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Partnerem czasopisma jest 

Miasto Kraków

►

Na tle czasów obecnych, w których dewaluacji ule-
gają podstawowe pryncypia i wartości, postać Ludwika 
Hirszfelda rysuje się szczególnie wyraziście. W swoim ży-
ciu postępował on jak patriota w najbardziej krystalicznym, 
wysublimowanym znaczeniu tego pojęcia. Dał temu wyraz, 
odrzucając liczne, niezwykle atrakcyjne propozycje zawo-
dowe z zagranicy, jakie otrzymywał do wybuchu II wojny 
światowej (w tym np. oferty objęcia kierowniczych stanowisk 
na szwajcarskich uniwersytetach). 

of New York. Dokonania i pozycja międzynarodowa drugiego  
ucznia, Hilarego Koprowskiego, są znane w środowisku aka-
demickim; mimo swoich lat nadal aktywnie pracuje naukowo 
w USA.

Nie tylko zatem odrzucił Hirszfeld możliwość wyjazdu  
z Polski przed wybuchem wojny, lecz nawet przetransfero-
wał do kraju swoje oszczędności we frankach szwajcarskich,  
były to pieniądze zarobione w czasie pracy w Zurychu. Wy-
dawało mu się to oczywiste: „przecież krajowi potrzebne są 
waluty obce”...

Ludwik Hirszfeld w młodości miał znakomite kontakty 
akademickie i naukowe w sferze niemieckojęzycznej, ściśle 
współpracując z wieloma wybitnymi naukowcami niemiecki-
mi, szwajcarskimi i austriackimi, przede wszystkim z Emilem 
von Dungernem. Wraz z nim otarł się o Nagrodę Nobla 
w fizjologii lub medycynie, co potem nie zostało należycie 
uwypuklone.

Warto zatem zwrócić uwagę na prezentację wygło-
szoną 10 grudnia 1930 przez przewodniczącego Komitetu  
Noblowskiego na uroczystości wręczenia tej nagrody Karlowi 
Landsteinerowi. W tym dość długim wystąpieniu opisującym 
postęp badań nad grupami krwi występują kilkakrotnie jedynie 
trzy postacie: Landsteiner, von Dungern i Hirszfeld.

W czasie I wojny światowej Ludwik Hirszfeld i jego 
żona dołączyli do armii serbskiej, zmagającej się z ofen-
sywą austro-węgierską, wspieraną następnie przez wojska 
niemieckie (kierował centralną pracownią serologiczną wy-
konującą badania na rzecz żołnierzy i ludności cywilnej). 
Uczonemu ściśle związanemu z nauką i kulturą niemiec-
ką nie było łatwo podjąć tak dramatyczną decyzję, która 
postawiła go – i jego uprzednich współpracowników oraz 
przyjaciół – po przeciwnych stronach frontu.

Autorytety

Ludwik Hirszfeld 
(1884–1954)
ANDRZEJ GÓRSKI

Fragmenty artykułu pt. Nec soli cedit, opublikowanego w „Postępach Higieny i Medycyny Doświadczalnej” w roku 2005. 
Wybrała Magdalena Bajer.
Fotografie: s. 1 – K. Gorazdowska; s. 2 – J. Mierzecka;
dzięki uprzejmości Biblioteki Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

W końcu sierpnia 1939 
mógł wziąć udział w kon-
gresie mikrobiologii w USA 
(i to w charakterze jego 
wiceprzewodniczącego) – 
odrzucił i to zaproszenie, 
uważając, że w obliczu za-
grożenia wojennego powi-
nien pozostać w kraju. Po-
niósł wkrótce dramatyczne 
konsekwencje tej decyzji, 
a przecież jego ewentualna 
kariera w Stanach Zjedno-
czonych nie byłaby zapewne  
mniej spektakularna niż jego  
dwu uczniów. Feliks Milgrom,  
zmuszony do emigracji po 
śmierci Hirszfelda, doszedł 
do najbardziej prestiżowych 
stanowisk w amerykańskiej 
mikrobiologii i został Dis-
tinguished Professor of Mi-
crobiology, State University  Ludwik Hirszfeld
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Cechami, jakie charakteryzowały Hirszfelda, były wy-
rozumiałość, tolerancja i życzliwość dla ludzi (a zatem te 
cechy, którymi nie zawsze mu odpłacano). Uderza fakt, 
że obce mu było, jakże często spotykane w świecie nauki, 
uczucie zawiści, zwłaszcza w stosunku do kolegów, któ-
rym się powiodło. Mimo że nie podzielił z Landsteinerem  
Nagrody Nobla, nigdzie nie znajdziemy wzmianki o poczu-
ciu zawodu czy krzywdy, zaś o laureacie pisze Hirszfeld  
we wszystkich wspomnieniach jedynie ciepło i entuzjastycznie, 
stwierdzając, że po wielokroć zasłużył on na tę nagrodę.

