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ROK 2015

Zmarli: prof. dr hab. Danuta Kopertowska – członek Komisji Językoznaw-
stwa; prof. dr hab. Sonia Jachowicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kapuściń-
ski, doc. dr Jadwiga Urbaniak – członkowie Komisji Nauk Geologicznych 
(w poprzedniej kadencji).
 
Komisja Ochrony Zdrowia Społecznego zorganizowała w 2015 roku trzy posie-
dzenia naukowe, podczas których referaty wygłosili: dr hab. Maria J. Chmiel 
– „Badania speleomikrobiologiczne w jaskiniach Ojcowskiego Parku Naro-
dowego”; prof. dr hab. Adam Jaworski – „Komórki macierzyste – prawda 
i fikcje”; prof. dr hab. Wiesław Barabasz – „Żywność funkcjonalna – bakterie 
kwasu mlekowego jako probiotyki”.

Komisja Nauk Prawnych zorganizowała dyskusję panelową w związku z przy-
gotowaniem projektu nowej ustawy „Kodeks samorządu terytorialnego. Pro-
pozycja reformy ustrojowej”. Komisja zorganizowała również w 2015 roku 
posiedzenie naukowe, na którym dr hab. Mateusz Stępień wystąpił z referatem 
pt. „Konstytucjonalizm we współczesnych Chinach”.

Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Nauk Geologicznych, podczas któ-
rego referaty wygłosili: dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz – „Zastosowanie pro-
filowań geofizyki otworowej dla potrzeb przetwarzania i interpretacji danych 
sejsmicznych – modele prędkościowe, problematyka skalowania danych”; 
mgr inż. Paulina Dembska-Sięka – „Surowce balneologiczne rejonu Goczał-
kowic” oraz mgr inż. Dominika Bar-Michalczyk i mgr inż. Tomasz Michalczyk 
– „Zmiany użytkowania terenu a odpływ związków azotu ze zlewni Kocinki 
(projekt BONUS-Soils2Sea)”.
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Komisja Nauk Mineralogicznych zorganizowała dwa posiedzenia naukowe, 
podczas których prof. dr hab. Maciej Pawlicki przedstawił referaty pt. „Barwni-
ki mineralne w malarstwie średniowiecznym z kościołów Pomorza” i „Geology 
as reason of location of archaeological sited in Egypt. Kair”.

13 I
Sekcja Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych Komisji Urbanistyki 
i Architektury zorganizowała posiedzenie, podczas którego prof. Akio Hizume 
wystąpił z referatem pt. „Quasi-crystal bamboo geometry”.

14 I
Odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Medycznych zorganizowane wraz 
z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim, na którym referaty wygłosili: 
prof. dr hab. n. med. Marek Sanak – „Wielonienasycone kwasy tłuszczowe – 
fakty i mity”; dr hab. n. med. Grzegorz Gajos – „Czy wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe omega-3 powinny być stałym elementem leczenia chorób sercowo-
-naczyniowych” oraz dr hab. n. med. Piotr Jankowski, prof. UJ – „Teraźniejszość 
i przyszłość lipidologii”.

14 I
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr Sabi-
na Kwiecień przestawiła referat pt. „Polskie gazety katolickie do roku 1918: 
charakterystyka, badania, zasoby”.

14–16 I
W Białce Tatrzańskiej odbyło się VII Seminarium pt. „Kształtowanie i analiza 
właściwości nowoczesnych materiałów” zorganizowane przez Komisję Meta-
lurgiczno-Odlewniczą.

15 I
Na posiedzeniu Komisji Ergonomicznej i Oddziału Krakowskiego Polskiego 
Towarzystwa Ergonomicznego dr inż. arch. Krzysztof Ludwin wygłosił referat 
pt. „Barwa i kolor oczami architekta, malarza i dydaktyka”.

21 I
Komisja Słowianoznawstwa zorganizowała posiedzenie, na którym dr hab. 
Lesława Korenowska wygłosiła wykład pt. „Michaił Lermontow i Taras Szew-
czenko: dialog życia i twórczości”.

21 I
Odbyło się Zebranie Ogólne członków Komisji Językoznawstwa (sprawoz-
dawczo-wyborcze).
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26 I
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej prof. dr hab. Tomasz Polański wygło-
sił referat pt. „Profesor Andrzej Zaborski jako nauczyciel starożytnych języków 
orientalnych. Syryjski Apokryf Abgara”.

26 I
Odbyło się posiedzenie Komisji Biologicznej, na którym dr hab. Lidia Mazur 
przedstawiła referat pt. „Programowana śmierć komórki”.

28 I
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie poświęcone profesorowi 
Władysławowi Lubasiowi. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Aldona Skudrzyk 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach) – „Profesor Władysław Lubaś – promotor 
badań i nauczyciel”; prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa – „Prace onomastycz-
ne Władysława Lubasia”; prof. dr hab. Jacek Warchala (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach) – „Profesor Lubaś – patron katowickiej szkoły socjolingwi-
stycznej”; prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
– „Władysława Lubasia rozważania o Śląsku”; prof. dr hab. Bernadeta Nie-
sporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – „Profesor Władysław 
Lubaś – nauczyciel, mistrz i Człowiek” oraz dr Franciszek Sowa – „Profesor 
Władysław Lubaś – badacz, nauczyciel i wychowawca”.

3 II
Komisja Archeologiczna zorganizowała posiedzenie, na którym dr Jacek Pie-
trzak, mgr Łukasz Obtułowicz oraz mgr Dalia Pokutta (Uniwersytet w Göte-
borgu, Szwecja) wygłosili wspólny referat pt. „Sepultura asinina – cmentarz 
dla odrzuconych przez społeczeństwo z XV–XVI w. w Gliwicach, woj. śląskie”.

11 II
Na posiedzeniu naukowym Komisji Prasoznawczej dr Beata Langer wygłosiła 
referat pt. „Stanisław Wasylewski na łamach prasy powojennej (1945–1989)”.

15 II
Zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina – członek Komisji Nauk Geologicznych.

17 II
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Archeologicznej, na którym prof. 
dr hab. Aleksander Kośko, dr hab. Piotr Włodarczak oraz mgr Danuta Żur-
kiewicz wygłosili wspólnie referat pt. „Kurhanowy obrządek pogrzebowy 
w eneolicie i epoce brązu (3 500–2 000 p.n.e.) na obszarze Podola. Najnow-
sze wyniki badań ekspedycji polsko-ukraińskiej w okolicach Jampola, obwód 
winnicki, Ukraina”.
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18 II
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Katedra 
i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ, Fundacja Żyć z cukrzycą, Hand-Prod, 
Polfa Tarchomin zorganizowały posiedzenie, podczas którego referaty wygłosili: 
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki – „Czy nefropatia cukrzycowa i cukrzycowa 
choroba nerek to to samo? – oraz inne aktualne pytania w nefrodiabetologii”; 
lek. med. Damian Ucieklak – „Czy przeciwciała przeciwinsulinowe mogą mieć 
znaczenie kliniczne? Prezentacja przypadku”. Odbyły się również pokazy – firmy 
Hand-Prod pt. „Cera-Chek 1 Code – tyle odpowiedzi w jednej kropli krwi” oraz 
firmy Polfa Tarchomin pt. „Polfa Tarchomin – 180 lat tradycji”.

23 II
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej prof. dr hab. Leszek Bednarczuk 
wygłosił referat pt. „Kontakty zewnętrzne dialektów tocharskich”.

24 II
Komisja Historyczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. 
Marek Ferenc wygłosił referat pt. „Gra z carem – Rzeczpospolita i Iwan IV 
Groźny podczas podwójnego bezkrólewia 1572–1576”. W drugiej części spo-
tkania odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

27 II
Odbyło się nadzwyczajne wyborcze posiedzenie Komisji Gospodarki Wodnej.

27 II
Miało miejsce posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, na któ-
rym – w związku z nową kadencją władz Oddziału – ustalono kompetencje 
poszczególnych członków Prezydium. Zatwierdzono składy osobowe Komisji 
Naukowych Oddziału na kadencję 2015–2018 i nowo wybrane Zarządy. Prezy-
dium przychyliło się również do wniosku Komisji Elektrotechniki, Informatyki 
i Automatyki i podjęło decyzję o zawieszeniu jej działalności.

2 III
Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Biologicznej.

2 III
Zmarł prof. dr hab. Stanisław Mrowec – członek rzeczywisty PAN i członek 
honorowy Komisji Nauk Ceramicznych.

5 III
Komisja Ergonomiczna wraz z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa 
Ergonomicznego zorganizowała posiedzenie, podczas którego prof. dr hab. Jan 
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Nuckowski przedstawił referat pt. „Gawęda o Kanonie, Antropometrii, nieco 
o Ergonomii i o tym, co je łączy”.

10 III
Odbyło się posiedzenie operacyjne Prezydium Komisji Nauk Organizacji 
i Zarządzania.

11 III
Odbyło się posiedzenie Komisji Prasoznawczej. Część sprawozdawczo-wybor-
cza poprzedziła wygłoszenie przez dr Dorotę Kamisińską referatu pt. „Ilustracja 
techniczna i jej rola w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX wieku”.

12 III
Odbyło się spotkanie Zarządu Komisji Prasoznawczej poświęcone bieżącym 
sprawom organizacyjnym oraz harmonogramowi posiedzeń naukowych.

13 III
Na zebraniu ogólnym (sprawozdawczo-wyborczym) Komisji Budownictwa 
dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji.

13 III
Komisja Nauk Psychologicznych wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zorganizowała sesję pt. „Maria Przetacznik-Gierowska – dzieło, 
inspiracje, wspomnienia – w 20. rocznicę śmierci”.

18 III
Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Słowianoznawstwa. 
W drugiej części spotkania dr hab. Józef Kuffel wygłosił referat pt. „O starcu 
Nile Sorskim (1433–1508) – kontynuatorze bizantyjskiej idei antropologicznej”.

20 III
Komisja Geodezji i Inżynierii Środowiska zorganizowała spotkanie sprawoz-
dawczo-wyborcze.

23 III
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Komisji Historycznoliterackiej 
wybrano Zarząd na kadencję 2015–2018.

25 III
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie naukowe, podczas któ-
rego ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna wygłosił odczyt pt. „Kształcenie 
językowe w seminariach duchownych”.
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25 III
Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Nauk Pedagogicznych.

26 III
Komisja Urbanistyki i Architektury zorganizowała posiedzenie, na którym 
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz wygłosił wykład pt. „Analiza 
topologiczna w architekturze”. W drugiej części spotkania odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze.

30 III
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś 
przedstawiła referat pt. „Tawa’if z Lakhnau – świat utracony, świat zrekon-
struowany”.

30 III
Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Nauk Prawnych.

1 IV
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza zorganizowała zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze.

1 IV
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Sekcja „Cho-
rób serca u kobiet” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Oddział Krakow-
ski Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zorganizowały posiedzenie 
naukowe pt. „Hormony płciowe u kobiet – wpływ na układ krążenia”, podczas 
którego wykłady wygłosili: prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka – „Hor-
monalna terapia zastępcza u kobiet z chorobami układu krążenia”; dr hab. 
n. med. Tomasz Milewicz – „Ciśnienie tętnicze a modyfikacje endogennego 
wydzielania sterydów u kobiet”; dr n. med. Agnieszka Olszanecka – „Poziom 
testosteronu u kobiet w okresie okołomenopauzalnym – wpływ na ciśnienie 
tętnicze i składowe zespołu metabolicznego”.

8 IV
Zmarł prof. dr hab. Piotr Kaczanowski – członek Komisji Archeologicznej.

9 IV
Odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania, na którym 
zaprezentowano schemat rozprawy habilitacyjnej dra Krzysztofa Woźniaka 
pt. „Koncepcja elastyczności systemu zarządzania przedsiębiorstwem na pozio-
mie naczelnego kierownictwa”.
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9 IV
Na posiedzeniu Komisji Ergonomicznej i Oddziału Krakowskiego Polskie-
go Towarzystwa Ergonomicznego referaty wygłosili: dr hab. Halszka Kon-
trymowicz-Ogińska – „Psychologia przyjemności – podstawy neuronalne”; 
mgr Katarzyna Ogińska-Buchal – „Psychologiczne mechanizmy doświadczenia 
hedonicznego w relacji z przedmiotami”. Następnie odbyła się część sprawoz-
dawczo-wyborcza.

15 IV
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego 
dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO przedstawiła referat pt. „Berlin – cen-
trum rozwoju polonijnych mediów w Niemczech. Tradycja i współczesność”.

15 IV
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa dr Mikołaj Mazuś wygłosił wykład 
pt. „Tradycja kijowsko-mohylańska w dziejach myśli prawosławnej”.

17 IV
Odbyło się posiedzenie Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi, na którym referat 
pt. „Wpływ wód przypadkowych na proporcje wartości wskaźników zanieczysz-
czeń ścieków w aspekcie ich biologicznego oczyszczania” wygłosili: dr hab. inż. 
Grzegorz Kaczor, dr hab. inż. Tomasz Bergel i dr hab. inż. Piotr Bugajewski. 
W drugiej części spotkania odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

20 IV
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego referat 
pt. „Ucieczki i uciekinierzy w imperium nowo-asyryjskim w świetle doku-
mentów administracji królewskiej” wygłosił mgr Krzysztof Hipp.

21 IV
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Archeologicznej, na którym wykład 
pt. „Charakterystyka i datowania holoceńskich deluwiów w okolicy neolitycz-
nej osady Bronocice, powiat Pińczów” przedstawili: dr hab. Zbigniew Śnieszko, 
prof. UKW (Bydgoszcz), dr inż. Grzegorz Poręba (Gliwice), dr inż. Piotr Moska 
(Gliwice) oraz dr Przemysław Mroczek (Lublin). Druga część spotkania miała 
charakter sprawozdawczo-wyborczy.

23 IV
Na posiedzeniu Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania dr Sławomir Wawaka 
dokonał prezentacji koncepcji rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza sformali-
zowanych systemów zarządzania jakością w średnich przedsiębiorstwach”. 
Druga część spotkania miała charakter sprawozdawczo-wyborczy.
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23 IV
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki zorganizowała posiedzenie, podczas 
którego referat pt. „Wykorzystanie k-tych wartości rekordowych w estymacji 
indeksu ekstremalnego g, w szczególności parametrów a i s rozkładów sta-
bilnych” wygłosiła mgr Barbara Wodecka.

23–24 IV
Miała miejsce konferencja zorganizowana przez Komisję Nauk Psychologicz-
nych, Instytut Psychologii Akademii Ignatianum i Krakowski Oddział Polskie-
go Towarzystwa Psychologicznego, której temat przewodni brzmiał „Starość 
– jak ją widzi psychologia”.

23–24 IV
Odbyła się konferencja poświęcona pamięci doktora Marka Smurzyńskiego 
„Iranian Literatures: Perspectives and Approaches” zorganizowana przez 
Komisję Orientalistyczną i Zakład Iranistyki Instytutu Orientalistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

25 IV
Zmarł doc. dr inż. Józef Fiszer – członek Komisji Budownictwa i Komisji 
Gospodarki Wodnej.

28 IV
Na posiedzeniu Komisji Historii i Filozofii Medycyny prof. dr hab. n. med. Jacek 
Składzień przedstawił referat pt. „Historia krakowskiej Otolaryngologii”.

29 IV
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym refe-
rat pt. „O przenikaniu słownictwa gwarowego do języka internetu” wygłosiła 
dr hab. Renata Kucharzyk, prof. PAN.

4 V
Odbyło się posiedzenie Komisji Historycznoliterackiej, podczas którego 
dr hab. Jakub Niedźwiedź wygłosił wykład pt. „Siedemnastowieczny turysta 
litewski w Polsce: Stanisław Samuel Szemiot i jego diariusz”.

5 V
Komisja Ochrony Zdrowia Społecznego zorganizowała zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze.
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5 V
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeolo-
gicznej, podczas którego referat pt. „More Than Meets the Eye: Athenian Owls 
and the Chronology of Southern Palestinian Coinages of the Persian Period” 
przedstawił dr Haim Gitler z Izraela.

7–8 V
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki objęła patronatem honorowym 
Konferencję Naukową „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych 
(NAWNE)” o tematyce „Zastosowanie narzędzi analitycznych w zarządzaniu. 
Analiza danych w ekonomii”.

11 V
Na posiedzeniu Komisji Biologicznej dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz wygłosiła 
referat pt. „Najnowsza broń w walce z czerniakiem. Ipilimumab”.

13 V
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Katedra 
Farmakologii CM UJ zorganizowały posiedzenie. W pierwszej części spotkania 
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w drugiej natomiast dr n. med. 
Jarosław Woroń wygłosił referat pt. „Stosowanie leków off-label. Podstawowe 
zasady i kryteria bezpieczeństwa”.

13 V
Odbyło się posiedzenie Komisji Prasoznawczej, na którym prof. dr hab. Gra-
żyna Gzella przedstawiła referat pt. „Procesy prasowe »Lecha Gazety Gnieź-
nieńskiej« z lat 1900–1914”.

16 V
Odbyło się spotkanie Zarządu Komisji Prasoznawczej poświęcone bieżącym 
sprawom organizacyjnym oraz harmonogramowi posiedzeń naukowych.

19 V
Zmarł prof. dr hab. Wiesław Jędrychowski – członek Komisji Ochrony Zdro-
wia Społecznego.

20 V
Komisja Słowianoznawstwa zorganizowała posiedzenie, podczas którego refe-
raty wygłosili: dr hab. Zbigniew Babik – „Akcentologia Tadeusza Lehra-Spła-
wińskiego”; mgr Rafał Szeptyński – „Sylwetka Tadeusza Lehra-Spławińskiego”.
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21 V
Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Nauk Ekonomicznych 
i Statystyki.

22 V
Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Nauk Mineralogicz-
nych.

25 V
Komisja Budownictwa zorganizowała posiedzenie, na którym referat 
pt. „Advances in Strengthening of Reinforced Concrete for Shear using FRP” 
wygłosił prof. D. J. Belarbi, Ph.D. z Houston.

25 V
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego 
prof. dr hab. Marek Olbrycht wygłosił wykład pt. „Arsakidzi i Sasanidzi 
w Iranie – geneza dynastii i kwestia ciągłości władzy”.

26 V
Odbyła się panelowa dyskusja zorganizowana przez Komisję Nauk Praw-
nych i Katedrę Postępowania Karnego UJ pt. „Ile kontradyktoryjności, ile 
konsensualizmu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego”. W dyskusji 
udział wzięli m.in. SSA Wojciech Dziuban z Sądu Apelacyjnego w Krako-
wie, Janusz Śliwa – zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, dr hab. 
Andrzej Światłowski – p.o. kierownika Katedry Postępowania Karnego UJ, 
prof. dr hab. Jan Widacki – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosun-
ków Międzynarodowych KAAFM, dr Marcin Żak – radca prawny i adiunkt 
w Katedrze Postępowania Karnego UJ.

26 V
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeolo-
gicznej, podczas którego mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska przedstawiła 
referat pt. „Bona Sforza czy Bona Sabaudzka? O testonie Bony w kolekcji 
Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie”.

27 V
Na posiedzeniu Komisji Prasoznawczej prof. dr hab. Andrzej Romanow wystą-
pił z referatem pt. „Geneza i wydawcy »Gazety Gdańskiej« (1891–1939)”.

27 V
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Katedra Pedia-
trii PAIP CM UJ zorganizowały posiedzenie, podczas którego wykłady wygłosili: 
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dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz – „Czy każde dziecko będzie alergikiem”; 
dr n. med. Mateusz Jagła – „Hypotermia terapeutyczna u noworodków”.

27 V
Odbyło się posiedzenie Komisji Językoznawstwa, na którym prof. dr hab. 
Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański) wygłosił referat pt. „Wybrane rodzaje 
czynności (Aktionsarten) i aspekt dokonany w języku polskim oraz ich odpo-
wiedniki w języku niemieckim”.

28 V
Na zwołanym posiedzeniu Prezydium Oddziału rozpatrywano sprawy Komisji 
Naukowych Oddziału, m.in. przyjęcie nowych członków, omawiano sprawy 
wydawnicze. Uzgodniono porządek dzienny planowanego Zgromadzenia 
Ogólnego członków Oddziału.

8 VI
Na posiedzeniu Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska referaty wygłosili: 
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Piasek – „Generacja map numerycznych oraz 
kryteria lokalizacji obiektów budowlanych”; dr inż. Stanisław Bacior – „Tech-
nologia sporządzania map dla celów prawnych”; dr hab. inż. Michał Zielina – 
„Wpływ renowacji przewodów wodociągowych metodą cementowania na jakość 
wody pitnej”; prof. dr hab. inż. Jan W. Dobrowolski i dr Aleksandra Wagner 
– „Koncepcja zastosowań biotechnologii w inżynierii środowiska a modelowa 
europejska współpraca dla zrównoważonego rozwoju rejonów nadrzecznych”; 
dr inż. Tomasz Salata – „Budowa i wykorzystanie przestrzennych baz danych 
na poziomie gminy”; dr inż. Małgorzata Śliwa – „Zastosowanie biotechnolo-
gii laserowej w praktyce inżynierii środowiska do zwiększenia skuteczności 
oczyszczania ścieków, zabiegów fitomelioracyjnych i produkcji biomasy” oraz 
mgr inż. Obid Tursunov (doktorant z Uzbekistanu) z prof. dr. hab. inż. Janem 
W. Dobrowolskim – „Integration of Application of Laser Biotechnology and 
Thermotechnology for Increase Biomass and Bioenergy Production”.

10 VI
Odbyło się posiedzenie Komisji Prasoznawczej, podczas którego dr Olga 
Dąbrowska-Cendrowska wygłosiła referat pt. „Ludzkie historie dobrze się 
sprzedają – charakterystyka czasopism typu true story na współczesnym rynku 
prasowym”.

10 VI
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego zorganizowały wspólne 
posiedzenie, na którym referaty wygłosili: prof. dr hab. n. med. Tomasz Gro-
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dzicki, dr med. Katarzyna Piotrowska i dr hab. n. med. Barbara Gryglewska 
– „Nadciśnienie tętnicze po 80 roku życia”; prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adam-
czyk, dr hab. Aleksander Gałaś i dr Katarzyna Zawisza – „Ciśnienie tętnicze 
a jakość życia, badania COURAGE”; prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, 
dr hab. Agnieszka Pac i dr hab. Aleksander Gałaś – „Wpływ ciśnienia tętniczego 
na umieralność osób starszych w 25-letniej obserwacji – badania krakowskie”.

