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Czynności PAU w czasie pandemii COVID-19
Walne Zgromadzenie PAU (wiosenne), planowane na dzień 14 marca
2020, zostało odwołane. Informacje o PT kandydatach na członków (korespondentów, czynnych i zagranicznych) PAU zostały przesłane członkom
korporacji pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną (por. s. 104–105). Wybory
przeprowadzono w trybie korespondencyjnym. Członkowie korporacji otrzymali karty wyborcze, 2 koperty zwrotne (kopertę czystą oraz kopertę z adresem PAU i nazwiskiem głosującego) oraz instrukcję głosowania. Wszystkie
karty wyborcze zostały opatrzone suchą pieczęcią, zabezpieczającą autentyczność dokumentów. W podobny sposób przeprowadzono głosowania nad:
 Uchwałą Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania
finansowego za rok 2019 oraz
 Uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2019
(por. pkt 5).
Kolejne Walne Zgromadzenie oraz Uroczyste Posiedzenie Publiczne
(oba planowane na dzień 20 czerwca 2020) również zostały odwołane. Równocześnie Zarząd Akademii podjął decyzję o nagraniu wszystkich kluczowych części wymienionych posiedzeń i udostępnieniu tych nagrań na stronie
internetowej PAU.
Nagrano następujące wystąpienia:
 Informacje prezesa PAU prof. Jana Ostrowskiego o działalności PAU
od czasu listopadowego Walnego Zgromadzenia (por. pkt 1).
 Sprawozdanie sekretarza generalnego z działalności w roku 2019
(por. pkt 2).
 Informację o przyznanych nagrodach (por. pkt 3).
 Informację o wynikach wyborów przeprowadzonych w trybie korespondencyjnym (por. pkt 4).
W podobny sposób udostępniono wykład prof. Krzysztofa Ożoga, zatytułowany Królewska koronacja Władysława Łokietka i jej międzynarodowy
kontekst (por. s. 195–204).
Pkt. 1. W swym nagranym wystąpieniu prezes poruszył następujące zagadnienia: działalność wydawniczą PAU (zwrócił uwagę na kolejny,
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terminowo wydany „Rocznik PAU”, 7. tom materiałów z debaty w Tomaszowicach oraz kolejne numery czasopisma „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
(które zostało w tym roku zamieszczone na tzw. liście ERIH), konferencje
naukowe, cykliczne spotkania „Rozmowy o człowieku” oraz zorganizowaną przez Panią Katarzynę Dzięgło „Platformę Wymiany Naukowej PAU”.
Następnie prezes przedstawił informacje dotyczące nagród przyznanych
w roku 2020:
– Nagrodę im. Jerzmanowskich otrzymała s. Małgorzata Chmielewska.
Niestety, ze względu na stan pandemiczny nagroda nie została wręczona. Z tego samego powodu w roku 2020 Urząd Marszałkowski
wycofał się z jej finansowania. W tej sytuacji PAU czyni starania o sfinansowanie nagrody z innych źródeł. Uroczystość wręczenia zostanie
zorganizowana w roku 2021.
– Nagrodę im. Tadeusza Browicza otrzymali: dr hab. n. med. Tymoteusz
Żera i prof. dr hab. n. med. Michał Grąt (por. pkt 3).
– Nagrodę im. Prof. Adama Bielańskiego otrzymał prof. dr hab. Józef
Mąkosza (por. pkt 3).
Prezes przedstawił też szczegółową informację dotyczącą starań Akademii o uzyskanie finansowania z funduszów Europejskiego Obszaru Gospodarczego na prace remontowe i konserwatorskie w siedzibie PAU. Wniosek
ten, po pozytywnej ocenie formalnej, został zakwalifikowany do fazy drugiej
konkursu, tj. oceny merytorycznej. Za szczególne zaangażowanie w prace
nad przygotowaniem projektu prezes podziękował Pani dyrektor Annie Michalewicz, Pani dyrektor dr Agnieszce Fludzie-Krokos oraz kierownikowi
administracji Panu Tomaszowi Rabiejowi.
Na zakończenie prezes przedstawił tryb, w jakim przeprowadzono wybory korespondencyjne; poprosił też o przemyślenie złożonych skutków pandemii oraz podjęcie próby diagnozy sytuacji po ustaniu zagrożenia.
Pkt. 2. Sprawozdanie sekretarza generalnego wraz z tabelami i zestawieniami opublikowane zostało w „Roczniku PAU” za rok 2019. „Rocznik”
udostępniony jest na stronach internetowych PAU.
Pkt. 3. Nagrodę im. Tadeusza Browicza otrzymali:
– dr hab. nauk medycznych Tymoteusz Żera (Warszawski Uniwersytet
Medyczny) za odkrycie nowych neurohormonalnych mechanizmów
regulacji układu krążenia;
– prof. Michał Grąt (Warszawski Uniwersytet Medyczny) za opracowanie nowych morfologicznych i molekularnych kryteriów kwalifikacji pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym do transplantacji
wątroby.
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Osiągniecia laureatów przedstawili odpowiednio – prof. Ewa Szczepańska-Sadowska i prof. Marek Krawczyk.
Nagrodę im. Prof. Adama Bielańskiego otrzymał prof. Mieczysław Józef Mąkosza (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie) za wiodący
wkład w odkrycie reakcji chemicznych zachodzących na drodze katalizy międzyfazowej oraz wskazanie ich mechanizmu. Laureata przedstawiła
prof. Ewa Brocławik.
Pkt. 4. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru nowych członków PAU, prof. Maria Nowakowska, przedstawiła listę nowo wybranych członków Akademii (por. s. 107–121).
Pkt. 5. W trybie korespondencyjnym przyjęto również obie uchwały
finansowe: Uchwałę Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania
finansowego za rok 2019 oraz Uchwałę Walnego Zgromadzenia o podziale
zysku za rok 2019 (por. s. 106).
Podobnie jak wiosenne oraz letnie Walne Zgromadzenie, również jesienne posiedzenie uroczyste w formie tradycyjnej nie odbyło się. Krótkie
przemówienia prezesa, sekretarza generalnego oraz wykład prof. Józefa Borzyszkowskiego, zatytułowany Powrót Pomorza do Polski w 1920 roku – jego
uwarunkowania i następstwa (por. s. 205–217), zostały nagrane i udostępnione na platformie wymiany naukowej PAU.
Zwyczajowo najważniejszą częścią posiedzenia uroczystego jest wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom Akademii. Z wymienionych
wyżej względów uroczystość ta została przeniesiona na najbliższe Walne
Zgromadzenie, które będzie mogło odbyć się w formie tradycyjnej – a więc
po ustąpieniu pandemii. W swoim wystąpieniu sekretarz generalny przypomniał nazwiska osób wybranych w wyborach roku 2020, następnie złożył im
serdeczne gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz korporacji. Sekretarz generalny powiadomił również członków korporacji, iż wszyscy kandydaci na członków zagranicznych (wybrani w wyborach roku 2020) uzyskali
akceptację Prezydenta RP, Pana dr. Andrzeja Dudy. Pismo w tej sprawie kancelaria PAU otrzymała w październiku 2020 roku.
Od kilku lat kalendarz PAU oraz Biblioteki Naukowej PAU i PAN rozprowadzany jest w czasie jesiennego posiedzenia uroczystego. Taki sposób
dystrybucji kalendarza na rok 2021 nie był oczywiście możliwy. W tej sytuacji kalendarz wraz z życzeniami świątecznymi został przesłany wszystkim
członkom korporacji pocztą.
Sekretarz generalny PAU
Prof. dr hab. Szczepan Biliński
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