
Prof. zw. dr med. hab. Stefan Ślopek
Członek rzeczyrvisty PAN (191'+1995)

Urodził się 1 grudnia |g14 roku w Skawie, woj. krakowskie. Szkołę średnią
ukoriczył w Tarnopolu, studia odbył na Wydziale Lekarskim Uniwęrsytetu Jana
Kazimierza we Lwowie i w maju l939 r. uzyskał dyplom |ekarza. w roku 1945 na
podstawie pracy pt. ,,o modyfikacji lwowskiej metody serologicznego badania kiły''
otrzymał stopieir doktora medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloó-
skiego w Krakowie. Habilitował się z zakresu mikrobiologii i serologii rÓwniez na
Wydziale Lekarskim uniwersytetu Jagielloriskiego w Krakowie w roku 1948.

w roku 1950 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego przy Ka-
tedrze Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiej Akadanii Medycznej, cztery lata plźniej
nominację na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświad.
czalnej PAN we Wrocławiu. w roku 1957 otrzymał tytuł profesora zvłyczajnego.

Członkiem korespondentan Polskiej Akademii Nauk został w 1965 t., & w ro.
ku 1973 członkiem rzeczywistym tejze Akadęmii.

Profesor Śtopek byłwybitnym specjalistą w zakresiemikrobiologii lekarskiej
i immunologii . Jeszcz,e przed wojną pracował w filii Panstwowego Zakładu Higieny
we Lwowie i rÓwnocześnie, pod kierownictwem prof. N. GąsiorowskieBo,
w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W latach wojny (1 94I_I945) pracował w kierowanym przez prof. R. W e i g|a,
Instytucie do Badari Tyfusu Plamistego we Lwowie, a następnie w filii krakowskiej
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tegoz Instytutu. Zajmował się wÓwęas produkcją surowic, srszepionek i preparatÓw
diagnostycznych. Bezpośrednio po wojnie, w latach 194549 pracował w Katedrze
Bakteriologii Uniwersytetu Jagielloirskiego oraz w Zakładae Produkcji Surowic
i Szczępionek PzH w Krakowie.

W latach |949_t954 pracował w Śląskiej Akadernii Medycznejjako kierow.
nik Katedry i Zakładu Mikrobiologiii Lekarskiej, a w latach l95l-1953 pełnił
ponadto obowiązki dziekana Wydziatu Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycz.
nej, zaś od 1953 do października 1954 - obowiązki rektora tejze Uczelni.

W latach 1954_|973 był kierownikie,m Katedry i Zakładu Mikrobiologii Le-
karskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od września 1954 dyrektorem
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, az do
przejścia na aneryturę w grudniu 1985 r.

Jako wybitny immunolog i mikrobiolog pełnił wiele 7naczących funkcji w zy.
ciu naukowyrn Polski. Był między innymi: redaktorem naczelnyn czasopisma
Archivum Immunologtae et Therapiae Expertmentalis, a w latach 1962-1990 kie-
rownikiem i przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego problemu węzłowego
,,Badania i wykorzystanie immunologicznego zrlznicowania organiznÓw'', był
członkiern Sekretariatu Wydziału Nauk Medycznych PAN; członkiem Prezydium
PAN i Prezydium oddziatu Wrocławskiego PAN; przewodniczącym Komitetu
Immunologii PAN; członkiert-zaŁozycielan i przewodniczącym Polskięgo Towa-
rzystwa Immunologicznego (a takzeczłonkiem honorowym); członkiem Świato.
wej Rady Unii Towarzystw Immunologicznych (IUIS); przewodniczącyrn Rady
Naukowej Instytutu onkologii i członkiem rad naukowych wielu instytutcji nau-
kowych w kraju; członkiem Prezydium i przewodniczącym Sekcji Nauk Medycz.
nych Komitetu NagrÓd Paristwowych; członkiem Prezydium i przewodniczącym
Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla PracownikÓw
Nauki; zastępcą przewo dniczącego tejze Komisji i członkian honorowym Pol-
skiego Towarzystwa Mikrobiologicznego.

opublikował około 300 oryginalnych prac naukowych, ponad 30 publikacji
przeg|ądowych i popularnonaukowYch, 7 podręczniklw, 7 monografti, m.in.:
,,Immunologia", ,,Immunologia praktyczna", ,,Mikrobiologia lekarska" (wyda-
nia 1955, 1958, t965, |966, 1972),,,Mikrobiologia klinic7nLa,,,,,Słownik immu-
nologiczny,, (wydania 1980, 1983). Był takze wspÓłautorerr wielu publikacji
książkowych krajowych i zagranicznych'

Dzięki usilnym staraniom profesora Śtopka wybudowano i oddano w uzyt-
kowanie Polskiej Akadanii Nauk nowoczesny kompleks Instytutu Immunologii
i Terapii Doświadczalnej przy ulicy Czerskiej 12 we Wrocławiu. Instytut ten
obecnie stanowi centrum badaó z zakresu immunologii i terapii doświadczalnej
w Polsce, a takze dzięki szerokiej wspÓłpruC! z ośrodkami zagranicznymi, od.
działywuje na kształt wspÓłczesnej wiedzy o zjawiskach oporności i zrlhicowa-
niu immunologicznym organimtÓw żywych.
. Profesor Stefan Śtopek rcnail' we Wrocławiu dnia Z,2 stęrpnia 1995 r.