11 VI
Odbyło się posiedzenie Sekcji Teorii Architektury Komisji Urbanistyki i Architek-
tury, podczas którego referaty wygłosili: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenar-
towicz – komunikat pt. „Miejsce. Uwagi o stanie badań”; dr inż. arch. Angelika 
Lasiewicz-Sych – „Miejsce jako cel projektowania”; mgr inż. arch. Konrad Świa-
dek – „Silniki gier komputerowych a projektowanie architektoniczne”.

15 VI
Komisja Urbanistyki i Architektury i Urząd Miasta Zamość zorganizowały 
konferencję pt. „Przestrzeń kulturowa Zamościa: urbanistyka, architektura, 
krajobraz, życie miasta”.

16 VI
Odbyło się posiedzenie operacyjne Prezydium Komisji Nauk Organizacji 
i Zarządzania.

17 VI
Miało miejsce posiedzenie zorganizowane przez Komisję Słowianoznawstwa, 
poświęcone pamięci długoletniego przewodniczącego Komisji – prof. Jerzego 
Ruska. Podczas spotkania referaty wygłosili: dr hab. Elżbieta Solak – „Profesor 
Jerzy Rusek jako historyk języka bułgarskiego”; dr hab. Zbigniew Babik – 
„Badania profesora Jerzego Ruska nad słownictwem słowiańskim”; dr Wanda 
Stępniak-Minczewa – „Historia slawistyki w pracach profesora Jerzego Ruska”.

20 VI
Odbyło się XXIX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzyma-
niu życia i regulacji fizjologicznych”. Członkowie Komisji Biologicznej byli 
współorganizatorami sympozjum. Patronat objął m.in. Prezes Oddziału PAN 
w Krakowie – prof. Ryszard Tadeusiewicz.

22 VI
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, podczas które-
go dr Czesław Srzednicki wygłosił odczyt nt. „Cmentarze tatarskie na terenach 
województw nowogródzkiego i wileńskiego z okresu II Rzeczpospolitej”.



65

22–24 VI
W Dobczycach, w Ośrodku Szkoleniowym Góra Jałowcowa miała miejsce 
XXII Konferencja Naukowa „Infrastruktura i środowisko”. Konferencja została 
zorganizowana przez Komisję Technicznej Infrastruktury Wsi, Instytut Inży-
nierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie, Katedrę Inżynierii Sanitarnej 
i Gospodarki Wodnej UR w Krakowie i Stowarzyszenie Infrastruktura i Eko-
logia Terenów Wiejskich w Krakowie.

23 VI
Zmarła prof. dr hab. Elżbieta Turnau – członek Komisji Nauk Geologicznych.

24 VI
Na posiedzeniu naukowym Komisji Językoznawstwa dr hab. Kinga Tutak 
przedstawiła referat pt. „Residuum oralne w średniopolskich utworach dedy-
kacyjnych”.

24 VI
Komisja Nauk Geologicznych zorganizowała zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze.

25 VI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Historii i Filozofii Medycyny, na 
którym prof. dr hab. Andrzej Urbanik wygłosił referat pt. „Radiologia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim”. W drugiej części spotkania odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze.

25 VI
Na posiedzeniu naukowym Komisji Ergonomicznej i Oddziału Krakowskiego 
Towarzystwa Ergonomicznego odczyty wygłosili mgr Martyna Puchała – „Pro-
jekt dynamicznego oświetlenia domowego na bazie LED” i mgr inż. Rafał 
Szpakiewicz – „Systemy oświetlenia LED w praktyce”.

26 VI
Odbyło się Zgromadzenie Ogólne członków PAN Oddziału w Krakowie, 
na którym członkowie Oddziału i przedstawiciele Instytutów PAN z terenu 
Krakowa wraz z zaproszonym na spotkanie Wojewodą Małopolski – Jerzym 
Millerem przeprowadzili dyskusję nt. „Co władze województwa chciałyby 
uzyskać od środowiska naukowego Instytutów PAN i czego to środowisko 
może oczekiwać od władz województwa”. Odbyło się również głosowanie 
nad wotum zaufania dla Prezesa Oddziału – prof. Ryszarda Tadeusiewicza.
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7 VII
Sekcja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury zorganizowała posiedzenie, na którym prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew 
Zuziak wygłosił referat pt. „Węzły miejskości i konstrukcje metropolitarne”.

9 VII
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Sekcję Sztuk Plastycznych 
w Architekturze Komisji Urbanistyki i Architektury odbyła się prezentacja 
książki dr inż. arch. Krystyny Styrny-Bartkowicz pt. „Loegler. Synopsis” oraz 
wykład architekta Romualda Loeglera pt. „Szkic architektoniczny – samo-
dzielny byt? Czy…”.

10 VII
Komisja Motoryzacji zorganizowała zebranie ogólne, na którym dokonano 
wyboru Zarządu Komisji na kadencję 2015–2018.

16 IX
Odbyło się posiedzenie Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, podczas którego 
prof. dr hab. Władimir Mitiuszew wystąpił z referatem pt. „Badanie i opis 
matematyczny materiałów kompozytowych o losowych strukturach”.

24 IX
Zmarł prof. dr hab. Sylwester Dziki – członek Komisji Prasoznawczej.

25 IX
Miało miejsce XXIV Międzynarodowe Sympozjum „Molecular and Physiolo-
gical Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Członkowie Komisji 
Biologicznej byli współorganizatorami tego sympozjum. Patronat objął m.in. 
Prezes Oddziału PAN w Krakowie – prof. Ryszard Tadeusiewicz.

28 IX
Odbyło się posiedzenie Prezydium, na którym omawiano wnioski Komisji 
Naukowych Oddziału. Ustalono termin i przedyskutowano porządek dzienny 
sesji wyborczej członków Oddziału.

29 IX
Zmarł prof. dr hab. Wojciech Rojek – członek Komisji Historycznej.

29 IX
Zmarł prof. dr hab. inż. Edward Maciąg – członek Komisji Budownictwa.
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5 X
Na posiedzeniu Komisji Biologicznej dr hab. Małgorzata Przybyło wygłosiła 
referat pt. „Rola mikropęcherzyków błonowych w chorobie nowotworowej”.

5 X
Odbyło się spotkanie Zarządu Komisji Prasoznawczej poświęcone bieżącym 
sprawom organizacyjnym oraz harmonogramowi posiedzeń naukowych.

7 X
Komisja Nauk Medycznych wraz z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim 
oraz Katedrą Farmakologii CM UJ zorganizowały posiedzenie naukowe, pod-
czas którego dr n. med. Paweł Wołkow przedstawił referat pt. „Genomika 
funkcjonalna – cele, zadania, osiągniecia”.

14 X
Odbyło się posiedzenie Komisji Prasoznawczej, podczas którego referat 
pt. „Towarzysz tułaczki lotników »Skrzydła. Wiadomości ze świata« 1940–2010” 
wygłosiła dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN.

14 X
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza zorganizowała wyjazdowe zebranie człon-
ków Komisji do Parku Etnograficznego w Tokarni, podczas którego referat 
pt. „Tradycje hutnicze na Ziemi Kieleckiej” wygłosił dr inż. Ireneusz Suliga. 
Odbyło się również zwiedzanie Parku Etnograficznego pod kierownictwem 
pana mgra Leszka Zbróga.

15 X
Na posiedzeniu Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki prof. dr hab. Józef 
Pociecha wygłosił referat pt. „Korzenie współczesnej statystyki polskiej – sta-
tystyka i statystycy galicyjscy na początku XX wieku”.

19 X
Odbyło się posiedzenie Komisji Historycznoliterackiej, podczas którego prof. 
dr hab. Piotr Borek przedstawił referat pt. „Nad Classicum nieśmiertelnej sławy 
Samuela Leszczyńskiego”.

20 X
Komisja Nauk Pedagogicznych zorganizowała zebranie ogólne, na którym 
przedstawiono m.in. sprawy dotyczące działania Komisji w nadchodzącej 
kadencji. W drugiej części spotkania referat pt. „Pisarstwo naukowe – od umie-
jętności do mistrzostwa” wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa.



68

21 X
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie, na którym profesor Ste-
phan Guth (Uniwersytet w Oslo) wygłosił wykład pt. „Etym Arab – An Ety-
mological Dictionary of the Arabic Language: Chances and Challenges”.

21 X
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa, na którym referat 
pt. „Ukraińsko-polskie wyrazy zdradliwe (pułapki leksykalne i gramatyczne)” 
wygłosiła dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek.

26 X
Miało miejsce Zgromadzenie Ogólne członków PAN Oddziału w Krakowie, na 
którym dokonano wyboru Prezesa Oddziału i członków (Wiceprezesa i jednego 
członka) Prezydium Oddziału na kadencję 2015–2018.

26 X
Komisja Nauk Psychologicznych zorganizowała zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze.

28 X
Komisja Nauk Medycznych wraz z Towarzystwem Lekarskim Krakow-
skim oraz Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego zorganizowały posiedzenie naukowe poświęcone prof. Leonowi 
Tochowiczowi (1897–1965) w 50. rocznicę śmierci. Podczas spotkania refe-
raty wygłosili: prof. dr hab. Ewa Miodońska-Brookes – „Moje wspomnie-
nia o Lejaszku”; prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz – „Sylwetka 
Profesora”; prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – „Nadciśnienie tętnicze 
wczoraj”; prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka – „Nadciśnienie tętnicze 
dziś”, prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski – „Lipidy jako czynniki ryzyka 
sercowo-naczyniowego” oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Dubiel – „Krótka 
historia leczenia zawału serca – spełnione nadzieje”.

28 X
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ceramicznych, na którym referat 
pt. „Nowoczesne techniki zdobienia ceramiki” wygłosiła dr hab. inż. Agniesz-
ka Gubernat. Na spotkaniu wybrano nowego przewodniczącego Komisji na 
kadencję 2015–2018.

28 X
Na posiedzeniu Komisji Językoznawstwa poświęconym pamięci prof. dra hab. 
Mariana Kucały referaty wygłosili: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki – „Profe-
sor Marian Kucała – badacz i miłośnik języka polskiego”; prof. dr hab. Jerzy 
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Reichan – „Profesor Marian Kucała jako dialektolog” i dr hab. Ewa Deptucho-
wa, prof. IJP PAN – „Profesor Marian Kucała – historyk języka, leksykograf 
i dydaktyk”.

28–29 X
Miała miejsce XXII Konferencja Ogólnopolska z cyklu sztuki ogrodowej i den-
drologii historycznej nt. „Znaczenie parków miejskich w kompozycjach kra-
jobrazowych” zorganizowana przez Sekcję Sztuki i Architektury Ogrodowej 
Komisji Urbanistyki i Architektury, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielo-
nych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz Instytut 
Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie.

30 X
Odbyła się II Konferencja Międzynarodowa – In the series of garden art and 
historical dendrology – „Contemporary and historical city parks and their role 
in composing space”, którą zorganizowały: Sekcja Sztuki i Architektury Ogro-
dowej Komisji Urbanistyki i Architektury, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów 
Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz 
Instytut Botaniki PAN im. Władysław Szafera w Krakowie.

4 XI
Komisja Historii i Filozofii Medycyny zorganizowała posiedzenie naukowe, na 
którym prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski przedstawił referat pt. „Tadeusz 
Żeleński-Boy – pediatra mimo woli”.

5–6 XI
Prezes Oddziału PAN w Krakowie – prof. Ryszard Tadeusiewicz – objął patrona-
tem Konferencję „Inteligent Building Technologies & Multimedia Management”.

7 XI
Zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski – członek Komisji Gospodarki 
Wodnej.

9 XI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Historycznoliterackiej, podczas któ-
rego dr hab. Marek Dębowski, prof. UJ wygłosił referat pt. „Teatralne pere-
grynacje Jana Potockiego”.

12 XI
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki objęła patronatem honorowym Sym-
pozjum Naukowe „Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków ze 
szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych”.



70

16 XI
Komisja Budownictwa zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym dr inż. 
Leopold Sokół, prof. Centre des Etudes de la Construction (Francja), wygłosił 
referat pt. „Dachy wielkopowierzchniowe: projektowanie, wykonanie i pro-
blemy użytkowe”.

17 XI
Na posiedzeniu Komisji Archeologicznej referat pt. „Kościół pod wezwaniem 
św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty w Krakowie w świetle najnowszych badań” 
wygłosił mgr Jacek Czuszkiewicz.

18 IX
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza zorganizowała posiedzenie naukowe, na 
którym dr hab. Urszula Wdowik wygłosiła referat pt. „Obliczenia ab initio 
w nauce o materiałach”.

18 XI
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. 
Małgorzata Korczyńska-Derkacz wygłosiła referat pt. „Krakowskie jednod-
niówki robotnicze z okresu międzywojennego (ze zbiorów CBN POLONIA)”.

19 XI
Odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki, podczas 
którego prof. dr hab. Anna Harańczyk wygłosiła referat pt. „Procesy subur-
banizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym”.

19 XI
Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury zorganizo-
wała posiedzenie naukowe, na którym dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ przed-
stawił referat pt. „Kodeks budowlany w świetle inwestowania w krajobrazie”.

19 XI
Zmarł mgr Stanisław Zwolski – członek Komisji Historii i Filozofii Medycyny.

24 XI
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Sekcję Planowania Zrów-
noważonego i Ochrony Środowiska Komisji Urbanistyki i Architektury refe-
raty wygłosili: dr inż. arch. Rafał Blazy – „Witalność współczesnego miasta: 
przykład Mediolanu” i dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska – „Mediolan 
– miasto budowane do wewnątrz”.
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25 XI
Odbyło się posiedzenie Sekcji Sztuk Plastycznych w Architekturze Komisji 
Urbanistyki i Architektury, na którym dr Joanna Suchowiak wygłosiła odczyt 
pt. „Dawne i współczesne nośniki reklamowe w kontekście architektury wie-
deńskiej”.

25 XI
Komisja Nauk Medycznych oraz Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Sekcja Histo-
ryczna Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zorganizowa-
ły posiedzenie naukowe, podczas którego referaty wygłosili: dr hab. n. med. Mar-
cin Cwynar – „Nerkowy klirens litu – metoda oceny sodowrażliwości ciśnienia 
tętniczego”; prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, dr hab. n. med. Katarzyna 
Stolarz-Skrzypek, dr hab. Henryk Bartoń – „Podaż sodu w diecie i wchłanianie 
zwrotne sodu w cewkach nerkowych jako determinanty nadciśnienia tętniczego”; 
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-
-Skrzypek, lek. med. Adam Bednarski – „Udział VEGF-C w regulacji zależności 
między spożyciem sodu a ciśnieniem tętniczym”. Na spotkaniu wręczono rów-
nież nagrodę TLK im. Prof. M. Sycha za pracę doktorską w roku 2015 dr n. med. 
Halinie Dziedzic-Oleksy – „Ocena parametrów sztywności tętnic u pacjentów 
z miażdżycą tętnic wieńcowych, sercowym zespołem X i toczniem rumienio-
wym układowym”, której promotorem był prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec.

25 XI
Na posiedzeniu Komisji Językoznawstwa referat pt. „Nowe projekty onoma-
styczne w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk” wygłosiła 
prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch.

25 XI
Odbyło się posiedzenie Komisji Słowianoznawstwa, na którym prof. dr hab. 
Halina Waszkielewicz wystąpiła z referatem pt. „Stanisław Przybyszewski 
i jego wpływy na Aleksego Remizowa”.

4 XII
Odbyło się posiedzenie Prezydium, na którym omawiano sprawy dotyczące 
organizacji i działań Oddziału w związku ze zmianami w składzie Prezydium 
Oddziału.

7 XII
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym 
dr Marcin Rzepka wygłosił referat pt. „Luterańska Misja Orientalna i jej zna-
czenie dla badań historii i kultury kurdyjskiej”.
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8 XII
Na posiedzeniu Komisji Historycznoliterackiej referat pt. „Uniwersum poetyc-
kie Rose Ausländer (1901–1988), poetki niemiecko-żydowskiej z Bukowiny” 
wygłosiła prof. dr hab. Maria Kłańska.

8 XII
Odbyło się posiedzenie operacyjne Prezydium Komisji Nauk Organizacji i Zarzą-
dzania. Przeprowadzono dyskusję nad planem działania Komisji na rok 2016.

9 XII
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Oddział 
Krakowski Towarzystwa Chirurgów Polskich zorganizowały posiedzenie 
naukowe, podczas którego referaty wygłosili: prof. dr hab. n. med. Piotr Richter 
– „Postępowanie w rozsianych rakach jamy brzusznej” i dr hab. Aleksander 
Gałaś – „Żywieniowo-zależny niski poziom zapalenia nową perspektywą oceny 
następstw żywienia w raku jelita grubego”.

9 XII
Odbyło się posiedzenie Komisji Prasoznawczej, na którym dr Elżbieta Czarny-
-Drożdżejko wystąpiła z referatem pt. „Unijne standardy dotyczące mediów 
audiowizualnych i ich realizacja w ustawie o radiofonii i telewizji”.

9 XII
Sekcja Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury zorganizo-
wała II International Cracow Seminar on Urban Spaces “Urban Morphology”.

10 XII
Odbyła się sesja naukowa „Kompozycja w krajobrazie współczesnego miasta, 
cz. 2” zorganizowana przez Sekcję Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego 
Komisji Urbanistyki i Architektury, na której referaty wygłosili: dr inż. arch. 
Jarosław Huebner – „Indywidualizm – drogowskaz, czy przeszkoda; Wiedeń 
Otto Wagnera”; dr inż. arch. Małgorzata Solska – „Wiedeń XXI wieku – euro-
pejska przestrzeń »zderzeń i zbliżeń«”; inż. arch. Anna Adamczyk-Wiraszka 
– „Park Edukacji Globalnej – Wioski Świata w Krakowie jako przykład współ-
czesnej formy przestrzeni publicznej”.

11 XII
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi zorganizowała posiedzenie, podczas 
którego referaty wygłosili: mgr inż. Bartosz Łuszczek (MPWiK w Krakowie) 
– „Gospodarka energetyczna w oczyszczalni”, dr hab. inż. Andrzej Wałęga 
– „Problematyka szacowania wielkości odpływu bezpośredniego ze zlewni 
niekontrolowanych”.



73

13 XII
Zmarła prof. dr hab. Aleksandra Knothe – członek Komisji Biologicznej.

15 XII
Na posiedzeniu naukowym Komisji Archeologicznej dr Andrzej Kukliński 
(Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki) wygłosił wykład 
nt. „Czy na stanowisku Kraków–Wawel wyczerpano już zasoby archeologicz-
ne?”. W drugiej części spotkania odbyło się zebranie ogólne członków Komisji 
poświęcone sprawom czasopisma „Acta Archaeologica Carpathica”.

15 XII
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania, 
podczas którego dr Hanna Włodarczyk-Klimek wygłosiła referat pt. „Kapitał 
ludzki w kształtowaniu zwinności organizacji opartej na wiedzy”.

16 XII
Sekcja Sztuk Plastycznych w Architekturze Komisji Urbanistyki i Architektury 
zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. Paweł Pencakowski, prof. 
ASP wystąpił z referatem pt. „Znaczenie Giotta”. Następnie odbyła się projekcja 
filmu pt. „Giotto, historia zbawienia” Eugeniusza Starky’ego – nowojorskie-
go dokumentalisty. Film został zrealizowany we współpracy z prof. Giuliano 
Pisanim z Padwy, autorem m.in. książki „I voltisegreti di Giotto. La rivelazioni 
della Capella degli Scrovegni”.

16 XII
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa mgr Irina Romańska wygłosiła 
odczyt pt. „Тип героя-хозяина в прозе Бориса Екимова (Typ bohatera-gospo-
darza w prozie Borysa Jekimowa)”.

16 XII
Odbyła się sesja naukowa Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej 
„Taormińskie reminiscencje. Prezentacja wykładów wygłoszonych przez kra-
kowskich numizmatyków w trakcie XV Międzynarodowego Kongresu Numi-
zmatycznego w Taorminie”, podczas której referaty wygłosili: dr hab. Jarosław 
Bodzek – „Nowe znaleziska do form do odlewu krążków menniczych z Agory 
w Pafos”; mgr Emilia Smagur – „Znaczenie analizy porównawczej w bada-
niach nad kuszańskim panteonem”; mgr Paulina Koczwara – „Znaleziska 
monet celtyckich na terenie centralnej i południowej Europy”; dr Kamil Kopij 
– „Propagandowa rola monet rzymskich”, „Znaleziska monet rzymskich z 
Polski – Małopolska. Raport wstępny”; mgr Dorota Malarczyk – „Średniowiecz-
ny skarb srebrny z Dębicza w Wielkopolsce”; mgr Anna Bochnak – „Sfinks 
słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego i ich wschodnioeu-
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ropejski kontekst”; mgr Barbara Zając – „Znaleziska wschodnich srebrnych 
monet prowincjonalnych na terenie Europy” oraz mgr Szymon Jellonek – „Pro-
paganda imperialna Gajusza Kaliguli – Imperialne wzorce i prowincjonalne 
odpowiedzi”.

17 XII
Komisja Historii i Filozofii Medycyny zorganizowała posiedzenie naukowe, 
na którym mgr Monika Urbanik wygłosiła referat pt. „Elektrohomeopatia hra-
biego Cezarego Mattei”.

18 XII
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Ergonomicznej i Oddziału Krakow-
skiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, podczas którego prof. dr hab. 
inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska wygłosiła referat pt. „Miasta i zurba-
nizowane struktury przestrzenne przyszłości”.

31 XII
Zmarł prof. dr hab. Stanisław Marian Knothe – członek rzeczywisty PAN.
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ROK 2016

Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Gospodarki Wodnej, podczas którego 
dr inż. Izabela Godyń i dr. inż. Wojciech Indyk wygłosili referat pt. „Nowe 
prawo wodne”.

Komisja Nauk Geologicznych zorganizowała trzy posiedzenia naukowe, pod-
czas których referaty wygłosili: prof. dr hab. Urszula Woźnicka – „Energetyka 
termojądrowa. Deuter i tryt – przyszłościowe źródła energii”; dr inż. Urszula 
Więcek – „Przykłady obliczeń Monte Carlo dla zagadnień jądrowej geofizyki 
otworowej zrealizowane w IFJ PAN”; mgr inż. Beata Kosa-Burda – „Możliwość 
wykorzystania odpadów metalurgicznych jako surowców pigmentacyjnych”; 
mgr inż. Magdalena Mamak – „Mobilność i biodostępność chromu w glebach 
zanieczyszczonych przez zakłady garbarskie” oraz mgr inż. Róża Bartolewska 
– „Szczegółowe wydzielenia litofacjalne na podstawie danych geologicznych 
i profilowań geofizyki otworowej na obszarze Niecki Nidziańskiej”.

