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Protokół
Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU
w dniu 15 czerwca 2019 roku
Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Jan Ostrowski.
W 1. punkcie prezes powitał wszystkich zgromadzonych, a szczególnie
zaproszonych gości. Imiennie wymienił: pana Kazimierza Barczyka – przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, prof. Kazimierza Karolczaka – rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
prof. Janusza Żmiję – członka Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marka Jeżabka – dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, prof. Zdzisława Pietrzyka – dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej,
prof. Andrzeja Wac-Włodarczyka – prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Jacka Sorokę – prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, pana Jacka Woźniakowskiego – prezesa Wydawnictwa ZNAK, oraz
prof. prof. Jerzego Zdradę i Stefana Dousę. Następnie prezes przypomniał
ważne wydarzenia, które miały miejsce od czasu marcowego Walnego Zgromadzenia PAU. Wymienił spotkania w ramach Kawiarni Naukowej PAU
oraz cykliczne spotkania zatytułowane „Rozmowy o człowieku”, organizowane przez prof. Dominikę Dudek z Collegium Medicum UJ. Wspomniał
też o konferencjach, które odbyły się w PAU w ostatnim czasie: „Leonardo
da Vinci – w pięćsetlecie śmierci” (9 maja), „15 lat Polski w Unii Europejskiej” (13–14 maja), „Obrazy i słowa przemocy we współczesnych mediach”
(4–5 czerwca), oraz o wystawie „Zostawić po sobie ślad. Prof. Wojciech Narębski, żołnierz, uczony, organizator” (6 czerwca). Wśród wydawnictw, które
ukazały się od ostatniego Walnego Zgromadzenia PAU, prezes zwrócił uwagę na nowy „Rocznik PAU” oraz kolejne zeszyty czasopism wydawanych
lub współwydawanych przez Akademię. W ostatniej części wystąpienia prezes poinformował zebranych o planach na najbliższe miesiące. Wymienił
m.in. następujące debaty i sesje: „Polska roku 1989 i 30 lat później” z okazji
30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989 r. oraz powołania
rządu Tadeusza Mazowieckiego (12 września), XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograﬁczna „Generalizacja map w technologii cyfrowej” (17 września), „W stulecie Sejmu Ustawodawczego RP 1919–2019” (9 października),
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„Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich” (11–12 października) oraz konferencję poświęconą pamięci prof. Jerzego Wyrozumskiego „Kraków w IX–XIII wieku” (23 października).
Kolejne dwa punkty porządku dziennego prowadził sekretarz generalny
prof. Szczepan Biliński:
– Pkt 2. Nagrodę im. Tadeusza Browicza otrzymali: pani dr hab. n. med.
Joanna Mika (Instytut Farmakologii PAN) za wyjaśnienie roli modulacji neuroimmunologicznych w mechanizmach bólu neuropatycznego oraz pan dr n. med. Krzysztof M. Bryniarski (Collegium Medicum
UJ) za nowatorskie badania obrazowania blaszek miażdżycowych
w tętnicach wieńcowych. Zgodnie ze zwyczajem dyplom wręczyli:
prezes PAU prof. Jan Ostrowski oraz dyrektor Wydziału V Lekarskiego prof. Wiesław Pawlik.
– Pkt 3. Nagrodę im. Mariana Mięsowicza otrzymali panowie dr hab.
Bogdan Damski i dr Marek M. Rams (obaj z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ) za pracę Quantum fidelity in the thermodynamic limit, opublikowaną w „Physical Review Letters” w roku
2011. Dyplom wręczyli: prezes PAU, dyrektor Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych prof. Ewa Brocławik oraz dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN prof. Marek Jeżabek.
W punkcie 4. porządku dziennego sekretarz generalny przedstawił sprawozdanie za okres od stycznia do grudnia 2018 roku. Sprawozdanie to zostało zaakceptowane przez Zarząd PAU w dniu 25 marca 2019 roku. Integralną
część sprawozdania stanowiły przeźrocza wyświetlane podczas wystąpienia1.
Następnie prezes PAU prof. Jan Ostrowski poprosił o przeniesienie
punktu 5. obrad na koniec posiedzenia. W punkcie 6. prof. Tomasz Venclova
przedstawił wykład Unia lubelska ze starolitewskiego i młodolitewswkiego
punktu widzenia (por. s. 211–222). Po zakończeniu wykładu przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru nowych członków PAU
prof. Tadeusz Boruta przedstawił listę nowo wybranych członków Akademii
(por. s. 117–127).
Po ogłoszeniu wyników wyborów prezes zamknął posiedzenie i zaprosił
wszystkich zebranych na spotkanie towarzyskie.
Protokół sporządził sekretarz generalny PAU
Prof. dr hab. Szczepan Biliński

1
Pełny tekst sprawozdania wraz z informacjami uzupełniającymi w postaci tabel i zestawień por. „Rocznik PAU”, Rok 2018, Kraków 2019, s. 33–52.
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