
Protokół
z Walnego Zgromadzenia PAU

w dniu 21 marca 2015 o godz. 10.30
pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa

Protokół sporządził sekretarz generalny prof. Jerzy Wyrozumski.

Prezes zagaił zgromadzenie i powitał wszystkich zebranych. Z kolei 
przypomniał kilka ważniejszych wydarzeń od czasu posiedzenia listopa-
dowego, a mianowicie utworzenie Stacji PAU w Gdańsku, w której prze-
wodniczącym Rady Naukowej został prof. Janusz Limon, oraz Komisji 
Kaszubskiej, na przewodniczącego której Rada PAU powołała prof. Józefa 
Borzyszkowskiego; PAU poparła projekt środowiska kaszubskiego, aby rok 
2016 ogłosić rokiem Gerarda Labudy; przy Stacji Naukowej PAU w Ka-
towicach powołano do życia dwie nowe Komisje: Nauk Matematycznych 
i Nauk Przyrodniczych. Prezes przypomniał, że u samych początków PAU, 
w 1873 r. Miasto Kraków ufundowało Nagrodę im. Mikołaja Kopernika, któ- 
rą co 5 lat przyznawała AU, potem PAU. Sprawa wygasła w czasie II wojny 
światowej; Nagrodę odtworzono w 1995 r.; dziś jest przyznawana w sied-
miu dyscyplinach: 1) astronomii, 2) geografii, geodezji i geofizyki, 3) eko-
nomii, 4) filozofii przyrody, 5) medycyny, 6) sztuki obronnej i 7) prawa; 
ponieważ Nagroda zostanie przyznana w roku bieżącym, prezes zaapelował 
do członków PAU i do Komisji PAU o zgłaszanie kandydatów. Wreszcie 
prezes poinformował o listopadowej konferencji w Tomaszowicach, któ-
ra była poświęcona szkolnictwu wyższemu wobec przemian i której ma-
teriały, dzięki dużemu wysiłkowi prof. Szczepana Bilińskiego, ukazały się 
właśnie drukiem, a także o konferencji polsko-ukraińskiej, organizowanej 
(corocznie) przez PAU i przez Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomie-
rzu oraz tamtejszy Instytut Państwa i Prawa. Dalej prezes zapowiedział 
cztery konferencje: jedna będzie biologiczna, druga medyczna, trzecia 
z zakresu historii nauk ścisłych w Europie Środkowej i czwarta z okazji 
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200-lecia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Poinformował, że Se-
minarium PAU, Kawiarnia Naukowa i Akademia Młodych „PAUeczka” 
odbywają się regularnie. Spośród publikacji prezes zwrócił najpierw uwa-
gę na czasopisma. Wspomniał ich dziewięć, w tym „The Polish Review”, 
które ukazuje się w USA jako pismo wspólne PAU i Polskiego Instytutu 
Naukowego w Nowym Jorku. Zwrócił uwagę na dwa nowe zeszyty „Wy-
kładów PAU”: jeden kard. Kazimierza Nycza i drugi prof. Andrzeja Pacz-
kowskiego. Wreszcie zwrócił uwagę na książkę poświęconą prof. Jerzemu 
Janikowi i na katalog miedziorytów prof. Krzysztofa Skórczewskiego, 
ofiarowanych właśnie do zbiorów PAU. Prezes zakomunikował, że tego-
roczne walne zgromadzenia PAU odbędą się 20 czerwca i 14 listopada.

W 2. punkcie porządku dziennego prezes zaproponował do sprawdzenia 
protokołów z Walnego i z Uroczystego Zgromadzenia czerwcowego oraz 
z listopadowego Posiedzenia Uroczystego prof. Stanisława Suchodolskiego 
z Wydziału II i prof. Tadeusza Niedźwiedzia z Wydziału IV. Obaj wyrazili 
zgodę, a zgromadzeni zaaprobowali ich jednomyślnie.

W punkcie 3. porządku dziennego prezes oddał głos sekretarzowi gene-
ralnemu, który poprowadził prezentację kandydatów do PAU. Najpierw jed-
nak prezes i dyrektor Wydziału III prof. Andrzej Fuliński wręczyli dyplom 
członka czynnego prof. Mieczysławowi Mąkoszy, który nie mógł go odebrać 
na Uroczystym Posiedzeniu PAU w listopadzie 2014. Nastąpiła prezentacja 
kandydatów na członków. Wyświetleniu podstawowych danych na ekranie 
towarzyszył komentarz ustny. W Wydziale I prezentacji dokonał sekretarz 
Wydziału prof. Roman Mazurkiewicz. Nominowano jednego kandydata na 
członka czynnego i pięciu na członków korespondentów. W Wydziale II 
sekretarz prof. Krzysztof Baczkowski zaprezentował jednego kandydata 
na członka czynnego i trzech kandydatów na członków korespondentów. 
W Wydziale III sekretarz prof. Michał Turała dokonał prezentacji jednego 
kandydata na członka korespondenta i dwóch na członków zagranicznych. 
Wydział IV, którego kandydatów prezentowała sekretarz prof. Elżbieta Pyza, 
miał dwie nominacje na członków korespondentów i jedną na członka za-
granicznego. Wydział V wyłonił tylko jednego kandydata na członka czyn-
nego, którego zaprezentował sekretarz Wydziału prof. Tomasz Brzozowski. 
Wreszcie w Wydziale VI nominowano czterech kandydatów na członków 
czynnych, a przedstawił ich sekretarz Wydziału prof. Ryszard Otręba.

Po prezentacji każdego z Wydziałów była możliwość dyskutowania nad 
kandydatami, ale dyskusji takiej nie było.

Z kolei – zgodnie z porządkiem dziennym – prezes zaprosił prof. Sta-
nisława Grodziskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do przedsta-
wienia dorocznego sprawozdania tejże (aneks 1). Dyskusji nad sprawozda-
niem nie było. Zgodnie ze Statutem, nie było też głosowania nad jego przy-
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jęciem, ponieważ jest ono przyjmowane w czerwcu, po opracowaniu audytu 
biegłego księgowego.

Wobec tego, że spraw bieżących i wolnych wniosków nie było, a go-
dzina 12.00, na którą przewidziano wykład naukowy, dopiero się zbliżała, 
prezes zarządził krótką przerwę w obradach.

Po przerwie prof. Agnieszka Zalewska wygłosiła wykład Neutrino – 
cząstka, która nie miała być nigdy odkryta (aneks 2).

Na tym prezes zamknął Zgromadzenie i zaprosił zebranych na spot- 
kanie towarzyskie.
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