Komisja Ochrony Zdrowia Społecznego zorganizowała posiedzenie naukowe, 
na którym referaty wygłosili prof. dr hab. Ryszard Kostuch – „Moje wraże-
nia z pobytu w Meksyku” i dr hab. Władysław Ochmański – „Fizjologiczne 
i genetyczne uwarunkowania starzenia się ludzi”.

Komisja Nauk Mineralogicznych zorganizowała dwa posiedzenia naukowe, 
podczas których prof. dr hab. Maciej Pawlicki wystąpił z referatami – „Barwniki 
mineralne w malarstwie średniowiecznym z kościołów Pomorza” i „Geology 
as Reason of Location of Archaeological Sited in Egypt. Kair”.

2 I
Zmarła prof. dr hab. Maria Karpluk – członek Komisji Językoznawstwa.

11 I
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Komisję Biologiczną referat 
pt. „Moje podróże w tropiku i zdrowotne profilaktyczne zachowania w tych 
rejonach” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski.

12 I
Zmarł prof. dr hab. Witold Mańczak – członek Komisji Językoznawstwa i Komi-
sji Słowianoznawstwa.

13 I
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaź-
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nych oraz Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych zorganizowały posie-
dzenie naukowe, na którym dr hab. n. med. Aleksander Garlicki zabrał głos 
nt. „Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny 2015 roku – sukces 
w farmakoterapii malarii i onchocerkozy”.

13 I
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Prasoznawczej, podczas którego 
dr hab. Sebastian Fikus, prof. WSZiB wystąpił z referatem pt. „Kto zmieni 
się w Pana Boga. Czyli polityczne konsekwencje cyrkulacji informacji w sieci”.

13–15 I
W Białce Tatrzańskiej odbyło się VIII Seminarium pt. „Teoretyczne, praktyczne 
oraz symulacyjne aspekty wytwarzania i modyfikacji nowoczesnych materia-
łów” zorganizowane przez Komisję Metalurgiczno-Odlewniczą.

15 I
Komisja Nauk Ceramicznych zorganizowała wyjazdowe posiedzenie naukowe 
w siedzibie firmy Vesuvius Poland Sp. z o.o. w Skawinie. Podczas spotkania 
prezentacje na temat firmy wygłosił Prezes Vesuviusa – pan Wieńczysław 
Rachwał. W drugiej części spotkania zwiedzano jeden z wydziałów produk-
cyjnych oznaczony jako W4, zajmujący się produkcją glinokrzemianowych 
cegieł ogniotrwałych.

19 I
Komisja Nauk Pedagogicznych zorganizowała posiedzenie naukowe, na któ-
rym prof. dr hab. Henryka Kramarz wygłosiła odczyt pt. „Obecność i znaczenie 
dawnych idei pedagogicznych we współczesnej edukacji”.

20 I
Odbyło się posiedzenie Komisji Słowianoznawstwa, podczas którego 
odczyt pt. „O dekoracyjnych roślinach w Soplicowskim dworze” wygłosiła 
dr hab. Halina Chodurska, prof. UP.

20 I
Na posiedzeniu Komisji Językoznawstwa dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa 
wygłosiła referat pt. „Język jako element świadomości społecznej (na przy-
kładzie Polski po 1918 roku)”.

25 I
Zmarł prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski – członek Komisji Nauk Geologicz-
nych.
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25 I
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie, na którym dr hab. Cezary 
Galewicz przedstawił referat pt. „Imperium, archiwum i biblioteka: reprezenta-
cja tradycyjnych systemów wiedzy w Azji Południowej na przełomie stuleci”.

25 I
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Budownictwa, podczas którego 
referat pt. „Zarządzanie niezawodnością budynków i infrastrukturą sektora 
energetycznego” wygłosił prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź.

27 I
Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej zorganizowała posiedzenie nauko-
we, podczas którego dr Wolfgang Fischer-Bossert z Austriackiej Akademii Nauk 
w Wiedniu przedstawił wykład pt. „Modern Forgeries of Ancient Greek Coins”.

II
Zmarła doc. dr hab. Zofia Pietryga – członek Komisji Gospodarki Wodnej.

3 II
Odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału, na którym rozpatrzono wnioski 
Komisji Naukowych Oddziału dotyczące przyjęcia nowych członków, zapro-
szenia gości zagranicznych, zwiększenia limitu członków. Zatwierdzono zmia-
nę nazwy Komisji Nauk Psychologicznych na Komisję Psychologii. Szeroko 
omówiono złożone plany pracy poszczególnych Komisji na 2016 rok. Ustalono 
termin i przedstawiono propozycję porządku dziennego Zgromadzenia Ogól-
nego członków PAN Oddziału w Krakowie.

10 II
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym refe-
rat pt. „Periodyki Towarzystwa Naukowego Płockiego i ich cele” wygłosił 
dr Andrzej Kansy.

11 II
Na posiedzeniu Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki prof. dr hab. Jacek 
Osiewalski wygłosił odczyt pt. „Zagregowane funkcje produkcji a dynamiczne 
modele GDP – porównanie bayesowskie”.

11 II
Odbyło się posiedzenie Komisji Ergonomicznej i Oddziału Krakowskiego Pol-
skiego Towarzystwa Ergonomicznego, podczas którego dr inż. arch. Katarzyna 
Zawada-Pęgiel wygłosiła wykład pt. „Wybrane aspekty projektowania zrów-
noważonego na przykładzie europejskich obiektów i zespołów biurowych”.
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12–14 II
Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie objęła patronatem XI Między-
narodową Konferencję Naukowo-Techniczną „New Building Technologies and 
Architectural Design – 2016”.

14 II
Zmarł prof. dr hab. inż. Jan Steczkowski – członek Komisji Nauk Organizacji 
i Zarządzania.

16 II
Odbyło się posiedzenie operacyjne Prezydium Komisji Nauk Organizacji 
i Zarządzania, na którym ustalano strategię działania Komisji.

17–19 II
Prezes Oddziału PAN w Krakowie – prof. Andrzej Jajszczyk – objął patrona-
tem Ogólnopolską Konferencję Naukową „200 lat Państwowego Górnictwa 
w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbyła się w Kielcach.

22 II
Miało miejsce posiedzenie Komisji Orientalistycznej, na którym dr Piotr Koło-
dziejczyk wygłosił referat pt. „Ostatnie dwa sezony badań w południowej 
Jordanii”.

24 II
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Neurologii zorganizowały posiedzenie 
naukowe „Nowoczesna terapia w neurologii”, na którym referaty wygłosili: 
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik – „Mechaniczna trombektomia – prze-
łom w leczeniu ostrego udaru mózgu”; dr hab. n. med. Tomasz Dziedzic, prof. 
UJ – „Układowa reakcja zapalna jako cel działań terapeutycznych w udarze 
mózgu”; dr n. med. Marcin Wnuk – „Nowoczesne terapie w stwardnieniu 
rozsianym”; dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek – „Toksyna botulinowa w neu-
rologii” oraz dr hab. n. med. Joanna Pera, prof. UJ – „Geny a leczenie chorób 
neurologicznych”.

1 III
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Archeologicznej, podczas którego 
referat pt. „»Polityka archeologiczna« – dekoracja czy doktryna? Rozważania 
o polskiej »archeologii autostradowej« ostatniej dekady” wygłosił dr hab. Sewe-
ryn Rzepecki, prof. UŁ.
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7 III
Komisja Biologiczna zorganizowała posiedzenie, na którym dr Małgorzata 
Opydo-Chanek wygłosiła odczyt pt. „Perspektywy zastosowania inhibitorów 
białek Bcl-2 w leczeniu białek”.

9 III
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, na którym referat 
pt. „Poznańskie czasopisma dla dzieci i młodzieży (do 1918 roku)” wygłosi-
ła dr Sabina Kwiecień.

9 III
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, podczas 
którego dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH wystąpiła z referatem pt. „Trwałość 
zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych”.

10 III
Na posiedzeniu Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki prof. dr hab. Zbi-
gniew Zioło (Podkarpacka Szkoła Wyższa) wygłosił referat pt. „Problematyka 
reaktywowania drogi wodnej Wisła–Brześć jako czynnika integracji przestrzeni 
europejskiej”.

11 III
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ceramicznych, podczas któ-
rego prof. dr hab. Andrzej Stokłosa, wystąpił z referatem pt. „Równowagi 
defektowe w tlenkach metali 3d czystych i domieszkowych”.

11 III
Komisja Ergonomiczna i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Ergono-
micznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym dr inż. arch. Tomasz 
Kapecki wygłosił wykład pt. „Ergonomia nowych przestrzeni edukacyjnych. 
Współczesne tendencje kształtowania budynków dydaktycznych szkół wyż-
szych w Polsce i Europie Zachodniej”.

14 III
Odbyło się spotkanie Przewodniczących Komisji i Redaktorów czasopism nauko-
wych Oddziału z Prezydium Oddziału PAN w Krakowie. Dyskutowano o bieżą-
cych działaniach Komisji Naukowych oraz o ich przyszłości. Podniesiono kwestię 
finansowania Komisji, szeroko omówiono sprawy wydawnicze Oddziału.

14 III
Na posiedzeniu Komisji Historycznoliterackiej prof. dr hab. Adam Kulawik 
wygłosił referat pt. „Wokulski a prawo doboru naturalnego”.
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16 III
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa, na którym 
referat pt. „Habent sua fata libelli: »cтертная« история одного виленского 
экземпляра Литовского Статута 1588 года. Habent sua fata libelli: »Zatar-
ta« historia wileńskiego egzemplarza Statutu Litewskiego 1588 roku” wygłosił 
dr hab. Władimir Miakiszew.

21 III
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym 
mgr Agata Pawlina wygłosiła odczyt pt. „Wojciech Bobowski. Człowiek Rene-
sansu na osmańskim dworze”.

22 III
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Historii i Filozofii Medycyny, na 
którym dr n. med. Magdalena Mazurak z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu wygło-
siła referat pt. „Kardiologiczne eponimy z Dolnego Śląska: Purkynie, Ebstein, 
Thebesius”.

30 III
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Oddział 
Krakowski Towarzystwa Internistów Polskich, II Katedra Chorób Wewnętrz-
nych im. Prof. A. Szczeklika w Krakowie zorganizowały posiedzenie nauko-
we „Nowoczesna terapia w neurologii”, podczas którego referaty wygłosili: 
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał – „Mikroangiopatie zakrzepowe”; dr n. med. 
Wojciech Sydor – „Atypowy zespół hemolitycznno-uremiczny (atypical HUS)” 
i prof. dr hab. n. med. Anetta Undas – „Stan nadkrzepliwości w zawale serca”.

30 III
Na posiedzeniu zorganizowanym przez Komisję Językoznawstwa 
prof. dr hab. Stanisław Koziara wygłosił referat pt. „O Biblii Tysiąclecia kilka 
uwag i refleksji jubileuszowych. Z okazji 50-lecia pierwszego wydania prze-
kładu”.

5 IV
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeolo-
gicznej, podczas którego dr Matthew Ponting z Uniwersytetu w Liverpoolu 
przedstawił wykład pt. „The Scientific Analysis of Roman Silver Coinage”.

5 IV
Zmarła prof. dr hab. Maria Podraza-Kwiatkowska – członek Komisji Histo-
rycznoliterackiej.
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6 IV
Na posiedzeniu zorganizowanym przez Komisję Historycznoliteracką 
prof. dr hab. Ewa Skorupa wygłosiła referat pt. „Orzeszkowa jako entuzjast-
ka portretowania fizjonomicznego”.

11 IV
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Biologicznej. Referat pt. „Wielokrotny 
nokaut – nowa strategia identyfikacji genów kontrolujących cechy ilościowe” 
wygłosił dr hab. Paweł Grzmil.

12 IV
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Komisję Nauk Pedagogicz-
nych prof. dr hab. Władysław Błasiak i dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP 
wygłosili referat pt. „Neurodydaktyka – nowe trendy w edukacji XXI wieku”.

13 IV
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Prasoznawczej, na którym referat 
pt. „Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego po 1989 
roku” wygłosiła dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB.

13 IV
Zmarł prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Bartkowicz – członek Komisji Urbani-
styki i Architektury.

13 IV
Miało miejsce posiedzenie naukowe Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, na 
którym odczyt pt. „Fazy międzymetaliczne w stopach aluminium z metala-
mi przejściowymi Fe i Mn” wygłosiła dr hab. inż. Małgorzata Warmuzek, 
prof. IOd.

14 IV
Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki zorganizowała posiedzenie nauko-
we, podczas którego dr Bartosz Bandura wygłosił referat pt. „Wpływ funduszy 
UE w szkolnictwie wyższym na wzrost gospodarczy w Polsce – propozycja 
metody pomiaru”.

20 IV
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa prof. dr hab. Wasilij Szczukin 
wygłosił referat pt. „Symbolika pionu »niebo – podziemie« w kulturze tota-
litarnej”.
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21 IV
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Orientalistycznej, podczas którego 
odczyt pt. „How to Analyze the Ancient Iranian Nomads’ Anthropomorphic 
Compositions? Questions and Answers” wygłosił prof. Sergey Yatsenko (Uni-
wersytet w Moskwie).

27 IV
Na posiedzeniu Komisji Językoznawstwa dr hab. Katarzyna Skowronek, 
prof. PAN wygłosiła referat pt. „Język współczesnych poradników psycho-
logicznych”.

28 IV
Komisja Ergonomiczna oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym mgr Jakub Gołę-
biewski przedstawił referat pt. „Modele człowieka na potrzeby projektowania 
ergonomicznego”.

4 V
Odbyło się posiedzenie naukowe zorganizowane przez Komisję Nauk Medycz-
nych i Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, na którym referaty wygłosili: 
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań) – „Bezpośrednie inhibi-
tory trombiny i aktywnego czynnika X – 7 lat doświadczeń”; prof. dr hab. 
n. med. Jerzy Windyga (Warszawa) – „Profilaktyka i leczenie żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej w chorobie nowotworowej” i prof. dr hab. n. med. 
Anetta Undas – „Niestabilna antykoagulacja – przyczyny i postepowanie”.

5 V
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi zorganizowała posiedzenie naukowe, 
na którym dr hab. inż. Leszek Książek wygłosił wykład pt. „Odtworzenie 
struktury siedlisk dla ryb na przykładzie odcinka rzeki Wisłoki”.

9 V
Na posiedzeniu Komisji Biologicznej odczyt pt. „Glikozylacja w układzie 
odpornościowym i chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy” wygłosiła 
dr Ewa Pocheć.

10 V
Odbyło się posiedzenie Komisji Orientalistycznej, na którym prof. dr Wilfred 
Watson (Newcastle, Northumberland) wystąpił z referatem pt. „The Ugaritian 
Poets: Inheritors, Transformers or Innovators?”.
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10 V
Odbyło się posiedzenie Komisji Archeologicznej, podczas którego referat 
pt. „Neolityczny temenos kultury pucharów lejkowatych w Słonowicach, 
powiat Kazimierza Wielka. Stan badań i zarys problematyki” wygłosił 
dr Krzysztof Tunia.

11 V
Komisja Geodezji i Inżynierii Środowiska zorganizowała posiedzenie naukowe, 
na którym referaty wygłosili: prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Piasek, dr inż. Wie-
sław Nawrocki, dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK – „Profilowa-
nie dna zbiornika wodnego metodami nieinwazyjnymi”; dr inż. Cezary Toś 
– „Monitoring inklinometryczny ścian szczelinowych”; prof. dr hab. inż. Jan 
W. Dobrowolski, dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK – „47-letnie 
szkolenia integrujące ekologię człowieka i biotechnologię środowiskową a per-
spektywy zrównoważonego projektowania”; dr Robert Mazur, dr inż. Dawid 
Bedla – „Innowacyjne ekotechnologie w rekultywacji małych zbiorników wod-
nych”; dr inż. Barbara Prus, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński – „Analiza 
możliwości zastosowania wybranych metod taksonomicznych w klasyfikacji 
zjawisk społeczno-gospodarczych” oraz dr inż. Renata Różycka-Czas – „Moni-
torowanie zjawiska suburbanizacji przy zastosowaniu narzędzi GIS”.

11 V
Na posiedzeniu naukowym Komisji Prasoznawczej prof. dr hab. Jacek Gzella 
wygłosił odczyt pt. „»Tygodnik polski« – lwowskie pismo Stronnictwa Demo-
kratyczno-Narodowego z 1903 roku”.

12 V
Odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, na którym roz-
patrzono wnioski w sprawach wniesionych przez Komisje Naukowe Oddziału. 
Ustalono porządek dzienny Zgromadzenia Ogólnego członków PAN Oddziału 
w Krakowie.

17 V
Odbyło się posiedzenie operacyjne Prezydium Komisji Nauk Organizacji 
i Zarządzania.

18 V
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Oddział Mało-
polski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zorganizowały posiedzenie, na 
którym referaty wygłosili: dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. UJ – „Zalecenia 
dietetyczne dla chorych z cukrzycą – najnowsze doniesienia”; prof. dr hab. 
n. med. Maciej Małecki – „Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
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na 2016 rok – co zostało zmienione w nowych wytycznych” oraz dr n. med. 
Magdalena Szopa – „Nowości w badaniach naukowych nad cukrzycą typu 
MODY”.

18 V
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa, podczas którego 
referat pt. „Słowiański temat comparatiwu w ujęciu diachronicznym” wygłosił 
mgr Rafał Szeptyński.

18–19 V
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki objęła patronatem Konferencję 
Naukową „Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych (NAWNE)”.

19 V
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki zorganizowała posiedzenie, na któ-
rym dr inż. Agnieszka Petryk wygłosiła odczyt pt. „Problematyka zanieczysz-
czeń metalami ciężkimi gleb w mieście Trzebinia w aspekcie środowiskowym 
i ekonomicznym”.

19 V
Odbyło się spotkanie Zarządu Komisji Prasoznawczej poświęcone bieżącym 
sprawom organizacyjnym oraz harmonogramowi posiedzeń naukowych.

23 V
Na posiedzeniu Komisji Budownictwa prof. Dimitris Diamantidis (OTH 
Regensburg, Niemcy) wygłosił referat pt. „Risk and Reliability Criteria in 
European Infrastructure Projects”.

24 V
Komisja Ergonomiczna i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. 
inż. arch. Kazimierz Butelski wygłosił referat pt. „Interfejs, czyli kulturowy 
kontekst współczesnych wyzwań ergonomii”.

1 VI
Odbyło się posiedzenie naukowe zorganizowane przez Komisję Nauk Medycz-
nych i Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, na którym referaty wygłosili: prof. 
dr hab. n. med. Marek Sanak – „Pospolite warianty genetyczne zwiększające 
ryzyko zawału serca”; dr hab. n. med. Piotr Jankowski, prof. UJ – „Klasyczne 
czynniki ryzyka chorób układu krążenia”; dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik 
– „Wskaźniki ryzyka w predykcji zawału i innych zdarzeń sercowo-naczy-
niowych”.
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1 VI
Komisja Archeologiczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego 
prof. dr hab. Andrzej Buko wygłosił wykład pt. „Poganie i chrześcijanie. 
O problemach interpretacji odkryć archeologicznych związanych z początka-
mi chrześcijaństwa na ziemiach polskich”.

4 VI
Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski – członek Komisji Archeologicznej.

8 VI
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Krakowskie 
Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny oraz Katedra Historii Medycyny 
CM UJ zorganizowały posiedzenie naukowe, podczas którego została zapre-
zentowana książka dra hab. R. W. Gryglewskiego pt. „Historia medycyny jako 
przedmiot badań i nauczania w krakowskim środowisku uniwersyteckim w latach 
1809–1914”, następnie dr hab. R. W. Gryglewski wygłosił referat pt. „Przedmiot 
historii medycyny w krakowskim środowisku lekarskim w XIX wieku”, natomiast 
dr n. med. Adam Wiernikowski przedstawił referat pt. „Recenzja Profesora Henry-
ka Gaertnera. Mini-wystawa: Towarzystwo Lekarskie Krakowskie w migawkach”.

8 VI
W Parku Etnograficznym w Tokarni koło Kielc odbyło się Sympozjum 
pt. „I kruszcom Polski zajaśniało słońce” zorganizowane przez Komisję 
Metalurgiczno-Odlewniczą z okazji 200-lecia Szkoły Akademiczno-Górniczej 
w Kielcach utworzonej z inicjatywy Stanisława Staszica. Referaty wygłosili 
m.in. prof. dr hab. Zbigniew Wójcik z IHN PAN w Warszawie – „Działalność 
górniczo-hutnicza Stanisława Staszica na Kielecczyźnie”; Andrzej Rembalski 
z Wszechnicy Świętokrzyskiej – „Kultywowanie dorobku Szkoły Akademiczno-
-Górniczej w środowisku kieleckim; prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński 
– „Luminarze polskiego hutnictwa w Akademii Górniczo-Hutniczej”.

8 VI
Odbyło się posiedzenie Komisji Prasoznawczej, podczas którego dr Grażyna 
Woźny wygłosiła wykład pt. „Czasopiśmiennictwo Ropczyc w latach II Rzecz-
pospolitej”.

13 VI
Odbyło się Zgromadzenie Ogólne członków PAN Oddziału w Krakowie, na 
którym przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Oddziału PAN 
w Krakowie w 2015 roku. Wiceprzewodnicząca Komisji Orientalistycznej 
Oddziału PAN w Krakowie – prof. dr hab. Anna Krasnowolska wygłosiła 
referat pt. „Polscy uchodźcy w Iranie w latach II wojny światowej – akceptacja, 
odrzucenie, stereotypy”.
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14 VI
Na posiedzeniu Komisji Archeologicznej prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec, 
mgr Alina Jaszewska, mgr Sławomir Kałagate wygłosili referat pt. „Grodzi-
sko w Wicinie, powiat Żary. Badania archeologiczne (2008–2012) i datowanie 
bezwzględne”.

14–15 VI
Prezes Oddziału PAN w Krakowie – prof. Andrzej Jajszczyk – objął patrona-
tem Jubileusz 150-lecia istnienia (1866–2016) Towarzystwa Lekarskiego Kra-
kowskiego.

15 VI
Komisja Słowianoznawstwa wraz z Komisją Historycznoliteracką zorganizo-
wały posiedzenie naukowe poświęcone pamięci doc. dr hab. Ewy Korpały-
-Kirszak, na którym referaty wygłosili: prof. dr hab. Halina Waszkielewicz – 
„Profesor Ewa Korpała-Kirszak – jaką pamiętamy”; prof. dr hab. Jerzy Kapuścik 
– „Profesor Ewa Korpała-Kirszak – moja pierwsza nauczycielka” i dr Danuta 
Piwowarska – „Profesor Ewy Korpały-Kirszak badania nad stosunkami lite-
rackimi polsko-rosyjskimi”.