Wielokrotnie podkreślał, że ludzie skądinąd nieukry-
wający swego antysemityzmu z narażeniem życia ratowali 
Żydów. Opisując kaźń w obozach zagłady, konstatował: 

Na tym ponurym tle odbija się jasną plamą stano-
wisko polskiego chłopa. Poważnie współczuł obo-
zowiczom i często dawał albo sprzedawał im chleb, 
choć było to karane. Opowiadano mi o kazaniach 
księży, w których nawoływali do litości i pomocy.

Pozwolę sobie zacytować fragment artykułu Wspomnie-
nia wojenne Profesora Mariana Górskiego (mojego Ojca), 
który w kampanii wrześniowej służył jako porucznik plutonu 
sanitarnego Podlaskiej Brygady Kawalerii, jedynej jednostki 
Wojska Polskiego, która prowadziła w pierwszych dniach 
września działania zaczepne na terytorium Rzeszy Niemiec-
kiej, a konkretnie w Prusach Wschodnich.

Z kilkoma żołnierzami w nocy dostaliśmy się do miej-
scowości Strable; kościół i plebania oblane były księ-
życowym światłem. Zapukałem w szybę otwartego 
okna. Obudzony ksiądz udzielił mi informacji i rady... 
ksiądz w Strablach pod koniec okupacji został aresz-
towany przez gestapo i rozstrzelany wraz z trzema 
lekarzami Żydami, naszymi kolegami ze studiów, 
których ukrywał.

Ludwik Hirszfeld, który nie kierował się w życiu chłodną 
kalkulacją potencjalnych strat i zysków, nie uprawiał wielkiej 
– czy nawet małej – polityki, wielokrotnie padał ofiarą ma-
nipulacji i politykierstwa.. Taka otwartość, szczerość i służ-
ba chorym, studentom, nauce i wysublimowanym ideałom 
przynosiła mu oczywiście również ból i gorycz. W końcowej 
fazie swego życia często to rozpamiętywał i musiał czuć 
się głęboko zraniony, skoro ostatnie Jego słowa wyrażały 
nadzieję, że ludzie będą lepsi...

Dokonania i dzieło życia Ludwika Hirszfelda nie zostały 
należycie docenione ani w kraju, ani za granicą. Czy wiele 
osób wie, że opublikował on dwie prace w czołowym perio-
dyku naukowym „The Lancet”? Od tego czasu minął prawie 
wiek, a na palcach jednej ręki można policzyć autorów pol-
skich, którym się udała ta sztuka...

Nie jest doceniona rola Hirszfelda we wprowadzeniu 
w Polsce badań nad bakteriofagami i terapią fagową, po-
dobnie jak i sprowadzenie przez niego fagów do naszego 
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu 
z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. To Ludwik 
Hirszfeld zapoczątkował prace, które przyczyniły się do 
zdobycia unikalnej pozycji naszego kraju i Instytutu w tej 
dziedzinie. Publikacje Hirszfelda z lat 1946–1952 stanowią 
dodatkowe potwierdzenie jego wkładu w te badania.

Ilekroć idę na stację PKP we Wrocławiu, przecho-
dzę koło monumentalnego budynku przy ul. Joannitów,  
na frontonie którego wysoko umieszczony jest kartusz 
przedstawiający wielkiego ptaka (Ikara bądź jego alego-
rię?) w promieniach słońca wraz z napisem: Nec Soli Cedit  
(i Słońcu nie ustępuje). Taki był Ludwik Hirszfeld: w jakimś 
stopniu marzyciel spragniony wolności nauki oraz wolności 
i równości człowieka, nie zawsze do końca chłodno kalku-
lujący skutki swych działań w sensie narażenia osobiste-
go bezpieczeństwa czy nawet życia, gotów je poświęcić  
dla wyznawanych najpiękniejszych ideałów.

ANDRZeJ GóRSKI

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 
we Wrocławiu

Jak to stwierdza w swoich wspomnieniach Feliks 
Milgrom, idee Hirszfelda, dotyczące mechanizmu produk-
cji przeciwciał, zakładające, że ich repertuar istnieje jako 
przeciwciała naturalne, zaś rolą antygenu jest znalezienie 
odpowiadającego mu przeciwciała i indukcja proliferacji 
produkującego go klonu limfocytów B – mogły stanowić in-
spirację dla hipotezy Nielsa Jernego z lat pięćdziesiątych,  
za którą otrzymał Nagrodę Nobla (1984).

Ludwik Hirszfeld starał się koić i gasić waśnie, także 
te na tle narodowościowym. Starał się w ludziach przede 
wszystkim wychwycić i eksponować ich lepszą stronę i ufał, 
że dobro może w nich zwyciężać zło.

Ludwik Hirszfeld
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Czas najwyższy powiedzieć dość
(na marginesie nowych zasad oceny czasopism)

24 stycznia 2012 roku Rada Polskiej Akademii Umie-
jętności powzięła uchwałę w sprawie zasad oceny cza-
sopism naukowych w dziedzinie humanistyki i nauk spo-
łeczno-prawnych. Uchwała, zawierająca krytykę pomysłów  
sformułowanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, została przekazana Minister Barbarze Kudryckiej. 
Pani Minister odpowiedziała wyrażając zadowolenie z za-
interesowania PAU sprawą oceny czasopism i – jak zwykle  
– nie zgodziła się z krytycznymi uwagami. Zaznaczyła,  
że ministerialne stanowisko zostało opracowane przy udzia-
le ekspertów, a ma na celu podniesienie poziomu polskich 
czasopism naukowych i umożliwienie im przebicia się  
do czołówki światowej. Profesor Andrzej Mączyński prze-
kazał informację o tej wymianie na Walnym Zebraniu PAU 
w dniu 23 czerwca 2012 roku. Napięty porządek obrad  
nie pozwolił na dyskusję.

