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ODŚWIEŻONE WNĘTRZA NA WNE
31 maja otwarto wyremontowane lewe skrzydło
budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Długiej. Od 2016 roku prowadzono tam prace budowlane:
roboty konstrukcyjne, remont dachu i elewacji, montaż
instalacji, wymianę okien, kompleksowy remont ścian
i podłóg. Teraz trwa modernizacja prawego skrzydła
budynku. W przyszłym roku akademickim studenci
i pracownicy będą korzystać z nowego (zielonego)
budynku (wejście od strony północnej) oraz lewego
skrzydła (wejście w bramie).
Fot. W. Kaszlej.

W TROSCE
O RÓWNOUPRAWNIENIE
Posiadanie logo HR Excellence in
Research zobowiązuje Uniwersytet
Warszawski do ciągłego doskonalenia
polityki kadrowej zgodnie z Europejską Kartą Naukowca oraz Kodeksem postępowania przy rekrutacji
pracowników. W związku z tym od
kwietnia na Uniwersytecie pracuje
specjalista ds. równouprawnienia.
Anna Grędzińska zajmuje się m.in. tworzeniem projektu Planów równości płci
(Gender Equality Plans) oraz szkoleń
równościowych i antydyskryminacyjnych. Współpracuje z uniwersyteckim
ombudsmanem i komisją rektorską ds.
przeciwdziałania dyskryminacji.
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O LOGICE W RELIGII

ZAPROSZENIE

Dwa lata temu w Brazylii odbył się pierwszy
World Congress on Logic and Religion. Tym
razem w Warszawie międzynarodową konferencję zorganizował Instytut Filozofii UW.

XIV Warsaw East European
Conference – „Europa Wschodnia
wobec globalnych wyzwań”

Sympozjum trwało od 18 do 22 czerwca.
Przyjechało 150 uczestników z całego świata.
Jego gościem specjalnym był prof. Saul Kripke –
słynny filozof i logik, który zajmuje się logikami
modalnymi, teorią identyczności i światów możliwych, autor książki Nazywanie a konieczność, z
którą musiał zapoznać się każdy absolwent filozofii w ramach kursu historii filozofii analitycznej.
Filozofowie dyskutowali m.in. o tym, jak w religiach jest wykorzystywana logika, poszukiwali
dowodów na istnienie Boga i przykładów
nielogiczności w religii. Tematykę konferencji
rozszerzyli o logikę Talmudu, religię żydowską
i prawosławie, których brakowało podczas
spotkania w Brazylii. Ostatniego dnia konferencji
wykład zatytułowany The Logic of God wygłosił
prof. Michał Heller.
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NIE WSZYSTKIM SIĘ OPŁACA

Profesorowie Jan Cieśliński z Uniwersytetu w Białymstoku
i Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego piszą o wyłanianiu
uczelni badawczych:
Algorytm dla uczelni badawczych powinien premiować elitarność, konkurencję na arenie międzynarodowej (w składniku badawczym granty
krajowe w ogóle nie powinny być liczone, tylko granty zagraniczne),
wysoki poziom całej kadry naukowej (obecnie można mieć kategorię A+
nawet wtedy, gdy większość tej kadry jest nieproduktywna) czy liczbę
publikacji w najbardziej renomowanych czasopismach światowych
(takich jak „Science” czy „Nature”). Algorytm powinien zniechęcać
uczelnie badawcze do prowadzenia sprzecznych z ich misją studiów
niestacjonarnych i masowych studiów licencjackich.
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Jest to coroczna anglojęzyczna konferencja Studium Europy Wschodniej
UW, która gości kilkuset specjalistów
z całego świata zajmujących się
problematyką wschodnią. Obecność
na konferencji 10-13 lipca zapowiedzieli
m.in. Matthew Bryza, były ambasador
USA w Azerbejdżanie, Agnieszka Magdziak-Miszewska, była ambasador Polski
w Izraelu, przedstawiciele Ministerstwa
Spraw Zagranicznych oraz profesorowie
ze szkół wyższych z zagranicy. Oprócz
paneli dyskusyjnych dla uczestników
zaplanowano także wydarzenia otwarte
dla gości z zewnątrz.