16 VI
Odbyło się posiedzenie Sekcji Teorii Architektury Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury, podczas którego prof. dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz 
i prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak wygłosili wykład pt. „Synergia 
w architekturze i urbanistyce”.

16 VI
Na posiedzeniu Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki prof. dr hab. Józef 
Pociecha wygłosił referat pt. „Profesor Jan Steczkowski (1923–2016). Życie 
i twórczość”.

16 VI
Odbyła się XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwo-
jowej – „Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpozna-
ne”, w ramach której Komisja Psychologii zorganizowała forum dyskusyjne 
„Edukacja dorosłych pod lupą”.

20 VI
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym 
dr Fida Bizri (Paryż) wygłosił referat pt. „The Contribution of Arabic Pid-
gins to Linguistics”.
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20–22 VI
W Dobczycach, w Ośrodku Szkoleniowym Góra Jałowcowa odbyła się 
XXIII Konferencja Naukowa „Infrastruktura i środowisko” zorganizowana 
przez Komisję Technicznej Infrastruktury Wsi, Instytut Inżynierii Rolniczej 
i Informatyki UR w Krakowie, Katedrę Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki 
Wodnej UR w Krakowie i Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów 
Wiejskich w Krakowie. Tematy, które zostały poruszone na konferencji to, 
m.in. Infrastruktura techniczna: infrastruktura wodno-ściekowa; Energetyka 
i paliwa; Ekologia i ochrona zasobów naturalnych: kształtowanie środowiska 
i ochrona przyrody, chemia w inżynierii środowiska, gospodarka odpadami; 
Rozwój obszarów wiejskich: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, zago-
spodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich.

22 VI
Komisja Historii i Filozofii Medycyny zorganizowała posiedzenie naukowe, 
podczas którego wykład pt. „Medycyna w Polsce – od czasów najdawniej-
szych… Ryciny ze zbioru autora książki” wygłosił prof. dr hab. n. med. Janusz 
Skalski.

22 VI
Na posiedzeniu Komisji Językoznawstwa prof. dr hab. Zofia Berdychowska 
wygłosiła odczyt pt. „Kategorie – kategoryzowanie – osoba”.

23 VI
Komisja Ergonomiczna i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie, na którym mgr Karolina Hołdys, 
absolwentka Wzornictwa Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach przedstawiła pracę dyplomową pt. „Projekt wyposażenia gabi-
netu ginekologicznego”.

24 VI
Miało miejsce posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ceramicznych, podczas 
którego dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. AGH wygłosił odczyt pt. „Czy 
naprawdę potrafimy projektować właściwości mechaniczne polikrystalicznych 
kompozytów ziarnistych”.

25 VI
Odbyło się XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu 
życia i regulacji fizjologicznych” zorganizowane przy współudziale członków 
Komisji Biologicznej, pod patronatem m.in. prof. Andrzeja Jajszczyka – Prezesa 
Oddziału PAN w Krakowie.
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5 VII
Komisja Nauk Pedagogicznych zorganizowała posiedzenie, na którym referat 
pt. „Internet jako współczesna przestrzeń edukacyjna” wygłosił dr hab. Michał 
Ostrowicki.

7 VII
Miało miejsce posiedzenie naukowe Sekcji Teorii Architektury Komisji Urbani-
styki i Architektury, podczas którego referaty wygłosili: mgr Agnieszka Mars 
– „Zastosowanie modelu percepcji wzrokowej w komputerowym projektowa-
niu architektury” i mgr inż. arch. Konrad Świadek – „Architektura i gry kom-
puterowe. Próba systematyki związków i zależności. Potencjał zastosowań”.

11 VII
Odbyło się posiedzenie Sekcji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Komisji 
Urbanistyki i Architektury „Konstrukcja urbanistyczna a rewitalizacja śródmieść 
– wybrane przykłady”, na którym referaty wygłosili: mgr inż. arch. Paweł Woj-
dylak – „Rewitalizacja ulicy Świdnickiej a konstrukcja urbanistyczna śródmieścia 
Wrocławia”; mgr inż. arch. Szymon Wójtowicz – „Projekt »Wolne Tory« a kon-
strukcja urbanistyczna śródmieścia Poznania”; mgr inż. arch. Adam Derlatka – 
„Konstrukcja urbanistyczna śródmieścia Radomia a projekty jego rewitalizacji”; 
mgr inż. arch. Szczepan Szymon Baran – „Konstrukcja urbanistyczna śródmieścia 
Tarnowa a projekty jego rewitalizacji” oraz mgr inż. arch. Mirosław Maniecki – 
„Węzły mobilności jako strukturalna osnowa rewitalizacji śródmieścia Krakowa”.

6 VIII
Zmarł ks. prof. dr hab. Jerzy Chmiel – członek Komisji Orientalistycznej.

15 VIII
Zmarł prof. dr hab. Julian Frendo – członek honorowy Komisji Nauk Medycznych.

26 VIII
Zmarł dr hab. inż. Andrzej Woźniak, prof. UEK – członek Komisji Technicznej 
Infrastruktury Wsi.

4 IX
Zmarł prof. dr hab. Adam Bielański – członek rzeczywisty PAN.

22–23 IX
Komisja Motoryzacji wraz z Instytutem Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych Politechniki Krakowskiej oraz Polskim Towarzystwem Nauko-
wym Silników Spalinowych były współorganizatorami Jubileuszowej (40-lecie) 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej KONMOT 2016.



89

24 IX
Odbyło się XXV Międzynarodowe Sympozjum „Molecular and Physiological 
Aspects of Regulatory Processes in the Organism” zorganizowane przy współ-
udziale Komisji Biologicznej. Patronat nad tym sympozjum objął m.in. Prezes 
Oddziału PAN w Krakowie – prof. Andrzej Jajszczyk.

3 X
Odbyło się spotkanie Zarządu Komisji Prasoznawczej poświęcone bieżącym 
sprawom organizacyjnym oraz harmonogramowi posiedzeń naukowych.

5 X
Odbyło się posiedzenie naukowe zorganizowane przez Komisję Nauk Medycz-
nych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Katedrę Epidemiologii i Medycyny 
Zapobiegawczej CM UJ oraz Fundację Szanujmy Godność Człowieka – „Włączenie 
osób chorych przewlekle w aktywność zawodową (projekt Pathways)”, na 
którym głos zabrali m.in. prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr hab. Alek-
sander Gałaś, dr Barbara Woźniak, mgr Aleksandra Piłat oraz mgr Monika 
Brzyska.

10 X
Komisja Biologiczna zorganizowała posiedzenie naukowe, podczas którego 
referat pt. „Gorzki smak otyłości” wygłosiła prof. dr hab. inż. Krystyna Pierz-
chała-Koziec.

12 X
Na posiedzeniu Komisji Prasoznawczej dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowal-
czyk, prof. UJK wystąpiła z odczytem pt. „Londyński »Pamiętnik Literacki« 
(1976–2015)”.

13 X
Zmarł prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz – członek rzeczywisty PAN.

13–14 X
Odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „New 
Building Technologies and Architectural Design” zorganizowana prze Sekcję 
Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury, Instytut Projek-
towania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz 
World Institute for Engineering and Technology Education.
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19 X
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Komisję Słowianoznaw-
stwa prof. dr hab. Michał Parczewski wystąpił z referatem pt. „Pierwsi chrze-
ścijanie w dorzeczu Odry i Wisły (relikty archeologiczne z VI–IX wieku)”.

19 X
Komisja Nauk Medycznych wraz z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim, 
Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Stowarzysze-
niem Absolwentów Wydziałów Medycyny UJ oraz Krakowskim Towarzystwem 
Miłośników Historii Medycyny zorganizowały posiedzenie naukowe z okazji 
70-lecia Krakowskiej Kliniki Neurochirurgii, na którym referat pt. „Zarys historii 
neurochirurgii polskiej ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiej” wygłosili: 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, 
prof. dr hab. n. med. Igor Gościński, prof. dr hab. n. med. Marek Moskała, prof. 
dr hab. Ryszard Chrzanowski i dr hab. n. med. Krzysztof Stachura. Druga część 
spotkania dotyczyła wspomnień, komentarzy i anegdot związanych z Krakowską 
Kliniką Neurochirurgii.

19 X
Zmarł prof. dr hab. Stanisław Komornicki – Przewodniczący Komisji Nauk 
Ceramicznych.

20–21 X
Odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu sztuki ogrodowej 
i dendrologii historycznej nt. „Nowoczesne tendencje i technologie dla tere-
nów historycznej zieleni komponowanej” zorganizowana przez Zakład Sztuki 
Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechni-
ki Krakowskiej, Sekcję Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki 
i Architektury oraz Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera.

24 X
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie, na którym dr Karol Bie-
niek wygłosił referat pt. „Systemy polityczne i scena partyjna Republiki Turcji 
w okresie samodzielnych rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP)”.

26 X
Odbyło się posiedzenie naukowe zorganizowane przez Komisję Nauk Medycz-
nych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Katedrę i Klinikę Hematolo-
gii CM UJ „Terapia celowania w hematologii”, na którym referaty wygłosili: 
dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas – „Czy leczenie ukierunkowane na 
cele molekularne może zastąpić chemioterapię u chorych na ostre białaczki 
szpikowe” i dr hab. n. med. Wojciech Jurczak – „Leczenie alternatywne dla 
chemoterapii u chorych na choroby limfoproliferacyjne”.
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8 XI
Na posiedzeniu Komisji Nauk Pedagogicznych prof. dr hab. Jerzy Vetulani 
wygłosił referat pt. „Mózg a sztuka”.

9 XI
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Krakow-
ski Oddział Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zorganizowały 
posiedzenie naukowe „Oporne nadciśnienie tętnicze – postępy w diagnostyce 
i leczeniu”, podczas którego referaty wygłosili: dr hab. n. med. Katarzyna 
Stolarz-Skrzypek, prof. UJ – „Czy każdy pacjent z opornym nadciśnieniem 
tętniczym jest rzeczywiście oporny?”; dr n. med. Agnieszka Olszanecka, 
prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka 
– „Postępy w zabiegowym leczeniu nadciśnienia tętniczego – doświadczenia 
własne”; dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, lek. n. med. Anna Głuszewska, 
dr n. med. Piotr Major, prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, prof. dr hab. 
n. med. Tomasz Grodzicki – „Zabiegowe leczenie otyłości – wpływ na kontrolę 
ciśnienia tętniczego”.

9 XI
Na posiedzeniu Komisji Prasoznawczej dr hab. Marek Kolasa, prof. UP wygło-
sił referat pt. „Statystyka i typologia polskiej prasy dla dzieci i młodzieży 
(1824–1918)”.

15 XI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Archeologicznej, na którym dr Joan-
na Zagórska-Telega wygłosiła wykład pt. „Obiekty rowkowe z cmentarzyska 
kultury przeworskiej w Michałowicach, powiat Kazimierza Wielka. Niewyja-
śniona zagadka”.

16 XI
Komisja Słowianoznawstwa zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym 
referat pt. „Powieść-dokument: »Dzienniki« Andrieja Sacharowa i Jeleny Bon-
ner” wygłosił dr Bartosz Gołąbek.

16 XI
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Sekcja Histo-
ryczna Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zorganizo-
wały posiedzenie naukowe, podczas którego została wręczona nagroda TLK 
im. Prof. M. Sycha dr n. med. Katarzynie Malec za pracę doktorską pt. „Zasto-
sowanie podłoża z nanoporowatego tlenku tytanu do hodowli ludzkich mezen-
chymalnych komórek progenitorowych pochodzących z tkanki tłuszczowej”.
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16–18 XI
W Białce Tatrzańskiej odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja „Engineering, 
Computer Science and Education”, której głównym organizatorem była Komisja 
Metalurgiczno-Odlewnicza i Instytut Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego 
przy współudziale Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

18 XI
Sekcja Sztuk Plastycznych w Architekturze Komisji Urbanistyki i Architektury 
wraz ze Stowarzyszeniem Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami zor-
ganizowała uroczyste posiedzenie z okazji obchodzonego w 2016 roku 60-lecia 
Kabaretu Piwnica pod Baranami, na którym referaty wygłosili: prof. dr hab. 
Jerzy Vetulani – „Formatowanie mózgu w Piwnicy pod Baranami”; red. Jolanta 
Drużyńska z Radia Kraków – „Ja ci śrubkę wkręcę w radio… Radiowa historia 
Piwnicy pod Baranami”; red. Wacław Krupiński z „Dziennika Polskiego” – „Od 
Litwina do pianina, czyli wielcy kompozytorzy na piwnicznej małej scenie”; 
dr Izabela Tarnawska – „Bo taka głupia to ja już nie jestem dzięki Piwnicy!”.

18–20 XI
Komisja Urbanistyki i Architektury wraz z Małopolską Okręgową Izbą 
Architektów RP, Komitetem Drewna Polskiego Komitetu Narodowego Mię-
dzynarodowej Rady Ochrony Zabytków oraz Politechniką Krakowską były 
współorganizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Drewno 
w architekturze”.

21 XI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Orientalistycznej, na którym 
dr hab. Dariusz Rozmus wygłosił referat pt. „Potrzeba interdyscyplinarnych 
badań nad pozostałościami kultury żydowskiej w Polsce. Czy jest już czas 
i »klimat« na powstanie archeologii żydowskiej?”.

22 XI
Komisja Historii i Filozofii Medycyny zorganizowała posiedzenie naukowe 
wraz z prelekcją: „Polskie korzenie rodu Josepha Škody” autorstwa Pana 
Andrzeja Tokarskiego, potomka Josepha Škody w prostej linii.

22 XI
Na posiedzeniu Komisji Archeologicznej referat pt. „Grobowce kujawskie kul-
tury pucharów lejkowatych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice 
(powiat Włocławek). 80 lat badań archeologicznych” wygłosili dr Piotr Papier-
nik i dr Dominik Płaza z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 
oraz mgr Joanna Wicha z Fundacji Badań Archeologicznych im. prof. Konrada 
Jażdżewskiego.
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22 XI
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi zorganizowała posiedzenie naukowe, 
podczas którego referat pt. „Analiza funkcjonalności przejść dla zwierzyny” 
wygłosił dr hab. inż. Jacek Salamon.

23 XI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, na któ-
rym dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. AGH wygłosił wykład pt. „Modelowa-
nie komputerowe procesów krystalizacji stopów jako narzędzie do lokalizacji 
i rozwiazywania problemów technologicznych”.

24 XI
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki objęła patronatem honorowym Sym-
pozjum Naukowe: „Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski”.

24 XI
Odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, na którym 
rozmawiano na temat integracji działania Oddziału i Instytutów PAN w Kra-
kowie oraz zaangażowania w realizację projektów badawczych w Małopol-
sce. Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy Instytutów PAN w Krakowie. 
W posiedzeniu wziął udział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – 
dr hab. Stanisław Sorys oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządza-
nia Programami Operacyjnymi – Magdalena Łasak-Strutyńska. Wicemarsza-
łek przedstawił prezentację pt. „Możliwości wsparcia jednostek naukowych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020”. W dyskusji na temat przedstawionego programu operacyjnego, 
w której udział wzięli wszyscy zebrani, poruszono problemy takie, jak: szcze-
góły projektu SPIN, szczegóły projektów „Bony na innowacje” i „Bony na 
doradztwo”, zasady II naboru konkursu na dofinansowanie aparatury nauko-
wej, konkursy na prace B+R zgłaszane przez firmy, zasady udziału laborato-
riów akredytowanych w konkursach.

25 XI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Budownictwa, na którym dr inż. Anto-
ni Bojarski wygłosił wykład pt. „Problemy szczelności zapór betonowych 
posadowionych na podłożu fliszowym”.

28 XI
Zmarł prof. dr hab. Paweł Sarnecki – członek Komisji Nauk Prawnych.
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28 XI
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki oraz Katedra Statystyki UEK zorga-
nizowały posiedzenie naukowe, podczas którego referat pt. „Analiza efektów 
działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego 
na bazie raportów Commitments of Traders” wygłosili mgr Jakub Mędroń 
i dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK.

29 XI
Na posiedzeniu naukowym Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej 
mgr Alicja Jurkiewicz wygłosiła odczyt pt. „Plemiona iturejskie w dolinie Bekaa 
i ich status w świetle źródeł numizmatycznych, archeologicznych i pisanych”.

30 XI
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Sekcja Histo-
ryczna Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zorganizo-
wały posiedzenie naukowe, podczas którego została wręczona nagroda TLK 
im. Prof. M. Sycha dr n. med. Iwonie M. Tomaszewskiej za pracę doktorską 
pt. „Analiza topografii podniebienia twardego w populacji polskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kanału i otworu podniebnego większego”.

30 XI
Na posiedzeniu naukowym Komisji Językoznawstwa referat pt. „Projekt kom-
puterowego korpusu gwary spiskiej” wygłosili dr hab. Helena Grochola-Szcze-
panek, prof. IJP PAN i dr Michał Woźniak.

1 XII
Na Zgromadzeniu Ogólnym w Warszawie do grona członków PAN jako człon-
ków korespondentów zostali przyjęci: do Wydziału I – Nauk Humanistycznych 
i Społecznych: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, prof. dr hab. Małgorzata 
Kossowska; do Wydziału II – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi: prof. dr hab. 
Grażyna Stochel, prof. dr hab. Alfred Uchman; do Wydziału IV – Nauk Tech-
nicznych: prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek, prof. dr hab. inż. Paweł Zięba; 
do Wydziału V – Nauk Medycznych: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, 
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas.

1 XII
Odbyło się posiedzenie naukowe z cyklu „Morfologia architektury i urbani-
styki” zorganizowane przez Sekcję Morfologii Urbanistycznej Komisji Urba-
nistyki i Architektury oraz Zakład Przestrzeni Urbanistycznych Instytutu Pro-
jektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Temat posiedzenia brzmiał: „Architektura krajobrazu a morfologia architektury 
i urbanistyki”. Referaty wygłosili prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm 
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– „Ewolucja postaci miasta – dygresja fenomenologiczna” i prof. dr hab. inż. 
arch. Wojciech Kosiński – „Zjawisko krajobrazowe”.

1 XII
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Komisję Archeologiczną gość 
z Katedry Archeologii Uniwersytetu w Hradec Králové – doc. PhDr. Jaromír Kovár-
ník, CSc. – wygłosił referat pt. „Notář Jaroslav Palliardi, tvůrce relativní chronologie 
neolitu a eneolitu střední Europy” oraz dokonał prezentacji książki „Centenary of 
Jaroslav Palliardi ś Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology (1914–2014)”.

5 XII
Komisja Biologiczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym 
dr hab. Anna Ptak przedstawiła odczyt pt. „Środowiskowe chemikalia zabu-
rzające gospodarkę hormonalną – fakt czy legenda?”.

6 XII
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Planowania Zrównoważonego 
i Ochrony Środowiska Komisji Urbanistyki i Architektury, podczas którego 
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber wygłosiła referat pt. „Historyczna 
architektura za kręgiem polarnym”.

7 XII
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Katedra 
Farmakologii CM UJ zorganizowały posiedzenie naukowe, podczas którego 
referaty wygłosili: prof. dr hab. n. med. Rafał Olszanecki – „Proteomika – 
nowatorski warsztat do walki z chorobami cywilizacyjnymi – na podstawie 
prac badawczych w Katedrze Farmakologii CM UJ”; dr Maciej Suski – „Zasto-
sowanie proteomiki w badaniach nad patogenezą miażdżycy”; dr Aneta Sta-
chowicz – „Zastosowanie proteomiki w badaniach nad patogenezą depresji”.

8 XII
Komisja Archeologiczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. 
Wiera Hupało (Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy, Lwów) wystąpiła 
z referatem pt. „Archeologiczne świadectwo pielgrzymowania mieszkańców 
wczesnośredniowiecznego Dźwinogrodu, obwód Lwów”.

8 XII
Sekcja Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury oraz 
Zakład Przestrzeni Urbanistycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zorganizowały posiedzenie 
naukowe z cyklu „Morfologia architektury i urbanistyki”. Tematem posie-
dzenia była historia architektury i konserwacji zabytków. Referaty wygło-
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sili prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – „Morfologia Dziedzictwa” 
i prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich – „Nowe formy 
w historycznym kontekście”.

9 XII
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi zorganizowała posiedzenie nauko-
we, podczas którego referat pt. „Zaopatrzenie w wodę w terenach wiejskich 
– zagrożenia i wyzwania” wygłosiła mgr Barbara Mulik (Członek Komisji 
Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody).

12 XII
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Historycznoliterackiej, na którym 
dr hab. Jacek Rozmus, prof. UP wygłosił odczyt pt. „Kultura materialna i etos 
żołnierski. Wiktor Willman: Wspomnienia wojenne lotnika”.

13 XII
Na posiedzeniu naukowym Komisji Historii i Filozofii Medycyny referat 
pt. „Pół wieku Instytutu Pediatrii w Krakowie oraz 30 lat Kliniki Kardiochi-
rurgii Dziecięcej” wygłosił prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski.

14 XII
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Krakow-
ski Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego zorganizowały posie-
dzenie naukowe „Dynamika zmian w stanie zdrowia i stanie funkcjonowania 
osób starszych z perspektywy 5-letniej obserwacji w oparciu o projekty Courage 
i Courage–Polfus”, podczas którego referaty wygłosili: prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczyk – „Znaczenie zmian w stanie zdrowia osób starszych w rela-
cji do procesu starzenia się”; dr Katarzyna Zawisza – „Dynamika zmian w sta-
nie funkcjonalnym mierzonym skalą WHO-DAS II”; dr hab. Aleksander Gałaś 
– „Zmiany w występowaniu stanów przewlekłych” oraz prof. dr hab. n. med. 
Tomasz Grodzicki – „Zaobserwowane wzory pozytywnego starzenia się”.

14 XII
Komisja Prasoznawcza wraz z Ośrodkiem Badań nad Mediami Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Zakładem Badań Prasoznawczych 
współorganizowała Seminarium Prasoznawcze „Czasopisma popularnonauko-
we na ziemiach polskich do 1939 roku: diagnoza, kierunki badan”, na którym 
referaty wygłosili: dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP, dr Renata Zając – „Popu-
laryzacja nauki, czasopismo popularnonaukowe: terminologiczne dylematy 
i próby porządkowania”; dr Ewa Wójcik, dr Renata Zając – „Czasopisma 
popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 r.: etapy rozwoju, typolo-
gia”; dr hab. Agnieszka Cieślik – „Technika na łamach polskich czasopism 
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popularnonaukowych (do 1939 roku): wstępna ocena zagadnienia” oraz 
dr Dorota Kamisińska – „Grafika polskich czasopism popularnonaukowych 
do 1939 roku: etapy i kierunki badań”.

14 XII
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa, na którym 
dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar wygłosiła odczyt pt. „Kulturologiczne aspekty 
życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji”.