Sprawa jest ważna, ponieważ wedle rozmaitych prze-
pisów decyzje w istotnych sprawach osobowych, np. otwar-
ciach przewodów doktorskich, mają zależeć od publikacji  
w wysokopunktowanych czasopismach. Jasne jest również, 
iż ocena instytucji prowadzących badania naukowe będzie 
zależała od liczby artykułów ogłoszonych w dobrych „publi-
katorach”. Nie ma też wątpliwości, że olbrzymia, nawet in-
flacyjna, liczba czasopism wymaga jakiegoś ich uporządko-
wania wedle rangi, prestiżu itp. Temu miała służyć (i służy) 
tzw. lista filadelfijska i podobne wykazy czasopism. Rankingi 
te nie mają charakteru prawnego, a zostały stworzone nie-
jako prywatnie w celu pomocy naukowcom w samoocenach  
i recenzjach cudzego dorobku naukowego. Niemniej jednak, 
są powszechnie doceniane i powszechnie stosowane przez 
środowiska akademickie.

Nie miejsce tutaj na powtarzanie zarzutów wobec za-
sad oceny czasopism sformułowanych przez urzędników 
MNiSW i ich ekspertów. W ogólności, uchwała Rady PAU  
i podobne głosy (np. Komitetu Nauk Prawnych PAN) wskazuje  
na sztuczność kryteriów, arbitralność niektórych kryteriów, np. 
dotyczących składu rad redakcyjnych czy sposobów recen-
zowania, czy lekceważenie specyfiki niektórych dyscyplin, 
np. nauk prawnych. Niektóre uwagi zawarte w uchwale są 
zapewne dyskusyjne, np. zakwestionowanie tzw. listy eRIH 
jako jednego z kryteriów. Nie jest to zresztą pierwszy konflikt 
środowiska akademickiego z MNiSW w sprawie punktacji 
czasopism. Już wcześniej wskazywano na mechaniczne 
standardy w przyznawaniu punktów, co nieraz sprawiało 
wrażenie losowania, a nie merytorycznej oceny.

Nie mam zamiaru twierdzić, że autorom projektu nie leży  
na sercu jakość polskich czasopism naukowych i ich rozwój. 
Wybrali jednak złą drogę, mianowicie rozwiązanie sprawy 
drogą biurokratyczną i w postaci zaleceń prawnych, a więc 
uczynili kolejny krok w kierunku tak kwestionowanego sfor-
malizowania życia akademickiego. Skoro jestem już przy 

aspekcie prawnym, nie zawadzi wspomnieć o tym, że usta-
wa o finansowaniu badań naukowych wymaga, aby zasady 
oceny były uregulowane drogą specjalnego rozporządzenia, 
a nie tzw. prawa powielaczowego. Okoliczność ta została 
podniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wpraw-
dzie jurydyzacja ocen w środowisku akademickim jest czymś 
niewłaściwym, ale ministerialni urzędnicy zlekceważyli na-
wet wymaganie formalne, jakie na nich nałożono. Niektóre 
zasady są wręcz groteskowe, np. wyznaczanie procentu 
zagranicznych członków rad redakcyjnych, tak jakby w ten 
sposób dało się zapewnić poziom danego czasopisma. eks-
perci wykazali się niezbyt wielką wiedzą z zakresu socjologii 
i historii nauki, skoro nie dostrzegli, że międzynarodowy 
prestiż wydawnictw ciągłych buduje się latami, a nie oka-
zjonalnie. Zapomnieli też o tym, że interes kultury polskiej 
wymaga, aby pewne czasopisma były właśnie bardziej kra-
jowe, a nie międzynarodowe. Postulat ten wypływa także  
z dbałości o poziom naukowy. Nietrudno przewidzieć konse-
kwencje biurokratyczno-prawnego rozwiązania kwestii ocen 
czasopism naukowych. Doprowadzą one do niezgodności 
kryteriów merytorycznych i formalnych. W rezultacie, szereg 
czasopism otrzyma wyższą rangę niż na to zasługują, a inne  
zostaną niedowartościowane. Naiwność uzasadnienia wpro-
wadzonych zasad polega także na tym, że ranga czasopism 
zależy od geografii naukowej i nic nie wskazuje, aby miało się 
to zmienić.

