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Copernicium
AdAM SobiczewSKi

	 12	 lipca	 2010	 w	 Instytucie	 Ciężkich	 Jonów	 GSI	 
w	Darmstadt	(Niemcy)	odbyła	się	podniosła	uroczystość	
poświęcona	odkryciu	w	tym	Instytucie	pierwiastka	super-
ciężkiego	o	liczbie	atomowej	Z=112	i	nadaniu	mu	nazwy	
copernicium	 (symbol	chemiczny:	Cn)	na	cześć	Mikołaja	
Kopernika.	Uroczystość	zgromadziła	kilkaset	osób	spo-
śród	aktualnie	pracujących	w	tym	dużym	Instytucie	oraz	
gości	specjalnie	zaproszonych	z	całego	świata.
	 Instytut	GSI	(Gesellschaft für Schwerionenforschung) 
został	założony	w	1969	roku,	a	więc	nieco	ponad	40	lat	
temu.	 Główną	 motywacją	 budowy	 w	 GSI	 akceleratora	
ciężkich	 jonów	 była	 właśnie	 synteza	 i	 badanie	 hipote-
tycznych	 wówczas	 jąder	 superciężkich.	 Jądra	 te	 –	 jak	
wiemy	 dzisiaj	 –	 istnieją	 dzięki	 swojej	 strukturze	 powło-

kowej	 (podobnej	 do	 struktury	 atomu).	 W	 tablicy	 nukli-
dów	występują	powyżej	 lawrencium	(Lw),	tj.	pierwiastka	 
o	liczbie	atomowej	Z=103.	Obecnie	znane	jest	już	ponad	 
80	 jąder	superciężkich.	Są	one	 izotopami	15	pierwiast-
ków	superciężkich	o	liczbie	atomowej	od	Z=104	do	Z=118.	 
Wiedzę	tę	zawdzięczamy	w	dużej	mierze	badaniom	prze-
prowadzonym	w	GSI	(gdzie	odkrytych	zostało	sześć	pier-
wiastków,	od	Z=107	do	Z=112)	oraz	w	kilku	 innych	 labo-
ratoriach:	 w	 Zjednoczonym	 Instytucie	 Badań	 Jądrowych	 
w	Dubnej	(Rosja),	Narodowym	Laboratorium	im.	Lawrence’a	 
w	Berkeley	 (USA)	oraz	w	Laboratorium	Cyklotronowym	
RIKEN	k.	Tokio	 (Japonia).	Pierwiastek	112	 jest	obecnie	
najcięższym	pierwiastkiem	oficjalnie	uznanym	i	o	oficjalnie	
nadanej	nazwie.

(ciąg	dalszy	–	str.	2)

Fot.	1.	Tuż	po	odsłonięciu	copernicium.	Od	prawej:	podsekretarz	stanu,	prof.	Jerzy	Szwed,	minister Ewa	Kühne-Hörmann,	premier	Hesji	
Roland	Koch,	sekretarz	stanu	Helge	Braun	oraz	prezes	Towarzystwa	im.	Helmholtza	(które	patronuje	Instytutowi	GSI)	Jürgen	Mlynek.	
W	tle	uczestnicy	zespołu	pracującego	w	GSI	nad	syntezą	pierwiastków	superciężkich. (Photo:	G.	Otto,	GSI-Darmstadt)

Rok III
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(ciąg	dalszy	ze	str.	1)

