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w latach 2015–2018

1. 26.06.2015 r.

Zaproszenie

CZĘŚĆ WYBORCZA   ZAMKNIĘTA

Bardzo proszę o niezawodne przybycie ze względu na konieczność zapewnienia statutowego quorum.

–

–

–
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Sprawozdanie Prezesa – prof. Ryszarda Tadeusiewicza



145



146



147



148



149



150



151



152



153

Wykład prof. Kaliny Kaweckiej-Jaszcz
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Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję o przeniesieniu części wyborczej 
na sesję jesienną.
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2. 26.10.2015 r.

Zaproszenie

Bardzo proszę o niezawodne przybycie ze względu na konieczność zapewnienia 
statutowego kworum.

–

–
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prof. Andrzej JAJSZCZYK

– data urodzenia: 23 stycznia 1952 roku,
–  specjalność naukowa: telekomunikacja, sieci 

komputerowe i telekomunikacyjne, telekomu-
tacja;

– członek korespondent PAN od 2013 roku,
–  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki – do 

2014 roku,
–  profesor zwyczajny, Akademia Górniczo-Hut-

nicza im. Stanisława Staszica.

– Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna:
• stopień doktora nauk uzyskał w zakresie telekomunikacji w 1979 roku, 
• doktora habilitowanego – w 1986 roku, 
• tytuł profesora – w 1994 roku,
• wypromował 11 doktorów nauk.

– Autor bądź współautor ponad 280 publikacji naukowych (w tym ponad 
60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), 11 monografii 
i podręczników, 19 patentów.

– Wybrane, ważniejsze opublikowane prace naukowe:
• G. Iwacz, A. Jajszczyk, M. Zajączkowski: Multimedia Broadcasting and 

Multicasting in Mobile Networks, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 
2008.

• R. Wójcik, A. Jajszczyk: Flow Oriented Approaches to QoS Assurance, 
ACM Computing Surveys, vol. 44, no. 1, January 2012, pp. 5:1–5:37.

• P. Chołda, A. Jajszczyk: Recovery and its Quality in Multilayer Networks, 
IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 28, no. 4, March 2010, 
pp. 372–389 (Invited Paper).

• P. Chołda, A. Jajszczyk: Reliability Assessment of Optical p-Cycles, 
IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 15, no. 6, December 2007, 
pp. 1579–1592.

• A. Jajszczyk: Optical networks – The electro-optic reality, Optical Swit-
ching and Networking (Elsevier), vol. 1, no. 1, January 2005, pp. 3–18.

• A. Jajszczyk: Rearrangeability of multicast Clos networks with middle-
-stage fan-out, IEEE Communications Letters, vol. 7, no. 12, December 
2003, pp. 599–600.

Sylwetka kandydat a – prof. Andrzeja Jajszczyka 
– na stanowisko Prezesa Oddziału
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• A. Jajszczyk: On nonblocking multiconnection networks composed of 
digital switching matrices, J. Austral. Math. Soc., Ser. B, vol. 31, 1989, 
pp. 188–203.

• A. Jajszczyk: A Dynamic Programming Approach to Optimization of Swit-
ching Networks Composed of Digital Switching Matrices, IEEE Transactions 
on Communications, vol. COM-35, no. 12, December 1987, pp. 1342–1346.

• A. Jajszczyk: „Comments on Three-stage multiconnection networks which 
are nonblocking in the wide sense”, by F. K. Hwang, The Bell System 
Technical Journal, vol. 62, no. 7, July 1983, pp. 2113–2114.

• A. Jajszczyk: Optimal Structures of Benes’ Switching Networks, IEEE 
Transactions on Communications, vol. COM-27, no. 2, February 1979, 
pp. 433–437.

– Uzyskane patenty, m.in.:
• A. Jajszczyk, W. Kabaciński: „Wielosekcyjne cyfrowe pole komutacyjne” 

(Multistage digital switching network), European Patent No. 0212431, 
1986; zarejestrowany w następujących krajach: Austria, Niemcy, Francja, 
Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Szwecja; US Patent No. 4,956,840, 
1988; Patent nr 149000, 1986, wdrożony w zakładach WZT Teletra 
w Poznaniu.

• A. Jajszczyk, J. Tyszer: „Sposób testowania komutatora cyfrowego oraz 
układ do testowania komutatora cyfrowego”, Patent nr 149657, 1986, 
wdrożony w zakładach WZT Teletra w Poznaniu.

– Funkcje w strukturach PAN:
• Komitet Elektroniki i Telekomunikacji (członek),
• Komitet Naukoznawstwa (członek).

– Funkcje poza strukturami PAN:
• Członek Rady Naukowej Instytutu Łączności (1999–2003),
• Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Telekomu-

nikacji (1989–1991),
• Członek Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie (od 

2011 roku).

– Redakcje:
• „China Communications”, zastępca redaktora naczelnego (od 2013 roku),
• „Journal of Telecommunications and Information Technology”, przewod-

niczący Rady Programowej (od 1999 roku),
• „IEEE Communications Magazine”, redaktor naczelny (1998–2000), wpro-

wadził ten miesięcznik na pierwsze miejsce wśród wszystkich światowych 
czasopism telekomunikacyjnych w kategorii impact factor,
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• „IEEE Global Communications Newsletter”, założyciel i redaktor naczelny 
(1994–1996),

• Dyrektor ds. czasopism IEEE Communications Society odpowiedzialny 
za wydawanie m.in. trzech czołowych światowych czasopism z obszaru 
telekomunikacji: „IEEE Network”, „IEEE Communications Magazine” 
i „IEEE Wireless Communications” (2004–2005 i ponownie 2010–2011),

• Udział w pracach rad redakcyjnych bądź doradczych czasopism: „IEEE 
Transactions on Communications”, „Computer Communications”, „Anna-
les des Télécommunications”, „Security and Communication Networks”, 
„International Journal of  Future Generation Communication and Networ-
king”, „Infocommunications Journal”, „Przegląd Telekomunikacyjny 
i Wiadomości Telekomunikacyjne”.

