
Protokół 
Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU 

w dniu 20 listopada 2021 roku1

Uroczystemu Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Jan Ostrowski.
W punkcie 1. prezes powitał wszystkich zgromadzonych. Omawiając 

działalność PAU w ostatnich miesiącach, wymienił m.in. następujące ważne 
wydarzenia: zorganizowane przez Komisję Historii Nauki PAU międzyna-
rodowe sympozjum poświęcone historii nauk geologicznych oraz konferen-
cję cykliczną Dickstein Forum III. Prezes wspomniał też o odbywających 
się w PAU spotkaniach cyklicznych: Kawiarni Naukowej, Herbaciarni Na-
ukowej, organizowanych przez prof. Dominikę Dudek (Klinika Psychiatrii 
Collegium Medicum UJ) „Rozmowach o człowieku”, „Rozmowach o PAU” 
oraz o cyklu wykładów prof. Marii Korytowskiej, zatytułowanych „Dzie-
dzictwo Romantyzmu”.

Prezes zapowiedział następujące wydarzenia: konferencję naukową 
Philosophy of Informatics oraz obchody jubileuszu PAU „150 lat PAU «Świat 
w obliczu nowych wyzwań»”.

Wśród wydawnictw, które ukazały się od ostatniego ZO PAU, prezes 
zwrócił uwagę na następujące publikacje: kolejny tom (XXIII) Acta Nuntia-
turae Polonae oraz książkę zatytułowaną Debiuty Mickiewicza, debiuty ro-
mantyków, wydaną wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku. Wspomniał 
też o kolejnych numerach czasopism wydawanych przez PAU. 

Kończąc, prezes poprosił prof. Krystynę Bartol (Wydział I) i prof. An-
drzeja Manię (Wydział II) o sprawdzenie protokołu z poprzedniego (czerw-
cowego) zgromadzenia. Protokół został sprawdzony i zaakceptowany. 

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. 

1 Ze względu na sytuację epidemiologiczną posiedzenie odbyło się w trybie hybrydowym.
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Wydział I Filologiczny – dyplomy wręczyli prezes oraz dyrektor Wydzia-
łu prof. Lucjan Suchanek. Dyplomy odebrali członkowie czynni: prof. Maria 
Korytowska, prof. Kazimierz Korus i prof. Roman Mazurkiewicz, oraz człon-
kowie korespondenci: prof. Tomasz Mika i prof. Tomasz Polański (uczestni-
czył w posiedzeniu za pośrednictwem internetu). 

Wydział II Historyczno-Filozofi czny – dyplomy wręczyli prezes oraz dy-
rektor Wydziału prof. Janusz Kruk. Dyplomy odebrali członkowie czynni: prof. 
Sylwester Czopek i prof. Marek Safjan (uczestniczył w posiedzeniu za po-
średnictwem internetu), oraz członek korespondent ks. prof. Andrzej Szostek.

Wydział III Nauk Ścisłych i Technicznych – dyplom wręczyli prezes 
oraz dyrektor Wydziału prof. Ewa Brocławik. Dyplom otrzymał członek ko-
respondent prof. Ryszard Horodecki (uczestniczył w posiedzeniu za pośred-
nictwem internetu). Dyplomów nie odebrali prof. Janusz Lipkowski i prof. 
Maciej Lewenstein, którzy ze względu na pandemię nie wzięli udziału w uro-
czystości.

Wydział IV Przyrodniczy – dyplomy wręczyli prezes oraz dyrektor Wy-
działu prof. Elzbieta Pyza. Dyplomy odebrali członkowie czynni: prof. Teresa 
Madeyska, prof. Andrzej Kostrzewski i prof. Jerzy Starzyk, oraz członko-
wie korespondenci: prof. Alicja Józkowicz, prof. Kazimierz Krzemień i prof. 
Adam Nadachowski. 

Wydział V Lekarski – dyplomy wręczyli prezes oraz dyrektor Wydziału 
prof. Wiesław Pawlik. Dyplomy odebrali członkowie korespondenci: prof. 
Tomasz Szczepański (wybrany w 2020 r.), prof. Michał Witt oraz prof. Woj-
ciech Wojakowski.

Wydział VI Twórczości Artystycznej. Dyplomy nie zostały wręczone. 
Członkowie czynni, wybrani w roku 2020: Olga Tokarczuk i Wiesław My-
śliwski, oraz w 2021: Paweł Szymański, ze względu na pandemię nie wzięli 
udziału w uroczystości2.

Osobom uczestniczącym w posiedzeniu za pośrednictwem internetu dy-
plomy zostały dostarczone pocztą.

Na zakończenie posiedzenia prof. Marek Safjan przedstawił wykład zaty-
tułowany Konstytucja marcowa – konstytucja paradoksów (por. s. 254–267). 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną wykład został nagrany przed po-
siedzeniem i odtworzony. 

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

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

2 Wykaz wybranych w 2021 r. członków PAU wraz z notkami informacyjnymi por. s. 108–122.
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