
Protokół 
 Walnego Zgromadzenia PAU 
w dniu 16 marca 2019 roku

Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Jan Ostrowski.
Otwierając posiedzenie, prezes powitał wszystkich zgromadzonych, 

a następnie przypomniał kilka ważnych wydarzeń, które miały miejsce od 
czasu listopadowego uroczystego posiedzenia PAU. Wymienił VI Deba-
tę PAU („Uczelnie w służbie społeczeństwa”, Tomaszowice, 17–18 listo-
pada 2018), V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU, wykład mgr. Jerzego 
Petrusa z okazji 60. rocznicy powrotu skarbów wawelskich 1959–2019 oraz 
organizowane przez prof. Dominikę Dudek cykliczne spotkania „Rozmowy 
o człowieku”. Spotkania te cieszą się wielkim zainteresowaniem i zawsze 
gromadzą bardzo licznych uczestników. Prezes zaprosił też zgromadzonych 
na trzy ważne, planowane w najbliższym czasie wydarzenia: sesję „Leo-
nardo da Vinci, artysta, przyrodnik, wynalazca” (organizatorzy: Komisja Hi-
storii Nauki i Wydział II), sesję „15 lat w Unii Europejskiej” (Komisja Spraw 
Europejskich) oraz konferencję „Kresy: dziedzictwo dawnej Polski – kultu-
ry współczesnej Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy” (Komisja Wschodnio-
europejska). 

Wśród wydawnictw, które ukazały się od ostatniego posiedzenia PAU, 
prezes zwrócił uwagę na materiały VI Debaty PAU, książkę prof. Joachima 
Śliwy Starożytny Egipt oczami Polaków oraz pięknie wydane zeszyty czaso-
pism „Folia Historiae Artium” oraz „Acta Militaria Mediaevalia”.

Następnie prezes PAU oraz dyrektor Wydziału IV prof. Elżbieta Pyza 
wręczyli dyplom członka zagranicznego PAU prof. Klausowi Hahlbrockowi.

W 2. punkcie porządku dziennego prezes poprosił prof. prof. Marię No-
wakowską i Andrzeja Kastorego o sprawdzenie protokołów Walnego Zgro-
madzenia w dniu 16 czerwca 2018 roku oraz posiedzeń uroczystych w  dniach 
16 czerwca i 17 listopada tegoż roku. Oboje wyrazili zgodę. Protokoły zo-
stały przyjęte i podpisane. 

Punkt 3. porządku dziennego – prezentację kandydatów na członków 
PAU – prowadził sekretarz generalny PAU. Zgodnie ze zwyczajem sylwetki 
kandydatów przedstawione zostały przez sekretarzy Wydziałów (por. s. 113–
–114). Pytań dotyczących zgłoszonych kandydatów nie było.
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Z kolei, zgodnie z porządkiem dziennym, prezes poprosił przedstawiciel-
kę Komisji Rewizyjnej, prof. Agnieszką Zalewską, o przedstawienie proto-
kołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej PAU1. Dyskusji nad sprawozdaniem 
Komisji Rewizyjnej nie było.

W ostatnim punkcie posiedzenia prezes omówił trudną sytuację, w jakiej 
znalazł się Wydział VI. Wyraził obawy dotyczące przyszłości tego Wydziału. 
Aktywność jego członków jest niewielka, wybory nie doprowadziły do wy-
łonienia nowych władz. W dyskusji zabrali głos prof. prof. Tadeusz Boruta, 
Leszek Starkel oraz Krzysztof Meyer. Postanowiono, że zwołane zostanie 
zebranie nadzwyczajne członków Wydziału VI z władzami PAU.    

Następnie prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zebranych na spotka-
nie towarzyskie oraz pokaz fi lmu Akademia Wolności w reżyserii pani Ma-
rii Guzy. 

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

1 Por. Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności (kontrola 
dokumentacji fi nansowo-księgowej za rok 2018), „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności”, 
Rok 2018, Kraków 2019, s. 53–59.
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