– Działalność w zagranicznych i międzynarodowych organizacjach nauko-
wych, m.in.:
• International Federation for Information Processing IFIP WG6.2, Network 

and Internetwork Architectures (od 1994 roku); IFIP WG 6.10, Photonic 
Networks (od 2010 roku), przedstawiciel Polski;

• IEEE Communications Society: dyrektor ds. czasopism, 2004–2005, 2010–
2011; dyrektor na obszar Europa, Afryka i Bliski Wschód, 2006–2007; 
wiceprezes (Vice President – Technical Activities), 2008–2009;

• Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), „For 
contributions to the theory and practice of telecommunications switching” 
(1998).

– Członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Łączności (22.07.1998–
18.07.2001),

– Członek Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opracowujących strategię rozwoju szkolnictwa wyższego oraz wytyczają-
cych narzędzia i metody jej realizacji (2010–2011),

– Członek zespołu MNiSW opracowującego kryteria oceny dorobku nauko-
wego (2008),

– Członek Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione 
rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-
-techniczną lub artystyczną (2010–2012),

– Wiceprezes Zarządu Fundacji Kyoto-Kraków (od 15.03.2004 roku).

– Inne rodzaje działalności, m.in.:
• kierowanie ze strony polskiej 7 europejskimi projektami badawczymi 

(1995–2010).
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– Profesor wizytujący: University of Adelaide, Australia; Queen’s University, 
Kingston, Ontario, Kanada; Ecole Nationale Supérieure des Télécommu-
nications de Bretagne, Rennes, Francja.

– Zainicjowanie i organizacja ważnych cyklicznych konferencji międzynaro-
dowych: „IEEE High Performance Switching and Routing HPSR”, „IEEE 
Workshop on IP-oriented Operations & Management IPOM”; przewodni-
czenie bądź współprzewodniczenie 12 międzynarodowym konferencjom 
naukowym; członkostwo w komitetach sterujących i doradczych 12 cyklicz-
nych międzynarodowych konferencji naukowych; członkostwo w komite-
tach programowych i naukowych ponad 100 konferencji naukowych.

– Członek trzyosobowej Rady Strategicznej Tel-Energo S.A. (1999–2002).
– Przewodniczący Rady Nadzorczej Alcatel Polska S.A. (2001–2007, od 2006 

roku – Alcatel-Lucent Polska S.A.). Przewodniczący Rady Nadzorczej Alca-
tel Teletra S.A. (2001–2006).

– Przewodniczący Rady Nadzorczej TTI Inventel S.A. (2001–2003).
– Doradca Prezesa Polkomtel S.A. ds. Strategii i Technologii (2006–2007).
– Członek Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego (od 2007 

roku).
– Udział w pracach konsorcjum firmy Ernst & Young i Instytutu Badań 

nad Gospodarką Rynkową, który na zlecenie MNiSW opracował strategię 
rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku (2009–2010).

– Członek Małopolskiej Rady Gospodarczej przy zarządzie województwa 
małopolskiego (od 2011 roku).

– Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego (od 
2012 roku).

– Konsultant producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Austra-
lii, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

– Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:
• Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (Ministra 

Edukacji) za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (1980, 1984, 
1987, 1994, 1996).

• Laureat subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005). 
Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk technicznych 
za badania w zakresie teorii węzłów szybkich sieci telekomunikacyjnych, 
stanowiących podstawę budowy Internetu nowej generacji (2008).

• Nagroda Badawcza Siemensa za „Badania w zakresie sieci i systemów 
telekomunikacyjnych nowej generacji” (2008). Joseph LoCicero Award for 
Exemplary Service to Publications za „wybitne zasługi dla IEEE Com-
munications Society w obszarze publikacji”, USA (2008).
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• Krakowska Nagroda Allianz 2011 „Kultura Nauka Media”, nagroda 
w dziedzinie „Nauka” (2012).

• Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004); Medal im. prof. 
Janusza Groszkowskiego. Nr 426. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
Warszawa (2011).

Sylwetka kandydata – prof. Wiesława W. Pawlika 
– na członka Prezydium Oddziału

prof. Wiesław W. PAWLIK

–  data urodzenia: 19 maja 1939 roku,
–  specjalność naukowa: fizjologia układu krą-

żenia krwi; doświadczalna gastroenterologia; 
neurohormonalna regulacja krążenia krwi 
i oxygenacji tkanek przewodu pokarmowego; 
naczyniowe mechanizmy uszkodzeń i protek-
cji błony śluzowej przewodu pokarmowego 
trzustki i wątroby;

– członek korespondent PAN od 2004 roku,
–  emerytowany profesor, Katedra Fizjologii, Col-

legium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna:
• stopień doktora nauk medycznych uzyskał w zakresie fizjologii 

w 1971 roku,
• tytuł profesora – w 1991 roku,
• wypromował 10 doktorów nauk medycznych.

– Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:
• Effects of Vasoactive Agents on Intestinal Oxygen Consumption and Blood Flow 

(współautorzy: A. P. Shepherd, E. D. Jacobson), J. Clin. Ivest., 56, 1976;
• Gastrointestinal, Secretory, Motor and Circulatory Effects of Cortico-Tropin 

Releasing Factor (CRF) (współautorzy: S. J. Konturek, J. Bilski, P. Thor, 
K. Czarnobilski, B. Szoke, A. Schally), Life Sci., 37, 1985;

• Sympathetic Nerves Modulate Reactive Hyperemia in Rat Gut (współautorzy: 
O. D. Hottenstein, E. D. Jacobson), Am. J. Physiol., 261, 1991;

• Nitric Oxide Mediates Intestinal Hyperemic Responses to Intraluminal Bile-
Oleate and to Activation of Sensory Neurons (współautorzy: P. Gustaw, 
E.D. Jacobson, R. Sendur, K. Czarnobilski), Pflugers Arch. J. Physiol., 
vol. 429, no 3, 1995;
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• Prostaglandin/Cyclooxygenase Pathway in Ghrelin-Induced Gastroprotestion 
Against Ischemia-Reperfusion Injury (współautorzy: T. Brzozowski, R. Pajdo, 
D. Drozdowicz, S. Kwiecień, S. J. Konturek), Journal of Pharmacology 
and Experimental Therapeutics, 319, 2006.