15 XII
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Komisję Ergonomiczną 
i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego dr inż. arch. 
Bogdan Siedlecki wygłosił referat pt. „Ergonomia światła czyli jak poprawnie 
zamontować »żarówkę« – od biurka do bulwaru”.

19 XII
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego 
prof. dr hab. Tomasz Polański wygłosił referat pt. „Król Midas z oślimi uszami, 
albo o granicach historii i archeologii”.

19 XII
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicz-
nej, podczas którego mgr Anna Bochnak i mgr Mateusz Woźniak z Muzeum 
Narodowego w Krakowie wygłosili wykład pt. „Fałszerstwa kwartników 
małych Władysława Jagiełły”.

20 XII
Odbyło się posiedzenie operacyjne Prezydium Komisji Nauk Organizacji 
i Zarządzania, na którym podjęto dyskusję nad planem działania Komisji 
w roku 2017.

21 XII
Komisja Historyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, podczas którego 
dr hab. Piotr Mikietyński przedstawił referat pt. „III Rzesza w świetle Dzien-
ników Alfreda Rosenberga”.

27 XII 
Zmarła dr Stella Goldgart – członek Komisji Słowianoznawstwa.

29 XII
Zmarł prof. dr hab. Aleksander Koj – członek rzeczywisty PAN i członek 
honorowy Komisji Biologicznej.
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ROK 2017

Prezes Oddziału PAN w Krakowie – prof. Andrzej Jajszczyk – był członkiem 
Komitetu Honorowego projektu „Rok Kościuszkowski 2017”, zorganizowanego 
w dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

Komisja Nauk Ceramicznych objęła patronatem cztery seminaria.

Odbyły się trzy posiedzenia naukowe Komisji Nauk Geologicznych, na których 
referaty wygłosili: dr hab. inż. Marek Duliński – „Izotopowe metody określa-
nia wieku wód – uwagi metodyczne”; prof. dr hab. Witold P. Alexandrowicz 
– „Skąd się wzięli geolodzy?”; mgr Joanna Kowalczyk – „Larimar – skarb 
Dominikany pod lupą geologa”.

Komisja Ochrony Zdrowia Społecznego zorganizowała posiedzenie naukowe, 
podczas którego referaty wygłosili prof. dr hab. Adam Jaworski – „Klonowanie 
zwierząt” i prof. dr hab. Wiesław Barabasz – „GMO – prawda czy fikcja?”.

4 I 
Zmarł prof. dr hab. Andrzej Żaki – członek Komisji Archeologicznej.

9 I
Komisja Biologiczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. Elż-
bieta Kołaczkowska wygłosiła referat pt. „Mikroskopia in vivo a mechanizmy 
zapalenia: neutrofilowe sieci zewnątrzkomórkowe NET”.

11 I
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Nauk Medycznych współorganizo-
wane z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim oraz Polskim Towarzystwem 
Fizjologicznym, na którym referaty wygłosili: prof. dr hab. Agata Ptak-Below-
ska – „Rola selenu w karcinogenezie – prawdy i mity”; dr hab. Małgorzata 
Zwolińska-Wcisło, prof. UJ – „Niedobory mikroelementów w nieswoistych 
zapaleniach jelit”; dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. UJ – 
„Witaminy i mikroelementy w prewencji i leczeniu chorób układu krążenia”.

11 I
Na posiedzeniu Komisji Prasoznawczej dr hab. Małgorzata Derkacz, prof. UWr 
przedstawiła referat pt. „Zadania działu kultury »Gazety Robotniczej« w latach 
1948–1972 w świetle dokumentów Wydziału Propagandy KW PZPR we Wro-
cławiu”.



99

11–13 I
W Białce Tatrzańskiej odbyło się IX Seminarium „Wytwarzanie oraz modyfi-
kacja materiałów metalicznych i kompozytowych w teorii i praktyce” zorga-
nizowane przez Komisję Metalurgiczno-Odlewniczą.

12 I
Miało miejsce posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa poświęcone pamię-
ci prof. Witolda Mańczaka, na którym referaty wygłosili: prof. dr hab. Maciej 
Grochowski – „O poglądach Profesora Witolda Mańczaka na paradygmaty 
językoznawstwa”; prof. dr hab. Wojciech Chlebda – „Nad kartami prac Pro-
fesora Witolda Mańczaka. Notatki z marginesów”; prof. dr hab. Krystyna 
Kleszczowa – „Gramatyka historyczna języka polskiego Witolda Mańczaka 
na tle innych podręczników akademickich”; prof. dr hab. Anna Bochnakowa 
– „Profesor Witold Mańczak – dydaktyk” oraz dr hab. Ewa Stala – „Profesor 
Witold Mańczak – iberysta”.

16 I 
Zmarł prof. dr hab. inż. Ryszard Kostuch – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Ochrony Zdrowia Społecznego.

17 I
Komisja Nauk Pedagogicznych zorganizowała posiedzenie naukowe, podczas 
którego referat pt. „Seniorzy w starzejącej się Europie” wygłosiły dr inż. Wła-
dysława Maria Francuz i dr Katarzyna Jagielska.

18 I
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa dr hab. Aleksander Wawrzyńczak 
przedstawił referat pt. „Эcxатoлoгические смыслы pyccкoй цивилизации 
в poмане Веры Галактионовой »Спящие от печали«”.

18 I
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, na 
którym referat pt. „Nikiel i jego stopy; wybrane zagadnienia konwersji 
sposobów wytwarzania niklowych elementów konstrukcyjnych” wygłosił 
dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd.

19 I
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 
na którym referat pt. „O wyborze punktu progowego w metodzie POT szaco-
wania ryzyka – analiza w przypadku modeli GARCH” wygłosili mgr Jolanta 
Majda i dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK.
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23 I
Zmarł prof. dr hab. Józef Surowiak – członek Komisji Biologicznej.

23 I
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej dr Ignacy Nasalski przedstawił refe-
rat pt. „Czy orientalistyka jest metodologicznie możliwa?”.

26 I
Komisja Ergonomiczna oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym dr inż. arch. Bog-
dan Siedlecki przedstawił referat pt. „Architecture Recovery – nowe spojrzenie 
na przyszłość architektury”.

3 II
Odbyło się wyjazdowe posiedzenie naukowe Komisji Ergonomicznej oraz Kra-
kowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, w programie 
którego było zwiedzanie wystawy pt. „Energiewende – transformacja energe-
tyczna Niemiec” oraz laboratorium Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki 
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

8 II
Komisja Nauk Medycznych i Towarzystwo Lekarskie Krakowskie zorganizowały 
posiedzenie naukowe, podczas którego referaty wygłosili prof. dr hab. n. med. 
Zbylut Twardowski – „Czy sól to zdrowie czy trucizna” i dr hab. n. med. Marek 
Klocek – „Sól a ryzyko sercowo-naczyniowe: aktualny stan wiedzy”.

13 II
Zmarł prof. dr hab. inż. Roman Pampuch – członek rzeczywisty PAN i członek 
honorowy Komisji Nauk Ceramicznych.

15 II
Na posiedzeniu naukowym Komisji Prasoznawczej dr hab. Małgorzata Daj-
nowicz, prof. UwB wystąpiła z referatem pt. „»Zwierciadło« – platforma poli-
tyczna Ligi Kobiet w latach 1957 –1960, 1982–1990”.

15 II
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Chirurgów zorganizowały posiedzenie 
naukowe pt. „Współczesne poglądy na leczenie raka trzustki”, podczas któ-
rego referaty wygłosili dr hab. n. med. Marek Sierżęga – „Zasady diagnostyki, 
kwalifikacji i leczenia onkologicznego w raku trzustki” i prof. dr hab. n. med. 
Piotr Richter – „Techniki operacyjne w raku trzustki”.
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16 II
Odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, na którym 
rozpatrzono wnioski Komisji Naukowych Oddziału w sprawach przyję-
cia nowych członków i zaproszenia gości zagranicznych. Omawiano limity 
członków i dokonano ustaleń dotyczących Zgromadzeń Ogólnych członków 
Oddziału – sprawozdawczego i jubileuszowego.

20 II
Zmarł prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Przemysław Szafer – członek honorowy 
Komisji Urbanistyki i Architektury, wieloletni jej Przewodniczący.

22 II
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Oddział Kra-
kowski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Stowarzyszenie Absolwentów 
Wydziałów Medycznych UJ oraz Krakowskie Towarzystwo Miłośników Histo-
rii Medycyny zorganizowały posiedzenie naukowe, podczas którego referat 
pt. „Postępy w diagnostyce i leczeniu wad naczyniowych mózgu” wygłosili: 
prof. dr hab. n. med. Igor Gościński, prof. dr hab. n. med. Marek Moskała 
i dr hab. n. med. Tadeusz Jan Popiela jr.

23 II
Odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki, na którym 
referat pt. „Polska statystyka publiczna – od Sejmu Czteroletniego do współ-
czesności” wygłosił prof. dr hab. Józef Pociecha.

26 II
Zmarł prof. dr hab. Andrzej Laszczka – członek Komisji Biologicznej.

27 II
Na posiedzeniu naukowym Komisji Orientalistycznej mgr Marcin Ciemniew-
ski wystąpił z referatem pt. „Crime masale. Literatura kryminalna w Indiach 
Północnych”.

28 II
Komisja Archeologiczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym mgr 
Wojciech Tabaszewski wygłosił odczyt pt. „Archeologia czasów najnowszych. 
Badania wykopaliskowe na terenach obozów Auschwitz-Birkenau”.

1 III
Miało miejsce posiedzenie naukowe Sekcji Sztuk Plastycznych w Architektu-
rze Komisji Urbanistyki i Architektury, podczas którego dr Monika Rydiger 
wygłosiła referat pt. „Polskie i norweskie oblicze lokalności w najnowszym 
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dizajnie”, który był wstępem do wystawy „Logika lokalności. Norweski i pol-
ski współczesny design”.

4 III
Zmarła prof. dr hab. Irena Homola-Skąpska – członek Komisji Historycznej 
i Komisji Prasoznawczej.

6 III
Na posiedzeniu naukowym Komisji Biologicznej dr hab. Krystyna Żuwała 
przedstawiła referat pt. „Morfologiczne adaptacje w budowie narządów węchu 
u ryb babkowatych (Gobijdae)”.

8 III
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr Sabina 
Kwiecień wystąpiła z referatem pt. „Polskie czasopisma religijne dla dzieci 
i młodzieży do 1918 roku”.

8 III
Odbyło się posiedzenie operacyjne Prezydium Komisji Nauk Organizacji 
i Zarządzania.

8 III
Komisja Urbanistyki i Architektury objęła patronatem otwarty wykład z cyklu 
„Mistrzowie Architektury Krajobrazu”. Prof. dr hab. Aleksander Böhm wystąpił 
z referatem pt. „Sztuka ozdabiania ziemi wyobraźnią”.

8 III
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, na któ-
rym referat pt. „Próżniowe odcynkowanie ołowiu” wygłosił prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Karwan.

9 III
Komisja Ergonomiczna oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym dr inż. arch. mgr 
sztuki Anna Taczalska wygłosiła odczyt pt. „Nowoczesne biuro – standard 
polski na tle zachodnioeuropejskich tendencji”.

15 III
Miało miejsce posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa, podczas 
którego dr Mikołaj Mazuś wystąpił z referatem pt. „Apologia prawosławia 
i polemika religijna w piśmiennictwie metropolity Filareta Drozdowa”.
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20 III
Na posiedzeniu naukowym Komisji Historycznoliterackiej prof. dr hab. Zofia 
Zarębianka wystąpiła z referatem pt. „Topologia przestrzeni w utworach lite-
rackich Karola Wojtyły”.

21 III
Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej zorganizowała posiedzenie 
naukowe, na którym dr Adam Degler i dr Kryło Myzgin wygłosili odczyt 
pt. „Zbiór Benesza. Prawdziwe znaleziska czy mistyfikacja?”.

22 III
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Katedra 
i Klinika Nefrologii CM UJ oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, podczas którego refe-
raty wygłosili dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska – „Rituximab – nowe 
możliwości leczenia zapaleń naczyń” i dr n. med. Marcin Krzanowski – „Leki 
biologiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów”.

23 III
Odbyło się posiedzenie naukowe zorganizowane przez Komisję Nauk Eko-
nomicznych i Statystyki, podczas którego z referatem pt. „Przedsiębiorczość 
akademicka – innowacyjny uniwersytet” wystąpił prof. dr hab. Zbigniew Jan 
Makieła.

23 III
Zmarł prof. dr hab. Stanisław Widłak – członek Komisji Językoznawstwa.

27 III
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej dr Tomasz Gacek wygłosił referat 
pt. „Książę z pokładu Guida. Tajemniczy Sayed Abdul Ahad”.

27 III
Miała miejsce sesja pt. „Personalized Medicine in Cardiovascular Disorders” 
zorganizowana przez Komisję Nauk Medycznych oraz CM UJ, podczas której 
referaty wygłosili: prof. Sampath Parthasarathy ze Stanów Zjednoczonych – 
„Non-pharmacological Control of Atherosclerosis in the Era of Personalized 
Medicine”; prof. Giuseppe Lembo z Włoch – „Targeting Novel Immune-Related 
Mechanisms in Aortic Diseases”; prof. Daniela Carnevale z Włoch – „Neu-
roimmune Interactions Contribute to Vascular Diseases” oraz prof. Marek 
Naruszewicz z Warszawy: „Personalized Medicine in Cardiovascular Thera-
pies – summary”.
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29 III
Na posiedzeniu naukowym Komisji Językoznawstwa poświęconym pamię-
ci prof. dr hab. Marii Karpluk (w rocznicę śmierci) referaty wygłosili: 
prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – „Prace slawistyczne Profesor Marii Kar-
pluk”; prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch – „Wkład Profesor Marii Karpluk 
w rozwój polskiej onomastyki”; dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN – 
„Profesor Maria Karpluk jako historyk języka”; dr Joanna Duska – „Profesor 
Maria Karpluk w Instytucie Badań Literackich” oraz mgr Mariusz Frodyma 
– „Profesor Maria Karpluk – wspomnienie o niezwykłym Człowieku”.

3 IV
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym referat 
pt. „Definition and Determination in Medieval Arabic Grammatical Thought” 
wygłosił dr Manuel Sartori (Uniwersytet w Aix-en-Provence, Marsylia).

4 IV
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Archeologicznej, podczas którego 
mgr Nina Glińska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału w Kielcach 
wystąpiła z odczytem pt. „70 lat badań archeologicznych w Wiślicy, powiat 
Busko-Zdrój. Próba podsumowania”.

4 IV
Miało miejsce posiedzenie naukowe Sekcji Planowania Zrównoważonego 
i Ochrony Środowiska Komisji Urbanistyki i Architektury, podczas którego 
dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański wygłosił referat pt. „Przestrzeń sakral-
na Bejrutu”.

5 IV
Na posiedzeniu Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej dr inż. Paweł Kurtyka 
wstąpił z referatem pt. „Wtórna modyfikacja struktury i właściwości kompo-
zytów odlewanych z wykorzystaniem technologii FSP”.

6 IV
Zmarł prof. dr hab. Jerzy Vetulani – członek korespondent PAN.

6 IV
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Historii Urbanistyki Komisji Urba-
nistyki i Architektury, podczas którego referaty wygłosili dr inż. arch. 
Agnieszka Fitta-Spelina – „Uwagi o historii rozwoju przestrzennego miasta” 
i dr inż. arch. Monika Sokołowska – „Studia nad kształtem jarosławskiej kamie-
nicy przyrynkowej”. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały ostatnie 
wyniki badań nad historią rozwoju przestrzennego i architektury Jarosławia.



105

10 IV
Komisja Biologiczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym prof. dr 
hab. inż. Krystyna Pierzchała-Koziec wygłosiła referat pt. „Modele doświad-
czalne do badań fizjologicznych”.

11 IV
Na posiedzeniu Komisji Nauk Pedagogicznych dr hab. Joanna Łysiak wygłosiła 
referat pt. „Przestrzeń moralna pokoju nauczycielskiego”.

12 IV
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zorganizowały 
posiedzenie naukowe pt. „Stres fizyczny i psychiczny w patogenezie nadci-
śnienia tętniczego”, podczas którego referaty wygłosili mgr inż. Marta Rojek 
i dr hab. n. med. Marek Rajzer, prof. UJ – „Hałas środowiskowy – wpływ na 
ciśnienie tętnicze i zmiany narządowe w nadciśnieniu” oraz dr n. med. Jolanta 
Walczewska – „Zespół stresu pourazowego a nadciśnienie tętnicze i ryzyko 
sercowo-naczyniowe”.

12 IV
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Prasoznawczej, podczas którego 
referat pt. „Reforma radiofonii i telewizji publicznej w świetle aktualnego 
ustawodawstwa polskiego” wygłosiła dr hab. Izabela Dobosz, prof. UPJPII.

14 IV
Odbyło się posiedzenie operacyjne Prezydium Komisji Nauk Organizacji 
i Zarządzania, na którym dokonano weryfikacji planu wystąpień członków 
Komisji.

19 IV
Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej zorganizowała posiedzenie 
naukowe, na którym dr Thomas Faucher z Uniwersytetu w Orleanie (Francja) 
przedstawił referat pt. „Making a Mint: the Ptolemaic Coinage of Egypt”.

19 IV
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa 
wygłosiła referat pt. „Efekty przełomu cyfrowego we współczesnej etymologii”.

20 IV
Komisja Historii i Filozofii Medycyny zorganizowała posiedzenie, podczas 
którego prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski wystąpił z odczytem pt. „Later-
nae mortuorum”.
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20–21 IV
Odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „Starość – jak ją widzi psychologia” 
z tematem przewodnim „Siła umysłu w starości” zorganizowana przez Komi-
sję Psychologii, Instytut Psychologii Akademii Ignatianum oraz Krakowski 
Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

25 IV
Miało miejsce posiedzenie naukowe Komisji Archeologicznej, podczas które-
go referat pt. „Godfryd Ossowski (1835–1897) geolog na Wołyniu, archeolog 
w Prusach Królewskich, prehistoryk w Krakowie, technik drogowy syberyjskie-
go traktatu pocztowego w Tomsku” wygłosił prof. dr hab. Jan Chochorowski.

26 IV
Na posiedzeniu Komisji Językoznawstwa dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN 
wygłosił referat pt. „O pozycji zawodowej kobiet w średniowieczu w świetle 
praktyki opisu leksykograficznego w Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce”.

27 IV
Odbyła się sesja naukowa Sekcji Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego 
Komisji Urbanistyki i Architektury z cyklu „Krajobraz miasta” pt. „Środowi-
sko mieszkaniowe w kolorycie sztuk pokrewnych. Skojarzenia i prognostyki”, 
podczas której referaty wygłosili: dr inż. arch. Patrycja Haupt – „Rozważania 
o wieloznaczności przestrzeni”; dr inż. arch. Jarosław Huebner – „Warsztat archi-
tekta na tle sztuk pięknych – szkice amerykańskie”; dr inż. arch. Maciej Skaza 
– „Architektura – pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem” oraz dr hab. inż. 
arch. Małgorzata Solska – „Współczesna weduta, czy weduta współczesności?”.

27 IV
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki zorganizowała posiedzenie, na któ-
rym dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK i mgr Jerzy Gruszka wystąpili z referatem 
pt. „Niepełnosprawność w badaniach statystyki publicznej. Wykorzystanie 
administracyjnych źródeł danych”.

28 IV
Na posiedzeniu naukowym Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi dr inż. Anna 
Dubel wygłosiła referat pt. „Długofalowe scenariusze strategicznego rozwoju 
w Polsce sektorów mających wpływ na zasoby wodne”.

10 V
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, na którym prof. dr hab. 
Grażyna Gzella wystąpiła z referatem pt. „»Gazeta Kościańska/Polska« i jej 
kłopoty z niemieckim sądem w latach 1897–1915”.
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10 V
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Katedra 
i Klinika Hematologii CM UJ, Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Krakowski Polskiego 
Towarzystwa Hematologicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na 
którym referaty nt. „Postępy w transplantacji komórek hematopoetycznych” 
wygłosili dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas – „Przeszczepienia haplo-
identyczne – alternatywna metoda transplantacji komórek hematopoetycz-
nych” i dr n. med. Patrycja Mensah-Glanowska – „Zespół uwalniania cyto-
kin”. Podczas spotkania wręczono również nagrodę TLK im. prof. M. Sycha 
dr n. med. Annie Tyrce za pracę doktorską pt. „Wydolność fizyczna, status 
socjoekonomiczny i jakość życia pacjentów z nadciśnieniem płucnym”. 

17 V
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa, podczas któ-
rego prof. dr hab. Adam Fałowski wystąpił z referatem pt. „Najdawniejsze 
zapożyczenia wschodniosłowiańskie w języku polskim”.

17 V
Odbyło się spotkanie Zarządu Komisji Prasoznawczej poświęcone bieżącym 
sprawom organizacyjnym oraz harmonogramowi posiedzeń naukowych.

18 V
Na posiedzeniu Komisji Ergonomicznej i Krakowskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ergonomicznego dr inż. Karolina Trzyniec przedstawiła referat 
pt. „Zastosowanie wybranych technik sztucznej inteligencji do oceny poziomu 
wyszkolenia operatorów maszyn i pojazdów rolniczych”.

24 V
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie, podczas którego referat 
pt. „Radość i nadzieja, smutek i trwoga w nabożeństwie drogi krzyżowej. 
Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie 
leksyki dotyczącej uczuć” wygłosiła dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk.

25 V
Odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki, na którym 
mgr Adrian Burda wygłosił referat pt. „Weryfikacja własności prognostycznych 
wybranych, proponowanych w literaturze modeli VEC dla kursu walutowego 
EUR/PLN”.
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25 V
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Architektury Krajobrazu Komisji Urba-
nistyki i Architektury, podczas którego dr Jerzy Wowczak wystąpił z refe-
ratem pt. „Jan Sas Zubrzycki – jego dzieła a kontekst krajobrazu w świetle 
najnowszych badań”.

25–26 V
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki objęła patronatem Konferencję 
Naukową „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych (NAWNE)”.

29 V
Miało miejsce posiedzenie naukowe Sekcji Budownictwa Ogólnego i Materia-
łów Budowlanych Komisji Urbanistyki i Architektury, podczas którego wykła-
dy wygłosili prof. Peter Anderson z San Francisco (USA) – „Construction 
Methods for Prefabricated and Zero-net-Energy School Buildings” i prof. Marek 
Anderson z Berkeley (USA) – „Prototype Studies for Sustainable, Modular, 
High-Density Urban Residential and Mixed-Use Construction”.