Środowisko akademickie nie powinno się zgodzić  
z polityką MNiSW w sprawie zasad oceniania czasopism 
naukowych (i nie tylko, ale to już inna sprawa, o której krótko 
wspominam na końcu niniejszego tekstu). Rzecz nie w podej-
mowaniu uchwał protestacyjnych i przesyłaniu ich do władz. 
Trzeba sprawy wziąć w swoje ręce. Postuluję, aby stosowne 
kryteria zostały opracowane przez Komitety Naukowe PAN 
lub specjalnie powołane zespoły międzyuczelniane, a po-
tem stosowane niezależnie od ministerialnych wytycznych. 
To oznacza ewentualny konflikt z ministerstwem. Trudno, 
ale nie powinniśmy ustąpić. Trzeba zabiegać o poparcie 
ze strony PAN, KRASP i komisji akredytacyjnych, a także 
innych środowisk twórczych. Polityka ministerstwa zaczyna 
zagrażać autonomii akademickiej, nie mówiąc już o żywot-
nych interesach nauki w Polsce – a więc sprawie publicz-
nej. W razie potrzeby trzeba będzie wystąpić do Trybunału 
Konstytucyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego  
o zbadanie legalności działań biurokratów z MNiSW.

Jeśli ktoś zauważy, iż zasady oceny czasopism są zbyt 
błahym powodem dla radykalnej próby sił, nie zgodzę się  
z takim poglądem. Można mieć uzasadnione podejrzenie, 
iż biurokratyzacja nauki polskiej jest próbą zakamuflowania 
znacznie poważniejszej bolączki, jaką jest ciągle niedotrzy-
mywana obietnica należytego – w skali europejskiej – ure-
gulowania finansowania badań naukowych.

JAN WOLeŃSKI

PS (z ostatniej chwili). Wydział I PAN wystąpił do MNiSW z uwagami krytycznymi w sprawie zasad parametryzacji jednostek 
naukowych. W odpowiedzi otrzymał pismo, że zespół w pełni podtrzymuje swoje uprzednie stanowisko, wypracowane z udziałem 
ekspertów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Jest to znak, że urzędnicy, w tym przypadku z tytułem profesora, 
przyjęli jednolitą taktykę, polegającą na ignorowaniu postulatów środowiska akademickiego, powołując się na opinię bliżej nieziden-
tyfikowanych ekspertów. (JW)
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Cenne źródło informacji
Przez ostatni rok „PAUza Akademicka” pełniła rolę jed-

nego z ważnych okien na świat Narodowego Centrum Nauki,  
publikując regularnie teksty opisujące naszą działalność  
czy też objaśniające funkcjonowanie stosowanych w NCN 
procedur. Artykuły te były dla wielu naukowców cennym 
źródłem informacji, szczególnie biorąc pod uwagę fakt,  
że agencja dopiero rozpoczynała swoją działalność, a nasz 
sposób pracy różnił się od tego, który uczeni znali z wcześ-
niejszych, krajowych doświadczeń. 

W sumie od kwietnia ubiegłego roku opublikowano  
w „PAUzie” 21 artykułów, których autorami byli pracownicy  
bądź członkowie Rady NCN; ukazał się także wywiad  
Andrzeja M. Kobosa z dyrektorem Centrum. Poruszana te-
matyka była stosunkowo szeroka i obejmowała m.in. pod-
stawowe zagadnienia funkcjonowania NCN, jego miejsce  
w systemie finansowania nauki, a także porównania z syste-
mami grantowymi działającymi poza Polską. Omawiano wy-
niki pierwszych konkursów, w tym przyczyny niepowodzeń 
niektórych wnioskodawców, oraz podsumowywano pierwszy 
rok działalności. Przedstawiono prace Rady NCN obejmują-
ce m.in. stałe ulepszanie procedur konkursowych. Wskazy-
wano na szanse polskiej humanistyki, w tym na rolę NCN  
w finansowaniu badań w tym obszarze w ramach europej-
skiego konsorcjum HeRA (ang. Humanities in the european 
Research Area). Udział NCN w programach międzynarodo-
wych omówiono też w kontekście programu badań z zakresu 
astrofizyki cząstek ASPeRA. Cześć artykułów miała cha-
rakter przewodników dla wnioskodawców, szczególnie tam,  
gdzie NCN był pionierem niektórych rozwiązań, jak na przykład 
w umożliwieniu występowania o granty osobom fizycznym, 
w panelowym systemie oceniania wniosków, w szczególnej 
roli koordynatorów dyscyplin, czy w mechanizmach ogra-
niczających napływ wniosków niskiej jakości. Dwa teksty, 
w tym jedna recenzja amerykańskiej książki na ten temat,  
poruszały problem pisania skutecznych wniosków o finan-
sowanie projektów badawczych. Osobne artykuły poświę-
cono prawom autorskim i pomocy publicznej w systemie 
grantowym.

W „PAUzie” publikowano także inne wypowiedzi na te-
mat NCN, w tym przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, prof. Karola Musioła, wygłoszone podczas otwar-
cia NCN, czy artykuł napisany przez prof. Leszka Stocha.  
Wszystkie opublikowane artykuły są dostępne zarówno  
na internetowej stronie NCN, jak i stronie „PAUzy Akade-
mickiej”. Ich znaczną część opublikowano także zbiorczo  
w broszurze wydanej z okazji pierwszej rocznicy oficjalnego 
otwarcia Centrum.