Copernicium

	 Uroczystość	prowadził	dyrektor	GSI,	profesor	Horst	
Stöcker.	 Opisując	 kilkudziesięcioletnie	 już	 badania	 nad	
pierwiastkami	superciężkimi,	starannie	zaznaczał	między-
narodowy	ich	charakter.	Bardzo	wyraźnie	przy	tym	podkreś-
lił	 istotny	 wkład	 polskich	 współpracowników.	 Być	może	 
w	jakimś	stopniu	ten	wkład,	ale	przede	wszystkim	czło-
wiek,	którego	uhonorowano	nazwą	pierwiastka,	sprawiły,	
że	 uroczystość	 miała	 w	 dużym	 stopniu	 charakter	 nie-
miecko-polski.	 Dla	 polskich	 uczestników	 sympatyczne	
też	było	szczególne	podkreślanie	podczas	uroczystości,	
że	Kopernik	był	 polskim	astronomem.	W	szeroko	 roze-
słanym	zaproszeniu	na	uroczystość	napisano:	„Element	
112	 wird	 nach	 dem	 polnischen	 Astronomen	 Nikolaus	 
Kopernikus	benannt	…”
	 Warto	 zwrócić	 uwagę,	 że	copernicium	 jest	 drugim	
(po	 polonie)	 pierwiastkiem	 w	 tablicy	 okresowej	 o	 na-
zwie	 tak	 bezpośrednio,	 czytelnie	 związanej	 z	 naszym	
krajem.	 Nazwę	 polonium	 zaproponowała	 Maria	 Skło-
dowska-Curie	 dla	 odkrytego	 przez	 nią	 i	 Piotra	 Curie	
pierwiastka	o	Z=84.	Trzeci	pierwiastek,	o	nazwie	curium 
(kiur;	Cm)	–	zaproponowanej	przez	Glenna	T.	Seaborga,	 
aby	 uczcić	 Marię	 i	 Piotra	 Curie	 –	 nie	 jest	 już	 tak	 po-
wszechnie	 kojarzony	 z	 naszym	 krajem.	 Związki	 Marii	
Skłodowskiej-Curie	z	Polską	są	wśród	uczonych	zagra-
nicznych	 dość	 słabo	 znane.	 Miejmy	 nadzieję,	 że	 nad-
chodzący	Międzynarodowy	Rok	Chemii	(2011),	kojarzony	 
ze	 stuleciem	 drugiej	 Nagrody	 Nobla	 naszej	 Rodaczki	
(tym	 razem	właśnie	z	 chemii),	 będzie	dobrą	okazją,	by	
wiedzę	tę	nieco	poszerzyć	i	upowszechnić.
	 Jest	godne	uwagi,	jak	duże	znaczenie	do	badań	nau-
kowych	 przywiązują	 niemieckie	 władze.	 Może	 dlatego,	
nawet	w	warunkach	kryzysowych,	Niemcy	mogą	pozwo-
lić	 sobie	 na	 budowę	 lub	 rozbudowę	 dużych	 instytutów	
badawczych.	Wyrazem	 tego	 zainteresowania	władz	był	
udział	w	uroczystości	premiera	kraju	związkowego	(landu)	
Hesji	(na	której	terenie	znajduje	się	GSI),	Rolanda	Kocha,	 
oraz	minister	nauki	 i	sztuki,	pani	Ewy	Kühne-Hörmann,	
a	także	sekretarza	stanu	w	Ministerstwie	Edukacji	 i	Ba-
dań	Naukowych	Niemiec,	Helge	Brauna.	Wszyscy	 troje	
wygłosili	przemówienia,	wykazując	nie	tylko	duże	zainte-
resowanie	badaniami	i	uznanie	dla	ich	wagi,	ale	i	dobrą	
orientację	w	problemach	związanych	z	nimi.
	 Ze	strony	Polski	w	uroczystości	wziął	udział	podse-
kretarz	stanu	w	Ministerstwie	Nauki	 i	Szkolnictwa	Wyż-
szego,	 profesor	 Jerzy	 Szwed.	 W	 swoim	 przemówieniu	
skupił	się	na	postaci	Kopernika,	 jego	dokonaniach	 i	 ich	
znaczeniu.	Z	Polski	przyjechało	również	kilka	osób,	które	
od	wielu	lat	bardzo	blisko	współpracują	z	GSI.
	 W	 uroczystości	 wziął	 także	 udział	 przedstawiciel	
Zarządu	Międzynarodowej	Unii	Chemii	Czystej	 i	Stoso-
wanej	(IUPAC),	która	jest	odpowiedzialna	za	stwierdzenie	
poprawności	odkrycia	nowego	pierwiastka	chemicznego	
oraz	właściwość	jego	nazwy.	Jest	to	rzeczywiście	duża	
odpowiedzialność,	gdyż	trudno	byłoby	wyobrazić	sobie	sy-
tuację,	by	uznanie	odkrycia	pierwiastka	zostało	po	jakimś	
czasie	 cofnięte,	 a	 nazwa	 unieważniona.	 Stwierdzenie	
poprawności	odkrycia	jest	jednak	często	bardzo	trudne,	
gdyż	na	ogół	wymaga	jego	powtórzenia	przez	niezależny	
zespół,	a	to	z	kolei	wymaga	odpowiednio	kwalifikowanego	 

