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Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

Wkrótce minie pięć lat od dnia, w którym Premier 
publicznie ogłosił na spotkaniu z rektorami wyższych 
uczelni oraz dyrektorami wybranych instytutów i innych 
organizacji naukowych swoją decyzję o przyznaniu tytu-
larnym profesorom prawa przejścia w stan spoczynku. 
Przywilej taki mają inni, mianowani przez Prezydenta RP 
generałowie i sędziowie.

W ciągu minionych pięciu lat po cichu ‘zapominano’  
o wspomnianej obietnicy. Przygotowania początkowo na
brały tempa, ale potem z eleganckiego, jak zazwyczaj, 
wystąpienia Premiera wybrano wątek socjalny jako nad-
rzędny w przygotowaniu odpowiednich przepisów, co było  
nieporozumieniem. Jest wprawdzie jasne, że ‘stan spo-
czynku’ miał poprawić sytuację materialną tytularnych 
profesorów na emeryturze, ale nie to było podstawą wie
loletnich zabiegów środowiska akademickiego o stwo
rzenie omawianego przywileju. Szło przede wszystkim o to, 
by emerytowani profesorowie mogli kontynuować działal-
ność naukową bez zajmowania stanowisk w rozmaitych  
instytucjach naukowych i bez ubiegania się o jakiekolwiek 
funkcje umożliwiające pracę naukową. Ten wątek jakoś 
umknął uwadze osób przygotowujących projekty prawa 
o stanie spoczynku dla profesorów. Dziwię się temu,  
bo sprawa była wielokrotnie dyskutowana. Zaczęło się  
od inicjatywy Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN  
(wówczas jeszcze funkcjonującej jako Konferencja Dyrek
torów Instytutów PAN w dziedzinie nauk ścisłych i tech-
nicznych), potem popartej i rozwiniętej wspólnie przez PAN 
i KRASP i wreszcie omawianej w trakcie przygotowań  
do reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Właśnie podczas  
spotkania w Urzędzie Rady Ministrów, podsumowującego 
te prace przygotowawcze, doszło do wspomnianej dekla-
racji Premiera.

W tytule tej notatki zestawiłem profesorów z pro
kuratorami. Niedawno głośna była sprawa paru prokura-
torów, którzy pozostając w stanie spoczynku, zamierzali  
podjąć działalność poselską. Publiczną stała się informa-
cja o wysokości ich emerytur i stworzyło to sposobność 
do porównań. Otóż prokurator przechodzący w stan spo-
czynku zachowuje prawo do uposażenie w wysokości 
otrzymywanej w momencie przejścia. I ta emerytura jest  
waloryzowana. Profesor tytularny, według przygotowywa
nego przed laty projektu, miał otrzymywać dodatkowe upo
sażenie tak obliczone, aby łącznie z emeryturą nie prze
kroczyło 70% średniego uposażenia czynnego profesora  
w kraju (obliczone oczywiście bez wszelkiego rodzaju do
datków, jak honoraria za recenzje, projekty badawcze, 
ekspertyzy itd.). Czyli przywilej raczej skromny. Według 
dostępnych w Internecie danych, przeciętne, podstawowe  

uposażenie profesora zwyczajnego wynosi aktualnie  
ok. 5 tys. zł miesięcznie. Zatem kwota tej ‘specjalnej’  
emerytury nie mogłaby przekroczyć ok. 3,5 tys. zł, co ra-
czej nie wygląda na ‘przywilej’, zwłaszcza jeśli porównać 
to z kilkunastotysięcznymi emeryturami prokuratorów. 
Przy tym profesor nie mógłby podejmować żadnego za-
trudnienia etatowego, co akurat wydaje się całkowicie  
zasadne w ramach logiki tego przywileju. Ale prokurato
rzy w stanie spoczynku mają takie ograniczenie tylko czę
ściowo, bowiem mogą podejmować pracę na uczelniach.

Prokurator ma także prawo do przejścia w stan spo-
czynku, gdy w wyniku reorganizacji jego miejsca pracy  
lub zmian kadrowych nie decyduje się przyjąć propono
wanego mu nowego stanowiska. Czyli może przejść w stan  
spoczynku w młodym wieku. Oczywiście profesorów taka 
zasada nie obejmuje, musieliby osiągnąć w pełni wiek 
emerytalny, by uzyskać omawiany przywilej.