31 V
Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej zorganizowała posiedzenie 
naukowe, na którym dr Antonino Crisàz z Uniwersytetu w Warwick (Anglia) 
wygłosił odczyt pt. „The Newly-Found World of Tokens: an Overview of 
Hellenistic and Roman Sicily”.

31 V
Odbyło się Posiedzenie Prezydium Oddziału, na którym rozpatrzono wnioski 
w sprawach wniesionych przez Komisje Naukowe Oddziału. Omówiono poli-
tykę wydawniczą PAN – w szczególności w odniesieniu do czasopism wyda-
wanych w Oddziale. Omówiono decyzję o przyznaniu środków finansowych 
na wyjazdy zagraniczne członków Oddziału i przyjęcie gości zagranicznych.

31 V
Obyło się Zgromadzenie Ogólne członków PAN Oddziału w Krakowie, na którym 
przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Oddziału w 2016 roku. Prof. 
dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – członek korespondent PAN – wygłosił wykład 
pt. „Nadciśnienie po 80 roku życia – fizjologiczne starzenie czy czynnik ryzyka?”.

2 VI
Komisja Nauk Ceramicznych zorganizowała posiedzenie naukowe, na któ-
rym referat pt. „Development of High Strain and Temperature Stable Pb-free 
Ceramics for Actuators and Sensors” wygłosił dr Antonio Feteira z Sheffield 
Hallam University.
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5 VI
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Komisję Orientalistyczną 
dr Michael Knüppel (Uniwersytet w Getyndze, Niemcy) wystąpił z referatem 
pt. „Ármin(ius) Vámbéry and the problem of antisemitism”.

6 VI
Komisja Urbanistyki i Architektury zorganizowała nadzwyczajne posiedzenie 
poświęcone tematowi „Podstawy prawne architektury i urbanistyki w Polsce. 
Dyskusja nad projektowanymi zmianami ustawowymi”.

7 VI
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, 
podczas którego dr hab. Tomasz Czeppe, prof. IMIM PAN, wystąpił z refera-
tem pt. „Klasyczne i nowe metody analizy cieplnej w inżynierii materiałów”.

7 VI
Na posiedzeniu naukowym Sekcji Architectura Militaris Komisji Urbanistyki 
i Architektury dr Jan Janczykowski wystąpił z referatem pt. „Fort Kijkduin – 
problem granic adaptacji zabytków fortyfikacji”.

12 VI
Zmarł prof. dr hab. Jan Małecki – członek Komisji Historycznej.

12 VI
Miało miejsce posiedzenie naukowe Sekcji Budownictwa Ogólnego i Mate-
riałów Budowlanych Komisji Urbanistyki i Architektury, podczas którego 
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki wygłosił odczyt pt. „Zagrożenie środowiska 
naturalnego w aspekcie wprowadzania nowoczesnych technologii budowla-
no-energetycznych”.

12 VI
Komisja Historycznoliteracka zorganizowała posiedzenie, podczas którego prof. 
dr hab. Bogusław Dopart wystąpił z referatem pt. „Tradycja romantyczna 
(dziś) i jej badanie”.

13 VI
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Teorii Architektury Komisji Urbanistyki 
i Architektury, podczas którego z referatem pt. „Przestrzeń zaangażowania: 
doświadczenia badawcze” wystąpiła dr inż. arch. Angelika Lasiewicz-Sych.
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14 VI
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. 
Jadwiga Sadowska, prof. UwB wystąpiła z referatem pt. „Jednodniówki w Pol-
sce północno-wschodniej w okresie międzywojennym (woj. białostockie, wileń-
skie, nowogródzkie, poleskie)”.

14 VI
Komisja Historii i Filozofii Medycyny zorganizowała posiedzenie, podczas 
którego prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek i prof. dr hab. n. med. Janusz 
Skalski wystąpili z referatem pt. „Witellon – jego filozofia, pojmowanie materii 
i intromisyjna teoria świata”.

19 VI
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Komisję Budownictwa 
dr inż. Mariusz Kieć wygłosił odczyt pt. „Wykorzystywanie miar pośrednich 
w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

19 VI
Miało miejsce posiedzenie naukowe Komisji Orientalistycznej, na którym 
dr Arkadiusz Płonka wystąpił z referatem pt. „Prolegomena do studium nad 
współczesną libańszczyzną literacką: Adam Mickiewicz Maurice’a ʼAwwāda: 
przykłady w rękopisach (2004–2016)”.

20 VI
Komisja Ergonomiczna oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym dr hab. inż. Piotr 
Szymczyk wygłosił odczyt pt. „Jakość światła”.

21 VI
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Oddział Kra-
kowski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zorganizowały posiedzenie 
naukowe, na którym referaty nt. „Neurologia – dziedzina chorób rzadkich” 
wygłosili: dr hab. n. med. Wojciech Turaj – „Jak rozpoznać rzadką chorobę 
neurologiczną”; prof. dr hab. n. med. Tomasz Dziedzic – „Choroba falują-
cych mięśni” oraz prof. dr hab. n. med. Joanna Pera – „Perspektywy terapii 
w rzadkich chorobach neurologicznych”. 

21 VI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa „O programie 
gramatyki rozproszonej (Distributed Grammar – DG)”, na którym referaty 
wygłosili prof. dr hab. André Włodarczyk (Universitè Ch. De Gaulle w Lille 
i Universitè Paris-Sorbonne) – „Trójwarstwowa struktura informacji w treści 



111

wypowiedzi” i prof. dr hab. Hélène Włodarczyk (Université Paris-Sorbonne) 
– „Szyk wyrazów według gramatyki rozproszonej”.

21 VI
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Komisję Słowianoznaw-
stwa dr Marcin Ziomek wystąpił z referatem pt. „Fiodor Stiepun – rosyjski 
Europejczyk na wygnaniu”.

22 VI
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki zorganizowała posiedzenie nauko-
we, na którym dr Łukasz Lenart i dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK wygłosili 
odczyt pt. „Dynamika cyklu kredytowego w wybranych krajach Azji”.

23 VI
W Komisji Nauk Ceramicznych, w głosowaniu, wyłoniono przewodniczącego 
Komisji.

24 VI
Odbyło się XXXI Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu 
życia i regulacji fizjologicznych” zorganizowane przy współudziale członków 
Komisji Biologicznej, pod patronatem m.in. prof. Andrzeja Jajszczyka – Prezesa 
Oddziału PAN w Krakowie.

26 VI
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Teorii Architektury Komisji Urbanistyki 
i Architektury, podczas którego prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz 
wygłosił referat pt. „Janusz Ballenstedt i jego ‘Teoria Minimum’ w architek-
turze”.

26–28 VI
Odbyła się XIV Konferencja Naukowa. „Infrastruktura i środowisko” 
w Dobczycach zorganizowana przez Komisję Technicznej Infrastruktury Wsi, 
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki oraz Katedrę Inżynierii Sanitarnej 
i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

28 VI
Miało miejsce posiedzenie naukowe Sekcji Sztuk Plastycznych w Architek-
turze Komisji Urbanistyki i Architektury, na którym mgr inż. arch. Andrzej 
Lipski wystąpił z referatem pt. „Friedensreich Hundertwasser – artysta pięciu 
powłok”.
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11 VII
Komisja Nauk Pedagogicznych zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym 
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa i dr Robert Małoszewski wygłosili referat pt. „Arty-
ści i dzieci. Spotkania na polu sztuki. Konteksty edukacyjne i estetyczne”.

12 VII
Na posiedzeniu naukowym Sekcji Architectura Militaris Komisji Urbanistyki 
i Architektury dr Jan Janczykowski i lic. Szymon Wielgus wygłosili odczyt 
pt. „Fortyfikacje Małopolski na mapie Miega – przyczynek do historii archi-
tektury obronnej”.

13 VII
Odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji Urbanistyki i Planowania Przestrzen-
nego Komisji Urbanistyki i Architektury „Czynniki symulacji i sterowania 
w modelowej konstrukcji urbanistycznej Krakowa”, podczas którego referaty 
wygłosili dr inż. Aleksandra Faron – „Model transportowy a konstrukcja urba-
nistyczna Krakowa” i dr inż. arch. Anna Ziobro – „Modelowanie przestrzennej 
struktury środowiska zamieszkania Krakowa”.

14 VII
Miało miejsce posiedzenie naukowe Sekcji Urbanistyki i Planowania Przestrzen-
nego Komisji Urbanistyki i Architektury nt. „Model planistyczny przestrzennej 
struktury Krakowa. Założenia, badania, koncepcje”. Referaty wprowadzające 
wygłosili: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, dr hab. inż. arch. Mateusz 
Gyurkovich oraz dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK.

3 VIII
Zmarła dr inż. Władysława Maria Francuz – członek Komisji Nauk Pedago-
gicznych.

7 VIII
Zmarł prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk – członek Komisji Motoryzacji.

11 VIII
Zmarł dr Jan Dębski – członek Komisji Słowianoznawstwa.

29 VIII
Zmarła dr inż. Maria Kita-Badak – członek Komisji Nauk Mineralogicznych.

31 VIII
Obyło się Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, na którym ustalono szczegóły 
dotyczące jesiennej – jubileuszowej sesji Zgromadzenia Ogólnego członków 
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Oddziału. Omówiono sprawę organizacji w Krakowie Konferencji Regionalnej 
pt. „Przyszłość Polskiej Akademii Nauk” – 1 grudnia 2017 r. Rozpatrzono 
także wnioski Komisji Naukowych Oddziału.

11 IX
Odbyły się warsztaty naukowe „Research in Post-Socialist Urban Form Work-
shop, Bartlett School of Architecture, University College London”, których 
współorganizatorem była Sekcja Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki 
i Architektury.

16 IX
Odbyło się XXVI International Symposium of Polish Network of Molecular and 
Cellular Biology UNESCO/PAU zorganizowane przy współudziale Komisji 
Biologicznej. Patronat nad tym sympozjum objął m.in. Prezes Oddziału PAN 
w Krakowie – prof. Andrzej Jajszczyk.

13–16 IX
Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie objęła honorowy patronat nad 
Konferencją Naukową pt. „Traditions in Transition. New Articulations in the 
Arts Therapies (Tradycje w przemianie. Nowe artykulacje w arteterapii)”.

21–23 IX
Miała miejsce Konferencja Naukowa – XX Forum Architektury Krajobrazu 
nt. „Praktyka zawodowa – badania naukowe – dydaktyka”, nad którą hono-
rowy patronat objęła Komisja Urbanistyki i Architektury.

28–29 IX
W Rzeszowie miała miejsce Konferencja Naukowa Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury współorganizowana z Katedrą Konserwacji Zabytków PK „Rzeszów 
miasto przyszłości 2017 – dziedzictwo urbanistyczne w mieście przyszłości na 
przykładzie potencjałów innowacji i rozwoju Rzeszowa oraz innych miast”, nad 
którą patronat objął Prezes Oddziału PAN w Krakowie – prof. Andrzej Jajszczyk.

1 X
Zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Kotlarczyk – członek rzeczywisty PAN oraz 
członek honorowy Komisji Nauk Geologicznych.

4 X
Odbyło się posiedzenie Zarządu Komisji Prasoznawczej poświęcone bieżącym 
sprawom organizacyjnym oraz harmonogramowi posiedzeń naukowych.
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7 X
Zmarł prof. dr hab. Andrzej Basista – członek honorowy Komisji Urbanistyki 
i Architektury.

11 X
Na posiedzeniu Komisji Prasoznawczej dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO 
wygłosiła odczyt pt. „Emigracyjne »Kresowiana« prasowe w Bibliotece Towa-
rzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego 
TChr. Rozeznania wstępne”.

12 X
Zmarł prof. dr hab. Wiesław Paweł Szymański – członek Komisji Historycz-
noliterackiej.

18 X
Komisja Słowianoznawstwa zorganizowała posiedzenie, podczas którego 
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP wystąpił z referatem pt. „Grodzieńska 
leksykografia i leksykologia gwarowa na tle ogólnobiałoruskim. Stan obecny”.

18 X
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, na 
którym referat pt. „Optymalizacja namiaru wsadu do pieców odlewniczych 
z użyciem materiałów dyspersyjnych” wygłosił dr hab. inż. Eugeniusz Ziół-
kowski, prof. AGH.

19–20 X
Odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w zakresie sztuki 
ogrodowej i dendrologii historycznej nt. „Sacrum w komponowanej przestrze-
ni”, której współorganizatorem była Sekcji Sztuki i Architektury Ogrodowej 
Komisji Urbanistyki i Architektury.

23 X
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej prof. dr hab. Werner Arnold (Uniwer-
sytet w Heidelbergu) wygłosił referat pt. „The Modern Aramaic Languages“.

25 X
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie, na którym dr hab. Maciej 
Eder, prof. IJP PAN wystąpił z referatem pt. „Metody ilościowe w badaniach 
zmian językowych (na materiale średniopolskim)”.
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25 X
Komisja Nauk Medycznych wraz z Krakowskim Towarzystwem Lekarskim, 
Katedrą i Kliniką Chorób Metabolicznych CM UJ i Fundacją Żyć z cukrzycą 
zorganizowały V Dydaktyczno-Naukową Konferencję Lipidową „Hipertri-
glicerydemia – obraz kliniczny, leczenie”. Referaty wygłosili: prof. dr hab. 
n. med. Danuta Czarnecka – „Hipertriglicerydemia jako czynnik ryzyka ser-
cowo-naczyniowego”; dr n. med. Przemysław Witek – „Hipertriglicerydemia 
i ostre zapalenie trzustki”; prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomasik – „Leczenie 
hipertriglicerydemii w praktyce lekarza rodzinnego”; prof. dr hab. n. med. 
Barbara Idzior-Waluś – „Nowe leki w leczeniu hipertriglicerydemii” oraz 
dr n. med. Mariusz Dąbrowski – „Metformina – działania plejotropowe”.

26 X
Odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Komisję Geodezji i Inżynierii 
Środowiska, podczas której referaty wygłosili: prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew 
Piasek i dr inż. Stanisław Bacior – „Wpływ danych ewidencyjnych na gospo-
darkę nieruchomościami”; dr inż. Monika Mika – „Kataster nieruchomości 
w ujęciu systemowym”; dr hab. inż. Leszek Książek – „Zarządzanie kryzysowe 
na obszarach chronionych w warunkach powodzi na przykładzie Małopol-
skiego Przełomu Wisły”; prof. dr hab. inż. Jan W. Dobrowolski – „Perspekty-
wy interdyscyplinarnej międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej 
w zakresie zrównoważonego rozwoju na kongresie nauki polskiej”; prof. dr 
hab. inż. Henryk Bryś – „Autonomiczny system monitorowania ugięć dźwi-
garów hal wielkopowierzchniowych. Koncepcja i rozwiązanie systemowe”. 

26–27 X
Miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 
80. urodzin prof. dr hab. inż. arch. Barbary Bartkowicz pt. „Miasto polskie” 
w ramach cyklu konferencji nt. „Idea miasta, czas, miejsce, forma” zorgani-
zowana przez Instytut Projektowania Miast i Regionów, Sekcję Planowania 
Przestrzennego Komisji Urbanistyki i Architektury oraz Towarzystwo Urba-
nistów Polskich Oddział w Krakowie.

27–28 X
Odbyła się II Ogólnopolska i I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu 
„Synergia w architekturze” nt. „Miejsca węzłowe w mieście”, której współor-
ganizatorem była Komisji Urbanistyki i Architektury.

5 XI
Zmarł prof. dr hab. Walery Pisarek – członek Komisji Językoznawstwa i Komisji 
Prasoznawczej.
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7 XI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Nauk Pedagogicznych, podczas któ-
rego prof. dr hab. Janina Wyczesany oraz prof. dr hab. Adam Mikrut wygłosili 
wykład pt. „Tradycja i osiągnięcia pedagogiki specjalnej w kontekście proble-
mów współczesnego człowieka”. Na spotkaniu wspominano również niedaw-
no zmarłą dr Władysławę Marię Francuz (dr hab. Klaudia Węc).

8 XI
Na posiedzeniu Komisji Prasoznawczej mgr Katarzyna Jamrozik wystąpiła 
z referatem pt. „Jednodniówki jako źródło informacji o grupach zawodowych 
i pracowniczych w Polsce, w okresie międzywojennym (założenia badawcze)”.

14 XI
Odbyła się sesja jubileuszowa Zgromadzenia Ogólnego członków PAN Oddzia-
łu w Krakowie z okazji 60-lecia istnienia Oddziału. Podczas spotkania wykład 
pt. „Kilka słów o powstaniu Krakowskiego Oddziału” wygłosił członek rze-
czywisty PAN – prof. Stanisław Waltoś. Odbyła się również przygotowana 
przez Archiwum Nauki PAN i PAU prezentacja materiałów archiwalnych 
obrazujących pierwsze lata funkcjonowania Oddziału PAN.

15 XI
Komisja Słowianoznawstwa zorganizowała posiedzenie naukowe poświęcone 
pamięci dra Jana Dębskiego. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Wasilij Szczu-
kin – „Rosyjska literatura Baroku i Oświecenia w pracach Jana Dębskiego”; 
dr Danuta Piwowarska – „Doktor Jan Dębski jako sekretarz naukowy Komisji 
Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie” oraz dr Bohdan Łazarczyk 
– „Wspomnienie Kolegi i Przyjaciela”.

15 XI
Komisji Metalurgiczno-Odlewnicza zorganizowała posiedzenie naukowe, na 
którym referat pt. „Zastosowania nowych metod analizy lokalnej orientacji kry-
stalograficznej w badaniach metali i stopów” wygłosił dr inż. Tomasz Tokarski.

15 XI
Komisja Nauk Medycznych wraz z Krakowskim Towarzystwem Lekarskim, 
Katedrą Farmakologii CM UJ oraz Kliniką Chorób Serca i Naczyń IK CM UJ 
zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym referaty wygłosili dr n. farm. 
Andrzej Fedorowicz – „Zaburzenia metaboliczne a przebieg nadciśnienia płuc-
nego na podstawie własnych badań z użyciem modeli doświadczalnych” 
i dr hab. Grzegorz Kopeć – „Zaburzenia metaboliczne u chorych z nadci-
śnieniem płucnym”.
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16 XI
Na posiedzeniu naukowym Komisji Historii i Filozofii Medycyny prof. dr hab. 
n. med. Janusz Skalski przedstawił referat pt. „Dawna pediatria w mistycz-
nym ujęciu”.

17 XI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi, pod-
czas którego dr inż. Rafał Kokoszka wygłosił referat pt. „Przepływy gwaran-
towane a zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych na obszarze Regionu 
Wodnego Górnej Wisły”.

20 XI
Komisja Historycznoliteracka zorganizowała posiedzenie, na którym 
prof. dr hab. Janusz Gruchała oraz mgr Justyna Wysocka przedstawili referat 
pt. „Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy jako warsztat badawczy”.

24 XI
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki objęła patronatem Sympozjum 
Naukowe „Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski”.

28 XI
Na posiedzeniu naukowym Komisji Archeologicznej mgr Barbora Danielová 
(Oravskié Muzeum na Słowacji) wygłosiła referat pt. „Archeologia Orawy. 
Aktualny stan badań”.

29 XI
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie, na którym dr hab. 
Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN wystąpiła z referatem pt. „Struktura 
semantyczna słownictwa staropolskiego w słowniku pojęciowym języka sta-
ropolskiego on-line”.

29 XI
Komisja Nauk Medycznych wraz z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim, 
Katedrą Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej CM UJ oraz Katedrą Cho-
rób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ zorganizowały posiedzenie naukowe, 
na którym referaty wygłosili: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr hab. 
Agnieszka Pac, dr hab. Dorota Budzyn-Mrożek, dr Elżbieta Sochacka-Tatara 
– „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój dzieci. Dziesięcioletnia obser-
wacja prospektywna”; prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski, lek. med. Karol 
Malec i prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – „Stężenie pyłu zawieszonego 
a wpływ na zachorowania internistyczne w Krakowie”.



118

30 XI
Odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki, na któ-
rym dr Błażej Mazur wygłosił referat pt. „Predykcja wartości dodanej brut-
to w polskiej gospodarce: ujęcie probabilistyczne z wykorzystaniem danych 
zdezagregowanych”.

4 XII
Komisja Biologiczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. 
Agnieszka Rak wystąpiła z referatem pt. „Adipokiny jako potencjalne czyn-
niki regulujące rozród”.

5 XII
Na posiedzeniu naukowym Komisji Archeologicznej mgr Dominika Oravki-
nová i prof. PhDr. DrSc. Jozef Vladár z Archeologickieý ústavy SAV w Nitrze 
na Słowacji wygłosili referat pt. „Fortified Settlement of Otomani-Füzesabony 
Cultural Complex in Spišský Štvrtok. Recent Results and Future Ideas”.

6 XII
Sekcja Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych Komisji Urbani-
styki i Architektury zorganizowała posiedzenie, podczas którego prof. Mark 
Bomberg z Mc Master University, Hamilton, ON Canada, wystąpił z referatem 
pt. „Critical Aspects of Environmental Quality Management”.

6 XII
Komisja Nauk Medycznych wraz z Towarzystwem Lekarskim Krakow-
skim oraz Katedrą Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ i Oddzia-
łem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego zorganizowały 
posiedzenie naukowe, którego temat przewodni brzmiał „Zespół kruchości 
w wieku podeszłym – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne”. Głos zabrali: 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki; dr hab. n. med. Anna Skalska, prof. 
UJ; dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ oraz prof. Sarah Goodlin, 
MD Chief of Geriatrics, Portland VA Medical Center.

8 XII
Na posiedzeniu naukowym Komisji Gospodarki Wodnej dr hab. inż. Wiesław 
Gądek, prof. PK wystąpił z referatem pt. „Hydrologia projektowa – marzenie 
czy konieczność?”.

11 XII
Odbyło się posiedzenie Komisji Historycznoliterackiej, na którym prof. dr hab. 
Adam Kulawik wygłosił referat pt. „Moja zabawa Lalką Bolesława Prusa”.
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11 XII
Na posiedzeniu Komisji Budownictwa referat „Epilog katastrofy budowlanej 
pawilonu nr 1 Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie” przed-
stawili członkowie zespołu biegłych Politechniki Krakowskiej powołani w 2006 
roku przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach do zbadania przyczyn kata-
strofy. Zespół reprezentowali prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź i prof. dr hab. 
inż. Bogumił Wrana.

13 XII
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr Barbara 
Centek wystąpiła z referatem pt. „»Biuletyn Informacyjny« i »Biuletyn infor-
macyjny LKDS. Wydanie Strajkowe« – samoistne wydawnictwa periodyczne 
Lubelskiego Klubu Dziennikarzy Studenckich z 1981 roku”.