Rok ciężkiej pracy
Pierwszy rok działania Narodowego Centrum Nauki, 

wiążący się z tworzeniem od podstaw wszystkich procedur, 
a także organizowaniem biura agencji, był rokiem wytężonej 
pracy zarówno członków Rady NCN, jak i wszystkich pra-
cowników, a świadectwem tych wysiłków były w dużej mie-
rze teksty ukazujące się na łamach „PAUzy Akademickiej”. 
Centrum nie tylko się organizowało, ale przede wszystkim 
spełniało swoje ustawowe zadania. Od marca 2011 roku 
ogłosiliśmy osiemnaście konkursów grantowych i rozstrzyg-
nęliśmy dziewięć z nich, rozdzielając między naukowców 

ponad miliard złotych. Liczba zgłoszonych wniosków sięga 
dwudziestu tysięcy, a liczba przyznanych grantów przekro-
czyła trzy tysiące. Należy też pamiętać, że NCN przejęło 
do obsługi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ponad jedenaście tysięcy wcześniej przyznanych projektów. 
Wszystkie zadania są przy tym realizowane przez wyjątko-
wo skromną liczbę 99 etatowych pracowników NCN, któ-
rych suma wynagrodzeń w bieżącym roku stanowi zaledwie 
0,72% całego budżetu Centrum. 

Nowe wyzwania
Narodowe Centrum Nauki kontynuuje realizację swo-

ich zadań, regularnie ogłaszając konkursy na projekty ba-
dawcze i staże podoktorskie. Niezależnie od modyfikacji 
warunków siedmiu typów konkursów i odpowiednich proce-
dur, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom naukowców,  
ale także wynikających z wymogów prawnych i potrzeb 
związanych z informacjami statystycznymi, NCN przygoto-
wuje nowe propozycje konkursowe. We współpracy z Naro-
dowym Centrum Badań i Rozwoju przygotowujemy konkurs, 
w którym osoby realizujące obiecujące aplikacyjnie projekty 
z zakresu badań podstawowych zakończone w Narodowym 
Centrum Nauki mogłyby się ubiegać o finansowanie NCBiR 
pozwalające na kontynuowanie badań prowadzących do za-
stosowań praktycznych. Kolejny konkurs, o roboczej nazwie 
SYMFONIA, dotyczyłby projektów interdyscyplinarnych pro-
wadzonych przez naukowców reprezentujących dwa lub na-
wet trzy szerokie obszary wiedzy, tj. nauki humanistyczne, 
społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki 
o życiu. Prowadzone są też prace nad programem stypen-
diów doktorskich, być może powiązanym z modyfikacjami 
konkursu PReLUDIUM dla osób rozpoczynających pracę 
naukową.

Zwiększająca się systematycznie ilość informacji na te-
mat działalności NCN skłoniła nas do rozpoczęcia wydawa-
nia własnego biuletynu. Początkowo będzie ukazywał się 
raz na miesiąc, z możliwością zwiększenia częstotliwości 
w okresach wzmożonego zainteresowania ofertą Centrum,  
m.in. przy okazji ogłaszania i rozstrzygania konkursów.  
W pierwszych wydaniach biuletynu zostanie zamieszczo-
nych kilka najważniejszych informacji bieżących oraz jeden 
dłuższy tekst, dotyczący zagadnień związanych z działal-
nością NCN. Planujemy stopniowe wprowadzanie stałych 
sekcji biuletynu, w zależności od zapotrzebowania czytelni-
ków. Biuletyn będzie wysyłany do zainteresowanych drogą 
elektroniczną; znajdzie się także na naszej stronie interne-
towej.

Chciałbym tą drogą wyrazić serdeczne podziękowa-
nia wszystkim osobom z Polskiej Akademii Umiejętności 
zaangażowanym w medialne wsparcie NCN w pierwszym  
okresie jego działalności, a w szczególności p. Prezesowi 
PAU prof. Andrzejowi Białasowi, pomysłodawcy współpracy  
i p. redaktorowi dr. Andrzejowi M. Kobosowi, który tę współ-
pracę przekuwał w praktykę wraz z p. Magdaleną Duer- 
-Wójcik z NCN. Mam też nadzieję, że „PAUza Akademicka”  
będzie od czasu do czasu publikowała teksty na temat na-
szej pracy, tym razem na ogólnych zasadach.

ANDRZeJ JAJSZCZYK
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki 
w „PAUzie Akademickiej”
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Projekt jest realizowany przez Polską Akademię Umie-
jętności od maja do grudnia 2012 roku.

Przedsięwzięcie obejmuje: 

Przeprowadzenie badań polskiego i polonijnego szkol-• 
nictwa w Wielkiej Brytanii mających na celu analizę 
przeobrażeń instytucji szkolnych oraz diagnozę obec-
nej sytuacji.
Zaproponowanie rozwiązań mających na celu zrównanie  • 
statusu szkół społecznych ze szkołami i punktami szkol-
nymi przy polskich placówkach dyplomatycznych.
Zorganizowanie • Letniej Akademii Komunikowania Mię-
dzykulturowego – warsztatów dla nauczycieli szkół pol-
skich i polonijnych z Anglii. Ich celem jest wyposażenie 
nauczycieli w podstawową wiedzę z zakresu psycho-
logii społecznej i komunikowania międzykulturowego, 
niezbędnej w pracy w nowoczesnych, wieloetnicznych 
społeczeństwach. Zaplanowano dwie edycje szkolenia: 
w Krakowie, w dniach 14–21 lipca, oraz w Londynie,  
w dniach 24–29 września.