W sumie obraz ten pozostaje w jaskrawej sprzecz-
ności z deklarowanymi przez rząd priorytetami dla nauki 
i edukacji. W końcu młodzi ludzie widzą, jak relatywnie 
są traktowani ich nauczyciele i stąd model kariery aka-
demickiej widzą w odpowiedniej perspektywie.

Zdaję sobie sprawę, że w dobie kryzysu nasze wła
dze raczej nie zdobędą się na ustanowienie nowych 
przywilejów, choćby nie wiem jak dobrze uzasadnionych.  
Nie zmienia to faktu, że fiasko wieloletnich starań o prawo 
przejścia w stan spoczynku profesorów tytularnych wy-
wołuje gorzkie refleksje. Tym bardziej że konsekwencje 
finansowe takiego prawa byłyby w skali państwa w gra-
nicach niepewności statystycznej.

Ten tekst nie jest wyrzutem pod adresem którego-
kolwiek z kolejnych rządów minionego 20lecia; adreso-
wany jest do każdego z nich. Bo hasła o ‘priorytetach’ 
dla nauki i edukacji były i są podobne – praktyka także.

Zakończę akcentem optymistycznym. W grudniu 
ubiegłego roku uroczyście obchodziliśmy w Krakowie ju-
bileusz 100lecia urodzin profesora Adama Bielańskiego, 
członka rzeczywistego PAN i członka czynnego PAU, 
osoby wielce zasłużonej dla nauki w kraju i na świecie. 
Pan profesor Bielański nadal twórczo pracuje naukowo, 
pewnie nie przyjąłby oferty przejścia w stan spoczynku, 
nawet za cenę emerytury w wysokości porównywalnej  
z prokuratorską. I tego życzmy sobie w nauce – 100 lat  
w doskonałej sprawności, a także tego, by istniały insty-
tucje naukowe mające odpowiednie uprawnienia i chcą-
ce zatrudniać profesorów emerytowanych, wyrażających 
do tego gotowość.

JANUSZ LIPKOWSKI
Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Profesor nie prokurator …
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►

Tradycja kół, towarzystw i innych organizacji nauko
wych w Polsce sięga XV wieku. Prawdziwy ich rozkwit  
przypadł na początek XIX wieku i wynikał z prądów oświe
cenia. W 1800 roku powołano Towarzystwo Przyjaciół  
Nauk w Warszawie, które skupiało uczonych oraz zain
teresowanych nauką i kulturą społeczników. Do najstar
szych towarzystw należą: Towarzystwo Naukowe Krakow-
skie (1815) – podniesione do rangi Akademii Umiejętności  
w 1872 roku, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie  
(1818), Towarzystwo Naukowe Płockie (1820), Poznańskie  
Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1857), Towarzystwo Nau
kowe w Toruniu (1875). W organizacjach tych działali naj
znamienitsi przedstawiciele swoich czasów. Szczególnym  
zainteresowaniem członków ówczesnych towarzystw cie
szyło się wiązanie nauki z praktyką. W całym okresie  
istnienia, także w trudnych czasach zaborów, towarzystwa  
naukowe przyczyniały się do rozwoju nauki i zachowania 
kultury narodowej na ziemiach polskich. Z czasem za-
częły wspomagać naukę uniwersytecką, ale także organi-
zować niezależne instytuty badawcze. W Polsce Ludowej  
nie zaniechano idei towarzystw naukowych i – po począt-
kowym okresie nieufności władz wobec nich – następował 
ich dalszy rozwój i wzrost ilościowy. Umocniło się także 
przekonanie o ich doniosłej roli w zakresie łączenia ludzi  
z różnych dziedzin życia, a typ naukowcaspołecznika oka-
zał się pożądany w dążeniu do nowoczesnego państwa1.