14 XII
Sekcja Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Komisji Urbanistyki 
i Architektury zorganizowała posiedzenie z cyklu „Środowisko mieszkaniowe 
a krajobraz miasta”. Temat sesji brzmiał: „Jakość środowiska mieszkaniowego 
w aspekcie współczesnych inwestycji miejskich”. Referaty wygłosili: dr hab. 
inż. arch. Krystyna Paprzyca – „Kuba; śpiew ptaka”; dr hab. inż. arch. Kazi-
mierz Butelski, prof. PK – „Chile – architektura humanitarna” oraz dr hab. 
inż. arch. Tomasz Kapecki – „Portrety metropolii Dalekiego Wschodu: Pekin 
– Szanghaj – Tokio”.

14 XII
Komisja Ergonomiczna oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Juliszewski wygłosił referat pt. „Ergonomiczne zmiany ciągników 
i maszyn rolniczych – porównanie obiektów muzealnych i współczesnych”.

15 XII
Odbyło się posiedzenie Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi, na którym 
dr inż. Marta Cebulska wystąpiła z referatem pt. „Zmienność czasowa suszy 
atmosferycznej w dorzeczu górnej Wisły i jej uwarunkowania cyrkulacyjne”.

17 XII
Zmarł prof. dr hab. Józef Siciak – członek rzeczywisty PAN.

18 XII
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Orientalistycznej, podczas które-
go prof. dr hab. Joachim Śliwa wygłosił referat pt. „Józef Sękowski »Podróż 
w Nubii i Wyższej Etiopii« (1821)”.
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18 XII
Komisja Historii i Filozofii Medycyny zorganizowała posiedzenie naukowe, 
podczas którego referaty wygłosili prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski – 
„Wybrane dzieła filozoficzne kolekcji J. Skalskiego” i Hubert Syzdek – „Czło-
wiek w medycynie XXI wieku”.

19 XII
Zmarł prof. dr hab. Zenon Muszyński – członek honorowy Komisji Ergono-
micznej, wieloletni jej Przewodniczący.

20 XII
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa prof. dr hab. Piotr Borek wygłosił 
referat pt. „Ruś w staropolskich kronikach”.

21 XII
Zmarła prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka – członek Komisji Słowiano-
znawstwa.
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ROK 2018

Odbyły się dwa posiedzenia naukowe Komisji Nauk Geologicznych, na których 
referaty wygłosili: dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH – „Wykorzystanie 
metod elektromagnetycznych w poszukiwaniu złóż węglowodorów (polskie 
doświadczenia)”; mgr inż. Sebastian Waszkiewicz i M.Sc. Ronal Barcala Alvares, 
Unesco AGH Chair Fellow – „Total Organic Carbon Determination Using TOC 
Application in Geowin System – Case Studies from Poland and Cuba”; dr hab. 
inż. Radosław Tarkowski, prof. IGSMiE PAN – „Badania geologiczne i minera-
logiczne Jean-Éttiene Guettarda w Rzeczpospolitej (1760–1762)”; dr inż. Beata 
Klojzy-Karczmarczyk – „Wpływ na środowisko składowiska odpadów komu-
nalnych Barycz na tle zmian uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarki 
odpadami”; mgr inż. Ewa Wysowska – „Ocena ryzyka zdrowotnego w kon-
tekście ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych”.

Komisja Ochrony Zdrowia Społecznego zorganizowała dwa posiedzenia 
naukowe, podczas których referaty wygłosili prof. dr hab. Kazimierz Kosi-
niak-Kamysz – „Hipoterapia – sposób na poprawę zdrowia dzieci i młodzie-
ży” i prof. dr hab. Wiesław Barabasz – „Genetyczne i fizjologiczne czynniki 
starzenia się ludzi”.

8 I
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Biologicznej, na którym prof. dr 
hab. Magdalena Chadzińska wygłosiła referat pt. „Chemokiny w zapaleniu 
i stresie”.

10 I
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. 
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK wystąpiła z referatem pt. „»Ekspre-
sje. Rocznik literacko-społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą« 
(Londyn 2010–2015)”.

10 I
Komisja Nauk Medycznych wraz z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim 
oraz Oddziałem Krakowskim Towarzystwa Chirurgów Polskich i I Katedrą 
Chirurgii Ogólnej CM UJ zorganizowały posiedzenie naukowe, podczas któ-
rego referaty wygłosili: dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska – „Breast 
UNIT – współczesny model systemu opieki nad chorą z rakiem piersi” oraz 
„Nowe trendy w chirurgii raka piersi”; prof. dr hab. n. med. Piotr Richter – 
„Leczenie chirurgiczne rozsianego raka piersi”.
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10–12 I
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza zorganizowała w Białce Tatrzańskiej 
X Seminarium „Teoretyczne i praktyczne zagadnienia wytwarzania, badania 
i łączenia nowoczesnych materiałów inżynierskich”.

12 I
Zmarła prof. dr hab. Anna Drzewicka – członek Komisji Historycznoliterackiej.

17 I
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa poświęconemu pamięci doktor 
Stelli Goldgart w rocznicę jej śmierci referat pt. „Doktor Stella Goldgart – znaw-
czyni i miłośniczka literatury rosyjskiej, Nauczycielka i Mistrzyni” wygłosiła 
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP.

23 I
Odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Pedagogicznych, na którym dr hab. 
inż. Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wygłosił 
referat pt. „Współcześni sternicy świadomości – o wybranych przyczynach 
epidemii głupoty”.

26 I
Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Gospodarki Wodnej poświę-
cone bieżącym sprawom organizacyjnym oraz planu działalności Komisji na 
2018 rok.

29 I
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego referat 
pt. „Pierwsze pookupacyjne lata na filologii orientalnej UJ” wygłosił dr Cze-
sław Srzednicki.

30 I
Na posiedzeniu Komisji Archeologicznej prof. dr hab. Jan Chochorowski wystą-
pił z referatem pt. „Na obrzeżach antycznego świata. Geografia etniczna Kotli-
ny Karpackiej w czasach Herodota”.

30 I
Zmarł dr inż. arch. Józef Budziło – członek Komisji Urbanistyki i Architektury.

31 I
Odbyło się posiedzenie Komisji Językoznawstwa, podczas którego dr hab. 
Aneta Załazińska wygłosiła referat pt. „Komunikacyjne właściwości gestów 
z perspektywy teorii relewancji i intencjonalności”.
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31 I
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zorganizowały 
posiedzenie naukowe „Suplementy i witaminy w nadciśnieniu tętniczym 
i w chorobach przewlekłych”, podczas którego referaty wygłosili: dr hab. 
n. med. Agnieszka Olszanecka – „Stosowanie suplementów diety i witamin 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”; prof. dr hab. n. med. Katarzyna 
Stolarz-Skrzypek – „Metabolizm witaminy D a zmiany układu krążenia w 
populacji regionu krakowskiego” oraz prof. dr hab. n. med. Rafał Olszanecki 
– „Czy stosowanie witaminy K2 i C może przynosić korzyści w chorobach 
cywilizacyjnych? – spojrzenie farmakologa”.

14 II
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. 
Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB wystąpiła z referatem pt. „Kierunki dzia-
łalności Ligi Kobiet w świetle czasopism organizacji – »Kobiety Dzisiejsze« 
(1946–1947) i »Kobiety« (1947–1949)”.

15 II
Zmarł prof. dr hab. Stanisław Jaworski – członek Komisji Historycznoliterackiej.

20 II
Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania zorganizowała posiedzenie operacyj-
ne, podczas którego ustalono strategię działania Komisji na rok 2018.

22 II
Zmarła prof. dr hab. Anna Harańczyk – członek Komisji Nauk Ekonomicz-
nych i Statystyki.

25 II
Zmarł prof. dr hab. Marek Waldenberg – członek Komisji Nauk Prawnych.

26 II
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym 
odczyt pt. „Oblicza mimesis w tradycji islamskiej” wygłosiła dr Karolina 
Rakowiecka-Asgari.

27 II
Na posiedzeniu Komisji Archeologicznej referat pt. „Średniowiecze Jury Ojcow-
skiej w świetle ostatnich badań archeologicznych” wygłosił dr Michał Wojenka.
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III
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza zorganizowała posiedzenie naukowe, na 
którym referat pt. „Nowy stop Ni-Cr-Ta-Al-C do pracy w wysokiej tempera-
turze w warunkach silnego zużycia tribologicznego – projekt, mikrostruktura 
i właściwości” wygłosił dr hab. inż. Piotr Bała.

7 III
Odbyło się spotkanie Zarządu Komisji Prasoznawczej.

7 III
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Kate-
dra Pediatrii CM UJ zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym refera-
ty wygłosili: prof. dr hab. Przemko Kwinta – „Patomechanizm encefalopatii 
niedotlenieniowo-niedokrwiennej noworodków”; dr n. med. Mateusz Jagła 
– „Ocena skuteczności hipotermii terapeutycznej w leczeniu encephalopatii 
niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków leczonych w Oddziale Inten-
sywnej Terapii i Patologii Noworodka Kliniki Chorób Dzieci”.

8 III
Odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, na którym roz-
patrzono wnioski Komisji Naukowych Oddziału w sprawach przyjęcia nowych 
członków, zaproszenia gości zagranicznych. Dokonano ustaleń dotyczących 
Zgromadzeń Ogólnych członków Oddziału: sprawozdawczego i wyborczego.

8 III
Zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir – członek Komisji Metalurgiczno-
-Odlewniczej. 

8–9 III
Komisja Słowianoznawstwa i Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akade-
mii Umiejętności oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ zorganizo-
wały Międzynarodową Konferencję Naukową „Słowiańszczyzna wschodnia 
a europejskie tradycje kulturowe” poświęconą pamięci prof. dra hab. Ryszarda 
Łużnego w 20. rocznicę śmierci.

14 III
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr Andrzej 
Buck wygłosił referat pt. „»Gazeta Nowa« (1990–1993). Nieudana próba prze-
łamania monopolu partyjnej prasy codziennej w Lubuskiem”.
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15 III
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Historii i Filozofii Medycyny, na 
którym dr Maciej Sztuka wystąpił z referatem pt. „Jedyną właściwą szkołą 
chirurgii jest wojna – traumatologia średniowiecznego pola bitwy”.

19 III
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej dr Hossein Badamchi (Uniwersytet 
w Teheranie) wygłosił referat pt. „Shared Legal Traditions in the Ancient Near 
East”.

19 III
Sekcja Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych Komisji Urbanistyki 
i Architektury zorganizowała posiedzenie, na którym referat pt. „Społeczne 
uwarunkowania architektury w Brazylii” wygłosił dr inż. arch. Bogdan Sie-
dlecki.

20 III
Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko – członek Komisji Motoryzacji i Komisji 
Mechaniki Stosowanej.

21 III
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa prof. dr hab. Marek Stachowski 
wygłosił referat pt. „Rosyjski karaluch, czyli Blattella germanica (studium 
językowe)”.

21 III
Sekcja Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury zorga-
nizowała posiedzenie, na którym prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich 
wygłosił odczyt pt. „Forma mocna”.

22 III
Komisja Ergonomiczna oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym dr inż. arch. 
Anna Taczalska i mgr inż. arch. Andrzej Ryniak przedstawili pracę własną 
pt. „O ergonomii mebli dla dzieci”.

27 III
Odbyło się posiedzenie Komisji Archeologicznej, na którym dr hab. Dariusz 
Rozmus, prof. WSH Sosnowiec (Muzeum Miejskie w Dąbrowie Górniczej) 
przedstawił referat pt. „Problematyka tzw. archeologii żydowskiej. Wybrane 
przykłady”.
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28 III
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie, na którym prof. dr hab. 
Jolanta Antas wystąpiła z referatem pt. „Metonimia gestyczna”.

29 III
Zmarł prof. dr hab. Mariusz Markiewicz – członek Komisji Historycznej.

31 III
Zmarł prof. dr hab. Andrzej Smolarski – członek rzeczywisty Polskiej Aka-
demii Nauk.

9 IV
Odbyło się posiedzenie Komisji Biologicznej, na którym dr hab. Tadeusz 
Librowski, prof. UJ przedstawił referat pt. „Niesterydowe leki przeciwzapal-
ne – działania uboczne i niepożądane”.

11 IV
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr hab. 
Grzegorz Nieć, prof. UP wystąpił z referatem pt. „Drogi rozwoju czeskich 
czasopism dla dzieci i młodzieży XIX–XXI wieku”.

11 IV
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Stowa-
rzyszenie Lekarzy Nadziei zorganizowały uroczyste zebranie z okazji Jubile-
uszu działalności naukowej i humanitarnej prof. dr. hab. Zbigniewa Chłapa 
w 90. rocznicę Jego urodzin. Na uroczystości z referatem pt. „Przegląd dzia-
łalności Profesora Zbigniewa Chłapa” wystąpił dr hab. n. med. Piotr Kopiński, 
prof. KAAFM.

16 IV
Komisja Budownictwa zorganizowała zebranie plenarne, podczas którego 
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik wygłosił referat pt. „Bystrza o zwięk-
szonej szorstkości jako nowoczesne hydrotechniczne budowle proekologiczne”.

16 IV
Sekcja Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych Komisji Urbani-
styki i Architektury zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym referat 
pt. „ANGKOR WAT jako przykład pozaeuropejskiej geometrii i technologii 
w architekturze” wygłosił dr inż. arch. Robert Marcinkowski.
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16–17 IV
Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „REA 22 Ecole Polytech-
nique de Cracovie 2018 Images De Metropole – Obrazy Metropolii”, współor-
ganizowana przez Sekcję Planowania Zrównoważonego i Ochrony Środowiska 
KUiA i Instytut Planowania Miast i Regionów Wydziału Architektury PK. 
Konferencja towarzyszyła Spotkaniu REA – Sieci Szkół Architektonicznych 
z Francji i Europy Środkowo-Wschodniej.

17 IV
Odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Pedagogicznych, na którym prof. dr hab. 
Maria Kielar-Turska przedstawiła referat pt. „Funkcje zarządzające w edukacji”.

18 IV
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska 
wygłosiła referat pt. „Uroki we współczesnym polskim i rosyjskim dyskursie 
medialnym (na przykładzie poradników magicznych)”.

17–18 IV
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki objęła patronatem honorowym 
Konferencję Naukową „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych 
(NAWNE)”.

18 IV
Sekcja Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury zorgani-
zowała posiedzenie naukowe, na którym referat pt. „On Urban Morphology” 
wygłosił prof. Ivor Samuels z Uniwersytetu w Birmingham.

20–21 IV
Odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe centrum miast metro-
politarnych w Polsce. Urbanistyka a polityka przestrzenna” zorganizowana 
przez Komisję Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, Komisję 
Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Katowicach i Wyższą Szkołę Tech-
niczną w Katowicach. Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Oddziału 
PAN w Krakowie – prof. Andrzej Jajszczyk.

23 IV
Komisja Historycznoliteracka zorganizowała posiedzenie, na którym 
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel wygłosiła referat pt. „Leśmian przed 
Prawem. Wartość życia i wzniosłość prawa”.
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23 IV
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej prof. Bert Fragner (Uniwersytet Wie-
deński) wygłosił referat pt. „Timur and the Timurids as Seen in Retrospective: 
Reflection and Construction in History”.

25 IV
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie, na którym prof. dr hab. 
Stanisław Koziara wygłosił referat pt. „W stronę retoryki. Próba nowego spoj-
rzenia na zasoby biblizmów języka polskiego”.

25 IV
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zorganizowały 
posiedzenie naukowe „Dysplazja i rozwarstwienie tętnic – nowe sytuacje 
w kardiologii i nadciśnieniu tętniczym”, podczas którego referaty wygłosili 
goście z Instytutu Kardiologii z Warszawy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Janu-
szewicz – „Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic”; dr hab. n. med. Aleksander 
Prejbisz, prof. IK – „Spontaniczne rozwarstwienie tętnic szyjnych”; dr hab. 
n. med. Jacek Kądziela – „Spontaniczne rozwarstwienie tętnic wieńcowych”.

25 IV
Na posiedzeniu Komisji Archeologicznej dr Nabil Mabrouk (Uniwersytet 
w Fajum, Egipt) przedstawił wykład pt. „Preservation of Cultural Heritage 
in Hard Times. Case Study: Islamic Art. Museum in Egypt”.

26 IV
Komisja Ergonomiczna oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym dr hab. Grzegorz 
Szewczyk przedstawił referat pt. „Zmienność percepcji obrazu przestrzeni 
roboczej operatora harwestera”.

27 IV
Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Wodnej dr hab. inż. Andrzej Wałęga 
wygłosił referat pt. „Charakterystyki deszczu w projektowaniu i ocenie spraw-
ności systemu odprowadzania wód opadowych”.

7 V
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej dr Miklos Sarkozy (Uniwersytet 
w Budapeszcie) wygłosił referat pt. „Nizari Ismaili Philology and the Trans-
mission of the Manuscripts of »Sargodasht-i Sayyidna«”.
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7 V
Komisja Biologiczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym dr hab. 
Małgorzata Lenartowicz przedstawiła referat pt. „Myszy z mutacją w genie 
Atp7a jako zwierzęcy model choroby Menkesa”.

8 V
Zmarł prof. dr hab. Mariusz Kulczykowski – członek Komisji Historycznej.

9 V
Odbyło się posiedzenie Komisji Prasoznawczej, na którym prof. dr hab. Graży-
na Gzella przedstawiła referat pt. „»Nie wszystko złoto…« Polscy redaktorzy 
Prus Zachodnich inaczej”.

9 V
Komisji Słowianoznawstwa wraz z Komisją Kultury Słowian PAU zorganizo-
wały posiedzenie naukowe poświęcone pamięci prof. dr hab. Marii Dąbrow-
skiej-Partyce, na którym referat wygłosił prof. dr hab. Lucjan Suchanek – „Pro-
fesor Maria Dąbrowska-Partyka i Sympozjum w Castel Gandolfo”, po którym 
nastąpiła rozmowa „O tekstach i kontekstach humanistyki slawistycznej Marii 
Dabrowskiej-Partyki”.

9 V
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Katedra i Kli-
nika Hematologii CM UJ oraz Krakowskie Polskie Towarzystwo Hematolo-
gów i Transfuzjologów zorganizowały posiedzenie naukowe, podczas którego 
referaty wygłosili dr n. med. Joanna Zdziarska – „Współczesne możliwości 
terapii u chorych na wrodzone skazy krwotoczne. Organizacja opieki nad 
chorymi z wrodzonymi skazami krwotocznymi w Polsce” i dr Teresa Iwaniec 
– „Badania monitorujące leczenie przeciwkrzepliwe”.

11 V
Odbyło się posiedzenie Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi, na którym 
prof. nadzw. dr hab. inż. Beniamin Więzik przedstawił referat pt. „Hydrologia 
w nowej ustawie Prawo Wodne (wybrane zagadnienia)”.

16 V
Odbyło się spotkanie Zarządu Komisji Prasoznawczej.

16 V
Komisji Słowianoznawstwa zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym 
prof. dr hab. Leszek Bednarczuk wygłosił odczyt pt. „Język polski na Ukrainie 
i Bukowinie”.
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16 V
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Małopol-
ski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zorganizowały 
posiedzenie naukowe, podczas którego referaty wygłosili prof. dr hab. n. med. 
Marek Sanak – „Współczesne możliwości diagnostyki prenatalnej” i prof. dr hab. 
n. med. Hubert Huras – „Choroby autoimmunologiczne a ryzyko wad u płodu”.

17 V
Sekcja Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury zorganizowała spotkanie naukowe z cyklu „Środowisko mieszkaniowe 
a krajobraz miasta” nt. „Wenecja jako przykład europejskiego miasta o zna-
czących współczesnych przemianach środowiskowych”, na którym referaty 
wygłosili: dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz – „La Serenissima: rzecz 
o pięknie, tożsamości i magii miasta”; dr inż. arch. Maciej Skaza – „Remode-
lowanie miasta. O potencjale przestrzeni pozytywowej i negatywowej”; dr inż. 
arch. Mariusz Twardowski – „W stronę przyszłości. Wyspy laguny weneckiej”; 
dr inż. arch. Przemysław Markiewicz – „Miasto wody. Zagrożenia”; dr inż. 
arch. Bogdan Siedlecki – „Techniki budowlane – wczoraj, dziś i jutro” oraz 
dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK – „Społeczność 
lokalna w przestrzeni miasta”.

21 V
Komisja Historycznoliteracka zorganizowała posiedzenie, na którym 
prof. dr hab. Wacław Walecki wystąpił z referatem pt. „Elektroniczna baza 
bibliografii Estreichera jako narzędzie badawcze (możliwości i perspektywy)”.

22 V
Na posiedzeniu operacyjnym Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania doko-
nano weryfikacji planu wystąpień członków Komisji.

23 V
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie naukowe poświęcone 
pamięci prof. dr hab. Zofii Kurzowej, na którym referaty wygłosili: dr hab. 
Monika Szpiczakowska, prof. UJ – „O dokonaniach naukowych Profesor Zofii 
Kurzowej”; prof. dr hab. Wacław Cockiewicz – „Profesor Zofia Kurzowa – 
Przyjaciel i Mistrz” oraz prof. dr hab. Władysław Miodunka – „Profesor Zofia 
Kurzowa i Jej dzieło w pamięci indywidualnej, pokoleniowej i kulturowej”.

23–24 V
Komisja Psychologii objęła patronatem Kongres Naukowy Juliana Aleksan-
drowicza „WJASC (The World Julian Aleksandrowicz Scientific Congress) – 
„Między zdrowiem i chorobą”.
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24 V
Sekcja Architektury Mieszkaniowej Komisji Urbanistyki i Architektury zor-
ganizowała posiedzenie naukowe, na którym referat pt. „Public Architecture 
for the Future City” wygłosił prof. Rafi Segal z Instytutu Technologii Massa-
chusetts w Cambridge.

28 V
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej dr Hermina Cielas wygłosiła referat 
pt. „Sanskryckie strofy obrazowe (citrabandha) a wybrane przykłady utworów 
wizualnych znanych z literatur światowych”.

28 V
Sekcja Architektury Mieszkaniowej Komisji Urbanistyki i Architektury zor-
ganizowała posiedzenie naukowe, na którym referat pt. „Collective Living” 
wygłosił prof. Rafi Segal z Instytutu Technologii Massachusetts w Cambridge.

30 V
Zmarł prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasieński – członek Komisji Metalurgiczno-
-Odlewniczej.

VI
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza zorganizowała posiedzenie naukowe, na 
którym dr hab. inż. Anna Dolata, prof. PŚ wygłosiła referat pt. „Odlewy ze 
stopów aluminium wzmacniane lokalnie warstwą kompozytową o zwiększonej 
odporności tribologicznej – technologia, struktura, właściwości”.