zespołu	oraz	bardzo	specjalnych	i	kosztownych	urządzeń,	 
nie	 dając	 jednocześnie	 wykonawcom	 satysfakcji	 pierw-
szeństwa	 odkrycia.	W	 przypadku	 pierwiastka	 112,	 pow-
tórzenia	jego	syntezy	dokonał	zespół	japoński	ze	wspo-
mnianego	powyżej	Laboratorium	Cyklotronowego	RIKEN,	 
pod	kierunkiem	dra	Kosuke	Mority,	który	również	przybył	
na	uroczystość.	Cała	procedura,	od	odkrycia	do	momen-
tu	uznania	jego	poprawności,	trwała	blisko	14	lat,	a	zatem	
dłużej	niż	całe	przygotowanie	 i	dokonanie	 jego	syntezy	
przez	 odkrywców.	 Daje	 to	 pewne	 wyobrażenie,	 z	 jaką	
ostrożnością	podchodzi	IUPAC	do	sprawy	zatwierdzenia	
odkrycia	i	nazwy	nowego	pierwiastka.

	 Obecny	 na	 uroczystości	 przedstawiciel	 IUPAC,	 
prof.	John	Corish,	odpowiedzialny	był	za	zebranie	opinii	
o	zaproponowanej	przez	odkrywców	nazwie	pierwiastka	
wśród	 możliwie	 najszerszego	 światowego	 środowiska	
naukowego.	W	 swoim	przemówieniu	 powiedział,	 że	 re-
akcja	środowiska	na	zaproponowaną	nazwę	była	wyjąt-
kowo	 żywa	 i	 jednoznacznie	 aprobująca.	Dodajmy	 tutaj,	
że	 w	 Polsce	 żywo	 zareagowały	 na	 tę	 propozycję	 za-
równo	główne	instytucje	związane	z	nauką	(Polska	Aka-
demia	Nauk,	 Polska	 Akademia	Umiejętności,	 Fundacja	 
na	rzecz	Nauki	Polskiej	i	in.),	jak	i	całe	środowiska	nauko-
we,	głównie	 fizyków,	 chemików	 i	 astronomów.	Ta	 żywa	 
i	 jednoznaczna	 reakcja	 światowego	 środowiska	 nauko-
wego	 pozwoliła	 Zarządowi	 IUPAC	 na	 wyjątkowy	 gest:	
postanowił	 mianowicie	 znacznie	 przyspieszyć	 swą	 de-
cyzję	o	zatwierdzeniu	nazwy,	tak	by	móc	ją	ogłosić	w	dniu	
urodzin	Kopernika,	tj.	19	lutego.
	 Wydaje	się,	że	taki	przebieg	tej	uroczystości,	która	 
odbyła	 się	 poza	 granicami	 Polski,	 przy	 tak	 licznym	
udziale	 międzynarodowego	 środowiska	 naukowego,	 był	
dużą,	 międzynarodową	 promocją	 nauki	 polskiej,	 łączył	 
jednocześnie	w	oryginalny	sposób	 tak	odległe	epoki	 jej	
rozwoju.