Obecnie społeczny ruch naukowy w Polsce zorga-
nizowany jest w ponad 300 towarzystwach naukowych, 
które jednoczą ludzi pracujących na rzecz upowszech-
niania nauki i prowadzących badania naukowe. Społecz
nicy ci od ponad dwóch wieków przyczyniają się do budo-
wania kultury naukowej i rozwoju cywilizacyjnego Polski.  
Ich aktywność jest wyrazem współtworzenia społe-
czeństwa obywatelskiego. Zmiany polityczne w Polsce, 
przeobrażenia technologiczne i kulturowe na świecie  
w znacznej mierze wpłynęły i wpływają na sytuację spo-

łecznego ruchu naukowego. Jest on przez niektórych 
postrzegany jako relikt poprzedniego systemu, w związ-
ku z czym należałoby go wyłączyć spod opieki państwa  
oraz wtłoczyć w mechanizmy rynku. Jednakże potrzeba  
istnienia towarzystw naukowych uzasadniana jest w co
dziennej pracy, m.in. na rzecz regionów i samorządów  
lokalnych oraz różnego rodzaju zawodów. Zachodzi za-
tem potrzeba, aby wybrzmiał głos stowarzyszeń nauko-
wych na temat ich kondycji, dokonań oraz oceny. Należy 
zastanowić się nad miejscem społecznego ruchu nau
kowego w obecnym systemie nauki i państwa. Trzeba 
uświadomić szerokim kręgom odbiorców, także sprawu-
jącym władzę, że w posiadaniu towarzystw naukowych 
znajduje się bezcenna część narodowego dziedzictwa, 
która wymaga szczególnej pieczy i opieki ze strony pań-
stwa. Towarzystwa w oparciu o potencjał swoich człon-
ków podejmują badania naukowe, prowadzą działania 
edukacyjne, upowszechniają naukę, prowadzą biblioteki, 
archiwa i muzea. Prężnie też rozwija się działalność wy-
dawnicza stowarzyszeń naukowych.

Zachodzi ponadto cywilizacyjna potrzeba skoncen-
trowania się towarzystw naukowych na zagadnieniach 
współczesności, wynikających z problemów globalnych,  
z uwarunkowań ekologicznych i demograficznych, związa
nych z wyżywieniem człowieka, energetyką, zdrowotnoś
cią, edukacją, czy politycznym kształtem Polski i Europy. 
Towarzystwa powinny wspomagać akademicką naukę  
w organizowaniu bazy badawczej, wspomaganiu badań,  
transferze wiedzy i wysokich technologii do regionów oraz 
wspomaganiem procesu uczenia się przez całe życie.  
Zadania te wynikają z potrzeby kształtowania społeczeń-
stwa opartego na wiedzy, które zgodnie ze Strategią 
Lizbońską należy do zadań priorytetowych. W tym celu 
konieczne jest wypracowanie form współpracy ze struk-
turami samorządowymi oraz państwowymi, aby nie za-
przepaścić szansy cywilizacyjnego rozwoju.

Towarzystwa naukowe w Polsce
– dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

1 Na podstawie: B. Leśnodorski, Rola i zadania towarzystw naukowych w upowszechnianiu wiedzy [w:] Szkoła i edukacja perma-
nentna, pod red. M. Maciaszka, J. Wołczyka, R. Wroczyńskiego, Warszawa 1975, s. 58–74.

Refleksje przed Kongresem Towarzystw Naukowych w Warszawie

Zbigniew P. KrusZewsKi
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► Obliczono, że praca społeczników wykonywana  
za darmo na rzecz społeczeństwa warta jest około  
41 mld zł w skali roku2. Nie określono jednak, jaki udział 
w tym dziele mają towarzystwa naukowe, a przecież wy-
twarzają one wartości, które decydują o rozwoju społe-
czeństwa i państwa oraz o tożsamości narodu. Praca 
społeczna rozumiana jest obecnie jako wolontariat, a ten 
z kolei pojmowany jest jako pomaganie chorym i umie
rającym ludziom, praca z trudną młodzieżą, opieka nad 
starszymi. Powstaje zatem wrażenie, że społeczny ruch 
naukowy nie wypływa poza własne środowisko i nie prze-
bija się do świadomości społecznej. Faktem jest, że to-
warzystwa naukowe są obecnie coraz bardziej pomijane  
w podziale środków przeznaczonych z budżetu państwa 
na rozwój nauki. Należy wobec tego zwrócić uwagę wła-
dzom państwowym na rolę towarzystw w rozwoju nauki  
i domagać się przywrócenia ich rangi w systemie pol-
skiej nauki. Konieczne jest też zaprezentowanie potencja
łu i siły społecznego ruchu naukowego w celu zdobycia 
przychylności ministerstwa właściwego dla spraw nauki.  
Nie można dopuścić do sytuacji osamotnienia pasjonatów 
społecznych, którzy zamiast wyciągniętej ręki znajdują 
kłody pod nogami. Nasze państwo nie może sobie po-
zwolić na marnotrawienie potencjału naukowego ponad 
400 000 członków stowarzyszeń naukowych – następne 
pokolenia nie wybaczą zniszczenia tego sektora.

