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► w Gliwicach. Przyznane środki finansowe zostały przekazane do 
Instytutu w Warszawie, gdzie powołano Zespół Koordynacyjny i jed-
nostkę administracyjną, która rozdzielała środki finansowe również 
pozainstytutowym jednostkom.

Profesor Chorąży i jego zespół – realizujący w ramach tego pro-
gramu badania w Zakładzie Biologii Nowotworów − osiągnęli wiele 
interesujących wyników i uznanie nie tylko krajowe. W tym okresie 
znacząca jest także liczba pracowników naukowych, których promował 
Profesor – 18 uzyskało stopień naukowy doktora nauk głównie me-
dycznych, 5 z nich zostało profesorami.

Od roku 1963 do 1995, czyli osiągnięcia wieku emerytalnego, 
Profesor pozostał kierownikiem Zakładu, natomiast do niemal do 
ostatnich dni życia był zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

Te wielkie osiągnięcia intelektualne i zawodowe Profesora nie 
oddają jednak w wystarczającym stopniu szacunku, jaki powszechnie 
wzbudzał, i autorytetu, jakim się cieszył. Nie pretendując do precyzyjnej 
analizy, myślę, że trzeba tutaj podkreślić przynajmniej trzy wymiary 
Jego osobowości. Profesor był człowiekiem o mocnych przekona-
niach, bezgranicznie prostolinijnym, dla którego TAK znaczyło TAK, 
a NIE znaczyło NIE. Człowiekiem, którego zdanie miało znaczenie. 
Człowiekiem, na którym można było zawsze polegać.

Mieczysław Chorąży był laureatem wielu nagród i odznaczeń 
państwowych − za udział w Powstaniu Warszawskim oraz za pracę 
naukową. Jako przyjaciel Profesora wymienię tylko dwa, jak sądzę 
znaczące dla Niego wyróżnienia – to tytuł „Honorowego Obywatela 

Białej Podlaskiej”, przyznany Mu w roku 2012 za działania na rzecz 
społeczności Podlasia, z którego się wywodził, a także nagroda „Lux 
ex Silesia” (Światło ze Śląska). Podziękowanie za tę nagrodę wyraził 
następująco: „ludziom ziemi śląskiej jestem wdzięczny za przygarnięcie 
mnie w okresie powojennym, gdy boleśnie doświadczony wojną roz-
paczliwie szukałem drogi życiowej”.

PS W trakcie opracowywania, na życzenie Prof. Andrzeja Bia-
łasa, wspomnienia o zmarłym Prof. Mieczysławie Chorążym prze-
prowadziliśmy ciekawą rozmowę na temat niezwykłej osobowości 
Zmarłego, przejawiającej się w prowadzonych interesujących, ale  
i czasem bardziej osobistych rozmowach.

Prof. Chorąży już w pierwszym wydaniu (2005) swej autobio-
graficznej książki pt. Z Janówki w Świat. Wspomnienia 1925–1995 
jako motto podaje słowa Władysława Orkana: „Miej charakter, to 
jest wszystko”. Natomiast w trzecim wydaniu (2016) pisze: „z domu 
wyniosłem poszanowanie codziennego trudu, ciekawość świata i po-
dziw dla przyrody. Jestem szczęśliwy, że w moim życiu spotkałem 
wielu prawych, życzliwych i przyjaznych dla innych osób i świata istot  
żywych. Oni byli dla mnie przykładem, jak wieść życie godne i ciekawe, 
a nie w kłamstwie ze strachu, aby się nie narazić tym, od których się 
zależy”. Dalej podkreśla, że treść książki oddaje Jego drogę życiową  
i jest pokłonem złożonym rodzinnemu domowi i podlaskiej wsi, a także 
wyrazem podziwu dla świata, którego drobną cząstkę miał przywilej 
i możliwość poznać.

CZESŁAW RADZIKOWSKI
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

im. Ludwika Hirszfelda PAN

UCHWAŁA RADY PAU 
w sprawie sposobu opracowania oraz publikacji

przez Ministra Edukacji i Nauki wykazu czasopism naukowych 
przyjęta jednomyślnie na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r.

Rada Polskiej Akademii Umiejętności wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu opracowania oraz publikacji 
przez Ministra Edukacji i Nauki zmienionego wykazu czasopism naukowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz 
zmiana i sprostowanie tego Komunikatu z dnia 18 lutego 2021 r.). Łączymy się we wspólnym proteście ze Stanowiskiem Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2021 roku, Stanowiskiem Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 
24 lutego 2021 roku oraz Uchwałą Komitetu Nauk Prawnych PAN z dnia 15 lutego 2021 roku w tej sprawie, zawierającymi 
szczegółowe uzasadnienie wspólnego stanowiska. Rozwój nauki polskiej jest naszą wspólną troską a przyjęty z naruszeniem 
prawa nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dewastuje ewaluację 
dyscyplin naukowych i prowadzi do erozji całego systemu.

Ogłoszony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został przygo-
towany wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z rozporządzenia z dnia 7 listopada 2018 r. – bez udziału zespołów 
ekspertów powołanych do oceny dla każdej dyscypliny naukowej, bez wymaganego uzasadnienia przyznanej punktacji oraz  
z pominięciem Komisji Ewaluacji Nauki, co wynika z oświadczenia samej Komisji z dnia 12 lutego 2021 r., a więc w sposób  
niezgodny z obowiązującym prawem. Jest to zaprzeczenie rzetelnego procesu oceny czasopism naukowych i zakwestiono-
wanie deklaracji ministerialnych o dążeniu do doskonałości naukowej. Ten sposób ustalania kryteriów zakłóca mechanizm 
rzetelnej oceny kariery akademickiej wprowadzając zasady ustalane arbitralnie przez organy władzy publicznej. Wyrażamy 
głębokie zaniepokojenie nieprzemyślanymi działaniami, które wpływają negatywnie na stan polskiej nauki. 

UCHWAŁA RADY PAU 
 w sprawie szczepień przeciwko Covid-19

przyjęta jednomyślnie na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r.

Rada Polskiej Akademii Umiejętności z niepokojem i dezaprobatą notuje lawinowy wzrost przypadków rezygnacji  
ze szczepień przeciwko Covid-19, w ostatnim czasie przybierający wręcz formę zorganizowanego protestu społecznego. Stwier-
dzamy, że jest to postępowanie wysoce szkodliwe i sprzeczne z wiedzą opartą na badaniach naukowych. Jest to również wyraz 
postawy aspołecznej. Jedyną szansą na ustąpienie pandemii jest osiągnięcie odporności przez co najmniej połowę Polaków. 
Osoby niezaszczepionse niekiedy chorują łagodnie na Covid-19, ale zakażenie ich bliskich oraz innych przypadkowych osób 
spowoduje śmierć jednego na 42 chorych. Wysokie koszty leczenia objawowego zakażenia, którego można by uniknąć, obcią-
żają całe społeczeństwo. Wzywamy wszystkich do zgłaszania się w punktach szczepień według ustalonego harmonogramu,  
a władze do nasilenia kampanii informacyjnej zachęcającej do szczepień. 


