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Protokół
Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU
w dniu 14 listopada 2015
Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Andrzej Białas.
W punkcie 1. prezes powitał wszystkich zgromadzonych, a szczególnie
zaproszonych gości. Imiennie wymienił: zastępczynię Prezydenta Miasta
Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbietę Koterbę, wojewodę małopolskiego
Jerzego Millera, przewodniczącego Sejmiku Małopolskiego Kazimierza
Barczyka, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofię Gołubiew,
rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka, prorektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Piotra Leidlera, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisława Pietrzyka, dyrektora
Instytutu Fizyki Jądrowej prof. Marka Jeżabka oraz prezesa FNP prof. Macieja Żylicza. Podczas powitania prezes podziękował wojewodzie Millerowi
oraz Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa i jego przewodniczącemu prof. Franciszkowi Ziejce za pomoc w odrestaurowaniu Dużej
Auli PAU. Poprosił też zebranych o uczczenie chwilą ciszy ofiar zamachów
terrorystycznych w Paryżu.
Następnie prezes przypomniał, że w tym roku jesienne posiedzenie odbywa się w przededniu 200. rocznicy utworzenia Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego. Wydarzenie to miało niezwykle poważne konsekwencje.
Dynamiczny rozwój Towarzystwa pozwolił pół wieku później przekształcić je w Akademię Umiejętności – instytucję, której wielkim historycznym
osiągnięciem było skupienie polskich uczonych ze wszystkich trzech zaborów. Prezes zaprosił zebranych do uczestnictwa w zorganizowanej z tej
okazji konferencji (9–10 grudnia) oraz do odwiedzenia wystawy Wznosząc
gmach narodowej wiedzy. W dalszej części przemówienia prezes poinformo-
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wał zgromadzonych o kilku ważnych wydarzeniach, które miały miejsce
w PAU od ostatniego (czerwcowego) posiedzenia. Szczególną uwagę zwrócił na konferencję „Parlamentaryzm Korony i Litwy XV–XVIII wieku”
(23–24 października) oraz na cztery konferencje międzynarodowe, zorganizowane przez Wydział III i IV. Prezes zapowiedział następujące wydarzenia:
III Debatę PAU (zatytułowaną „Meandry kariery naukowej”) w Tomaszowicach oraz dwie konferencje naukowe: „Ukraina i Ruś w epoce nowożytnej –
instytucje i elity” (18–20 listopada) i „Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego” (26–27 listopada). Obie wymienione konferencje zostały przygotowane wspólnie z instytucjami naukowymi z Ukrainy.
Wśród wydawnictw, które ukazały się od ostatniego ZO PAU, prezes
zwrócił uwagę na książkę prof. Macieja Władysława Grabskiego – zbiór
esejów O nauce w Polsce – zamyślenie, pięknie wydany Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz dwa nowe tomy serii
„W służbie nauki”: Stanisław Estreicher i Józef Szujski.
Punkt 2. porządku dziennego – wręczenie dyplomów nowo wybranym
członkom PAU – prowadził sekretarz generalny PAU prof. Szczepan Biliński. Zgodnie ze zwyczajem, dyplomy wręczali prezes PAU prof. Andrzej
Białas oraz dyrektorzy (względnie wicedyrektorzy) Wydziałów. Sylwetki
nowych członków PAU prezentowali dyrektorzy Wydziałów, z wyjątkiem
Wydziału IV, którego nowych członków przedstawił sekretarz generalny,
gdyż wybór nowego dyrektora Wydziału nie został jeszcze dokonany.
Wydział I Filologiczny: dyplomy wręczyli prezes oraz dyrektor Wydziału prof. Lucjan Suchanek. Dyplomy odebrali: nowy członek czynny
prof. Jan Ostrowski oraz członkowie korespondenci: prof. Wojciech Bałus,
prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, prof. Kazimierz Korus, prof. Marek
Stachowski oraz prof. Antoni Ziemba.
Wydział II Historyczno-Filozoficzny: dyplomy wręczyli prezes oraz
wicedyrektor Wydziału prof. Andrzej Mączyński. Dyplomy otrzymali nowi
członkowie korespondenci: prof. Sylwester Czopek, prof. Wojciech Iwańczak oraz prof. Jerzy Zajadło.
Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny: dyplom wręczyli prezes oraz dyrektor Wydziału prof. Andrzej Fuliński. Dyplom odebrał jedyny
wybrany w tym roku członek korespondent – prof. Stanisław Kwapień.
Wydział IV Przyrodniczy: dyplomy wręczyli prezes oraz wicedyrektor Wydziału prof. Tadeusz Niedźwiedź. Dyplomy odebrali nowi członkowie korespondenci: prof. Ewa Wanda Roniewicz oraz prof. Grzegorz
Węgrzyn.
Wydział V Lekarski: dyplom wręczyli prezes oraz dyrektor Wydziału
prof. Wiesław Pawlik. Dyplom odebrał jedyny wybrany w tym roku członek
czynny – prof. Stanisław Moskalewski.
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Wydział VI Twórczości Artystycznej: dyplomy wręczyli prezes oraz
dyrektor Wydziału prof. Paweł Taranczewski. Dyplomy odebrali nowi
członkowie czynni: prof. Tadeusz Boruta, prof. Krzysztof Ingarden oraz pan
Ryszard Krynicki. Dyplom członka czynnego pani Julii Hartwig nie został
wręczony, gdyż zainteresowana nie mogła przybyć na posiedzenie.
W 3. punkcie porządku dziennego prof. Janusz Limon wygłosił wykład:
Wrodzone wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce (por.
s. 119–127).
Po wykładzie prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zebranych na spotkanie towarzyskie.
Protokół sporządził sekretarz generalny
prof. Szczepan Biliński
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