– Funkcje w strukturach PAN, m.in.:
• Członek: Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN (od 1993 roku); Komitetu 

Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Fizjologicz-
nych (od 1996 roku); Komisji Gastroenterologii i Hepatologii Komitetu Pato-
fizjologii Klinicznej PAN (od 2004 roku). Członek (1986), przewodniczący 
(1999–2007) Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie oraz 
Komisji Trawienia Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN (od 1993 roku).

– Funkcje poza strukturami PAN, m.in.:
• Prodziekan (1990–1993) Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 

w Krakowie,
• Prodziekan (1993–1996), dziekan (1996–2002) Wydziału Lekarskiego Col-

legium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• Pełnomocnik rektora (2002–2005) Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydak-

tyki i współpracy z zagranicą w Collegium Medicum,
• Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002–2005) Prorektor Uni-

wersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum (2005–2008),
• Przewodniczący (1984–1995) Rady Instytutu Fizjologii Akademii Medycz-

nej w Krakowie,
• Kierownik (1985–2009) Zakładu Fizjologii Doświadczalnej Instytutu Fizjo-

logii Akademii Medycznej w Krakowie, a następnie Katedry Fizjologii 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

• Kierownik (2002–2009) Katedry Fizjologii Collegium Medicum.

– Redakcje:
• Zastępca redaktora (1990–2008) czasopisma „Journal of Physiology and 

Pharmacology” oraz redaktor „Medical Science Monitor” (1997–2000),
• Członek komitetu redakcyjnego „Gastroenterologia Polska” oraz „Folia 

Medica Cracoviensia” i „Journal of Physiology and Pharmacology”.

– Od 1996 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności,
– Członek zespołu Ministra Zdrowia ds. Założeń Systemu Kształcenia 

w Uczelniach Medycznych (2002–2003) oraz Konferencji Rektorów Aka-
demickich Uczelni Medycznych (2003–2008),

– Sekretarz (1990–1996) Zarządu Głównego, prezes (1996–2002, od 2008 roku), 
członek honorowy (2008) Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego,

– Wiceprezes (2004–2006) Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
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– Inne rodzaje działalności, m.in.:
• Członek (2005–2010) Komisji Nagród Stołecznego Królewskiego Miasta 

Krakowa,
• Współautor 4 filmów dydaktycznych dotyczących fizjologii i patofizjologii 

układu krążenia krwi – filmy nagrodzone w Warnie (1966), Montrealu 
(1967) oraz Belgradzie (1978).

– Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:
• Honorowy profesor University of California, Medical School, Irvine 

(2008),
• Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN (1984),
• Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1988),
• Nagroda I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1986, 1993),
• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (2005),
• Nagroda III Europejskiego Kongresu Gastroenterologii – Oslo (1994),
• Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006),
• Nagroda Ministra Zdrowia (2008),
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003),
• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006),
• Medal 50-lecia Akademii Medycznej im. Powstańców Śląskich, Wrocław 

(2000),
• Medal dr. Aleksandra Kramera, Krakowskie Towarzystwo Lekarskie 

(2001),
• Medal Orła Złotego Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Naro-

dowej, Kraków (2003),
• Medal of Pioneers – 2 nd Symposium „Brain-Gut Axis”, Kraków (2003),
• Laur Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński (2004),
• Medal im. Jana Mikulicza Radeckiego, Wrocław (2005),
• Medal Napoleona Cybulskiego (2008),
• Certificate of Fellowship Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii 

(2009).

Dokonano prawomocnego wyboru prof. Andrzeja Jajszczyka na Preze-
sa Oddziału PAN w Krakowie na kadencję 2015–2018 oraz prof. Wiesława 
W. Pawlika na członka Prezydium Oddziału.

Nowo wybrany Prezes Oddziału prof. Andrzej Jajszczyk – zgodnie z regulami-
nem – przedstawił sylwetkę kandydata na Wiceprezesa Oddziału, prof. Ryszar-
da Nycza.
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Sylwetka kandydata – prof. Ryszarda Nycza 
– na Wiceprezesa Oddziału

prof. Ryszard NYCZ

– data urodzenia: 9 grudnia 1951 roku,
–  specjalność naukowa: historia nowoczesnej 

literatury polskiej, teoria literatury, antropolo-
gia literatury, studia kulturowe (kulturoznaw-
stwo),

– członek korespondent PAN od 2010 roku,
–  Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński; 

Instytut Badań Literackich PAN.

– Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna:
• stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1983 roku,
• tytuł profesora –  w 1997 roku,
• wypromował 12 doktorów nauk.

– Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:
• Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984, Kraków 1996;
• Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, 

1995, Kraków 2000, tłum na j. bułgarski 2005, tłum. na j. ukraiński 2007;
• Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, 2002;
• Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze 

polskiej, Kraków 2001.

– Funkcje w strukturach PAN, m.in.:
• Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Komitet Nauk o Kulturze 

PAN.

– Funkcje poza strukturami PAN, m.in.:
• Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydzia-

łu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2000 roku),
• kierownik Studium Doktoranckiego (od 2000 roku).

– Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie” (od 1990 roku).
– Członek Polskiej Akademii Umiejętności.
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– Uczestnictwo w pracach: 
• Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2000 roku), 
• Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2004 

roku).

– Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:
• Doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego (2008),
• Nagroda Wydziału I Nauk Społecznych PAN (1994),
• Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej (1998),
• subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002),
• Nagroda Prezesa Rady Ministrów (2003),
• Złoty Krzyż Zasługi (1998),
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005),
• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002).

Dokonano prawomocnego wyboru prof. Ryszarda Nycza na Wiceprezesa 
Oddziału PAN w Krakowie na kadencję 2015–2018.
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3. 13.06.2016 r.

Zaproszenie

–

–
–
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Sprawozdanie Prezesa z działalności Oddziału w 2015 roku
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Wykład prof. Anny Krasnowolskiej

Anna Krasnowolska
Zakład Iranistyki IO UJ

Iran i polscy uchodźcy

Zostałam poproszona o referat o problemie uchodźców muzułmańskich 
w Europie widzianym oczyma orientalisty. Tą problematyką nie zajmuję się 
zawodowo, a nie będąc arabistką nie mogę też wypowiadać się kompetentnie 
o największych grupach etnicznych i językowych obecnej migracji ludów, ani 
o konfliktach powodujących masowy napływ ludności z Syrii, Iraku i Afryki 
Północnej.