ADAM	SOBICZEWSKI

Fot.	2.	Prof.	Jerzy	Szwed	(z	prawej)	składa	gratulacje	prof.	Sigurdowi	 
Hofmannowi,	 który	 kierował	 zespołem	 odkrywców	 pierwiastka	 112	 
i	zaproponował	jego	nazwę.	 (Photo:	G.	Otto,	GSI-Darmstadt)
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Rocznice i początki
	 Wrzesień	 jest	 miesiącem,	 kiedy	 nawet	 niechętni	 
pojęciu	 „polityka	 historyczna”	 myślą	 o	 historii	 i	 zasta-
nawiają	się,	jak	ze	zbiorowych	doświadczeń	przeszłości	
korzystać	 dzisiaj.	U	 progu	 nowego	 sezonu	 –	 edukacyj-
nego	i	kulturalnego	–	wydaje	się,	że	można	coś	zacząć:	
jeśli	 nie	 jakieś	 działanie,	 to	 przynajmniej	 nowy,	 płodny	
etap	debaty	publicznej.
	 Tego	roku	mieliśmy	po	temu	specjalne	okazje	okrąg-
łych	rocznic,	zaś	aura	towarzysząca	obchodom	była	na-
sycona	–	gorszącymi	niestety	–	sporami	o	pamięć	ludzi	 
i	zdarzeń.	Nie	o	nich	jednak	warto	rozmyślać.	Warto	–	jak	
sądzę	 –	 zastanowić	 się	 nad	 tym,	 czy	my,	 współcześni	 
Polacy,	 dysponujemy	 kodami	 porozumienia,	 które	 po-
zwalają,	 a	 przynajmniej	 pomagają	 rozróżniać	 między	
retoryką	maskującą	partykularny	 interes,	albo	 tylko	po-
zory	spraw	ważnych,	a	 rzeczywistą	 troską	o	owo	poro-
zumienie	dla	dobra	wspólnego	lub,	by	unikać	patosu,	dla	
wspólnego	interesu.
	 Rozmawiałam	o	tym	w	r.	1987	z	prof.	Janem	Błońskim,	 
nieżyjącym	 już	 dzisiaj,	 a	 w	 tym	 roku	 z	 prof.	 Adamem	
Danielem	Rotfeldem.	Pierwszy	z	nich	użył	właśnie	okreś-
lenia	 „kody	 porozumienia	 narodowego”;	 drugi	 wskazał	
konkretne	przykłady	 tego,	 jak	w	epoce	rozbiorowej	pio-
nierzy	polskiego	kapitalizmu,	robiąc	 interesy	z	zaborcą,	
jednocześnie	 służyli	 ojczyźnie	 i	 byli	 zarówno	w	oczach	
współczesnych,	 jak	w	historycznej	pamięci,	wzorowymi	
patriotami.	Bo	ich	współcześni	posługiwali	się	sprawnie	
owymi	kodami	porozumienia	i	dzięki	temu	potrafili	doce-
nić	 wkład	 w	 zachowanie	 narodowej	 kultury,	 ojczystego	
języka	u	kogoś,	 kto	zarabiał	na	dostawach	dla	carskiej	
armii	(tutaj	pan	Wokulski	jest	literackim	portretem	takich	 
postaci,	 jak	Kronenberg,	Toeplitz,	Bloch).	Trudniej	przy-
chodziło	demaskować	ewidentnych	zdrajców,	ale	patrio-
tyczne	pustosłowie	wywoływało	wzgardę,	a	w	galicyjskim	
„Niech	żyje	cesarz”	bezbłędnie	rozpoznawano	formułkę	
przykrywającą	postawy	dalekie	od	serwilizmu.
	 Po	co	o	tym	pamiętać?	Myślę,	że	po	to,	żeby	politykę	
historyczną	czynić	pomocną	w	budowaniu	współczesne-
go	 społeczeństwa	 obywatelskiego	 i	w	 przezwyciężaniu	
grożących	naszemu	życiu	publicznemu	demonów.	
	 Pamięć	przeszłości	zawsze	jest	nacechowana	aktu-
alnymi	uprzedzeniami,	ale	też	i	zbiorowymi	pragnieniami.	
Dla	jednych	i	drugich	szukamy	potwierdzeń,	uzasadnień,	
usprawiedliwień.	 W	 90.	 rocznicę	 Bitwy	 Warszawskiej	
chciano	odsłonić	pomnik-mogiłę	poległych	bolszewickich	
żołnierzy	tam,	gdzie	zostali	pokonani	przez	polskie	wojsko.	
Okazało	 się	 to	 zbyt	bolesne	dla	okolicznych	mieszkań-
ców	–	nie	zadziałał	kod	chrześcijańskiego	przebaczenia	
i	miłosierdzia.	Trzeba	jeszcze	poczekać...	
	 Aby	kody	porozumienia	społecznego	–	tak	je	nazwij-
my	dzisiaj	–	mogły	funkcjonować,	niezbędne	są	społecz-
ne	autorytety.	
	 We	 wspomnianym	 wywiadzie	 z	 Janem	 Błońskim,	
wydrukowanym	wówczas	w	 „Tygodniku	Powszechnym”,	
cenzura	skreśliła	jedno	zdanie	mojego	rozmówcy:	„Gdyby	
Wałęsa	teraz	[jesień	1987	–	M.B.]	powiedział,	że	trzeba	
paktować	z	Jaruzelskim,	 ludzie	by	 to	zrobili”.	Kto	może	
dzisiaj	powiedzieć	Polakom,	aby	spokojnie	czekali	na	wy-
niki	 śledztwa	w	 sprawie	 katastrofy	 smoleńskiej,	 ufając,	
że	udział	polskich	prokuratorów	zapewnia	wiarygodność,	