W następnym roku przewidziane jest rozszerzenie 
badań na Szkocję, Walię, Irlandię Północną oraz Irlandię  
i skierowanie oferty warsztatowej do nauczycieli szkół pol-
skich z tych obszarów. 

Bezpośrednim rezultatem pracy zespołu badawczego 
będzie raport dotyczący szkolnictwa polonijnego w Anglii, 
wskazujący kierunek pożądanych działań ze strony państwa 
polskiego. 

Ponadto, spodziewanym efektem realizacji projektu 
będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi typami 
szkół polskich w Wielkiej Brytanii oraz pomiędzy różnymi 
środowiskami i pokoleniami polskich imigrantów. 

Projekt jest realizowany przez zespół pracowników 
naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem  
dr hab. Doroty Praszałowicz, prof. UJ, oraz prof. dr hab. Haliny  
Grzymały-Moszczyńskiej. Badania są prowadzone przy współ-
udziale naukowców polskich mieszkających w Anglii. 

Polska Akademia Umiejętności będąca koordynato-
rem przedsięwzięcia od wielu lat czynnie wspiera działania  
na rzecz polskiego szkolnictwa za granicą, współpracując  
w tym zakresie z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Polskie szkolnictwo 
w Wielkiej Brytanii:
tradycja i nowoczesność

Zgłoszony przez Polską Akademię Umiejętności projekt „POLSKIe SZKOLNICTWO W WIeLKIeJ BRYTANII:  
TRADYCJA I NOWOCZeSNOŚĆ” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych  
na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

Nagroda im. Tadeusza Browicza 2012

W sobotę 23 czerwca 2012, podczas Uroczystego 
Posiedzenia Publicznego PAU, prof. Czesław Cierniewski 
z Zakładu Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi odebrał dyplom Nagrody imienia 
Tadeusza Browicza za rok 2012, przyznawanej przez Polską 
Akademię Umiejętności. Nagrodę otrzymał za odkrycie no-
wych angiogennych mechanizmów komórek śródbłonka.  
Dyplom Nagrody wręczyli: prof. Andrzej Białas, Prezes PAU 
oraz prof. Wiesław Pawlik, Dyrektor Wydziału V Lekarskiego 
PAU. Fundatorem Nagrody w roku 2012 jest Wydział Lekar-
ski UJ Collegium Medicum.

Od lewej: Czesław Cierniewski,  
Jerzy Wyrozumski, Andrzej Białas

fot. Bogdan Zimowski
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zaPAU

W nr 172 „PAUzy Akademickiej” ABBA bardzo zachwala 
książkę Zapomniana rewolucja Lucia Russo i pisze, że jej 
lektura jest fascynująca. Faktycznie, tę książkę czyta się 
lekko i na tym polega kłopot, jest ona bowiem zła, pełna 
błędów i nieudowodnionych uogólnień, a nieprzygotowany 
czytelnik, jak ABBA, wpada szybko w pułapkę.

Jej autor jest profesorem matematyki na jednym  
z rzymskich uniwersytetów. Zainteresował się historią nauki  
starożytnej i z żarliwością noworysza, ale bez przygoto-
wania; napisał książkę o nauce greckiej w epoce helleni-
stycznej. Russo usiłuje przekonać czytelników, że uczeni 
greccy tej epoki znali już większość tego, co nazywamy 
nauką nowożytną. Znali, według niego, nawet prawo po-
wszechnej grawitacji, które my przypisujemy Newtonowi. 
Potem ta wiedza została zniszczona i zapomniana. Argu-
mentacja Russo jest nieskomplikowana. Nie ma dowodów  
na daną tezę? Na pewno były, ale uległy zniszczeniu, bo prze-
cież do naszych czasów dochowała się tylko część greckich 
manuskryptów.

Recenzje książki Russo w fachowych periodykach 
(np. „Nature”, „Physics World”) były bardzo krytyczne. Re-
cenzent „Nature” zauważył ironicznie, że większość tego,  
co Russo podaje jako rewelacje, występuje już w literaturze 

fachowej od kilkudziesięciu lat. Russo nie zadał sobie jed-
nak trudu, żeby pogłębić swą wiedzę, naczytał się natomiast 
książek popularnych.

Istotnie, Russo jest na bakier nie tylko z historią nauki, 
lecz także z fizyką. Bo jak inaczej ocenić jego kuriozalne 
zdanie, że „Jak dobrze wiadomo, Galileuszową koncepcję 
względności odrzucił Newton” (s. 105). Zresztą Newtona 
Russo nie rozumie i wyraźnie nie ceni. Na przykład, za-
warte w Principiach definicje nazywa „bezsensownymi”,  
lub „nie do użytku” (s. 392). Nie rozumie dalej, po co Newton 
podał definicję siły dośrodkowej. „Nauka stworzona przez 
Kartezjusza, Keplera i Newtona była… metodologicznie gor-
sza od starożytnej” – twierdzi Russo (s. 413).