Pomyślałam więc, że spróbuję przedstawić Państwu zagadnienie, o którym 
ostatnio sporo czytam, czyli kwestię polskiej migracji z ZSRR do Iranu w czasie 
II wojny światowej, tyle że z punktu widzenia przeciwnego niż ten, do którego 
jesteśmy przyzwyczajeni – czyli z punktu widzenia Iranu. W tym historycznym 
spotkaniu dwóch narodów i dwóch kultur Polacy byli gośćmi/przybyszami, 
Irańczycy – gospodarzami. W polskich wspomnieniach z przejścia przez Iran 
dominują akcenty radości z ocalenia, ulgi po wydostaniu się z sowieckiego 
piekła, wdzięczności wobec życzliwych gospodarzy, obrazki z egzotycznego 
kraju. Przywykliśmy w tym kontekście widzieć się jako ofiary cudem ocalo-
ne, które z racji swych cierpień miały pełne prawo do gościny i opieki. Mało 
kto zastanawia się nad tym, jakie konsekwencje miało masowe pojawienie się 
Polaków dla kraju, który ich przyjął, jak ich obecność była w Iranie oceniana 
i interpretowana.

Dziś, kiedy w Europie pojawiają się fale uchodźców i imigrantów ze Wscho-
du muzułmańskiego, Polacy potencjalnie (nadal) mogą znaleźć się w roli takiej, 
w jakiej znalazł się Iran ponad 70 lat temu. Co prawda nasza sytuacja dziś 
byłaby nieporównywalnie bardziej komfortowa, niż Iranu wówczas, ale w nie-
których punktach porównywalna. Wydało mi się więc ciekawe sprawdzić, jak 
ten epizod naszej XX–wiecznej historii widzieli wówczas i jak dziś oceniają 
nasi ówcześni gospodarze.

Temat obecności Polaków w Iranie w czasie II wojny światowej, w Polsce 
długo był zaniedbywany i pomijany z powodów politycznych (PRL), w Iranie 
– z powodu braku zainteresowania i świadomości tego, że jest to także część 
jego własnej historii.

W Polsce ostatniego ćwierćwiecza temat powrócił i stał się do pewnego 
stopnia modny, w Iranie – w ostatnich latach wszedł w zasięg świadomości 
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historycznej badaczy, szczególnie w związku z obchodzoną zarówno w War-
szawie, jak i w Teheranie 70. rocznicą lądowania pierwszych grup Polaków 
w porcie Anzali – ówczesnym Pahlawi, wiosną 1942 roku. Po obydwu stro-
nach funkcjonują na temat tego historycznego wydarzenia pewne obiegowe 
stereotypy i sformułowania, sprowadzające się do schematu: polska wdzięcz-
ność – irańska gościnność. To, najogólniej biorąc, prawda, ale uproszczona. 
Rzeczywistość była znacznie bardziej złożona i warto przyjrzeć się jej mniej 
oczywistym aspektom w kontekście obecnej wędrówki ludów z krajów muzuł-
mańskich do Europy.

Przywykliśmy patrzeć na nasz irański epizod II wojny światowej z polskiej 
perspektywy. Wojskowi i cywilni uczestnicy tej wielkiej migracji pozostawi-
li z niej liczne relacje, wspomnienia, dokumenty, teksty literackie; powstały 
opracowania naukowe. Mnie jako iranistkę interesują ślady polskiej obecności 
w Iranie – w perskich źródłach pisanych, w świadomości, literaturze i kul-
turze Irańczyków.

Pomimo tak licznej obecności Polaków (w latach 1942–1945 przeszło ich 
przez Iran sto kilkanaście tysięcy), śladów tych jest stosunkowo niewiele, a te, 
które odnajdujemy, obrazują takie aspekty tego spotkania kultur (czy jego 
braku), z którego Polacy rzadko zdają sobie sprawę. Dlatego uważam, że 
warto tym razem spojrzeć na zjawisko z punktu widzenia strony przyjmującej, 
a nie – przyjmowanej.

Perskojęzyczna literatura tematu nie jest zbyt obfita i chociaż wiele cen-
nych materiałów kryją jeszcze irańskie archiwa, badania historyczne ruszyły 
dopiero niedawno. Śladów bytności Polaków w Iranie szukałam w tekstach 
publicystycznych i naukowych, w literaturze pięknej i wspomnieniowej, kon-
frontując je z relacjami Polaków.

Interesowały mnie przede wszystkim te wątki, które odbiegając od obu-
stronnej narracji „sentymentalnej”, podkreślają raczej związane z pojawieniem 
się Polaków problemy i płynące z nich lęki Irańczyków. Te aspekty pobytu 
Polaków w Iranie, które w miejscowym odbiorze jawią się jako potencjalne 
zagrożenia, lokują się w kilku sferach: politycznej, ekonomicznej, zdrowotnej 
i obyczajowo-kulturowej.

Kontekst polityczny

Polscy przybysze byli w stanie wyczerpania fizycznego, chorzy, wycieńczeni, 
po traumatycznych doświadczeniach deportacji, więzień, łagrów, pracy przy-
musowej ponad siły, warunków skrajnej nędzy i niedożywienia. W polskich 
relacjach dla opisania cudownego ocalenia z radzieckich łagrów i zsyłki powta-
rza się metafora biblijna: przejście przez Morze Czerwone (tu: Kaspijskie). 
Zgodnie z tą logiką Iran staje się dla Polaków Ziemią Obiecaną, daną przez 
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Boga, co prawda na krótko, ale to poczucie cudu w pewnym sensie upraw-
nia do rozgoszczenia się i symbolicznego zawłaszczenia dostępnej Polakom 
przestrzeni, bez konieczności, a może i możliwości refleksji nad tym, w jakiej 
sytuacji znajdują się gospodarze i kim oni są. Większość polskich uchodźców 
to ludzie nie mający żadnej wiedzy o kraju, do którego niespodziewanie trafili, 
osoby na to doświadczenie w żaden sposób nie przygotowane; duża część to 
dzieci i młodzież.

