
CZYNNOŚCI  PAU  OD  15  CZERWCA  2014

Protokół
z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU

w dniu 15 listopada 2014 o godz. 11.00
pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa

Protokół sporządził sekretarz generalny prof. Jerzy Wyrozumski.

Zagajając posiedzenie, prezes powitał wszystkich zgromadzonych, 
a szczególnie gości. Imiennie wymienił przyjaciół PAU: Wojewodę Ma-
łopolskiego Pana Jerzego Millera, Rektora Uniwersytetu Rolniczego 
prof. Włodzimierza Sady, Przewodniczącego Sejmiku Małopolskiego 
mec. Kazimierza Barczyka, Dyrektora Narodowego Centrum Nauki prof. 
Andrzeja Jajszczyka i przedstawiciela Fundacji Lanckorońskich Pana Jaku-
ba Borowskiego. Prezes podkreślił, że Zgromadzenie ma charakter szcze-
gólny, bo odbywa się w 25-lecie reaktywacji PAU po 38 latach przymuso-
wego uśpienia.

Z kolei prezes poinformował zgromadzonych o kilku ważnych wyda-
rzeniach w PAU od ostatniego czerwcowego spotkania. Wymienił wśród 
nich: IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, którego 
wiodącą tematyką było nauczanie języka polskiego w środowiskach emigra-
cyjnych oraz losy Sybiraków; krótką sesję z udziałem Leszka Balcerowicza 
i jego gości z okazji 25-lecia polskiej transformacji; sesję Komisji Histo-
rii i Kultury Żydów PAU „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach 
polskich”; sesję Komisji Kultury Słowian „Polska–Rosja w sferze kultury 
i religii”; bardzo dobrze ocenianą sesję naukową z okazji 100-lecia wybu-
chu pierwszej wojny światowej. Za współorganizację IV Kongresu prezes 
podziękował prof. Zygmuntowi Kolendzie. Nadto prezes zapowiedział na-
stępujące imprezy naukowe: debatę w Tomaszowicach, poświęconą zagad-
nieniu studiów i studiowania; dwudniową konferencję polsko-ukraińską, 
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zorganizowaną przez PAU wspólnie z Polskim Towarzystwem Naukowym 
i Instytutem Historii Państwa i Prawa w Żytomierzu około wydawanych 
wspólnie „Studia Politologica Ucraino-Polona”; dwudniową sesję ogólno-
polską z okazji 200-lecia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Spośród 
13 pozycji bibliograficznych, które ukazały się od ostatniego Walnego Zgro-
madzenia PAU, prezes zwrócił uwagę na tom materiałów naukowych sesji 
poświęconej kard. Adamowi Stefanowi Sapieże.

Zamykając 1. punkt porządku dziennego, prezes poinformował zgro-
madzonych, że obecny na sali prof. Witold Cęckiewicz obchodzi właśnie 
90-lecie urodzin i 65-lecie pracy twórczej. Prezes złożył mu gratulacje i ży-
czenia, a także wręczył kwiaty. Podkreślił zasługi Jubilata, jako architekta, 
dla Krakowa. Osobno podniósł jego zasługi dla PAU jako autora rzeźb, które 
ozdobiły hol budynku przy ul. Sławkowskiej 17. Oklaskami sala dołączyła 
się do tych wyrazów hołdu.

W punkcie 2. porządku dziennego prezes zaprosił na mównicę sekreta-
rza generalnego. Nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów nowym człon-
kom PAU. Zgodnie ze zwyczajem, wręczeń dokonali prezes i dyrektorzy 
poszczególnych Wydziałów. Ci ostatni zaprezentowali nowych członków.

W Wydziale I dyplomy wręczyli prezes i dyrektor Wydziału prof. Lu-
cjan Suchanek. Odebrali je nowi członkowie czynni: prof. Jerzy Bartmiń-
ski (Lublin), prof. Maciej Grochowski (Toruń) i prof. Adam Małkiewicz 
(Kraków).

W Wydziale II wręczenia dokonał prezes z dyrektorem Wydziału 
prof. Januszem K. Kozłowskim, a dyplom odebrał jedyny w tym roku nowy 
członek korespondent prof. Lech Jacek Mróz (Warszawa).

W Wydziale III wręczenia dokonali prezes i dyrektor Wydziału 
prof. Andrzej Fuliński. Dyplom jedynego w tym roku członka czynnego, 
prof. Mieczysława Mąkoszy, nie mógł być wręczony z powodu choroby 
zainteresowanego, natomiast w trybie nadzwyczajnym odebrało dyplomy 
dwoje członków zagranicznych: prof. Halina Abramowicz (Izrael, Tel-Awiw) 
i prof. Peter Pflug (RFN, Oldenburg).

W Wydziale IV wręczenia dokonali prezes i dyrektor Wydziału 
prof. Szczepan Biliński, a jedyny dyplom – członka korespondenta, odebrał 
prof. Jacek Matyszkiewicz (Kraków).

W Wydziale V wręczenia dokonali prezes i dyrektor Wydziału 
prof. Wiesław Pawlik. Dyplomy członków korespondentów odebrali: 
prof. Marek Krawczyk (Warszawa) i prof. Mieczysław Myśliwiec (Bia- 
łystok).

W Wydziale VI wręczeń nie było, ponieważ wybrany na członka czyn-
nego prof. Stefan Gierowski nie mógł przybyć, a zapowiedziany członek 
zagraniczny Igor Mitoraj zmarł. Sekretarz generalny poinformował, że ten 
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artysta otrzymał wiadomość o jego wyborze do PAU i o zatwierdzeniu wy-
boru przez Prezydenta RP.

W 3. punkcie porządku dziennego sekretarz generalny wygłosił wykład 
z okazji 25-lecia restytucji PAU Ćwierćwiecze odrodzonej PAU (aneks 1).

Na tym prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zebranych na spotkanie 
towarzyskie.
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