Inny przykład: przedstawiając historię rozwoju optyki  
w europie Russo nie zauważył Witelona, którego dzieło  
optyczne było podstawowym traktatem w tej dziedzinie 
przez trzy stulecia i który jest wymieniany w każdej rzetel-
nej historii nauki. Takich dzieł najwidoczniej autor nie zna.  
To charakteryzuje poziom jego kompetencji.

Zatem potencjalnych czytelników książki Russo, za-
chęconych tekstem ABBY, przestrzegam przed jej bezkry-
tyczną lekturą.

ANDRZeJ KAJeTAN WRóBLeWSKI

Niezasłużona reklama

rys. Adam Korpaka więc w głąb...

„PAUza Akademicka” 174 
jest ostatnim numerem 
przed wakacjami 2012.

Następne wydanie 
„PAUzy Akademickiej” 
ukaże się we wrześniu 2012.

Życzymy Czytelnikom 
miłego i dobrego lata.

Redakcja

PAUza wakacyjna

www.pauza.krakow.pl
mailto:pauza@pau.krakow.pl
http://pauza.krakow.pl/172_4_2012.pdf
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Konferencja, jak zapowiadali organizatorzy, poświę-
cona była wielodyscyplinarnej refleksji nad zjawiskami 
okreś lanymi jako melancholia, depresja, acedia, spleen, 
smutek, wypalenie, nuda oraz analizie sposobów walki  
z nimi. Depresja jest stale rosnącym zagrożeniem dobrosta-
nu i zdrowia człowieka. To, co psychiatria nazywa objawami 
depresji, można też opisać w kategoriach innych nauk: 
psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, 
teologii. Czy rosnącą „falę depresji” należy pozostawić tyl-
ko psychiatrii biologicznej, czyli neuropsychofarmakologii?  
Co inne nauki, w tym nauki humanistyczne i teologia, mają  
do powiedzenia „przeciw melancholii”? Jak odczytujemy dziś 
myśl Kępińskiego? Celem konferencji było stworzenie forum 
dialogu przedstawicieli różnych nauk: medycznych, humanis-
tycznych i społecznych oraz praktyków różnych specjalności.

„Medycyna zawsze pozostanie sztu-
ką, gdyż lekarze będą mieć do czynienia 
z indywidualnym, zróżnicowanym czło-
wiekiem, a nie z uogólnionym modelem”.

(Antoni Kępiński)

„Melancholia jest dolegliwością, która istnieje, zapew-
ne, odkąd istnieje ludzkość, ale wydaje się, że w ostatnich 
czasach występuje bardzo często. Notuje się wzrost za-
chorowalności na tę chorobę. Dość powiedzieć, że w cza-
sie ostatnich pięciu lat zanotowano w Polsce 21 tysięcy 
samobójstw. Trudno być obojętnym wobec takiego faktu” 
– mówił prof. Julian Maślanka, dyrektor I Wydziału PAU, 
otwierając konferencję. Nawiązując zaś do postaci bo-
hatera konferencji, powiedział: „Prof. Kępiński żył krotko,  
ale dokonał wiele. Pracował nawet wówczas, gdy był już 
chory. Człowiek obdarzony geniuszem, w czasie choroby 
pracuje jeszcze bardziej intensywnie, aby zdążyć przekazać 
to, co ma do powiedzenia”.

Dr hab. Krzysztof Leśniewski, profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, mówił o energetyczno-personali-
stycznej antropologii Antoniego Kępińskiego. Prof. Kępiński 
nie używał pojęcia rozumu, lecz umysłu. Umysł to duchowe 
centrum osoby ludzkiej. Punkt kontaktu z rzeczywistościami 
duchowymi. Melancholia jest odbiciem stanu umysłu. Umysł, 
który nie jest skoncentrowany na Bogu, ulega zaciemnieniu 
i to zaciemnienie przechodzi przez duszę do ciała – ciało 
wówczas choruje. Człowiek jest organiczną całością. Po-
dział na duszę, ciało i umysł jest sztuczny. Leczymy całego 
człowieka. Najważniejsze jest spotkanie z drugim człowie-
kiem, innym, odmiennym (wariat – varius – różny – inny). 
To spotkanie pozwala określić własną tożsamość. Zagad-
ka człowieka zmusza do stawiania pytań. Kim jestem jako 
człowiek? Kępiński próbuje wyjaśnić tę zagadkę. Człowiek 
zyskuje swoją tożsamość poprzez miłość. To jest odnie-
sienie do chrześcijaństwa. Człowiek jest twórcą, który żyje 
wartościami. Dla prof. Kępińskiego Pismo Święte jest pod-
stawowym podręcznikiem w psychiatrii. To jest klucz do zro-
zumienia osoby ludzkiej i wszystkich jej problemów.