Tymczasem sytuacja polityczna Iranu przedstawia się następująco:
Podobnie jak w I wojnie światowej, Iran początkowo (do września 1943) 

zachowuje neutralność, lecz sympatyzuje z Niemcami. Sympatie progermań-
skie w obu tych wojnach to wynik resentymentów wobec dwóch mocarstw 
europejskich ingerujących w politykę Iranu w ciągu XIX i I połowy XX wieku 
– Rosji i Wielkiej Brytanii. Niemcy jawią się jako państwo zachodnie nie mają-
ce własnych interesów imperialnych w Iranie, więc nie zagrażające mu, przy 
tym cywilizacyjnie pomocne i godne naśladowania. Dodatkowym elementem 
odczuwanym jako wspólny jest idea rasy aryjskiej – przez Niemców zawłasz-
czona w sposób nieuprawniony1 i za ich sprawą odkryta i przyswojona przez 
nacjonalistów irańskich. Sprawujący dyktatorską władzę Reza-szah Pahlawi 
(1921–1941) uczynił nacjonalizm, nawiązujący do potęgi imperium Achemeni-
dów (VI–IV w. p.n.e.) i silnie inspirujący się faszyzmem, ideologią państwową.

Po tym, jak Hitler zaatakował ZSRR w czerwcu 1941, Iran stanowić mógł 
dla Niemiec korzystne zaplecze gospodarcze i logistyczne, szczególnie ze 
względu na jego zasoby ropy naftowej i linię kolei transirańskiej, łączącej Zato-
kę Perską z Morz em Kaspijskim. Po tym, jak rząd Iranu odmówił wydalenia 
agentury niemieckiej, we wrześniu 1941 do kraju wkraczają wojska alianckie 
– brytyjskie z południa, sowieckie z północy, doprowadzając do detronizacji 
Rezy-szaha i zastąpienia go 22-letnim synem Mohammadem-Rezą (1941–1979). 
Armia niemal nie stawiła oporu. Obecność wojsk alianckich zaakceptowana 
została przez stronę irańską traktatem trójstronnym z 29 stycznia 1942 roku 
(Digard, s. 97–99).

Okupacja aliancka kładzie kres autokracji i represjom władzy Rezy-szaha, 
lecz z drugiej strony obecność obcych wojsk odbierana jest jako silne upo-
korzenie i powrót do zależności od potęg imperialnych, jak w XIX wieku. 
Młody szach jest słaby, na decyzje kolejnych gabinetów mają wpływ naciski 
zagranicznych doradców. Obecność obcych armii pogłębia kryzys gospodarczy, 
alianci nakładają własne restrykcje i cenzurę; obecność Armii Czerwonej w pół-
nocnych i zachodnich prowincjach Iranu sprzyja intensywnemu rozwojowi 
ruchów lewicowych i powstaniu, na początku roku 1942, partii komunistycznej 
Tude (Digard, s. 100 i nast.).

1 W rzeczywistości nazwy własnej aria/ariya/airiya używały tylko ludy indo-irańskie.
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Iran godzi się przyjąć Polaków na swoje terytorium, ale możliwości odmo-
wy nie ma. Początkowo ma to być tylko zgoda na tranzyt (Karimi & Karimi, 
s. 11–12). Inicjatorem ewakuacji Polaków przez Iran jest Wielka Brytania, a całą 
operację koordynuje Middle East Relief and Refugee Administration (zob. 
raport płk. Rossa: Beaupré-Stankiewicz, s. 63–79) i to Brytyjczyków widzą 
autorzy niektórych polskich wspomnień jako swoich gospodarzy na terenie 
Iranu. Podobnie w relacjach irańskich – uchodźcy cywilni postrzegani bywają 
jako podopieczni zachodnich okupantów (por. Meskub, s. 20–21), a polscy 
żołnierze nie są odróżniani od reszty sił alianckich.

W perskojęzycznej literaturze wspomnieniowej i beletrystyce uderza brak 
wiedzy o przyczynach pojawienia się Polaków w Iranie. Ta ignorancja płynie 
nie tylko z braku bezpośrednich kontaktów, bariery językowej i kulturowej, 
ale też, co ważniejsze, z ograniczeń narzuconych przez aliancką cenzurę, 
zakazującą pisać o zbrodniach reżimu Stalina (por. Rdłutowski, s. 138, 181; 
Królikowski, s. 123, Doulahšāhi, s. 192–193), a także z rosnącej w tym okresie 
roli kontrolujących dużą część prasy irańskiej komunistów, którzy te zbrodnie 
negowali. Tak więc, obiegowa narracja, powtarzająca się w literaturze pięk-
nej i wspomnieniowej jest taka, że Polacy trafili do Iranu uciekając przed 
wojną i inwazją niemiecką, lub że Związek Radziecki, na którego terytorium 
się schronili, sam ogarnięty wojną i głodem, w trosce o polskich uchodźców 
„podrzucił” ich Iranowi (por. teksty zebrane w: Krasnowolska 2014). Chociaż 
w ostatnich latach perskojęzyczne teksty pokazujące historyczny kontekst tych 
wydarzeń zaczęły się pojawiać (m.in. Doulatšāhi 2007; Sinā’i 2007, a wcześniej 
film dokumentalny tegoż o Polakach), stereotyp trzyma się mocno. W powieści 
Rezy Joulāniego z 2013 roku polska pianistka z bombardowanej przez Niem-
ców Warszawy ucieka do Iranu pociągiem… przez Turcję (Joulāni, s. 247).

Sytuacja gospodarcza

Lata II wojny światowej, to okres kryzysu gospodarczego w Iranie, posze-
rzającego obszary głodu i nędzy, które, za sprawą modernizacyjnych działań 
Rezy-szaha, w 20-leciu międzywojennym powoli już zaczęły się kurczyć. Na 
kryzys złożyły się susza, nieurodzaj, obecność obcych armii, wysyłka zboża 
z irańskiego Azerbejdżanu, będącego spichlerzem Iranu, do ZSRR, wymuszona 
przez aliantów inflacja, ułatwiająca im zaopatrywanie się na miejscu, a także 
spowodowane ich obecnością problemy transportowe: kolej transirańska i co 
najmniej połowa istniejącego w kraju taboru ciężarówek i autobusów wynajęte 
zostały na potrzeby wojsk alianckich, przez co nawet żywność z tych prowin-
cji, w których były jej nadwyżki, nie docierała do Teheranu i innych dużych 
miast, a importowana z zagranicy utykała w portach. W Teheranie sytuację 
pogorszył dodatkowo napływ około 200 tysięcy uciekinierów z zachodnich 
regionów kraju, zajętych przez wojska radzieckie. W roku 1942, gdy Polacy 
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zaczęli przybywać do Iranu, w wielu punktach kraju brakowało żywności, 
szczególnie pszenicy, będącej podstawą wyżywienia miejscowej ludności. Obec-
ność Polaków jeszcze ten kryzys pogłębiła (McFarland, s. 79; Karimi, s. 19–22).

