Sprawozdanie z IV spotkania naukowo-dydaktycznego
W dniu 16 września 2010 roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu odbyło się IV spotkanie naukowo-dydaktyczne zorganizowane przez Międzywydziałową Komisję Przyrodniczo-Medyczną PAU we Wrocławiu. Przed
spotkaniem, o godz. 12.30 w sali konferencyjnej zebrali się członkowie Komisji (profesorowie:
Irena Frydecka, Janusz Boratyński, Stanisław Przestalski i Aleksander F. Sikorski), przedstawiciele Dyrekcji Instytutu (prof. dr hab. Danuta Duś i mgr Dariusz Wójcik) oraz goście: dr Małgorzata Cebrat (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN), dr Władysław Budzyński
(były pracownik Instytutu, obecnie pracujący w Kanadzie), dr Zdzisław Woźniak (ZAP AM),
z zaproszonym wykładowcą, profesorem Mariuszem Wąsikiem. W spotkaniu uczestniczyła
profesor Renata Wąsik, matka wykładowcy. Profesor Czesław Radzikowski dokonał prezentacji zebranych osób, a także poinformował zebranych o możliwości spotkania przed wykładem
z nauczycielami i zainteresowanymi uczniami, tak aby lepiej zrozumieć wystąpienie. Do tej
oferty, z której dotąd nie korzystano, zgłosiła akces dr Małgorzata Cebrat, reprezentująca Akademię Młodych Uczonych i Artystów, organizującą w Instytucie Warsztaty Naukowe dla Licea
listów naszego regionu. Podczas spotkania przybyłym gościom rozdano materiały zawierające
biografię wykładowcy, informacje o Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz
zaproszenie na wykład.
O godzinie 13 w Sali im. Stefana Ślopka rozpoczęło się spotkanie, które otworzył przewodniczący Komisji, profesor Czesław Radzikowski. Uroczyście powitał licznie zebranych słuchaczy
(ponad 200 osób obecnych na sali), wśród których byli uczniowie i nauczyciele wrocławskich
liceów nr I, IV, VII i XV, doktoranci, studenci i pracownicy Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN oraz goście spoza Instytutu. Następnie profesor Czesław Radzikowski
w kilku słowach przypomniał główne ustalenia programu działania Komisji dotyczące organizowania spotkań naukowo-dydaktycznych, które przyjęto podczas zorganizowanego w czerwcu
w Urzędzie Miasta spotkania z nauczycielami. Przedstawił także zebranym dr n. przyr. Małgorzatę Cebrat, która zaprosiła wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli do udziału
w organizowanych w Instytucie przez Akademię Młodych Uczonych i Artystów warsztatach
naukowych dla licealistów. Poinformowała także, że w czasie tych zajęć można będzie przed
spotkaniami naukowo-dydaktycznymi Komisji wyjaśnić interesujące słuchaczy zagadnienia.
Następnie profesor Czesław Radzikowski zaprezentował wykładowcę: podał niektóre dane
z jego życiorysu, podkreślając, że profesor Mariusz Wąsik przez kilka lat pracował w Laboratorium Immunogenetyki Tkankowej w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu.
O godzinie 13.15 rozpoczął się wykład profesora Mariusza Wąsika pt. Rola inhibitorów
mTOR jako przykład nowej generacji leków o działaniu przeciwnowotworowym. Podczas
45-minutowej, bardzo bogato ilustrowanej i udokumentowanej wynikami naukowymi prezentacji wykładowca przedstawił, w niezwykle ciekawy sposób, znaczenie rapamycyny i jej analogów w terapii różnego typu chłoniaków. Wykład wysłuchany został z zainteresowaniem,
o czym świadczyło skupienie słuchaczy i komentarze pracowników naukowych podczas rozmów i dyskusji po wykładzie.
Po wykładzie, który zakończył się o godzinie 14, przewodniczący spotkania otworzył dyskusję, dając przybyłej licznie młodzieży oraz zebranym pracownikom naukowym czas na pytania,
na które wykładowca udzielił wyczerpujących odpowiedzi.
O godzinie 14.10 w sali konferencyjnej odbyło się „spotkanie po spotkaniu” członków Komisji i wykładowcy z zainteresowanymi słuchaczami oraz kolegami i przyjaciółmi.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie MKMP – profesorowie: Irena Frydecka, Janusz Boratyński, Aleksander Sikorski, Stanisław Przestalski, Czesław Radzikowski i dr Marta Sochocka.
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