„Obowiązkiem lekarza jest walczyć  
z chorobą i ze śmiercią, walkę tę powinien 
prowadzić do ostatka, choć wszystkie po-
zycje wydają się stracone”. (Antoni Kępiński)

Prof. Zdzisław Ryn, przypominając, iż Antoni Kępiński 
utożsamiany jest z krakowską psychiatrią humanistyczną, 
zacytował słowa ks. Józefa Tischnera, wypowiedziane w tej  
samej auli w 10. rocznicę śmierci Kępińskiego: „Naszym zada-
niem jest strzec i dawać świadectwo czemuś, co nazwałbym 
myśleniem heroicznym. Antoni był uczonym, który przeszedł 
przez wszystkie tragiczne doświadczenia Polaków w czasie  
II wojny światowej i po niej. I wśród tych doświadczeń zacho-
wał to, co można nazwać myśleniem heroicznym”.

Kraków – warto wiedzieć

►

Lęki 
i nadzieje

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et ratio”, Polska Akademia 
Umiejętności, Polskie Towarzystwo Psychologiczne przy współpracy Accademia 
dei Rampanti z Padwy i krakowskiego Wydawnictwa Literackiego zorganizowały 
konferencję naukową w 40. rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego, zatytułowaną 
„Przeciw melancholii. Perspektywy nauki i wiary”.

Prof. Antoni Kępiński
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Z ks. Karolem Wojtyłą spotkał się przypadkowo na kra-
kowskim dworcu, gdy obaj jako młodzi ludzie udawali się 
do Poznania na zjazd Sodalicji Mariańskiej. Ta znajomość  
i dyskretna współpraca trwała do śmierci Kępińskiego. 
Wspomnienie ks. Wojtyły o tamtych czasach zakończyło się 
konkluzją: „Nie miałem wątpliwości, że Kępiński już wów-
czas widział jaśniej swoją przyszłość, niż ja.”

Trzeba pamiętać o wieloletnim programie badań nad 
psychologicznymi skutkami patologii wojny i obozów kon-
centracyjnych. Wyniki tych badań wypełniły 31 tomów 
„Przeglądu Lekarskiego” – Oświęcim, uzyskując nomina-
cję do pokojowej nagrody Nobla. W krakowskiej placówce 
psychiatrycznej byli więźniowie obozów koncentracyjnych 
otrzymali nie tylko pomoc lekarską, ale przede wszystkim 
psychiczne wsparcie.

„Człowiek nie może żyć tylko dniem, 
potrzebna mu jest też noc”.

(Antoni Kępiński)

Krakowską konferencję zakończył panel dyskusyjny: 
„Przeciwstawianie się melancholii w praktyce lekarskiej, 
psychologicznej, duszpasterskiej”. Badania psychiatrycz-
ne, przeprowadzone w 2005 roku, wykazały, że 25 pro-
cent badanych osób w swym życiu zetknęło się osobiście  
z chorobami psychicznymi, począwszy od ADHD u dzieci, 
na chorobach geriatrycznych kończąc. Inne badania wska-

Kraków – warto wiedzieć

► zują na jeszcze wyższy procent. „W Małopolsce jest nas  
3,5 miliona osób. Zatem pól miliona spotyka się z tymi choro-
bami” – mówił dr Krzysztof Walczewski, konsultant wojewódzki 
do spraw psychiatrii, ordynator w Szpitalu im. Babińskiego  
w Krakowie. To jest ogromny problem dla służby zdrowia.

Ale na problem melancholii można patrzeć także z innej 
strony, co pokazała panelowa dyskusja. Smutek kojarzy się 
z innym zjawiskiem, jakim jest samotność. Samotność wpi-
sana jest w egzystencję człowieka. Najgłębszych przeżyć 
nie da się z nikim podzielić, takie przeżycia mają miejsce  
w samotności. Chociażby śmierć. Własnej śmierci nie można 
z nikim dzielić. Jeden z księży oświadczył, że nie do końca 
jest przeciwny melancholii. Lęk, samotność, depresja mogą 
ułatwić kontakt z Bogiem. Mogą być szansą dla człowieka, 
bo Bóg działa w depresji.

*
Bardzo ciekawa dyskusja zaledwie zaznaczyła po-

szczególne problemy. Każdy z nich mógłby być tematem 
osobnej konferencji. Dla wszystkich zainteresowanych tą 
tematyką mamy dobrą wiadomość. Prof. Julian Maślanka  
obiecał, że materiały z konferencji ukażą się w posta-
ci książkowej. Jest też jeszcze jedna miła informacja.  
Oto w czasie spotkania prof. Jerzy Wyrozumski, sekretarz 
generalny PAU, otrzymał Medal Antoniego Kępińskiego, 
przyznany przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów 
Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorką medalu 
jest artystka rzeźbiarka Małgorzata Kot.

MARIAN NOWY

Goście konferencji „Przeciw melancholii.  
Perspektywy nauki i wiary”

Dr Agnieszka Hennel-Brzozowska  
podczas otwarcia konferencji

Z ramienia Polskiej Akademii Umiejętności  
konferencję otworzył prof. Julian Maślanka

Prof. Jerzy Wyrozumski, sekretarz generalny PAU, 
otrzymał Medal Antoniego Kępińskiego

fot. Bogdan Zimowski