Istnieje zatem potrzeba zwracania uwagi na doko-
nania towarzystw naukowych, żeby nie dopuścić do ich 
marginalizowania. Właściwym sposobem uregulowania tej 
sytuacji byłyby rozwiązania ustawowe. W 2009 roku Rada 
Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, będąca  
od 1963 roku reprezentantem towarzystw na szczeblu kra-
jowym, przygotowała projekt ustawy o towarzystwach 
naukowych, który zyskał przychylne opinie środowiska 
naukowego, ale nie znalazł poparcia ze strony Rządu RP. 
Doszło zatem do sytuacji, gdy 400 000 osób zrzeszonych 
w towarzystwach naukowych znalazło się poza granica-
mi przepisów prawnych, a tym samym poza granicami  
państwa. Funkcjonowanie w oparciu o ustawę z dnia  
7 IV 1989 – Prawo o stowarzyszeniach w żaden sposób 
nie rozwiązuje sytuacji społecznego ruchu naukowego  
z uwagi na generalny charakter wspomnianej ustawy, 
która nie uwzględnia specyfiki towarzystw naukowych. 
Opracowany został też projekt ustawy o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powia-
towym oraz ustawy o samorządzie województwa, który 
przewiduje uznanie wspierania społecznego ruchu nau
kowego, a zwłaszcza towarzystw naukowych, za zadanie  
własne gmin, powiatów i województw, co pozwoliłoby wła
dzom samorządów na dotowanie działalności towarzystw. 
Projekt nie doczekał się dotąd realizacji.

Dla przypomnienia warto przywołać wcześniejsze 
starania o uregulowanie sytuacji towarzystw naukowych.  
W ramach przygotowań do II Kongresu Nauki Polskiej  
w 1973 roku odbył się zjazd towarzystw naukowych. 
Uchwalono na nim, że towarzystwa naukowe powinny 
być objęte szczególną opieką państwa, a szczegółowe 
ustalenia powinny zostać określone w odpowiedniej usta-
wie. Jednakże Kongres nie podjął tematu uregulowań 
ustawowych. Wysoko natomiast ocenił osiągnięcia towa-
rzystw w zakresie rozwoju badań naukowych, zwłaszcza 
regionalnych, jak i podnoszenie kultury naukowej społe-
czeństwa. Jako główne zadanie dla towarzystw Kongres  
przewidywał rozwijanie i upowszechnianie nauki za po-

mocą metod i środków właściwych organizacjom społecz-
nym. Starania o ustawowe uregulowanie problemu czynił  
Dionizy Smoleński, przewodniczący Rady Towarzystw Na-
ukowych i wiceprezes PAN, ale nie udało się zakończyć 
działań sukcesem.

W XXI wieku nikogo nie trzeba przekonywać o słusz-
ności idei edukacji przez całe życie. Bez wątpienia jest  
to pole działania dla towarzystw naukowych wszystkich 
typów. Warto zatem, aby politycy zrozumieli tę możli-
wość. Obecny stan towarzystw naukowych, które uświa-
damiają politykom potrzebę uczenia się przez całe życie 
przypomina bowiem sytuację Sokratesa, który uświada-
miając innym konieczność stałego uzupełniania wiedzy 
został oskarżony przez polityków i zgładzony w ramach 
ateńskiej demokracji.

*
Z takich przesłanek wynika planowany i Kongres 

Towarzystw naukowych pt. Towarzystwa naukowe  
w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie.

Kongres odbędzie się w dniach 17–18 września 
2013 roku w Warszawie. Miejscem obrad będzie Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Orga-
nizacji tego wydarzenia podjęły się: Polska Akademia 
Nauk – Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia 
Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Towa
rzystwo Naukowe Płockie. Kongres został objęty Hono-
rowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego.