niezależnie	od	wszelkich	kłopotów	proceduralnych	i	mniej	
czy	bardziej	zawinionych	opóźnień?	Jeżeli	na	to	pytanie	
długo	szukamy	odpowiedzi,	 to	niedobry	znak.	To	wręcz	
alarmujący	sygnał	pilnej	potrzeby	szukania	 (odzyskiwa-
nia?)	autorytetów	–	nie	da	się	ich	tworzyć	na	zamówienie	
–	tam,	gdzie	nie	dotarły	destrukcyjne	waśni,	gdzie	co	do	
zasad	nie	ma	wątpliwości.	Może	są	takie	miejsca	w	śro-
dowiskach	 akademickich?	Może	 z	 tych	 kręgów	mógłby	
wyjść	głos	wskazujący	drogę?
	 Należę	do	zwolenników	polityki	historycznej	 i	uwa-
żam,	że	może	być	wolna	od	doraźnych,	zwłaszcza	poli-
tycznych,	ale	 także	 ideologicznych	uwarunkowań,	 choć	
nie	 jest	 to	 łatwe.	 Polityka	 historyczna	 nie	 polega	 ani	 
na	apoteozowaniu	przeszłości,	ani	na	czynieniu	z	niej	źró-
dła	kompleksów	i	powodów	do	kajania	się	przed	innymi.	
Polega	przede	wszystkim	na	akcentowaniu	 tych	nurtów	
i	wątków	tradycji,	które	uważamy	za	potrzebne	do	tego,	
żeby	lepiej	układać	międzynarodowe	stosunki,	zwłaszcza	 
z	 sąsiadami.	 Te	 przydatne	 są	 także	 do	 uzbrojenia	 się	
przeciwko	fobiom	i	ustrzeżenia	się	przed	przenoszeniem	
w	aktualną	rzeczywistość	dawnych	stereotypów.
	 Dobrym	 przykładem	 jest	 zmiana	 relacji	 polsko- 
-ukraińskich	 wskutek	 Pomarańczowej	 Rewolucji,	 która	
przekreśliła	wiele	pozycji	w	naszym	„rachunku	krzywd”.	
To	nie	znaczy,	byśmy	mieli	o	krzywdach	zapomnieć,	lecz	
daje	nadzieję,	iż	rany	będą	się	zabliźniać	–	mimo	nacjo-
nalistycznych	ekscesów,	jakie	się	potem	zdarzyły	i	pew-
nie	 jeszcze	zdarzą.	Pomogliśmy	Ukraińcom	zrobić	krok	 
w	stronę	demokracji	i	mimo	wszystkich	wewnętrznych	kon-
fliktów,	nie	cofną	się	oni	do	stanu	sprzed	 listopada	2004.
	 Rocznica	wybuchu	drugiej	wojny	światowej	wiedzie	
wspomnienia	 ku	 temu,	 co	 w	 naszej	 części	 kontynentu	 
nastąpiło	po	jej	zakończeniu.	Może	te	wspomnienia	po-
winny	wywołać	(na	nowo)	respekt	wobec	sposobu,	w	jaki	
z	 tego	 jednak	wyszliśmy,	 pokazując	drogę	 innym	naro-
dom.	 A	 w	 30-lecie	 Sierpnia	 1980	może	 warto	 przypo-
mnieć	„Przesłanie	do	narodów...”,	które	wtedy	wywołało	
sporo	obaw	przed	represjami	systemu	komunistycznego,	
a	dzisiaj	jawi	się	jako	bardzo	właściwe	i	„na	czasie”.	
	 Każda	rocznica	zamyka	jakiś	okres	i	otwiera	nowy,	
albo	 tylko	następny.	Wydaje	mi	 się,	 że	nowe,	 jakie	 po-
winno	się	zacząć,	to	m.in.	pogłębienie	i	rozszerzenie	dia-
logu	z	Rosjanami,	zainteresowanie	nim	zwłaszcza	mło-
dych,	którym	łatwiej	nie	utożsamiać	Rosji	ze	Związkiem	
Radzieckim	 –	 przy	 rzetelnej	 znajomości	 najnowszych	
dziejów,	 a	możliwie	małych	 emocjach.	 Do	 tego	 bardzo	
pomocne	 będą	 owe	 kody	 porozumienia,	 zakorzenienie	
kryteriów	 oceny	 prawdy	 historycznej	 w	 jej	 –	 właśnie	 –	
historycznej	 tj.	 zmiennej	 perspektywie.	 Tylko	 takie	 wi-
dzenie	 przeszłości	 pozwala	 uwierzyć,	 że	 długotrwałe,	
naznaczające	dzieje	narodów,	nawarstwione	w	świado-
mości	antagonizmy	mogą	się	skończyć.	
	 Przyzwyczajamy	się	już	do	przeświadczenia,	że	ko-
lejne	 pokolenia	 nie	 będą	 przeżywać	 globalnych	 wojen.	 
Można	 spróbować	 wyobrazić	 sobie,	 że	 to	 Polska	 pod-
powie	Europie,	 jak	układać	dobre	stosunki	z	Rosją,	 jak	
przybliżyć	Ukrainę	Europie	i	stawiać	kolejne	kroki	na	dro-
dze	integracji.	W	okresie	ważnych	rocznic	takie	myśli	są	
uprawnione.	

