
Sprawozdanie z I spotkania naukowo-dydaktycznego

W dniu 29 października 2010 roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 
im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu odbyło się I spotkanie naukowo-dydaktyczne zorgani-
zowane przez powołaną w maju 2009 roku przez profesora Andrzeja Białasa, prezesa PAU, 
Międzywydziałową Komisję Przyrodniczo-Medyczną PAU. 

O godz. 10.30 do sali konferencyjnej przybyli członkowie Komisji, przedstawiciele Urzędu 
Miasta Wrocławia, Dyrekcji Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej, prof. dr hab. med. 
Andrzej Szczeklik, wiceprezes PAU oraz z zaproszony wykładowca, profesor dr hab. med. Ja-
nusz Rak. W czasie zebrania, któremu przewodniczył prof. dr hab. med. Czesław Radzikowski, 
dokonano wzajemnej prezentacji gości.

Zgodnie z programem o godzinie 11 w Sali im. Stefana Ślopka rozpoczęło się spotkanie, 
otwarte przez przewodniczącego Komisji, prof. dr. med. Czesława Radzikowskiego, który po 
powitaniu licznie zebranych słuchaczy (ponad 300 osób wypełniających salę i część holu, gdzie 
zainstalowano ekran i nagłośnienie), przedstawił program nowo powołanej Komisji oraz dane 
biograficzne wykładowcy.

O godzinie 11.15 profesor Janusz Rak rozpoczął swój wykład Myśli, które leczą – refleksje 
nad postępem w racjonalnej terapii przeciwnowotworowej, który bogato ilustrowany i przed-
stawiony w sposób niezwykle ciekawy został wysłuchany z zainteresowaniem i w skupieniu, 
o czym świadczyła absolutna cisza w przepełnionej sali wykładowej i na korytarzu. Na zapro-
szenia rozesłane przez Urząd Miasta oraz – członkom PAU – przez Sekretariat PAU w Kra- 
kowie przybyli, poza pracownikami wyższych uczelni, słuchacze Studium Doktoranckiego  
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej oraz w Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
członkowie kół naukowych, studenci wyższych uczelni oraz uczniowie liceum ogólnokształcą-
cego nr IV i VII we Wrocławiu wraz ze swoimi pedagogami.

Po wykładzie, który zakończył się o godzinie 12, przewodniczący spotkania otworzył dys-
kusję, dając zarówno licznie zebranej młodzieży, jak i pracownikom naukowym możliwość 
zadania 3 pytań. Wykładowca udzielił na nie wyczerpujących odpowiedzi.

O godzinie 13.00 na zaproszenie pana Rafała Dudkiewicza, prezydenta Miasta Wrocławia, 
odbyło się w restauracji La Scala spotkanie towarzyskie, w którym uczestniczyli przedstawi-
ciele władz miasta (prezydent, wiceprezydent i dyrektor Wydziału Zdrowia), profesor Andrzej 
Szczeklik, członkowie założyciele MKPM PAU oraz profesor Janusz Rak wraz z małżonką. 
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