
Protokół 
Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU 

w dniu 16 listopada 2019 roku

Uroczystemu Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Jan Ostrowski.
W punkcie 1. prezes powitał wszystkich zgromadzonych, a szczególnie 

zaproszonych gości. Imiennie wymienił m.in. wiceprzewodniczącego Sejmi-
ku Małopolskiego pana Kazimierza Barczyka, rektora Uniwersytetu Peda-
gogicznego prof. Kazimierza Karolczaka, byłego kanclerza UJ dr. Tadeusza 
Skarbka oraz prezesów, wiceprezesów i przedstawicieli polskich Towarzystw 
Naukowych, biorących udział w III posiedzeniu Forum Porozumiewawczego 
Towarzystw Naukowych. 

Następnie prezes poinformował zebranych, iż tegoroczne uroczyste 
(otwarte) posiedzenie naukowe odbywa się dokładnie 30 lat po pierwszym 
Walnym Zgromadzeniu PAU (miało ono miejsce w dniu 16 listopada 1989 ro-
ku), podczas którego podjęte zostały działania zmierzające do reaktywacji 
Akademii. W spotkaniu tym brali udział prof. prof. Henryk Barycz, Wa-
cław Gajewski, Konrad Górski, Władysław Kuraszkiewicz, Włodzimierz 
Kuryłowicz, Gerard Labuda, Stanisław Lorentz, Jan Safarewicz i Bogdan 
Suchodolski. W tym kontekście przedstawił wykonaną przez Tomasza Sa-
bisza rzeźbę portretową prof. Gerarda Labudy, pierwszego po wznowie-
niu działalności Akademii prezesa PAU, oraz portret zmarłego rok temu 
prof. Jerzego Wyrozumskiego, jej wieloletniego sekretarza generalnego. Pre-
zes poprosił o chwilę ciszy i wspomnienie o osobach, które przyczyniły się 
do odnowienia PAU.

W drugiej części wystąpienia prezes poinformował zgromadzonych, iż 
PAU rozpoczęła działania zmierzające do pozyskania środków z Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego na remont swej siedziby. Prace obejmą m.in.: 
1) wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 2) remont i wymianę znisz-
czonych okien, 3) wykonanie zabezpieczeń przed włamaniami oraz kradzieżą 
zbiorów, 4) konserwację tych pomieszczeń PAU, w których przechowywa-
ne są zbiory malarstwa i rzeźby, a także 5) konserwację dzieł sztuki i mebli, 
które tego wymagają. Wszystkie wymienione działania z jednej strony zmie-
rzają do zmniejszenia strat energii wynikających ze złego stanu budynków, 
a z drugiej mają doprowadzić do udostępnienia publiczności zbiorów sztuki 
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PAU oraz zbiorów grafi cznych Biblioteki PAU i PAN. Wszyscy zebrani, za-
równo członkowie korporacji, jak i przybyli goście, przyjęli przedstawione 
plany przez aklamację.

Omawiając działalność PAU w ostatnich miesiącach, prezes wymienił 
m.in. następujące ważne wydarzenia: konferencję naukową zorganizowa-
ną z okazji 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce w roku 1989 
oraz powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego „Polska roku 1989 i 30 lat 
później” (12 września), XLII Ogólnopolską Konferencję Kartografi czną 
„Generalizacja map w technologii cyfrowej” (17–18 września), XIth Inter-
national Workshop on EPR in Biology and Medicine (6 października), kon-
ferencję „Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów 
słowiańskich” (11–12 października), spotkanie poświęcone wspomnieniu 
o prof. Jerzym Maju, twórcy polskiej szkoły psychofarmakologii (22 paź-
dziernika), konferencję „Kraków w IX–XIII wieku”, poświęconą pamięci 
prof. Jerzego Wyrozumskiego (23 października) oraz konferencję „Sztuka 
roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Eu-
ropy i świata” (5–6 listopada). Prezes wspomniał też o odbywających się 
w PAU spotkaniach cyklicznych: Kawiarni Naukowej, Herbaciarni Nauko-
wej oraz organizowanych przez prof. Dominikę Dudek (Klinika Psychiatrii 
Collegium Medicum UJ) „Rozmowach o człowieku”. 

Prezes zapowiedział następujące wydarzenia: VII Debatę PAU, zatytuło-
waną „Etos i etyka w badaniach i nauczaniu”, w Tomaszowicach oraz 3 kon-
ferencje organizowane przez Komisje i Wydziały PAU: „Postępy w biologii 
rozwoju roślin i zwierząt” (Komisja Biologii Rozwoju PAU), „Ergonomia 
wobec idei sztucznej inteligencji” (Komisja Ergonomii PAU) oraz „Psychia-
tria i duchowość” (Katedra Psychiatrii CM UJ, Polskie Towarzystwo Psy-
chiatryczne i PAU).

