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Spotkanie z prof. dr hab. med. Januszem Rakiem 

z okazji przyznania mu zaszczytnego tytułu członka zagranicznego PAN  

19 września 2018 r.  

 

11.45 - 12.55 (sala Rady Naukowej) 

Spotkanie Dyrektora Instytutu, dr hab. Jacka Rybki oraz Przewodniczącego Komisji 

Przyrodniczo-Medycznej PAU, prof. dr hab. med. Czesława Radzikowskiego 

z prof. dr hab. med. Januszem Rakiem i zaproszonymi członkami Dyrekcji, Rady Naukowej 

Instytutu oraz Dyrektorem i współpracownikami Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi 

Urzędu Miasta Wrocławia (lista obecnych gości podana niżej). 

 

W czasie spotkania Dyrektor uroczyście przywitał profesora Janusza Raka, który po 

zakończeniu studiów na Akademii Medycznej im Piastów Śląskich  we Wrocławiu pracował 

w latach 1981 - 1988 na stanowisku asystenta w Zakładzie Immunologii Nowotworów 

Instytutu. Podczas wieloletniego pobytu za granicą utrzymywał kontakty naukowe 

z Instytutem, a także z innymi ośrodkami w kraju. Rada Naukowa naszego Instytutu, 

oceniając wysoko Jego osiągnięcia naukowe, wystąpiła z wnioskiem o uhonorowanie prof. 

Janusza Raka zaszczytnym tytułem członka zagranicznego PAN. 

 

Na życzenie Dyrektora Instytutu, prof. Czesław Radzikowski przywitał przybyłych 

gości, zapraszając obecnych do korzystania z przygotowanego poczęstunku. Jako były 

kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów i promotor dysertacji doktorskiej Janusza 

Raka przedstawił  Jego krótką charakterystykę jako wyróżniającego się młodego naukowca 

z medycznym przygotowaniem, który włączając się do pracy zespołu Zakładu (nie 

medycznego) odgrywał znaczącą, komplementarną rolę. Ujawnił swoje szerokie 

zainteresowania i zdolności do badań naukowych, a także łatwość nie tylko dyskusji ale i 

opanowania warsztatu badań prowadzonych w onkologii doświadczalnej. Aktywnie włączył 

się w bieżące badania prowadzone przez zespół Zakładu. Wykazał także swoją zdolność 

formułowania śmiałych hipotez, których weryfikacja sprawdzana była w programowanych 

doświadczeniach.  

 

Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Tomasz Janoś w swym 

wystąpieniu ocenił pracę Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU, która powstała z inspiracji 

Prezydenta Miasta Rafała Dutkiewicza w porozumieniu z Prezesem PAU, prof. Andrzejem 

Białasem i z powodzeniem realizuje swe działanie od roku 2009. Podkreślił, że prof. Janusz 

Rak był wykładowcą na pierwszym Spotkaniu Komisji, wzbudzając swym ciekawym 
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wykładem duże zainteresowanie. Zapewnił także, że dołoży starań organizacyjnych dla 

zapewnienia ciągłości pracy Komisji w przyszłym roku i następnych latach po zmianie Władz 

Miasta. 

Na zaproszenie prof. Czesława Radzikowskiego, prof. Leon Strządała wspomniał 

o początkach wspólnej pracy z Januszem Rakiem, wówczas jego młodszym kolegą 

w Zakładzie Immunologii Nowotworów oraz dr hab. Wojciech Kałas, który studium 

podoktorskie odbył pod kierunkiem prof. Janusza Raka w Kanadzie. 

 

Obecni na spotkaniu: 

Przedstawiciele Dyrekcji i Rady Naukowej Instytutu: prof. prof. Jacek Rybka, Czesław 

Ługowski i Danuta Witkowska; 

Przedstawiciele BWzUW Urzędu Miasta: prof. Tadeusz Luty, Tomasz Janoś i Monika 

Sochacka; 

Członkowie KPM PAU: prof. prof. Janusz Boratyński, Paweł Kisielow, Andrzej Sokalski, 

Zbigniew Szewczuk; 

Goście: prof. prof. Leon Strządała, Wojciech Kałas, Andrzej Rapak, studentka Ewa 

Frąckiewicz.  

 

Po uroczystości wszyscy uczestnicy przeszli do Auli im. Stefana Ślopka, wysłuchać wykładu 

prof. dra hab. Janusza Raka w ramach XXXVIII Spotkania dydaktyczno-naukowego Komisji 

Przyrodniczo-Medycznej PAU. 

 

 

Prof. dr hab. Czesław Radzikowski 

Przewodniczący 
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Zdjęcia - spotkanie przed wykładem 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