Problem braku chleba, jego zawrotnie rosnących cen i coraz gorszej jako-
ści, pojawia się we wszystkich źródłach perskich dotyczących lat II wojny 
światowej (doniesienia prasowe, wspomnienia, literatura piękna; tu: Meskub, 
s. 21–22; Nikpur, s. 90; Dānešvar).

W polskich relacjach powtarzają się obrazy kontrastów cywilizacyjnych: 
strefy wystawnego bogactwa i obfitości w centrach dużych miast i niewiary-
godna nędza, głód i choroby w ich biednych dzielnicach i na prowincji (zob. 
przykłady: Krasnowolska 2011, s. 327–328).

Irańskie władze starają się jak najlepiej zaspokoić potrzeby uchodźców. 
Społeczeństwo spontanicznie wykazuje wiele współczucia i solidarności z Pola-
kami, wspiera ich w sposób indywidualny i zorganizowany, ale w miarę 
pogarszania się sytuacji ekonomicznej narasta też niechęć wobec objadających 
je „nieproszonych gości” (sformułowanie powtarzające się w prasie irańskiej, 
por. Karimi, s. 13–14; przegląd prasy irańskiej: Gołaszewska i Kościałkowski). 
Współczesnych irańskich badaczy gorszy fakt, że listy zakupów żywnościo-
wych polskich placówek wychowawczych obejmują nie tylko rzeczy najpo-
trzebniejsze, ale też produkty uważane za luksusowe, przeciętnej irańskiej 
rodzinie niedostępne (np. dżem, masło, kakao). Administracja polskich obozów 
krytykowana jest za to, że zamiast składać zamówienia na żywność u władz 
lokalnych po cenach państwowych, kupuje ją na wolnym rynku, zawyżając 
ceny (Karimi, s. 20).

Protesty głodowe, które wybuchały w miastach Iranu jesienią i zimą 
1942, skierowane były przeciwko polityce rządu i obecności aliantów, w tym 
Polaków. Niewiele o nich wiadomo, doniesienia prasowe były cenzurowane. 
Według archiwalnych raportów policyjnych i źródeł brytyjskich cytowanych 
przez McFarlanda (s. 91–92), w największym takim proteście 17–18 azara 1321 
(10–11 grudnia 1942) w Teheranie zginęło co najmniej 20 osób, a około 700 
zostało rannych. Protest zaczęli studenci, do których dołączył tłum mieszkań-
ców, w tym gangi miejskie. Część protestujących udała się pod obozy polskich 
uchodźców, grożąc wdarciem się do wnętrza. Taką sytuację, oglądaną oczyma 
dziecka, znajdującego się w oblężonym przez demonstrantów obozie, opisuje 
Jerzy Krzysztoń w autobiograficznej powieści Krzyż Południa. Co ciekawe, 
według jego relacji, Polacy traktują tę konfrontację w kategoriach narodo-
wo-religijnych; śpiewają pieśni patriotyczne i powtarzają: „Jeśli nam umrzeć 
przyjdzie, to za naszą wiarę!” (Krzysztoń, s. 125–132).
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Sytuacja zdrowotna

W dwudziestoleciu międzywojennym publiczna służba zdrowia w Iranie była 
w zarodku, istniało trochę prywatnych szpitali, głównie misyjnych. Dostęp 
do nowoczesnej medycyny był bardzo ograniczony. Większość ludzi nadal 
korzystała z medycyny tradycyjnej, znachorów i cudotwórców. Średnia długość 
życia wynosiła około 50 lat, wysoka była dzietność, ale i śmiertelność dzieci 
(około 20%). Społeczeństwo szyickie miało obsesję czystości rytualnej, lecz to 
nie przekładało się na wiedzę o podstawowych zasadach higieny. Występowa-
ły takie choroby, jak: gruźlica, ospa, trąd, choroby oczu. Sytuacja higieniczna 
pogorszyła się z wkroczeniem aliantów. Przestały działać łaźnie publiczne 
opalane naftą (w Teheranie blisko połowa z 300 istniejących łaźni), brakowało 
środków czystości (mydło z jedynej w kraju fabryki Rosjanie wysyłali do ZSRR, 
w Iranie stało się artykułem rzadkim i kosztownym), leki bardzo podrożały 
i stały się trudno dostępne, np. penicylina sprowadzana była tylko na użytek 
wojska (Karimi, s. 22–27).

W tej sytuacji pojawiły się w Iranie tysiące polskich uchodźców w rozpacz-
liwym stanie zdrowia. Polacy chorowali na tyfus, dur brzuszny, czerwonkę, 
gruźlicę i inne choroby zakaźne, wielu umierało. Oddany do polskiej dyspozycji 
szpital (500 łóżek) nie wystarczał, osoby z chorobami zakaźnymi umieszczano 
więc w szpitalach publicznych. W prasie irańskiej pojawiły się artykuły kry-
tykujące rząd za udostępnianie Polakom infrastruktury medycznej kosztem 
zdrowia własnych obywateli, panował strach przed epidemią. Przypływających 
do portu Pahlawi (Anzali) Polaków starano się izolować od miejscowej ludno-
ści, poddawano dezynfekcji i kwarantannie, ich rzeczy palono. Obowiązywał 
zakaz handlu przywożonymi przez nich ubraniami i przedmiotami, lecz nie 
zawsze był przestrzegany (Beaupré-Stankiewicz, s. 64–65).