Wśród wydawnictw, które ukazały się od ostatniego ZO PAU, prezes 
zwrócił uwagę na następujące publikacje: książkę prof. Kazimierza Koru-
sa Godność i wolność. Greckie źródła tożsamości europejskiej, monografi ę 
dr Doroty Gregorowicz Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec 
wolnych elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie 
XVI wieku, książkę prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej Spotkania w labiryncie. 
Szkice o poezji Jana Kochanowskiego oraz dzieło zbiorowe Sandomierz – 
miasto fascynującej przeszłości. W 730. rocznicę lokacji miejskiej pod redak-
cją prof. prof. Feliksa Kiryka i Romana Chyły. 

Punkt 2. porządku dziennego – wręczenie dyplomów nowym członkom 
PAU – prowadził sekretarz generalny PAU prof. Szczepan Biliński. Zgodnie 
ze zwyczajem dyplomy wręczali prezes PAU oraz dyrektorzy kolejnych Wy-
działów, którzy prezentowali sylwetki członków czynnych i nowo wybranych 
członków korespondentów. 

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. Rok 2019

© Copyright by Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2020



– 112 –

Wydział I Filologiczny – dyplomy wręczyli prezes oraz dyrektor Wy-
działu prof. Lucjan Suchanek. Dyplomy odebrali członkowie korespondenci: 
prof. Marcin Fabiański i prof. Jacek Popiel.

Wydział II Historyczno-Filozofi czny – dyplom wręczyli prezes oraz dy-
rektor Wydziału prof. Janusz Kruk. Dyplomy odebrali członkowie czynni: 
prof. Ewa Łętowska i prof. Jacek Purchla, oraz członkowie koresponden-
ci: prof. Jerzy Hausner i prof. Marcin Kula. 

Wydział III Nauk Ścisłych i Technicznych – dyplomy wręczyli prezes 
oraz dyrektor Wydziału prof. Ewa Brocławik. Dyplomy otrzymali członko-
wie czynni: prof. Iwo Białynicki-Birula, prof. Jerzy Jurkiewicz, prof. Zyg-
munt Kolenda, prof. Stanisław Kwapień, prof. Bogdan Marciniec oraz 
prof. Krzysztof Redlich. Dyplom otrzymał też członek korespondent prof. 
Jerzy Kaczorowski. Dyplomu członka korespondenta nie odebrał prof. Ma-
rian Mikołajczyk, gdyż nie mógł przybyć na posiedzenie.

Wydział IV Przyrodniczy – dyplomy wręczyli prezes oraz wicedyrektor 
Wydziału prof. Marek Krąpiec. Dyplomy odebrali członek czynny prof. Bar-
bara Płytycz oraz członkowie korespondenci: prof. Marek Peryt i prof. Ste-
fan Skiba. 

Wydział V Lekarski – dyplomy wręczyli prezes oraz dyrektor Wydzia-
łu prof. Wiesław Pawlik. Dyplomy odebrali członkowie korespondenci: 
prof. Małgorzata Filip oraz prof. Piotr Trzonkowski.

Wydział VI Twórczości Artystycznej. Dyplom wręczyli prezes oraz dy-
rektor Wydziału prof. Tadeusz Boruta. Dyplom odebrał członek czynny Woj-
ciech Zabłocki1.

W punkcie 3. porządku dziennego prezes oraz przewodniczący Komi-
sji PAU ds. Oceny Podręczników Szkolnych prof. Andrzej Kastory wręczyli 
dyplom za wyróżniony decyzją Komisji podręcznik dla klas 7. i 8. szko-
ły podstawowej, zatytułowany Fizyka z plusem, wydany przez Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe. Dyplom odebrała pani Izabela Jakul – dyrek-
tor wydawniczy GWO. Autorzy podręcznika, panowie Artur Ludwikowski 
i Krzysztof Horodecki, z przyczyn rodzinnych nie mogli uczestniczyć w uro-
czystości. 

Na zakończenie posiedzenia prof. Andrzej Białas wygłosił wykład Dla-
czego raczej jest COŚ niż NIC (por. s. 223–227).

Po wykładzie prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zebranych na spot-
kanie towarzyskie.

Protokół sporządził sekretarz generalny PAU
Prof. dr hab. Szczepan Biliński

1 Wykaz członków PAU wybranych w 2019 r. wraz z notkami informacyjnymi zob. 
s. 117–127
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