
Sprawozdanie z III spotkania naukowo-dydaktycznego
 

W dniu 28 kwietnia 2010 roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN  
im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu odbyło się III spotkanie naukowo-dydaktyczne zorga-
nizowane przez powołaną w roku 2009 przez profesora Andrzeja Białasa, prezesa PAU, Mię-
dzywydziałową Komisję Przyrodniczo-Medyczną PAU we Wrocławiu. 

O godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Instytutu w spotkaniu z wykładowcą, profesorem 
Antonim Więdłochą uczestniczyli członkowie Komisji, z ramienia Dyrekcji Instytutu – docent 
dr hab. Danuta Duś (z-ca dyrektora ds. naukowych) i mgr Dariusz Wójcik (z-ca dyrektora ds. 
administracyjnych). Urząd Miasta reprezentowała dr Marta Majchrzak. Obecni byli także pro-
fesor Paweł Kisiełow (członek czynny PAU) i profesor Piotr Kuśnierczyk. Spotkaniu, którego 
celem była wzajemna prezentacja, przewodniczył przewodniczący MKPM.

O godzinie 11, zgodnie z programem, w Sali im. Stefana Ślopka rozpoczęło się spotkanie, 
które otworzył przewodniczący Komisji, profesor Czesław Radzikowski. Po powitaniu licznie 
zebranych słuchaczy (około 150 osób wypełniających salę oraz obecnych w holu, gdzie przy-
gotowano ekran i nagłośnienie) przedstawił sylwetkę wykładowcy oraz temat wykładu. 

O godzinie 11.15 swój wykład pt. Rola fibroblastycznego czynnika wzrostowego (FGF)  
w rozwoju tkanek, narządów i procesu nowotworowego rozpoczął prof. Antoni Więdłocha.  
W trwającej ponad godzinę prezentacji wprowadzającej do omawianego zagadnienia roli fibro- 
blastycznego czynnika wzrostu w rozwoju prawidłowym tkanek i w procesie nowotworowym 
wykładowca przedstawił wyniki swoich własnych badań. Następnie prowadzący spotkanie 
profesor Czesław Radzikowski krótko podsumował wystąpienie wykładowcy i podziękował 
wszystkim za przybycie, a zainteresowanych kontynuowaniem spotkania z profesorem Antonim 
Więdłochą słuchaczy i kolegów zaprosił do sali konferencyjnej na – uznane za tradycyjne – 
„spotkanie po spotkaniu”. Spotkanie to, rozpoczęte o godzinie 12.15 w gronie zainteresowanych 
słuchaczy, a także kolegów i przyjaciół, trwało do godziny 14.30. 

W III spotkaniu naukowo-dydaktycznym MKPM PAU, na które zaproszenia zostały rozpo-
wszechnione przez Urząd Miasta, a wśród członków PAU przez sekretariat PAU w Krakowie, 
uczestniczyli, poza członkami PAU, pracownicy naukowi Instytutu, wyższych uczelni, słucha-
cze Studium Doktoranckiego Instytutu, a także Akademii Medycznej i innych uczelni miasta, 
członkowie kół naukowych, studenci wyższych uczelni oraz uczniowie liceów ogólnokształcą-
cych i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

W spotkaniach uczestniczyli członkowie MKPM PAU – profesorowie: Irena Frydecka, 
Janusz Boratyński, Egbert Piasecki, Aleksander F. Sikorski, Bożena Obmińska-Mrukowicz, 
Małgorzata Sąsiadek, Maria Witkowska.

Sprawozdanie przygotowała:                         
Dr Marta Sochocka                                        Prof. dr hab. med. Czesław Radzikowski
Sekretarz MKPM PAU    Przewodniczący MKPM PAU
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