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Protokół
Walnego Zgromadzenia PAU
w dniu 19 czerwca 2021 roku
Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Jan Ostrowski.
Po krótkim powitaniu prezes omówił działalność PAU w ostatnim czasie;
wymienił m.in. następujące ważne wydarzenia: konferencję naukową zorganizowaną przez Komisję Zagrożeń Cywilizacyjnych Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych, serię wykładów
zatytułowaną „PAU dla szkół” oraz organizowane przez prof. Dominikę Dudek spotkania „Rozmowy o człowieku”. Wśród wydawnictw, które ukazały
się od ostatniego WZ PAU, prezes zwrócił uwagę na następujące publikacje:
opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. Kazimierza Korusa Antyczne źródła kultury współczesnej, XXXIV tom Acta Nuntiaturae Polonae oraz nowy
„Rocznik PAU”. Na koniec prezes podziękował wszystkim członkom Zarządu i Rady PAU oraz pracownikom Akademii za pracę na jej rzecz w czasie
ostatniej kadencji.
W punkcie 2. prezes poinformował zebranych o nagrodach, przyznanych
w ostatnim czasie:
 Nagrodę im. Tadeusza Browicza otrzymał dr hab. Dawid Walerych
(Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN) za cykl prac zatytułowany „Zmutowany gen TP53
jako onkogen i cel terapeutyczny w chorobach nowotworowych
człowieka”.
 Nagrodę im. prof. Mariana Mięsowicza otrzymał dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha (Wydział Fizyki i Informatyki AGH) za wyjaśnienie
mechanizmu wzrostu termosiły w półprzewodnikowym materiale termoelektrycznym zawierającym domieszki rezonansowe.
 Wyróżnienie dla autorów podręcznika szkolnego otrzymali Panowie
Marcin Pawlak i Adam Szweda za podręcznik Poznać przeszłość 1
(Wydawnictwo Nowa Era) – podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
 Niestety, ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiczne laureaci nagród nie wzięli udziału w posiedzeniu.
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Punkt 3. porządku dziennego – wręczenie dyplomów nowym członkom
PAU – prowadził sekretarz generalny PAU prof. Szczepan Biliński. Poinformował zebranych, że uroczystość wręczenia dyplomów, tradycyjnie mająca
miejsce podczas jesiennego uroczystego posiedzenia PAU, została przesunięta z listopada 2020 r. z powodu zakazu organizowania zgromadzeń w czasie
pandemii. Zgodnie ze zwyczajem dyplomy wręczali prezes PAU oraz dyrektorzy kolejnych Wydziałów, którzy prezentowali sylwetki członków czynnych i nowo wybranych członków korespondentów.
Wydział I Filologiczny – dyplomy wręczyli prezes oraz dyrektor Wydziału prof. Lucjan Suchanek. Dyplomy odebrali członkowie korespondenci:
prof. Bogusław Dopart i prof. Janusz Gruchała.
Wydział II Historyczno-Filozoficzny – dyplomy wręczyli prezes oraz
dyrektor Wydziału prof. Janusz Kruk. Dyplomy odebrali: członek czynny
prof. Krzysztof Ożóg oraz członkowie korespondenci: prof. Cezary Olbracht-Prądzyński oraz prof. Andrzej Friszke (wziął udział w posiedzeniu za pośrednictwem internetu).
Wydział III Nauk Ścisłych i Technicznych – dyplomy wręczyli prezes
oraz dyrektor Wydziału prof. Ewa Brocławik. Dyplomy otrzymali członkowie korespondenci: prof. Marian Mikołajczyk (wybrany na członka PAU
w roku 2019), prof. Andrzej Jajszczyk, prof. Michał Praszałowicz, prof. Marek Samoć, prof. Błażej Skoczeń oraz prof. Karol Życzkowski. Dyplomu
niestety nie odebrał prof. Andrzej Szczepan Białynicki-Birula, który zmarł
po zakończeniu wyborów na członków PAU, a przed uroczystością wręczenia dyplomów.