Planowana dyskusja toczyć się będzie wokół nastę-
pujących zagadnień:
• Rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie 

świadomości narodowej i obywatelskiej na przestrzeni 
wieków;

• Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Pol-
sce; Rola towarzystw naukowych w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego;

• Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszech-
nianie nauki (działalność wydawnicza, organizacja kon
gresów i konferencji upowszechniających naukę, wkład 
towarzystw naukowych w rozwój nowoczesnych form 
upowszechniania nauki);

• Ocena wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój 
gospodarki regionów i kraju; Działania Polskiej Aka
demii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności na rzecz 
wspomagania społecznego ruchu naukowego w Polsce;

• Rola społecznego ruchu naukowego w rozwoju sekto-
rów chemicznego i rolnego – kluczowych dla gospo-
darki polskiej;

• Ocena warunków działania aktualnego systemu sub-
sydiowania społecznego ruchu naukowego w Polsce 
ze środków budżetowych i samorządowych przezna-
czonych na naukę;

• Działania Rady Towarzystw Naukowych przy Prezy
dium PAN w zakresie analizy stanu społecznego ruchu 
naukowego w Polsce i wypracowanie systemu jego 
finansowania;

• Potrzeba ustawy o towarzystwach naukowych oraz in
nych problemów nurtujących przedstawicieli społecz-
nego ruchu naukowego.

ZBIGNIEW P. KRUSZEWSKI
Przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych

przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

2 A. Fandrejewska, Oddajemy innym ponad 2,5 mln godzin rocznie, „Rzeczpospolita” z 25 II 2013, s. B4.
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Ostatnio, zgodnie z sygnałami płynącymi z Brukseli 
(popartymi poważnym zastrzykiem finansowym), wiele 
mówimy o konieczności podniesienia innowacyjności na-
szej gospodarki. Nikt nie zaprzeczy, że to ważna sprawa. 
Nikt też nie zaprzeczy, że jednym z ważnych kroków  
w tym kierunku jest poprawa współpracy polskich firm  
z nauką, czyli z uczelniami i instytutami badawczymi.  
Gra toczy się o to, aby firmy mogły wykorzystywać wyniki 
badań polskich uczonych. Niestety, hasło to jest łatwe  
do sformułowania, ale – jak dowodzi wieloletnie doświad-
czenie – niezwykle trudne do zrealizowania.

Bariery są dwie. Po pierwsze firmy nie są zainte-
resowane innowacyjnością. Po drugie uczelnie i instytu-
ty nie dostarczają wyników wystarczająco atrakcyjnych  
z punktu widzenia praktycznych zastosowań. Jak to zmie-
nić? Pytanie za 1000 punktów.

Niedawno przeczytałem wywiad z p. minister Elżbie
tą Bieńkowską, w którym oświadczyła, że będzie „wręcz 
zmuszać” przedsiębiorstwa, by inwestowały w badania  
naukowe. Warto zacytować fragment: „Będzie sporo środ-
ków dla uczelni, ale tylko wtedy, gdy pokażą nam, że mają  
kupca na to, co wymyślą. I ogromny pakiet dla przedsię-
biorców, którzy będą mogli znaleźć uczelnię czy instytut, 
które przeprowadzą dla nich badania. My im damy pie-
niądze, jeżeli nawiążą współpracę”.

Co prawda nie bardzo wiem, jak można znaleźć kupca 
na to, co dopiero trzeba wymyślić, ale może dziennikarka 
niewłaściwie zanotowała słowa p. Minister. Pewno raczej 
chodzi o fundusze na realizację już opatentowanego po-
mysłu (np. wykonanie prototypu), jeżeli zainteresuje on 
jakąś firmę. Brzmi to nieźle. Z niecierpliwością czekamy 
na szczegóły.