Kultura i obyczaje

Pobyt Polaków w Iranie z założenia był przejściowy, nie przewidywał integracji 
z lokalnym społeczeństwem. Cywile w większości byli izolowani w obozach 
uchodźczych, internatach czy sierocińcach, mocno strzeżonych i kontrolowa-
nych. Izolacji Polaków domagało się też dowództwo wojsk radzieckich sta-
cjonujących na północy kraju (Beaupré-Stankiewicz, s. 68–69). Kontrola, która 
początkowo była bardzo rygorystyczna, zarówno ze strony władz lokalnych, 
jak i polskich – z wyżej wymienionych względów epidemiologicznych i ze 
względów bezpieczeństwa – z biegiem czasu zaczęła się rozluźniać. W irań-
skich miastach pojawili się Polacy. Rozwijana przez nich intensywnie dzia-
łalność gospodarcza, rozrywkowa i kulturalna dla części społeczeństwa irań-
skiego była atrakcyjna, gdyż wnosiła nowe elementy kulturowe w przestrzeń 
publiczną, dla części jednak była powodem zgorszenia i odbierana była jako 
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zagrożenie dla religijnych i narodowych wartości. Muzułmańscy konserwatyści 
upowszechnianie przez Polaków zachodniej muzyki, sztuki, mody, alkoholu 
i stylu życia oceniali krytycznie, jako zagrażające rodzimej kulturze i moral-
ności (Karimi, s. 27–35).

Podobnie mieszane uczucia budziła obecność w przestrzeni publicznej pol-
skich kobiet. Irańska prasa lat 40-tych pełna jest doniesień o skandalach z ich 
udziałem (Doulatšāhi, s. 190–191; Nikpur, s. 143–150; Karimi, s. 35–39). Wyzy-
wająco ubrane i swobodnie zachowujące się Polki na ulicach miast obwiniano 
o bałamucenie mężczyzn i dawanie złego przykładu Irankom, co prowadzić 
miało do erozji obyczajów i ogólnego upadku moralności. W powojennej lite-
raturze perskiej spotykamy się ze stereotypem Polki jako osoby atrakcyjnej, 
lecz rozpustnej (por. Krasnowolska 2014).

Podsumowanie

Lektura perskich tekstów dotyczących Polaków w Iranie podczas II wojny 
światowej pokazuje, że dla władz i mieszkańców Iranu ich obecność była 
poważnym i niekiedy uciążliwym problemem. Polacy byli kojarzeni z brytyj-
skimi i rosyjskimi aliantami, których militarną obecność odbierano jako wrogą 
okupację. Cenzura nie dopuszczała rzetelnej informacji o powodach napływu 
polskich uchodźców do Iranu, a ograniczone kontakty osobiste, bariera języ-
kowa i kulturowa, a niekiedy strach, nie pozwalały na bezpośrednie przeka-
zywanie wiadomości; stąd całkowity brak wiedzy społeczeństwa irańskiego 
o tym, czego Polacy doświadczyli w ZSRR, dlaczego przybywają do Iranu 
w tak opłakanym stanie i czemu nie mogą wrócić do siebie. Obecność Polaków 
pogłębiała kryzys ekonomiczny i zdrowotny, a przez religijne i konserwatywne 
kręgi społeczeństwa odbierana była jako zagrożenie dla moralności publicznej 
i narodowych wartości.

Mimo to Irańczycy znakomicie wywiązali się z tego, narzuconego im, 
zadania. Polacy, którzy przeszli przez Iran, doznali wiele życzliwości i bez-
interesownej pomocy od miejscowej ludności i wspominają ten pobyt z sen-
tymentem. Wielu uratował on życie.

Lęki i obawy przed Polakami – obcymi – były podobne do tych, jakie 
dziś społeczeństwo polskie żywi wobec potencjalnego napływu imigrantów 
z krajów muzułmańskich. Podczas lektury relacji autorów polskich i irań-
skich nasuwa się refleksja, że miało miejsce zetkniecie się dwóch kultur, które 
podczas trzyletniej koegzystencji nie słyszały i nie widziały się nawzajem, 
pomimo zachodzących naskórkowo interakcji i takich enklaw kontaktu jak 
działalność Towarzystwa Studiów Irańskich i Uniwersytetu Ludowego (por. 
Machalski, s. 63–74). Znamienne jest, że obie strony tego spotkania przekonane 
były o swojej wyższości kulturowej i religijnej, co nie ułatwiało kontaktów.
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Nikt dotychczas nie badał wpływów i zmian kulturowych, jakie przejście 
polskiej fali spowodowało w Iranie, chociaż, jak ostatnio powiedział pewien 
irański intelektualista, było to pierwsze w jego kraju na tak masową skalę (od 
najazdu Aleksandra Macedońskiego) zetknięcie z przedstawicielami kultury 
zachodniej.
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4. 31.05.2017 r.

Zaproszenie

–

– –
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Sprawozdanie Prezesa z działalności Oddziału w 2016 roku
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Wykład prof. Tomasza Grodzickiego
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5. 14.11.2017 r. – Sesja jubileuszowa Zgromadzenia Ogólnego z okazji 
60-lecia istnienia Oddziału PAN w Krakowie

Zaproszenie
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Sprawozdanie Prezesa z działalności Oddziału w 2016 roku
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Nadrzędnym celem listopadowego 
Zgromadzenia Ogólnego Członków 
Oddziału PAN w Krakowie był Jubi-
leusz 60-lecia Oddziału PAN w Kra-
kowie. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś 
przestawił wykład pt. „Kilka słów 
o powstaniu Krakowskiego Oddzia-
łu”. Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. Prezydent Miasta Krakowa – 
prof. Jacek Majchrowski – oraz rek-
torzy krakowskich uczelni wyższych. 
Prezydent Jacek Majchrowski wręczył 
na ręce prof. Andrzeja Jajszczyka – pre-
zesa Oddziału – lajkonika z tabliczką 
o treści „Z serdecznymi gratulacjami 
z okazji 60-lecia Oddziału Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie”.
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Zarys historii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Po uchwaleniu 30 października 1951 roku Ustawy o Polskiej Akademii Nauk, 
nieudane próby zreformowania istniejącej od roku 1872 Polskiej Akademii 
Umiejętności i podporządkowania jej władzom partyjno-rządowym, dopro-
wadziły do zaprzestania jej działalności i utworzenia w Krakowie – jednym 
z wiodących centrów nauki i kultury w Polsce – pierwszego Oddziału Polskiej 
Akademii Nauk.