Wydział IV Przyrodniczy – dyplom wręczyli prezes oraz dyrektor Wydziału prof. Elżbieta Pyza. Dyplom członka czynnego odebrała prof. Barbara Bilińska.
Wydział V Lekarski – dyplomy wręczyli prezes oraz dyrektor Wydziału
prof. Wiesław Pawlik. Dyplomy członków czynnych odebrali: prof. Andrzej
Pilc, prof. Marek Sanak oraz prof. Andrzej Więcek. Dyplomu nie odebrał
prof. Tomasz Trojanowski, który ze względu na pandemię nie mógł wziąć
udziału w posiedzeniu. Dyplom członka korespondenta odebrał prof. Władysław Lasoń, natomiast prof. Tomasz Szczepański dyplomu nie odebrał, ponieważ z powodu pandemii nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu.
Wydział VI Twórczości Artystycznej – dyplom wręczyli prezes oraz wicedyrektor Wydziału prof. Konrad Kucza-Kuczyński. Dyplom członka czynnego odebrał Pan Jerzy Kalina, nie odebrali zaś Pani Olga Tokarczuk i Pan
Wiesław Myśliwski, którzy nie mogli wziąć udziału w posiedzeniu1.
1
Wykaz członków PAU wybranych w 2020 r. wraz z notkami informacyjnymi zob. „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności”, Rok 2020, Kraków 2021, s. 107–121.
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Następnie prezes poprosił sekretarza generalnego prof. Szczepana Bilińskiego o prowadzenie kolejnych punktów porządku dziennego.
W punkcie 4. sekretarz generalny przedstawił sprawozdanie (por. s. 81–
–95), a w 5. – wyniki dwóch głosowań, przeprowadzonych w trybie korespondencyjnym, nad uchwałami Walnego Zgromadzenia PAU:
• O przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2020
• O podziale zysku za rok 2020.
Obie uchwały (por. s. 107) zostały zaakceptowane.
W punkcie 6. przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ds. wyboru członków Zarządu prof. Marek Sanak przedstawił wyniki głosowania, przeprowadzonego w trybie korespondencyjnym. Stwierdził, iż wybrani zostali:
prezes – prof. Jan Ostrowski,
wiceprezes – prof. Andrzej Mączyński,
wiceprezes z Warszawy – prof. Ewa Szczepańska-Sadowska,
sekretarz generalny – prof. Szczepan Biliński,
delegat Walnego Zgromadzenia PAU – prof. Jerzy Jurkiewicz.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: prof. prof. Sylwester Czopek,
January Weiner i Karol Życzkowski.
W punkcie 7. porządku przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powołanej
do wyboru nowych członków PAU prof. Konrad Kucza-Kuczyński przedstawił listę nowo wybranych członków Akademii (por. s. 108–122).
W punkcie 8. prof. Andrzej Białas przedstawił sylwetkę ks. Adama Bonieckiego – kandydata na członka honorowego PAU. W dyskusji wzięli
udział: prof. prof. Lucjan Suchanek, Kazimierz Korus (on-line) i Alina Nowicka-Jeżowa, uzasadniając swoją opinię, iż ks. Adam Boniecki nie zasługuje na takie wyróżnienie, oraz prof. prof. Aleksander Skotnicki i Agnieszka
Zalewska (on-line), którzy wyrazili zdanie odmienne. Prof. Jan Hertrich-Woleński zaapelował, aby spraw Kościoła nie łączyć ze sprawami Akademii.
Po zakończeniu dyskusji prezes poinformował, że głosowanie nad kandydaturą ks. Adama Bonieckiego zostanie przeprowadzone podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia lub w trybie korespondencyjnym, a następnie
poprosił prof. Marię Korytowską o wygłoszenie wykładu zatytułowanego
O dziedzictwie Romantyzmu (por. s. 236–253).
Po wykładzie prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zgromadzonych na
spotkanie towarzyskie, które odbyło się w hallu na parterze siedziby PAU
oraz na dziedzińcu.
Protokół sporządził sekretarz generalny PAU
Prof. dr hab. Szczepan Biliński
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