
 

Protokół
z Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU

w dniu 20 czerwca 2015 o godz. 11.30
pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa

Protokół sporządził sekretarz generalny prof. Jerzy Wyrozumski.

Prezes otworzył posiedzenie i powitał wszystkich zgromadzonych, imien- 
nie wymieniając Rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, Wojewodę Mało-
polskiego Pana Jerzego Millera, Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 
prof. Marka Jeżabka (w tym momencie nieobecnego), Przewodniczącego 
Rady Towarzystw Naukowych PAN prof. Zbigniewa Kruszewskiego i Peł- 
nomocnika Rektora UJ do spraw klinicznych Collegium Medicum UJ 
prof. Jerzego Wordliczka. W krótkiej informacji o najważniejszych ostat-
nich wydarzeniach wymienił cztery konferencje naukowe, wśród których 
podkreślił wagę konferencji w Gdańsku z 12 VI, poświęconej związkom 
środowiska naukowego krakowskiego z Gdańskiem i Pomorzem. Konferen-
cja zainaugurowała działalność Stacji Naukowej PAU w Gdańsku. Z kolei 
prezes przypomniał świeżą wizytę w PAU prezesa Polskiego Instytutu Nau- 
kowego w Nowym Jorku prof. Bożeny Leven. W wyniku przeprowadzo-
nych rozmów postanowiono, że w 2017 r. zjazd członków Polskiego Instytu-
tu Naukowego odbędzie się w Krakowie. Omówiono szczegóły współpracy 
Instytutu i PAU, dotyczącej wspólnego wydawania kwartalnika „The Polish 
Review”. Prezes podkreślił znaczenie tego pisma, otwierającego polskim 
humanistom możliwość zaistnienia w obiegu czytelnianym Stanów Zjed-
noczonych. Następnie wspomniał o otwartej świeżo wystawie „Wspólnota 
umiłowania nauki”, która zainaugurowała obchody 200-lecia Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego. Stwierdził, że wszystkie agendy PAU funkcjo-
nują normalnie. Zapowiedział ukazanie się w przyszłym tygodniu ostatniego 
przed wakacjami numeru „PAUzy”. Wreszcie odczytał adresowany do PAU 
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list gratulacyjny Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej, podkreślający zna-
czenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, które przekształciło się 
w Akademię Umiejętności (aneks 1).

W punkcie 2. porządku dziennego nastąpiło wręczenie nagród im. Ta- 
deusza Browicza, które poprowadził sekretarz generalny. Wręczenia do-
konali prezes z dyrektorem Wydziału V PAU prof. Wiesławem Pawlikiem, 
a towarzyszyli im fundatorzy: Rektor UJ prof. Wojciech Nowak i jego pełno- 
mocnik do spraw klinicznych Collegium Medicum UJ prof. Jerzy Wordliczek 
(właściwym fundatorem był nieobecny prorektor UJ prof. Piotr Laidler). Na-
grody otrzymali prof. Andrzej Surdacki z Instytutu Kardiologii Collegium 
Medicum UJ i dr hab. Paweł Wiczling z Katedry Biofarmacji i Farmakody-
namiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Charakterystykę dokonań 
naukowych laureatów przedstawił prof. Wiesław Pawlik (zob. Sprawozd. 
sekr. gen.). Laureaci podziękowali za nagrody. W kolejnym punkcie porząd-
ku dziennego nastąpiło wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza 2015. 
Wręczenia dokonali prezes i dyrektor Wydziału III PAU prof. Andrzej Fuliń-
ski, a towarzyszyli im fundatorzy: prof. Marek Jeżabek, Dyrektor Instytutu 
Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Rektor UJ prof. Wojciech 
Nowak; trzeci fundator, Rektor AGH, nie przybył. Nagrodę otrzymał prof. 
dr hab. Jacek Dziarmaga, a jego nagrodzone dokonanie przedstawił 
prof. Andrzej Fuliński (zob. Sprawozd. sekr. gen.). Laureat podziękował za 
nagrodę. W punkcie 4. porządku dziennego nastąpiło wręczenie dyplomów 
wyróżniających podręczniki szkolne. Wręczenia dokonali prezes i przewod-
niczący Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych prof. Andrzej Ka-
story w asyście sekretarza Komisji dra Grzegorza Chomickiego. Wyróżnieni 
zostali autorzy podręcznika Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średnio-
wiecze w osobach prof. Ryszarda Kuleszy i dra Krzysztofa Kowalewskie-
go oraz Wydawnictwo Nowa Era Sp. z.o.o, które reprezentowali pani Anna 
Pietrzak oraz panowie Stefan Horak i Michał Błaut.

W punkcie 5. porządku dziennego sekretarz generalny przedstawił 
doroczne sprawozdanie z działalności PAU (aneks 2). Dyskusji nad spra-
wozdaniem nie było. W punkcie 6. porządku dziennego przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej do wyboru nowych członków PAU prof. Józef Dulak 
przedstawił listę nowo wybranych członków PAU (aneks 3). W punkcie 7. 
prezes zwrócił się do przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej do wyboru 
władz PAU o ogłoszenie składu nowego Zarządu. Przewodniczący prof. 
Andrzej Pilc przedstawił skład Komisji, liczbę głosujących i liczbę wyma-
ganych głosów dla ważności wyboru. Następnie oświadczył, że Komisja, po 
przeliczeniu oddanych głosów, stwierdziła, iż: prezesem został prof. Andrzej 
Białas, wiceprezesem prof. Andrzej Borowski, wiceprezesem z Warszawy 
prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, sekretarzem generalnym prof. Szcze-
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pan Biliński, delegatem Walnego Zgromadzenia prof. Jerzy Wyrozumski, 
a do Komisji Rewizyjnej weszli: prof. Ryszard Nycz, prof. Leszek Starkel 
i prof. Agnieszka Zalewska (aneks 4). Zebrani przyjęli wybór aplauzem, 
a protokół Komisji Skrutacyjnej został złożony do akt Komisji. Prezes uznał 
wybór za dokonany i podziękował za zaufanie na następne trzy lata, a ponie-
waż został wybrany nowy sekretarz generalny PAU w osobie prof. Szcze- 
pana Bilińskiego, prezes podziękował ustępującemu sekretarzowi general-
nemu prof. Jerzemu Wyrozumskiemu za długoletnie pełnienie swojej funk-
cji. Ten podziękował za niezwykle serdeczne wyrazy, co przyjęte zostało 
przez zebranych oklaskami.

W punkcie 8. prezes zaprosił na mównicę prof. Barbarę Płytycz, która 
wygłosiła wykład Nowe oblicze immunologii (aneks 5).

Po wykładzie prezes zamknął posiedzenie i zaprosił wszystkich zebra-
nych na spotkanie towarzyskie.
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