Oddział PAN w Krakowie został powołany w 1957 roku celem integro-
wania środowiska naukowego Krakowa, aktywizowania go do twórczej pracy 
naukowej, inicjowania badań naukowych oraz wdrażania i upowszechniania 
ich wyników.

Do czasu powołania Oddziałów w Katowicach i Lublinie, Krakowski 
Oddział obejmował wszystkie województwa Polski południowej. Obecnie 
terenem działania Oddziału jest miasto Kraków oraz region Polski południo-
wo-wschodniej, obejmujący głównie województwa Małopolskie i Podkarpackie.

W ciągu 60 lat istnienia pracami Oddziału kierowali wybitni uczeni polscy, 
jak: prof. Władysław Szafer (botanik), prof. Marian Mięsowicz (fizyk), prof. Alek-
sander Krupkowski (metalurg), prof. Zenon Klemensiewicz (polonista) i inni.

Działalność merytoryczna, zgodnie z tradycją Polskiej Akademii Umie-
jętności, była realizowana przez komisje naukowe, których krąg był w miarę 
potrzeb rozbudowywany. W trakcie funkcjonowania Oddziału było powoła-
nych 46 komisji i doraźnych zespołów naukowych, z których część została 
z czasem rozwiązana, a 3 przeszły do Polskiej Akademii Umiejętności, po jej 
reaktywowaniu.

Siedzibą Oddziału najpierw był budynek Polskiej Akademii Umiejętności 
przy ulicy Sławkowskiej 17, a od 1993 roku jest nią zabytkowa, XV-wieczna 
kamienica mieszczańska zwana „Kamienicą Kreczykowską”, w centrum miasta, 
przy ulicy św. Jana 28.

Prezydium Oddziału tradycyjnie jest reprezentowane na posiedzeniach 
Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni i Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa, w obradach Regionalnego Komitetu Sterującego przy 
Urzędzie Marszałkowskim do spraw Strategii Rozwoju Województwa Mało-
polskiego, a od 2003 roku w pracach Interdyscyplinarnej Komisji Rozwoju 
Miasta Krakowa, łączącej członków Polskiej Akademii Umiejętności i Oddziału 
Krakowskiego PAN. Ponadto, na zaproszenie organizatorów, Oddział patronuje 
ważniejszym konferencjom naukowym organizowanym w Krakowie, na przy-
kład corocznemu Międzynarodowemu Sympozjum Polskiej Sieci Komórko-
wej i Molekularnej UNESCO/PAN, Międzynarodowej Konferencji Embriologii 
Roślin, Sesjom Podgórskiej Rady Dzielnicy XIII Stołeczno-Królewskiego Miasta 
Krakowa, uroczystościom jubileuszowym (ostatnio z okazji 50-lecia Instytutu 
Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk) itp.
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6. 8.06.2018 r.

Zaproszenie

PREZYDIUM ODDZIAŁU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

uprzejmie zaprasza na

SESJĘ ZWYCZAJNĄ
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO

CZŁONKÓW PAN ODDZIAŁU W KRAKOWIE 

która odbędzie się w piątek, dnia 8 czerwca 2018 roku
o godzinie 11.00 w sali im. Michała Bobrzyńskiego

Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15

PREZES ODDZIAŁU PAN

(–) Andrzej Jajszczyk

PORZĄDEK DZIENNY

1. Otwarcie Sesji   czł. koresp. PAN Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału.

2. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2017 roku.

3. Dyskusja.

4. „O dogmatyzmie na nowo”   wykład prof. Małgorzaty Kossowskiej, czł. 
koresp. PAN.

5. Wybór Komisji Wyborczej celem przygotowania wyborów władz Oddziału na
kadencję 2019–2022.

–

–
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Sprawozdanie Prezesa z działalności Oddziału w 2017 roku
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Wykład prof. Małgorzaty Kossowskiej
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7. 9.11.2018 r.

Zaproszenie

PREZYDIUM ODDZIAŁU 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE 

 
 

uprzejmie zaprasza na 
 
 

SESJĘ ZWYCZAJNĄ 
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO 

CZŁONKÓW PAN ODDZIAŁU W KRAKOWIE  
 

która odbędzie się w piątek, dnia 9 listopada 2018 roku 
w sali im. Michała Bobrzyńskiego 

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jagiellońska 15. 
Sesja rozpocznie się o godzinie 11.00 

 
 

PREZES ODDZIAŁU PAN 
            
                     (–) Andrzej Jajszczyk 
 
 

PORZĄDEK DZIENNY 
 

1. Otwarcie Sesji – Andrzej Jajszczyk, prezes Oddziału. 
2. Wręczenie Medalu Polskiej Akademii Nauk dr Ricie Majkowskiej  

oraz dyplomu Nagrody Jubileuszowej p. Barbarze Paniec  
– prof. Edward Nęcka, wiceprezes PAN. 

3. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2015-2018  
– prof. Andrzej Jajszczyk, prezes Oddziału.  

4. Dyskusja. 
5. „Czy trombina to nowy cholesterol? O krzepnięciu krwi inaczej”  

– wykład czł. koresp. PAN prof. Anetty Undas. 
 
Przerwa 

 
CZĘŚĆ WYBORCZA   ZAMKNIĘTA 

 
6. Wybór przewodniczącego części wyborczej sesji. 
7. Informacja Komisji Wyborczej władz Oddziału na kadencję 2019-2022  

– prof. Małgorzata Kossowska, czł. koresp. PAN, przewodnicząca Komisji      
Wyborczej. 

8. Wybór prezesa i członków Prezydium Oddziału. 
 

 
Prosimy o niezawodne przybycie z uwagi na konieczność zapewnienia 

regulaminowego kworum 
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Sprawozdanie Prezesa z działalności Oddziału w latach 2015–2018
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Wykład prof. Anetty Undas
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Po wykładzie nastąpiła część wyborcza – zamknięta. Zgromadzenie Ogólne 
dokonało prawomocnego wyboru Prezydium Oddziału PAN w Krakowie na 
kadencję 2019–2022, w osobach:

Prezes: prof. Andrzej Jajszczyk,
Wiceprezesi: prof. Barbara Bilińska, prof. Ryszard Nycz,
Członkowie Prezydium: prof. Wiesław W. Pawlik, prof. Jerzy Lis.