MAGDALENA	BAJER



Str. 4 PAUza Akademicka Nr 88, 9 września 2010

PAUza Akademicka	–	www.pauza.krakow.pl	–	Tygodnik	Polskiej	Akademii	Umiejętności	i	środowiska	naukowego.	
Rada Redakcyjna:	Magdalena	Bajer,	Andrzej	Białas,	Aleksander	Koj,	Stanisław	Rodziński,	Adam	Strzałkowski,	Andrzej	Szczeklik,	 
Piotr	Sztompka,	Jerzy	Vetulani,	Jerzy	Wyrozumski,	Franciszek	Ziejka.
Redakcja:	Marian	Nowy	–	redaktor	naczelny,	Andrzej	Kobos	–	z-ca	redaktora	naczelnego,	Anna	Michalewicz	–	dyrektor	administracyjny,	
Adam	Korpak	–	grafika,	Witold	Brzoskowski	–	sekretarz	redakcji,	fotoskład.
Adres do korespondencji:	Polska	Akademia	Umiejętności,	31–016	Kraków,	ul.	Sławkowska	17;		e-mail:	pauza@pau.krakow.pl
Oczekujemy	na	artykuły	do	6	000	znaków	(ze	spacjami)	i	ilustracje	w	formacie	JPEG	o	rozdzielczości	300	dpi.	Redakcja	zastrzega	sobie	
prawo	skracania	artykułów	i	korespondencji	oraz	zaopatrywania	ich	własnymi	tytułami.	Artykułów	niezamówionych	redakcja	nie	zwraca.
Subskrypcja:	bezpłatną	elektroniczną	prenumeratę	PAUzy	można	zamówić	wysyłając	e-mail	na	adres:	pauza@pau.krakow.pl

Starego Zgreda  
przepis na karierę naukową

zaPAU

	 Pomysł	na	Wielką Międzynarodową Karierę Naukową  
to	rozbudowa	pomysłu	wspomnianego	kiedyś	przeze	mnie	
felietonisty	o	wymianie	Visiting Professors	pomiędzy	pro-
fesorem	z	Polski	i	jego	odpowiednikiem	z	Pernambuco.
	 Pernambuco,	 niestety,	 brzmi	 u	 nas	 nieco	 niepo-
ważnie,	 by	 nie	 rzec	 –	 podejrzanie	 (nic	 temu	 pięknemu	
zapewne	miejscu	nie	ujmując).	Ponadto	dziś,	przy	otwar-
tych	 granicach	 i	w	 dobie	 ocen	 parametrycznych,	 sama	
zagraniczna	profesura	nie	wystarcza.	Ale	można	inaczej,	
poważniej	i	skuteczniej.	