Marian Mordarski
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vIU ZJ AZD POLSKIEGO TOWARZYSTIYA IMN{I.NOTOGICZNEGO
}vE WROCŁA\YIU

w dniach 28_30 września L995 odbył się we Wrocławiu VIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Immunologicznego' ktÓry Zgromadz'ł ok, 420 uczęstnikÓw. Zjazd został
zadedykowany pamięci wybitnego mikrobiologa i immunologa, nrlarłego 2f sierpnia
1995 Profesora Stefana Ślopka, ktÓry był pierwszym przewodniczącym Polskiego
Towarrystwa Immunologicznego w latach 1,969-74.

W czasie Zjazdu wygłoszono t 9 referatÓw w sesj ach plenarnych orazprzedstawiono
ok. 300 doniesie rv sesjach roboczych - ustnie lub w formie plakatowej. Sesje plenarne
dotyczyły następujących zagadnieri: (1) genetycznych aspektÓw odpowiedn odporno.
ściowej , (2) struktury bakterii, zł,ozonych wielocukrÓw i reakcji na nie ukladu
odpornościowego' (3) zagadnienia immunologiczne w norvotworach, (4) immunomo-
dulacja za pomocą cytokin i inżynierii genetycznej, oraz (5) transplantacja tkanek
I narządÓw, ze szczegÓlnym uwzględnieniem dobierania dawcÓw metodą genetycZfr4,
immunosupresj a i zapobiegani e zakazeniom oportunistycznym. W sesjach plenarnych
12 referatÓw wygłosili naukowcy zagral7llzIl7 (z Anglii, Francji, }.{iemiec, Holandii
i Szwajcarii), a pozostałe 7 * polscy.

W godzinach popołudniorvych odbyło się 15 sesji roboczych, w czasie ktÓrych
zaprezentowano wszystkie doniesięnia w formie plakatowej, a wybrane (ok. 12-20
w 1 sesji - w postaci doniesienia ustnego). Sesje te dotyczyty praktyczrue wszystkich
zagadnien immunologii doświ adczalnej i klinicznej _ od immunomodulacji, biologii
molekularnej, rÓzntcorvania [mfocytÓrv B, standaryzacji metod, niedoborÓw odpor-
nościowych, poprzez odporność wro dzoną, zakazenia wirusowe, rÓznicowanie lim.
focytÓw T, charakterystykę komÓrek nowotworowych i mechani zrfly immunologiczne
w rozwoju i ograniczaniu wzrostu nowotworu' do _ reakcji nadwrazliwości,zagadnieri
immunotoksykologii i immunologii klinicznej, relacji receptor - ligand , oraztransplan-
tacji izagadnieri immunogenetyki. Do sesji roboczych nadesłano takze Szereg doniesieri
zk'rajow sąsiednich, jak Rosja, Ukraina, Białoruś, a nawet Bułgana;jednak nie zostaĘ
one Zaprezentowane w formie ustnej, ani plakatowej.].{a uwagę zasługuje duzy odsetek
prac poświęconych nowoczesnym zagadrueniom immunogenetyki, immunoregulacji
i badan nad cytokinami, a przy tym ok. 15% prac wykonanych we wspÓĘracy
z dobrymi ośrodkami zagranlcznymi, Co jest juz trady;j4 polskiej immunologii.

Nalezy podkreślic bardzo Sprawną organizację Zjazdu, przygotowanego przez
pracownikÓrv naukorvych Instytutu Immunologii i Terapii Dośwtadczalnej we Wro.
cławiu, przy udziale i duzej pomocy Zarządu GlÓwnego PTI oraz Komitetu Badari
Naukowych. Przervodnicz4cym Komitetu Naukowego Ąazdu był Prof. dr Andrzej
Lange, a przewodnicz4cym Komitetu Orgaruzacyjnego - Doc. dr Maciej Ugorski.
W czasi e Zjazdu obrad owało rvalnę Zgromadzenie członkÓw PTI, ktÓre podjęło uchwałę
o mtianie nazwy towarzystrva na: Polskie Towarzystwo ImmunoloEi Doświadczalnej
i Klinicznej, aczasopisma Pollsh Journal of Immtnology -na Central-European Journal
of Immunology.

Prof. dr hab. med. Kazimterz Madaliriski