4 VI
Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej zorganizowała posiedzenie, 
podczas którego badacz niezależny z Wiednia – dr Evgeni I. Paunov przedsta-
wił wykład pt. „The Coins of the Late Kings of Thrace, ca. 150/40 BC – AD 
45/46”.

5 VI
Odbyło się posiedzenie Komisji Archeologicznej, na którym dr Marcin Bohr 
(Uniwersytet Wrocławski) wystąpił z referatem pt. „Sudety od młodszego 
okresu przedrzymskiego po wczesny okres wędrówek ludów”.

6 VI
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Katedra 
i Klinika Nefrologii CM UJ oraz Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, podczas którego refera-
ty wygłosili dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska – „Zespół słabości (frailty 
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syndrome) u starszych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek” i dr hab. n. med. 
Jerzy Kopeć – „Nowe możliwości oczyszczania krwi podczas hemodializy”.

7 VI
Na posiedzeniu zorganizowanym przez Komisję Ergonomiczną oraz Krakow-
ski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego referat pt. „Medyczne 
wydarzenia niepożądane” przedstawił dr n. med. Janusz Pokorski.

8 VI
Odbyła się Sesja Zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego członków PAN Oddziału 
w Krakowie, na której przedstawione zostało sprawozdanie z działalności 
Oddziału w 2017 roku. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – członek kore-
spondent PAN – wygłosiła wykład pt. „O dogmatyzmie na nowo”. Po sesji 
odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału, podczas którego rozpatrzono 
wnioski w sprawach wniesionych przez Komisje Naukowe Oddziału. Omó-
wiono bieżące sprawy dotyczące działalności Oddziału, m.in. kandydatury do 
Rady Naukowej Archiwum Nauki PAN i PAU, decyzję o przyznaniu środków 
finansowych na wyjazdy zagraniczne członków Oddziału i przyjęcie gości 
zagranicznych.

13 VI
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego dr Olga 
Dąbrowska-Cendrowska wystąpiła z referatem pt. „Prasa kobieca a profile 
magazynów kobiecych na Facebook’u – rywalizacja czy koegzystencja”.

13 VI
Komisja Nauk Medycznych, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Katedra Far-
makologii CM UJ oraz Katedra Histologii CM UJ zorganizowały posiedzenie 
naukowe, podczas którego referaty wygłosili prof. dr hab. n. med. Jacek Jawień 
– „Rytm okołodobowy – mechanizmy, znaczenie i sposoby regulacji” i dr Mał-
gorzata Jasińska – „Okołodobowe zmiany synaptyczne w korze mózgu”.

18 VI
Na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej dr Maciej Klimiuk wygłosił referat 
pt. „Dialekty wyspy Gazo (Malta) – uwagi wstępne z badań terenowych”.

20 VI
Komisja Słowianoznawstwa zorganizowała posiedzenie naukowe, podczas 
którego referat pt. „Pokonać epidemię, czyli o dekadentyzmie w literaturze 
serbskiej” wygłosiła dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar.
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18–20 VI
W Dobczycach odbyła się cykliczna XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa 
„Infrastruktura i środowisko” zorganizowana przez Komisję Technicznej Infra-
struktury Wsi, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki oraz Katedrę Inży-
nierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

20 VI
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie, na którym dr hab. Urszu-
la Bijak, prof. IJP PAN wygłosiła referat pt. „Proces transonimizacji w nazwach 
geograficznych”.

23 VI
Odbyło się XXXII Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzy-
maniu życia i regulacji fizjologicznych” zorganizowane przy współudziale 
członków Komisji Biologicznej, pod patronatem m.in. prof. Andrzeja Jajszczyka 
– Prezesa Oddziału PAN w Krakowie.

3 VII
Odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania, na którym 
dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK przedstawił referat pt. „Kierunki rozwoju 
metodologii nauk o zarządzaniu”.

3 VII
Odbyło się posiedzenie Sekcji Sztuk Plastycznych Architektury Komisji Urbani-
styki i Architektury, podczas którego mgr inż. arch. Stanisław Deńko wygłosił 
referat pt. „Treść i forma w architekturze na przykładzie Muzeum Cricoteka”. 
Dr Karolina Czerska, kurator wystawy „Cricot idzie!”, wystąpiła z odczytem 
pt. „Teatr Cricot: Plastycy i walka o nowy teatr”, następnie Biuro Architek-
toniczne WIZJA Sp. z o.o. przekazało makietę Muzeum dla Ośrodka Doku-
mentacji Sztuki Tadeusza Kantora.

9 VII
Zmarł prof. dr hab. Jerzy Pawłowski – członek Komisji Biologicznej.

10 VII
Na posiedzeniu Komisji Nauk Pedagogicznych o. prof. dr hab. Jan Andrzej 
Kłoczowski OP wygłosił referat pt. „Praca nad nadzieją, czyli jaka paideia 
dziś?”.

8 IX
Członkowie Komisji Nauk Mineralogicznych wzięli udział w sesji naukowej, na 
której wygłoszony został referat pt. „Surowce mineralne rejonu Rozdrażewa”.
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29 IX
Zmarł prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy – członek Komisji Metalurgicz-
no-Odlewniczej.

3 X
Odbyło się spotkanie Zarządu Komisji Prasoznawczej.

7 X
Zmarła dr Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep – członek Komisji Słowianoznawstwa. 

10 X
Komisja Historii i Filozofii Medycyny wraz z Towarzystwem Lekarskim 
Krakowskim oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziałów Medycz-
nych UJ zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym referaty wygłosili 
dr n. med. Józef Janczy – „O lekarzach krakowskich w Legionach Polskich” 
i prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski – „Związki rodzinne prelegenta z I Kom-
panią Kadrową”, „Biografia Kapelana I Kampanii Kadrowej i Legionów Pił-
sudskiego – ks. płk. Władysława Antosza”.

10 X
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego 
prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski; dr hab. Władysław M. Kolasa, prof. 
UP; dr hab. Michał Rogoż, prof. UP i dr Sabina Kwiecień zaprezentowali 
referat pt. „Czasopisma dla dzieci i młodzieży na ziemiach polskich do 1918 
roku: raport z badań”.

11 X
Odbyło się posiedzenie Sekcji Historii Urbanistyki Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury, podczas którego referaty wygłosili mgr inż. arch. Adam Chałupski – 
„Początek i cel rozwoju przestrzennego ludzkości, czyli Urobopros znad Nilu 
– Afryka Wschodnia – kolebka myśli przestrzennej i ostatni bastion stagnacji. 
O początkach i przyszłości rozwoju przestrzennego miast Afryki Wschodniej, 
w ujęciu problemów urbanistycznych Sudanu” i mgr inż. arch. Lidia Tobiasz 
– „Podkarpacie – Żydowskie dziedzictwo kulturowe – synagogi”.

14 X
Na wyjazdowym posiedzeniu naukowym członkowie Komisji Nauk Minera-
logicznych wygłosili referat pt. „Surowce mineralne jako kryterium lokalizacji 
stanowisk archeologicznych”.

17 X
Komisja Nauk Medycznych wraz z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim, Kate-
drą Chorób Metabolicznych CM UJ, Katedrą Neurologii CM UJ oraz Oddziałem 
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Małopolskim Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zorganizowały posiedze-
nie naukowe, podczas którego referaty wygłosili: prof. dr hab. n. med. Tomasz 
Klupa – „Wysiłek fizyczny w cukrzycy: fizjologia, korzyści, zagrożenia”; prof. dr 
hab. n. med. Tomasz Dziedzic – „Wpływ wysiłku fizycznego i diety na pracę 
mózgu”; dr n. med. Barbara Katra – „Zespół policystycznych jajników – leczenie”.

17 X
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. 
UP wygłosiła referat pt. „Przymus pamięci. Życie i los Wasilija Grossmana”.

18 X
Na posiedzeniu Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki dr hab. Monika 
Papież, prof. UEK; dr hab. Marek Dąbrowski, prof. UEK i dr hab. Sławomir 
Śmiech, prof. UEK wygłosili referat pt. „Wpływ różnych typów niepewności 
na gospodarkę w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”.

18–19 X
Odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu sztuki ogro-
dowej i dendrologii historycznej nt. „Historyczna roślinność miast w kontek-
ście zmieniających się kanonów piękna” zorganizowana przez Zakład Sztuki 
Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politech-
niki Krakowskiej, Sekcję Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki 
i Architektury oraz Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.

19 X
Odbyło się XIX Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psycho-
somatycznej „Stres i zaburzenia postresowe z perspektywy psychosomatyki 
i somatoterapii” zorganizowane przez Komisję Psychologii oraz Towarzystwo 
Edukacji Psychosomatycznej.

22–24 X
Prezes Oddziału PAN w Krakowie – prof. Andrzej Jajszczyk – został zapro-
szony do komitetu honorowego III Międzynarodowej Konferencji „Innovative 
Technologies in Biomedicine”.

24 X
Na posiedzeniu naukowym Sekcji Architectura Militaris Komisji Urbanisty-
ki i Architektury Halina Rojakowska-Tasak (Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wygłosiła odczyt 
pt. „Prace rewaloryzacyjne w fortach realizowane przez gminę miejską 
Kraków”.
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24 X
Komisja Językoznawstwa zorganizowała posiedzenie, na którym dr hab. Maciej 
Rak wygłosił referat pt. „Czwarta piramida Jana Karłowicza”.

27 X
Zmarł prof. dr hab. Józef Zbigniew Białek – członek Komisji Historycznoli-
terackiej.

29 X
Komisja Biologiczna zorganizowała posiedzenie, podczas którego prof. dr hab. 
inż. Krystyna Pierzchała-Koziec zaprezentowała referat pt. „Neuroendokrynna 
rola nesfatyny-1”.

29 X
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym 
dr Jordanka Georgiewa-Okoń wygłosiła wykład pt. „Tureckojęzyczni Cyganie 
z grupy millet w Bułgarii północno-wschodniej”.

2 XI
Zmarł prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – członek honorowy Komisji Histo-
rycznej. 

6 XI
Na posiedzeniu Komisji Nauk Pedagogicznych prof. dr hab. Katarzyna Dormus 
oraz prof. dr hab. Julian Dybiec wygłosili wykład naukowy pt. „Edukacja 
wobec niepodległości”.

8 XI
Komisja Ergonomiczna oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergo-
nomicznego zorganizowały posiedzenie naukowe, na którym mgr inż. arch. 
Monika Jakubowska wygłosiła odczyt pt. „O projektowaniu szpitali. Ergonomia 
w projektowaniu sal operacyjnych”.

9 XI
Odbyła się Sesja Zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego członków PAN Oddziału 
w Krakowie. Wykład pt. „Czy trombina to nowy cholesterol? O krzepnięciu 
krwi inaczej” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Anetta Undas – członek kore-
spondent PAN. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2015–2018 
przedstawił prezes Oddziału – prof. Andrzej Jajszczyk – członek korespondent 
PAN. Przeprowadzono wybory członków Prezydium Oddziału na kadencję 
2019–2022. W tym dniu odbyło się również posiedzenie Prezydium Oddziału, 
na którym przedyskutowano sprawę działalności Komisji Naukowych Oddzia-
łu, podjęto decyzję odnośnie do słabo działających komisji w mijającej kadencji.
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13 XI
Na posiedzeniu zorganizowanym przez Komisję Archeologiczną i Komisję 
Paleogeografii Czwartorzędu PAU dr Matthias Huels (Kiel University) wygłosił 
wykład pt. „Radiocarbon Dating of Iron”.

14 XI
Komisja Prasoznawcza zorganizowała posiedzenie, podczas którego mgr Mag-
dalena Wulczyńska wystąpiła z referatem pt. „Ludwik Szczepański (1872–1954) 
– zapomniany prekursor nowoczesnego polskiego dziennikarstwa”.

14 XI
W ramach współpracy z Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie człon-
kowie Komisji Nauk Mineralogicznych wygłosili referat pt. „Nowy i Stary 
Testament a geologia”.

15 XI
Na posiedzeniu naukowym zorganizowanym przez Komisję Archeologiczną 
PhD Gunilla Eriksson (Stockholms Universitet) wygłosiła wykład „Cultural 
Diversity and Interaction. A Stable Isotope Perspective on the Polish Neolithic”.

15–16 XI
Komisja Prasoznawcza była partnerem w organizacji konferencji naukowej 
„Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości” zainicjowanej 
przez Komisję Medioznawczą i Komisję Środkowoeuropejską Polskiej Akade-
mii Umiejętności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa.

15–16 XI
Oddział PAN w Krakowie objął patronatem IV Sympozjum „Historia elek-
tryki”.

19 XI
Komisja Geodezji i Inżynierii Środowiska zorganizowała posiedzenie, na któ-
rym referaty wygłosili: prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Piasek, dr inż. Wie-
sław Nawrocki, dr hab. inż. Tomisław Gołębiewski, prof. PK – „Georadarowe 
badania murów obiektów zabytkowych”; dr Krzysztof Miraj – „Kataster nie-
ruchomości w ujęciu systemowym”; dr hab. inż. Marek Ślusarski – „Model 
jakości informacji dla urzędowych baz danych przestrzennych”; dr inż. Zbi-
gniew Siejka – „Satelitarne precyzyjne pozycjonowanie w czasie rzeczywistym 
z wykorzystaniem multi-GNSS”; dr inż. Izabela Piech, dr inż. Adam Różyczka 
– „Aplikacja skaningu naziemnego w budownictwie drewnianym i murowa-
nym” oraz dr hab. inż. Sławomir Klatka – „Analiza możliwości wykorzystania 
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substratu glebowego powstałego z odpadów przemysłowych jako podłoża dla 
roślin w rekultywacji biologicznej”.

19 XI
Komisja Historycznoliteracka zorganizowała posiedzenie naukowe, podczas 
którego referat pt. „Wychowanie społeczne w teatrach szkół jezuickich Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów (wnioski z projektu badawczego)” wygłosił prof. 
dr hab. Jan Okoń.

19 XI
Na posiedzeniu Komisji Nauk Budownictwa dr inż. Krzysztof Chudyba 
wygłosił odczyt pt. „Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych ze 
szczególnym uwzględnieniem odporności ogniowej konstrukcji betonowych”.

20 XI
Na posiedzeniu naukowym Sekcji Architectura Militaris Komisji Urbanistyki 
i Architektury dr inż. arch. Krzysztof Wielgus i mgr archeol. Szymon Pawli-
kowski wygłosili referat pt. „Relikty fortyfikacji polowej jako zabytek Archi-
tectura Militaris. Identyfikacja, ochrona, konserwacja, na przykładzie Wzgórza 
św. Krzyża w Bydlinie, Wzgórza Wietrznice w Tymanowej, śladów umocnień 
partyzanckich w Gorcach”.

21 XI
Na posiedzeniu Komisji Słowianoznawstwa prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski 
wygłosił referat pt. „Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe”.

21 XI
Odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa poświęcone pamięci 
prof. dra hab. Walerego Pisarka, na którym referaty wygłosili: prof. dr hab. 
Jadwiga Kowalikowa – „Profesor Walery Pisarek – w pierwszą rocznicę śmier-
ci”; dr Edward Chudziński – „Profesor Walery Pisarek w świetle mediów 
i dziennikarzy” oraz dr Maciej Malinowski – „Profesor Walery Pisarek jako 
znawca i obrońca polskiej ortografii”.

21–23 XI
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza wraz z Instytutem Techniki UP w Kra-
kowie i Polskim Towarzystwem Stereologicznym zorganizowały Międzyna-
rodową Konferencję „Engineering, Computer Science and Education”, która 
odbyła się w Białce Tatrzańskiej.
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22 XI
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki zorganizowała posiedzenie nauko-
we, na którym prof. dr hab. Józef Pociecha wygłosił referat pt. „Statystyka 
Polski jako demograficzno-gospodarczy obraz ziem polskich u progu odzy-
skania niepodległości”.

22 XI
Na posiedzeniu naukowym Sekcji Teorii Architektury Komisji Urbanistyki 
i Architektury referat pt. „Wpływ światła dziennego na atmosferę architektury. 
Badania własne” wygłosiła dr inż. arch. Barbara Stec.

26 XI
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym prof. 
dr hab. Verena Krebs (Ruhr-Universität Bochum) wygłosiła referat pt. „Solo-
mon’s Heirs: Courtly Patronage and Diplomatic Contacts with the Christian 
Mediterranean in Late Medieval Ethiopia”.

27 XI
Odbyło się posiedzenie Komisji Historii i Filozofii Medycyny, na którym 
dr Maciej Sztuka wygłosił referat pt. „Ferrum Sanat – narzędzia wojny kon-
tra narzędzia medycyny”.

27 XI
Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania zorganizowała posiedzenie naukowe, 
na którym dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK wygłosił referat pt. „Problem 
ostrożności w grach z naturą”.

28 XI
Komisja Nauk Medycznych wraz z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim 
oraz Sekcją Historyczną Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii zorganizowały posiedzenie naukowe, podczas którego referaty 
wygłosili: prof. dr hab. n. med. Anetta Undas – „Leczenie przeciwzakrzepowe 
w stanach pozakrzepowych – co nowego?”; dr n. med. Magdalena Celińska-
-Löwenhoff – „Kiedy podejrzewać zespół antyfosfolipidowy?” i dr hab. n. med. 
Małgorzata Bała, prof. UJ – „Profilaktyka udaru mózgu a przeciwciała antyfos-
folipidowe: przeglądy polskiej filii Cochrane Collaboration”. Na posiedzeniu 
została również wręczona Nagroda TLK im. Prof. M. Sycha dr. hab. n. med. 
Danielowi Piotrowi Potaczkowi za pracę habilitacyjną pt. „Rola zmienności 
genetycznej w regulacji układu immunoglobuliny E”.
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29–30 XI
Oddział PAN w Krakowie objął honorowym patronatem Konferencję Naukową 
„Apokryfy Słowiańskie” realizowaną w ramach projektu „Kobieta – Wiedza 
– Władza”.

3 XII
Na posiedzeniu Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi referat pt. „Ekrany 
akustyczne w ochronie środowiska” wygłosił dr inż. Bartłomiej Stępień.

4 XII
Odbyło się posiedzenie Komisji Archeologicznej, na którym referat pt. „Kultura 
funeralna europejskiej Sarmacji. Rezultaty badań archeologicznych w kościele 
pobernardyńskim w Dubnie na Wołyniu” wygłosiły dr hab. Wiera Hupało 
i Ewnikija Poddubicka (Uniwersytet we Lwowie).

7 XII
W ramach współpracy Komisji Nauk Mineralogicznych z Ordonowskim 
Towarzystwem Kulturalnym na wspólnie zorganizowanym posiedzeniu został 
wygłoszony referat pt. „Geologia biblijna”.

10 XII
Odbyło się posiedzenie Komisji Biologicznej, na którym referat pt. „Rola niekla-
sycznych receptorów estrogenowych w komórkach Leydiego gonady męskiej” 
wygłosiła dr hab. Małgorzata Kotula-Balak.

11 XII
Zmarła prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa – członek Komisji Językoznawstwa.

11 XII
Komisja Historii i Filozofii Medycyny zorganizowała posiedzenie naukowe, 
na którym prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski wygłosił referat pt. „Arma-
mentarium chirurgicum z XIX i XX w.”.

11 XII
W Międzynarodowym Centrum Kultury odbyło się posiedzenie naukowe 
Sekcji Sztuk Plastycznych Komisji Urbanistyki i Architektury „Dziedzictwo. 
Tu przeszłość spotyka się z przyszłością”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
„Architektura niepodległości w Europie Środkowej”.

12 XII
Odbyło się posiedzenie Komisji Prasoznawczej, podczas którego prof. dr hab. 
Grażyna Wrona; dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN; dr Dorota Kami-
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sińska; dr Ewa Wójcik oraz dr Renata Zając zaprezentowały odczyt „Polskie 
czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku: raport z badań”.

12 XII
Komisja Nauk Medycznych wraz z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim oraz 
Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego zorganizo-
wały posiedzenie naukowe, podczas którego referaty wygłosili: prof. dr hab. 
n. med. Tomasz Grodzicki, prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk – „Założenia 
projektu badawczego, częstość występowania zjawiska zaniedbania i samoza-
niedbania wśród osób starszych, analizowane uwarunkowania”; dr n. med. 
Alicja Klich-Rączka – „Zaburzenia funkcji poznawczych i objawowych depresji 
a zaniedbanie i samozaniedbanie”; dr hab. Aleksander Gałaś, mgr Agata Sto-
dolska – „Stan odżywiania, zachowania związane z żywieniem a zaniedbanie 
i samozaniedbanie” oraz dr Katarzyna Zawisza i prof. dr hab. Beata Tobiasz-
-Adamczyk – „Zaniedbanie i samozaniedbanie a jakość życia uwarunkowana 
stanem zdrowia”.

13 XII
Na posiedzeniu naukowym Sekcji Teorii Architektury Komisji Urbanistyki 
i Architektury referat pt. „Koncept mentalnej interaktywności w procesie 
poznawania i rozumienia przestrzeni” wygłosił dr inż. arch. Piotr Winskowski.

14 XII
Odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Wodnej, na którym referat 
pt. „Wyniki analizy dokumentów dotyczących zabezpieczenia przed powodzią 
Miasta Krakowa wraz z rekomendacjami” wygłosił dr inż. Antoni Bojarski.

17 XII
Odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej, podczas którego dr Wiktor 
Szymborski wygłosił referat pt. „Dzieje Biblioteki Klasztoru Dominikanów 
w Warszawie.”

18 XII
Na posiedzeniu naukowym Sekcji Architectura Militaris Komisji Urbanistyki 
i Architektury dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, mgr archeologii Eligiusz Dwo-
raczyński i mgr inż. arch. Piotr Knez wygłosili referat pt. „Zamek i twierdza 
Lanckorona – obiekt UNESCO – drogi ochrony i rewaloryzacji”.

18 XII
Na posiedzeniu Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi referat pt. „Określenie 
charakterystyk przepływu niskiego w zlewniach niekontrolowanych” wygłosiła 
dr inż. Agnieszka Cupak.
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19 XII
Odbyło się posiedzenie Komisji Słowianoznawstwa, na którym referat 
pt. „Mistrz i rzeczywistość w legendzie o królestwie popa Jana według »Kroniki 
wszystkiego świata« Marcina Bielskiego” wygłosił dr hab. Władimir Miaki-
szew, prof. UP.

21 XII
Komisja Orientalistyczna zorganizowała posiedzenie naukowe, na którym prof. 
dr Ergün Lafli (Uniwersytet Dokuz Eylül w Izmirze) wygłosił referat pt. „New 
Archaeological and Historical Researches in Lydia in Western Turkey”.

23 XII
Zmarła prof. dr hab. Maria Borucka-Arctowa – członek Komisji Nauk Praw-
nych.