Natomiast ten „ogromny pakiet dla przedsiębiorców” 
trochę mnie niepokoi. Jako zrzędliwy starzec pragnę przy
pomnieć, że analogiczny schemat już kiedyś przerabia-
liśmy. O ile wiem, w czasach realnego socjalizmu każde  
przedsiębiorstwo pewien procent swojego budżetu prze-
znaczało na badania naukowe. Powstało więc coś w ro-
dzaju maszynki do zarabiania pieniędzy na pseudoba-
daniach. Ponieważ pieniądze po prostu leżały na ulicy, 
wystarczyło się schylić. Spisywano więc umowy z ze-
społem naukowym, który przeprowadzał jakieś zupełnie 
nieistotne (a w każdym razie mało innowacyjne) badania 
i przekazywał je fabryce. Najważniejsza była pieczątka, 
stwierdzająca „naukowość” wykonanej pracy. Tam kie-
rownictwo akceptowało wyniki, inkasując za to pewną 
część pieniędzy (konsultacje, nadzór, racjonalizacja…), 
a rezultaty najczęściej szły w zapomnienie.

Mam nadzieję, że dzisiejsze realia naszej gospodarki, 
która jednak stoi na nogach, a nie na głowie, uniemożliwią, 
a w każdym razie znacznie utrudnią, tego rodzaju pro-
ceder. Ale trzeba uważać: Polak potrafi.

Tymczasem, jak zauważył kiedyś Profesor Maciej 
Grabski, najważniejszym innowacyjnym produktem, jaki  
uczelnia może dostarczyć gospodarce, to znakomici, na naj
wyższym poziomie wykształceni absolwenci. To tacy lu
dzie tworzą następnie innowacyjną gospodarkę. Dodajmy,  
że żadnej uczelni na świecie nie udało się jeszcze wy
produkować naprawdę świetnych absolwentów bez rów-
noczesnego prowadzenia badań na najwyższym poziomie. 
Może więc warto zainwestować choćby część tej euro-
pejskiej manny w światowej klasy badania na polskich 
uczelniach bez warunków wstępnych. Nieśmiało przy-
pominam, że po nagrodzie Nobla dla odkrywców lasera, 
„The Washington Post” napisał: I znowu nagrodzono coś, 
co się nigdy nikomu nie przyda…
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Innowacje

Dla uzyskania równowagi płci wybrałem taki tytuł  
do moich uwag na temat problemu niskiej cytowalności  
polskich prac przez polskich uczonych, poruszonego 
przez ABBĘ w „PAUzie Akademickiej”, nr 206.

Uważam, że istotnym powodem jest bardzo mała 
ruchliwość polskich uczonych wewnątrz kraju. Mam tu  
na myśli nie tyle ruchliwość związaną z miejscem zatrud-
nienia, która prawie nie istnieje, ile ruchliwość „dwudzie-
stoczterogodzinną”, związaną z przedstawieniem wykła-
dów na seminariach w innych ośrodkach. Taka wymiana 
najlepiej służy upowszechnianiu wyników swoich badań. 
Nie tylko jest to najlepsza droga informowania o pro-
wadzonych badaniach, ale także sposób na stworzenie  
naukowotowarzyskich powiązań między uczonymi z róż
nych ośrodków. W wyniku powstania takich więzi po prostu 
nie wypada pominąć w cytowaniach prac, o których była 
mowa na seminarium.

Poprawę sytuacji można uzyskać na dwa sposoby. 
Pierwszy to sposób radziecki, czyli system kija. W każdej 
instytucji działał naucznyj siekrietar, przez którego prze-
chodziły wszystkie prace wykonane w tej instytucji, i on 
już dbał o to, aby proporcje w cytowaniach były właściwe.  
Drugi to system marchewki, polegający na stworzeniu wa
runków, w których wzajemne cytowania przez polskich 
uczonych są wynikiem naturalnych zjawisk.

Aby te zjawiska uruchomić, apeluję do Narodowego 
Centrum Nauki o wydzielenie środków na wzmocnienie  
więzi między ośrodkami naukowymi w Polsce. Nie wy-
maga to dużych nakładów. Na początek wystarczy suma  
przyznawana na jeden średniej wielkości grant. Z środków 
tych można by pokrywać koszty podróży i pobytu osób  
przyjeżdżających do innych ośrodków w celu przedstawie-
nia wykładu. Warunkiem zwrotu tych kosztów przez NCN 
byłoby przesłanie streszczenia wykładu i nazwisk osób 
biorących udział w dyskusji z referentem.
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Jak Polka z Polką …
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