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badań lituanistycznych Kutrzeby były m.in.: znakomite
wydawnictwo źródłowe nieprzemijającej wartości: Akta
unii Polski z Litwą 1385–1791, wydane wespół z Władysławem Semkowiczem w 1932 r. oraz Historia ustroju
Polski, t. II – Litwa. Narodowi służył nie tylko piórem.
Był doradcą misji polskiej na konferencję wersalską
w 1919 r. Uczestniczył w pertraktacjach rządowych polsko-czechosłowackich w 1925 r. w sprawie delimitacji
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ficzny UJ nadał mu najwyższą uniwersytecką godność
– doktorat honoris causa. Był to jego drugie tego rodzaju
wyróżnienie. W 1929 r. został doktorem h.c. Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie. Uzyskał też odznaczenia państwowe, w szczególności Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski (1930).
Lata okupacji 1939–1945 r. nie przerwały jego aktywności publicznej. Zwolniony z obozu koncentracyj-

Zdjęcie z oficjalnej wizyty ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji Edwarda Benesza
w Polsce
Przy stole siedzą m.in.:
Zygmunt Lasocki (pierwszy z lewej), prof. Stanisław Kutrzeba (drugi
z lewej), wiceminister
spraw
zagranicznych
Czechosłowacji Vaclav
Girsa (siedzi drugi od
prawej). 21-23 kwietnia
1925, Warszawa

granicy. Wspaniałą kartę zapisał Stanisław Kutrzeba
w Polskiej Akademii Umiejętności, której członkiem
korespondentem (jeszcze Akademii Umiejętności) został
w 1914 r., a członkiem czynnym w 1918 r. Pełnił w niej
ważne funkcje: sekretarza Wydziału Historyczno-Filozoficznego (1919–1926), sekretarza generalnego 1926–
1939 i prezesa (od maja 1939). W okresie jego kierownictwa uruchomione zostały doniosłe przedsięwzięcia
naukowe, w szczególności rozpoczęto wydawanie Polskiego Słownika Biograficznego. W 1930 r. został otwarty
Wydział Lekarski PAU, w 1934 r. powstał Ośrodek Studiów
Polskich (Centre d’Etudés Polonaises) w Paryżu.
Uznanie środowiska uniwersyteckiego, jakim darzono
Stanisława Kutrzebę, znalazło swój wyraz w powierzeniu
mu w październiku 1932 r. zaszczytnej funkcji rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1938 r. czterdziestolecie jego pracy naukowej uczczono okazałą księgą
jubileuszową pt. Studia historyczne ku czci Stanisława
Kutrzeby (Kraków 1938). Jednocześnie Wydział Filozo-

nego w Sachsenhausen w lutym 1940 r., gdzie znalazł
się w wyniku Sonderaktion Krakau, czynnie włączył się
w działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego w podziemiu.
Był dziekanem jego Wydziału Prawa, jak też kierował
tajną działalnością Polskiej Akademii Umiejętności.
Administrował funduszem pomocy dla środowiska akademickiego. Jego domowa biblioteka stała się pracownią
naukową, której podwoje były otwarte dla zainteresowanych historyków i prawników. W obliczu wydarzeń
politycznych, jakie niosło ze sobą zakończenie wojny,
nie pozostawał bezczynny. Jako prezes PAU wyjechał
w czerwcu 1945 r. do Moskwy na zjazd Akademii Nauk
ZSRR. Tam też wziął udział w rozmowach, w następstwie
których doszło do powstania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, z którym wiązał – jak wielu innych–
nadzieje na obronę niezawisłości Polski. Nadwątlone
zdrowie nie pozwoliło mu na kontynuowania aktywnego
życia. Zmarł w Krakowie 7 stycznia 1946 r., okrywając
żałobą naukę polską.
WACŁAW URUSZCZAK
Uniwersytet Jagielloński

Otrzymaliśmy list podpisany przez pięciu informatyków, omawiający sprawę sposobu oceny wyników badań naukowych w tej dyscyplinie. List jest zbyt długi, abyśmy mogli zamieścić go w „PAUzie”, podajemy więc link, gdzie można go
znaleźć, zachęcając równocześnie Czytelników do zapoznania się z tym tekstem, dobitnie wskazującym na konieczność
opracowania nowego systemu ocen, który będzie specyficzny dla każdej dyscypliny. Dotychczasowe próby oceniania całej
nauki jednym algorytmem prowadziły bowiem zawsze do drastycznych błędów i absurdalnych rezultatów.
Redakcja
List Otwarty (Pięciu) Informatyków
Redakcja otrzymała również odpowiedź prof. L. Roszkowskiego na zarzuty podniesione przez prof. E. Malca
i prof. A. Staruszkiewicza („PAUza” 415) wobec do niektórych sformułowań w jego artykule „Młoda, fascynująca,
obiecująca,... – i już pełna sukcesów” („PAUza” 410). Ze względu na brak miejsca, nie możemy zamieścić tego tekstu
w całości. Zainteresowanym tą specjalistyczną dyskusją wybitnych fachowców, podajemy link, pod którym można
z tą odpowiedzią prof. Roszkowskiego się zapoznać.
List prof. L. Roszkowskiego w odpowiedzi na list profesorów E. Malca i A. Staruszkiewicza – („PAUza” 415).

