
Sprawozdanie z II spotkania naukowo-dydaktycznego

W dniu 24 marca 2010 roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. 
Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu odbyło się II spotkanie naukowo-dydaktyczne zorganizo-
wane przez powołaną w roku 2009 przez profesora Andrzeja Białasa, prezesa PAU, Między-
wydziałową Komisję Przyrodniczo-Medyczną PAU we Wrocławiu. 

Przed spotkaniem, o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Instytutu zebrali się członkowie 
Komisji, przedstawiciele Urzędu Miasta: Anna Szarycz (dyrektor Wydziału Zdrowia), Marta 
Majchrzak, Aleksandra Zwoźna, Anna Gil, Dyrekcji Instytutu: prof. Jacek Szepietowski, docent 
Danuta Duś i Dariusz Wójcik, goście: prof. Wanda Dobryszycka i docent Anna Chełmońska-
-Soyta z wykładowcą, dr. Leszkiem Ignatowiczem. W czasie spotkania, któremu przewodni-
czył prof. Czesław Radzikowski, dokonano wzajemnej prezentacji zebranych osób oraz rozpo-
wszechniono zaproszenia, informację biograficzną i konspekt wykładu.

O godzinie 11 w Sali im. Stefana Ślopka rozpoczęło się spotkanie, które otworzył przewod-
niczący Komisji, prof. Czesław Radzikowski. Po powitaniu licznie zebranych słuchaczy (ponad 
220 osób wypełniających sale oraz obecnych w holu, gdzie przygotowano ekran i nagłośnienie) 
przedstawił historię powołania Komisji i program jej działania. Następnie poprosił prof. Pawła 
Kisiełowa, którego uczniem był dr Leszek Ignatowicz, o przedstawienie sylwetki wykładowcy 
(p. dane biograficzne).

O godzinie 11.15 dr Leszek Ignatowicz rozpoczął wykład pt. Tolerancja i układ odporno-
ściowy. W trwającej 45 min. prezentacji, bogato ilustrowanej przeźroczami, przedstawił złożo-
ne i trudne zagadnienia rozwoju oraz funkcjonowania układu immunologicznego. W ostatniej 
części wykładu omówił własne badania nad rolą regulatorowych komórek T, których wyni-
ki zdobyły międzynarodowe uznanie. Wykład wzbudził zainteresowanie, wysłuchany został  
w skupieniu, w absolutnej ciszy, mimo że słuchacze z trudem mieścili się w sali wykładowej. 

Na zaproszenia wysyłane przez Urząd Miasta i Sekretariat PAU w Krakowie przybyli poza 
naukowcami uczelni wyższych, słuchacze studiów doktoranckich Instytutu, Akademii Medycz-
nej, także innych uczelni miasta, członkowie kół naukowych, studenci wyższych uczelni oraz 
uczniowie liceów ogólnokształcących (nr IV, VII, X, XIII i XV we Wrocławiu) i nauczyciele 
przedmiotów przyrodniczych.

Po wykładzie, który zakończył się o godzinie 12, prof. Czesław Radzikowski otworzył 
dyskusję. Profesorowie: Piotr Kuśnierczyk oraz Paweł Kisiełow podkreślili, że wymienieni 
w wykładzie współpracownicy dr. Leszka Ignatowicza: dr Rafał Pacholczyk i dr Piotr Kraj, 
podobnie jak wykładowca karierę naukową rozpoczynali w Instytucie Immunologii. Profesor 
Czesław Radzikowski poprosił wykładowcę o przedstawienie obecnym na spotkaniu uczniom 
i studentom warunków, jakie winny być spełnione, by osiągnąć sukces i satysfakcję w pracy 
naukowej.

O godzinie 12.15 w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie członków Komisji i wykła-
dowcy z zainteresowanymi słuchaczami, a także z kolegami i przyjaciółmi.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie MKPM PAU – profesorowie: Irena Frydecka, Janusz 
Boratyński, Egbert Piasecki, Aleksander F. Sikorski, Stanisław Przestalski, Małgorzata Sąsia-
dek, Maria Witkowska. 
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