	 Przede	wszystkim	należy	 zatrudnić	 się	na	prowin-
cjonalnym	(broń	Boże	nie	FLAGOWYM!)	uniwersytecie1 
(różnych	uniwersytetów	tego	i	owego	u	nas	nie	brakuje),	 
a	następnie	znaleźć	kilku	kolegów	również	z	uniwersytetów	
prowincjonalnych,	ale	z	krajów	znanych	z	Bardzo	Rozwi-
niętej	Nauki	(USA,	Wielka	Brytania,	Francja,	Japonia,	...)2.	 
Następnie:
1)	 tworzymy	Międzynarodową	Sieć	Badań	Czegokolwiek	

(Gałczyński	powiedziałby	„owadzich	nogów”).	Na	razie	 
bez	grantów	ani	Europejskich	Programów	Badawczych,	 
ale	na	wszystko	przyjdzie	czas;	

2)	zobowiązujemy	 się,	 że	 każdy	 z	 nas	w	 każdej	 swojej	
publikacji	 cytuje	 możliwie	 dużo	 prac	 każdego	 z	 po-
zostałych	 uczestników	 sieci.	 Najlepiej,	 by	 publikacje	

5)	po	 jakimś	 czasie	mamy	 już	 tyle	 publikacji	 i	 cytowań	
oraz	 tak	 wysokie	 indeksy	 Hirscha,	 że	 możemy	 już	
nadawać	sobie	wzajemnie	tytuły	Dr.	h.c.

	 A	po	kilku	 latach	sami	uwierzymy,	że	naprawdę	 je-
steśmy	Wybitnymi	Uczonymi	o	Międzynarodowej	Sławie.

STARY	ZGRED

PS	Beneficjenci	moich	pomysłów	nie	muszą	powoływać	
się	na	mój	copyright.	Wystarczy,	jeśli	w	drodze	rewanżu	
zechcą	na	przykład	zacytować	którąś	z	moich	publikacji	
lub	 odwdzięczyć	mi	 się	 w	 jakiś	 inny,	 skromny	 i	 niewy-
szukany	 sposób.	 Ostatecznie	 mogą	 wesprzeć	 „PAUzę	
Akademicką”.	

1	Punkty	3–5	pokazują,	dlaczego	lepsze	są	uczelnie	prowincjo-
nalne	 –	 konferencje,	 profesorowie	 zagraniczni,	 doktoraty	 h.c.	
podnoszą	także	prestiż	uczelni,	więc	warto	takie	coś	wspierać,	
finansować	etc.
2	Jak	ich	znaleźć?	Jeśli	jeszcze	takowych	nie	znamy,	wystarczy	
pojechać	 na	 jakiś	 międzynarodowy	 kongres	 o	 liczbie	 uczest-
ników	około	1000.	Odbywają	się	 takie	 i	w	Polsce,	więc	nawet	
koszt	niewielki.

były	 w	 czasopismach	 z	 tzw.	 Listy	
Filadelfijskiej	 –	 to	 nie	 takie	 trudne:	
jest	wiele	tzw.	uznanych czasopism,	
ale	z	najniższej	półki,	takich	którym	
niedawna	klasyfikacja	KBN-u	dawa-
ła	 10	 punktów;	 wymagania	 nie	 są	
tam	 duże.	 W	 ostateczności	 można	
posłużyć	 się	 powstającymi	 ostatnio	
jak	grzyby	po	deszczu	czasopisma-
mi	 elektronicznymi	 –	 tu	 wystarczy	
wnieść	niewielką	opłatę	za	publika-
cję.	Można	też	założyć	takie	własne	
(sieciowe)	 czasopismo.	 Po	 jakimś	
czasie	 –	 gdy	 sytuacja	 rozwinie	 się	
po	naszej	myśli	–	zapewne	uzyska-
my	nawet	wpis	na	Listę	Filadelfijską;	

3)	organizujemy	Międzynarodowe	Kon-
ferencje	 (oczywiście	 tylko	 za	 zapro-
szeniami,	czyli	tylko	dla	Sieci,	ale	o	tym	 
cichosza!);	

4)	wymieniamy	się	pomiędzy	sobą	jako	
Visiting	Professors;	 Adam Korpak – Eliminacja
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