Sprawozdanie z V spotkania naukowo-dydaktycznego
V spotkanie naukowo-dydaktyczne, zorganizowane przez Międzywydziałową Komisję
Przyrodniczo-Medyczną PAU we Wrocławiu, odbyło się 28 października 2010 roku i podobnie
jak poprzednie – w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda. Wykład w Sali im. Stefana Ślopka tradycyjnie poprzedzony był spotkaniem o godzinie
12.30 w sali konferencyjnej Instytutu z wykładowcą, profesorem Andrzejem Mazurem, który
ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a obecnie
jest dyrektorem naukowym i kierownikiem Zakładu Mikroskładniki Pokarmowe, Metabolizm
i Zdrowie w Unité de Nutrition Humaine, INRA w Theix we Francji. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Dyrekcji Instytutu, członkowie Komisji oraz dr Marta Majchrzak, reprezentująca Urząd Miasta.
Przewodniczący Komisji, profesor Czesław Radzikowski, przedstawił egzemplarz tygo
dnika „PAUza Akademicka”, wydawanego online przez Polską Akademię Umiejętności,
w którym prezentowane są sylwetki zasłużonych naukowców oraz artykuły na aktualne tematy
z różnych dziedzin nauki, także z dziedziny nauk przyrodniczo-medycznych.
Z upoważnienia profesora Andrzeja Szczeklika, wiceprezesa PAU, profesor Radzikowski
przedstawił propozycję wydrukowania pewnej liczby egzemplarzy, które mogłyby trafić, przez
biblioteki, do zainteresowanych nauczycieli i uczniów szkół średnich we Wrocławiu, także do
członków naszej Komisji oraz do zainteresowanych członków Akademii Młodych Uczonych
i Artystów, proponujących organizowanie w naszym Instytucie warsztatów naukowych dla
licealistów, w terminach poprzedzających spotkania naukowo-dydaktyczne. Ponadto profesor
Czesław Radzikowski poinformował zgromadzonych o przygotowywaniu sprawozdania z dotychczasowej działalności Komisji. Wymienił również nazwiska uczonych, którym zaproponowano wykłady w roku przyszłym, w tym wybitnych naukowców pracujących za granicą, także
spoza regionu dolnośląskiego. Ponowił także apel do członków Komisji o zgłaszanie propozycji
kandydatur potencjalnych wykładowców na rok przyszły.
O godzinie 13 w Sali im. Stefana Ślopka rozpoczęło się spotkanie, które otworzył przewodniczący Komisji. Po powitaniu licznie zebranych słuchaczy (około 200 osób wypełniających
salę oraz obecnych w holu, gdzie przygotowano ekran i nagłośnienie) przedstawił sylwetkę
wykładowcy oraz temat wykładu. O godzinie 13.10 profesor Andrzej Mazur rozpoczął wykład
pt. Mikroskładniki pokarmowe – wczoraj, dziś i jutro.
W wykładzie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele wrocławskich liceów nr VII, XV
i XVII, doktoranci, studenci i pracownicy Instytutu Immunologii i Terapi Doświadczalnej PAN
oraz goście spoza instytutu. Podczas blisko godzinnej prezentacji profesor Mazur w niezwykle
interesujący sposób przedstawił znaczenie składników pokarmowych w prawidłowej diecie
człowieka. Zwrócił ponadto uwagę na różnice w zapotrzebowaniu na mikroskładniki w różnych
grupach wiekowych, społecznych, a także w różnych jednostkach chorobowych. W drugiej
części wykładu przedstawił aktualne kierunki badań w dziedzinie metaboliki oraz wyniki badań własnych, dotyczących genetycznego podłoża chorób metabolicznych. Wykład spotkał się
z dużym zainteresowaniem. Po wykładzie, który zakończył się o godzinie 14, przewodniczący
spotkania otworzył dyskusję, zachęcając uczniów oraz studentów do zadawania pytań. Dyskusję wspierał sam wykładowca, który przygotował dla młodzieży kilka zagadek naukowych. Na
wszystkie pytania profesor Andrzej Mazur udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

O godzinie 14.15 w sali konferencyjnej odbyło się „spotkanie po spotkaniu” członków
Komisji i wykładowcy ze słuchaczami oraz kolegami i przyjaciółmi. Dyskusja trwała długo
ze względu na bardzo duże zainteresowanie prezentowanym przez profesora Andrzeja Mazura
tematem.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie MKPM PAU – profesorowie: Janusz Boratyński,
Egbert Piasecki, Adam Jezierski, Stanisław Przestalski, Maria Witkowska, Czesław Radzikowski i dr Marta Sochocka.
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