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Zgadzając się z główną tezą Pańskiego felietonu  
o samochwałach („PAUza Akademicka” 138) poczuwam się 
wywołany do tablicy Pańską obserwacją, że nie zauwa-
żył Pan, by ktokolwiek z Fundacji na rzecz Nauki Pol-
skiej kiedykolwiek zaprotestował przeciw przypisywaniu 
jej nagrodom noblowskiej nazwy. 

Gwoli ścisłości historycznej ta nazwa po raz pierwszy 
została użyta pod koniec 1992 roku przez ówczesnego 
sekretarza Komitetu Badań Naukowych Jana Krzysztofa 
Frąckowiaka, najwyraźniej w chwili słabości, gdy – nie-
fortunnie – dziennikarska część jego duszy przeważyła 
nad duszą fizyka. Od tego czasu we wszystkich mo-
ich wywiadach etc., etc. dotyczących nagród Fundacji 
zawsze protestowałem, gdy tylko takie odniesienie się 
pojawiało i nigdy sam takiego nie użyłem. 

Jednak – jak widać – z czwartą władzą wygrać  
nie można, gdyż – jak wiadomo – opiera się ona  
na całkiem innych od naszych zasadach. A nagminne 
nazywanie wszystkich polskich wyróżnień Noblami,  
Pulitzerami, Oscarami etc., etc. jest widomym przejawem 
naszej rodzimej zaściankowości i tendencją do nadawa-
nia własnym produktom czekoladopodobnych wymiarów.  
A to przecież nie przynosi im chwały.

Z wyrazami szacunku,
MAciEJ W. GRABSKi

P.S.: Sądzę jednak, że z samochwalstwem to jest odrobinkę 
inaczej – swoim uczniom niejednokrotnie mówiłem: dzieci, 
chwalcie się, gdy macie czym, bo w naszym środowisku nikt 
inny tego za was nie zrobi!

Do P.T. Starego Zgreda
Wielce Szanowny P.T. Stary Zgredzie,

rys. Adam Korpak

http://pauza.krakow.pl/
mailto:pauza@pau.krakow.pl
mailto:pauza@pau.krakow.pl
http://pauza.krakow.pl/138_4_2011.pdf

