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Protokół
Walnego Zgromadzenia PAU
w dniu 18 marca 2017
Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Andrzej Białas.
Otwierając posiedzenie prezes powitał wszystkich zgromadzonych,
a następnie przypomniał kilka ważnych wydarzeń, które miały miejsce od
ostatniego Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU. Wymienił IV Debatę PAU poświęconą finansowaniu badań naukowych (Tomaszowice, 19–
21 listopada 2016), dwie współorganizowane przez PAU konferencje międzynarodowe: „Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta” (1–2 grudnia 2016) i „Workshop on QCD and Diffraction – Saturation 1000+” (5–
7 grudnia 2016), oraz dwie sesje zorganizowane przez Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU: debatę poświęconą setnej rocznicy wydania przez
monarchów Niemiec i Austro-Węgier Aktu 5 listopada (21 listopada 2016)
oraz sesję „Gerard Labuda – pierwszy prezes odrodzonej PAU” (15 grudnia
2016). Prezes podkreślił znaczenie IV Debaty w Tomaszowicach, w której
udział wzięli wicepremier Jarosław Gowin oraz dwaj dyrektorzy departamentu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prezes poinformował również zebranych o konferencjach i sesjach, które zostaną zorganizowane w najbliższej przyszłości. Wymienił, między innymi, konferencję Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA), która
odbędzie się w czerwcu 2017 r., 4th International Conference on the Initial
Stages in the High-Energy Nuclear Collisions (18–22 października 2017),
V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie (17–21 października) oraz konferencję „Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU
i PAU w kręgu społecznej troski” (16–17 listopada 2017).
Wśród wydawnictw, które ukazały się od ostatniego posiedzenia PAU,
prezes zwrócił uwagę na kolejny, pięknie wydany numer – współfinansowanego przez PAU – czasopisma „Acta Militaria Maedievialia”.  
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Następnie prezes PAU oraz dyrektor Wydziału I prof. Lucjan Suchanek
wręczyli dyplom członka korespondenta PAU prof. Tadeuszowi Sławkowi.
W 2. punkcie porządku dziennego sekretarz generalny poprosił prof.
prof. Stanisława Stabryłę i Stanisława Czuczwara o sprawdzenie protokołów Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2016  oraz posiedzeń uroczystych w dniach 18 czerwca i 19 listopada tegoż roku. Obaj profesorowie
wyrazili zgodę. Protokoły zostały 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. 75–77). Po prezentacjach sekretarz generalny otworzył dyskusję. Pytań
dotyczących zgłoszonych kandydatów nie było.
Z kolei, zgodnie z porządkiem dziennym, prezes PAU prof. Andrzej
Białas poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej prof. Agnieszkę Zalewską o przedstawienie protokołu  posiedzenia Komisji Rewizyjnej PAU (por.
s. 78–84). Dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej nie było.
Po wyczerpaniu porządku obrad prezes zaprosił wszystkich zebranych
do hallu na parterze, gdzie odsłonięta została tablica poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie.
W ostatnim punkcie porządku dziennego prof. Janusz Jurczak przedstawił wykład Maria Skłodowska-Curie – uczona bez granic (por. s. 161–
170).
Po wykładzie prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zebranych na spotkanie towarzyskie.
Protokół sporządził sekretarz generalny
prof. Szczepan Biliński
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