.
Dzisiaj, patrz¹c wstecz na 50 lat pracy prof. dr hab. Wies³awa Magdzika z pe³nym
przewiadczeniem mo¿na powiedzieæ, ¿e w Polsce niewiele jest osób, które legitymuj¹ siê
równie bogatym i wieloletnim  jak prof. dr hab. Wies³aw Magdzik  dowiadczeniem
wynikaj¹cym z zajmowanych stanowisk i pe³nionych funkcji zarówno w PZH, jak i w s³u¿bach sanitarno-epidemiologicznych. Praca na wielu ró¿nych stanowiskach naukowych
i administracyjnych sprawi³a, ¿e profesor Wies³aw Magdzik jest postrzegany jako epidemiolog-praktyk i kontynuator wielkich tradycji epidemiologicznych, zapocz¹tkowanych
w Pañstwowym Zak³adzie Higieny wkrótce po zakoñczeniu Pierwszej Wojny wiatowej
i z powodzeniem rozwijanych do dnia dzisiejszego.
Wszystko jednak zaczê³o siê pó³ wieku temu, kiedy Profesor podj¹³ pracê w Pañstwowym Zak³adzie Higieny. Ju¿ w nastêpnym roku ukaza³a siê pierwsza publikacja Profesora,
w której razem z prof. Janem Kostrzewskim opisa³ wystêpowanie nagminnego zapalenia
w¹troby w Polsce na tle sytuacji epidemiologicznej w Europie. Póniej, praktycznie
w ka¿dym roku, prof. dr hab. Wies³aw Magdzik publikowa³ liczne prace naukowo-badawcze i o charakterze pogl¹dowym, dotycz¹ce problemów epidemiologicznych wirusowych
zapaleñ w¹troby, duru brzusznego, durów rzekomych i innych salmoneloz. Najwiêkszym
osi¹gniêciem prof. Wies³awa Magdzika w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego
jest, co podkrela równie¿ sam Jubilat, opracowanie i wdro¿enie programu zapobiegania
i zwalczania wirusowego zapalenia w¹troby typu B w Polsce, co spowodowa³o spadek
liczby zachorowañ o ponad 90%. Nie ma mo¿liwoci, aby wymieniæ w tym miejscu wszystkie
osi¹gniêcia naukowe i zawodowe prof. dr hab. Wies³awa Magdzika. Zainteresowanych
odsy³am do monografii autorstwa Jubilata zatytu³owanej W 50 rocznicê rozpoczêcia pracy zawodowej w dziedzinie zdrowia publicznego, której lekturê gor¹co polecam. Czytelnik znajdzie tam opisy miêdzynarodowej dzia³alnoci Profesora, m.in. w Indiach, Mongolii, Tajlandii, Korei i Chinach, dziêki której zdoby³ renomê miêdzynarodowego eksperta
w dziedzinie epidemiologii chorób zakanych. Wiedz¹ zdobyt¹ w tych krajach, a tak¿e
w Polsce przy zwalczaniu ognisk epidemicznych, prof. Wies³aw Magdzik dzieli³ siê ze
wszystkimi, którzy jej potrzebowali, prowadz¹c wyk³ady i seminaria na studiach przed* Laudacja wyg³oszona przez prof. dr hab. Jana K. Ludwickiego Dyrektora PZH na posiedzeniu Rady Naukowej Pañstwowego Zak³adu Higieny w dniu 10 listopada 2005 r.
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i podyplomowych oraz przedstawiaj¹c j¹ w licznych ksi¹¿kach, podrêcznikach i monografiach, a tak¿e inicjuj¹c i prowadz¹c jako promotor 8 przewodów doktorskich. Jest wiêc
rzecz¹ oczywist¹, ¿e prof. Wies³awowi Magdzikowi powierzano liczne funkcje zawodowe
i spo³eczne, wród których mo¿na wymieniæ cz³onkostwo Rady Naukowej przy Ministrze
Zdrowia, cz³onkostwo w radach naukowych 7 instytutów naukowo badawczych oraz Komitetów naukowych PAN, czy przewodniczenie Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej przy
G³ównym Inspektorze Sanitarnym.
Dla nas jednak, mam na myli pracowników Pañstwowego Zak³adu Higieny i równie¿
siebie, najwa¿niejsza by³a praca prof. dr hab. Wies³awa Magdzika jako Dyrektora Pañstwowego Zak³adu Higieny w bodaj¿e najtrudniejszym dla tego Instytutu, jeli nie liczyæ
II Wojny wiatowej, okresie tj. w latach 1980-1990. W tym ponurym czasie stanu wojennego i wszechobecnych represji, profesorowi Wies³awowi Magdzikowi udawa³o siê z niezwyk³¹ zrêcznoci¹ chroniæ dzia³aj¹ce w PZH podziemie solidarnociowe przed represjami. Wiem dobrze, ¿e dowiadczenia z tego okresu by³y dla Profesora bardzo gorzkie i nie
przez wszystkich w³aciwie doceniane.
Uwa¿ny czytelnik monografii przedstawiaj¹cej dorobek naukowy i organizacyjny profesora Wies³awa Magdzika bez trudu dostrze¿e, ¿e liczba opublikowanych przez Profesora
prac w latach dziewiêædziesi¹tych wzrasta³a niemal z ka¿dym rokiem osi¹gaj¹c apogeum
w roku 2001 (18 publikacji), a ju¿ w bie¿¹cym roku ukaza³o siê drukiem 9 publikacji
Profesora.
Po odejciu na emeryturê w grudniu 2002 roku zwi¹zki prof. dr Wies³awa Magdzika
z Pañstwowym Zak³adem Higieny pozosta³y nadal bardzo cis³e, a Jego dowiadczenie
jako epidemiologa jest wykorzystywane nie tylko w naszym Instytucie, ale równie¿ na
arenie miêdzynarodowej, o czym wiadczy zatrudnienie Profesora przez Instytut w Antwerpii, w powo³anym przez Komisjê Europejsk¹ Miêdzynarodowym Zespole do spraw
zasad postêpowania przeciwepidemicznego w stosunku do wirusowych zapaleñ w¹troby.
Z ogromn¹ satysfakcj¹ i przyjemnoci¹ przedstawi³em Wysokiej Radzie i zaproszonym gociom niektóre, subiektywnie wybrane fakty z naukowego i zawodowego dorobku
prof. dr hab. Wies³awa Magdzika, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e jest to zaledwie cz¹stka Jego
dokonañ.
Pragnê z³o¿yæ Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji piêknego Jubileuszu i najlepsze ¿yczenia dalszej, równie owocnej pracy jako wybitnego Nauczyciela
nastêpnych pokoleñ epidemiologów.
Warszawa, 10 listopada 2005 r.
Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki
Dyrektor Pañstwowego Zak³adu Higieny