WYDARZENIA

Wzrost finansowania uczelni badawczych powinien być dokonany
z budżetu na naukę (a nie, jak teraz, kosztem innych uczelni), wiążąc się
z reformowaniem ich sposobu funkcjonowania (np. przechodzeniem
do kontraktów terminowych jako głównej formy zatrudnienia, co przy
okazji pozwoli sprawdzić na małej próbie prawdziwość tezy, iż brak
stabilności zatrudnienia sprzyja efektywności pracy naukowej). Wtedy
nie wszystkim większym uczelniom będzie się opłacało aspirować do
statusu uczelni badawczej (bo będzie to oznaczać zmiany strukturalne
i bezpośrednią konkurencję z największymi uczelniami). Daje to nadzieję
na szybkie wyłonienie kilku uczelni badawczych w drodze konsensusu.
JAK WYODRĘBNIĆ UCZELNIE BADAWCZE, NIE DEGRADUJĄC RESZTY,
„PAUZA AKADEMICKA”, 18 MAJA 2017
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ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA
Profesorowie Zbigniew Galus i Adam Hulanicki, emerytowani pracownicy Wydziału Chemii UW, otrzymali tytuły doktorów honoris causa
Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczystość odbyła się 18 maja. Profesor
Andrzej Kajetan Wróblewski, fizyk i rektor UW w latach 1989-1993,
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uroczystość odbyła się 22 czerwca. To samo wyróżnienie 22 maja przyznał prof. Piotrowi Wilczkowi z Wydziału „Artes
Liberales” Cleveland State University.

Prof. Szewach Weiss otrzymał Order Orła Białego za zasługi na rzecz
pogłębiania przyjaznych oraz wszechstronnych relacji między Polską
i Izraelem. Order wręczył profesorowi prezydent RP podczas uroczystości, która odbyła się w Jerozolimie 17 stycznia.
Prof. Jerzy Gąssowski, nestor polskiej archeologii, otrzymał Nagrodę im.
Benedykta Polaka, przyznawaną za wybitne osiągnięcia eksploracyjne
i badawcze. Uroczystość odbyła się 9 czerwca w Łęczycy.

NOMINACJE PROFESORSKIE
PREZYDENT ANDRZEJ DUDA NADAŁ TYTUŁ PROFESORA:

na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony:
dr hab. MAŁGORZATY GASZYŃSKIEJ-MAGIERY z Wydziału
Lingwistyki Stosowanej,

prof. dr. hab. JACKOWI WOJNICKIEMU z Instytutu Europeistyki.
Uroczystość odbyła się 20 kwietnia.

dr. hab. ŁUKASZA HARDTA z Wydziału Nauk Ekonomicznych,

SENAT UW NA POSIEDZENIU 26 KWIETNIA POZYTYWNIE
ZAOPINIOWAŁ WNIOSKI W SPRAWIE ZATRUDNIENIA:

dr. hab. ANDRZEJA KONONA z Wydziału Geologii,
dr. hab. GRZEGORZA LITWINIENKI z Wydziału Chemii.

na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony:
dr. hab. ADAMA FIJAŁKOWSKIEGO z Wydziału Pedagogicznego,

na podstawie mianowania na stanowisko profesora
zwyczajnego na UW na czas nieokreślony:
prof. dr. hab. DARIUSZA BARTOSIKA z Wydziału Biologii,

dr hab. AGNIESZKI KARPOWICZ z Wydziału Polonistyki,

prof. dr. hab. JACKA BIELECKIEGO z Wydziału Biologii,

prof. dr. hab. DARIUSZA KUŹMINY z Wydziału Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii,

prof. dr. hab. PIOTRA GIRDWOYNIA z Wydziału Prawa
i Administracji,

dr. hab. MARCINA PORĘBY z Wydziału Filozofii i Socjologii.

prof. dr hab. EWY GRUZY z Wydziału Prawa i Administracji,

SENAT UW NA POSIEDZENIU 24 MAJA POZYTYWNIE
ZAOPINIOWAŁ WNIOSKI W SPRAWIE ZATRUDNIENIA:

prof. dr hab. MAŁGORZATY GRZEGORZEWSKIEJ z Wydziału
Neofilologii,

na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na UW na czas określony:
dr hab. EDYTY JUREWICZ z Wydziału Geologii,

prof. dr. hab. MIROSŁAWA NAGIELSKIEGO z Wydziału
Historycznego,
prof. dr hab. HANNY SERKOWSKIEJ z Wydziału Neofilologii,

dr. hab. MARKA KOZAKA z Instytutu Ameryk i Europy,

prof. dr hab. HANNY ZOWCZAK z Wydziału Historycznego.

dr. hab. JACKA PUCHALSKIEGO z Wydziału Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii.
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NIEINTERESUJĄCA REFORMA

Dr hab. Aneta Pieniądz z Instytutu Historycznego i Obywateli
Nauki pisze o nikłym zainteresowaniu reformą szkół wyższych
wśród studentów:
Inaczej niż w przypadku reformy edukacji niższych szczebli, reforma
szkolnictwa wyższego wydaje się zupełnie nie interesować szerszych
kręgów społecznych, choć może okazać się dla następnych pokoleń
młodych ludzi (i ich rodziców) równie rewolucyjna w skutkach. Ba,
najwyraźniej nie interesuje ona samych studentów – choć jak wynika
z tego, co wiemy dziś o kierunku prac nad ustawą, w zasadniczy
sposób zmienią się nie tylko warunki i sposób studiowania, ale sposób
partycypacji studentów jako grupy w systemie organizacji i zarządzania
uczelniami. Ta bierność nie jest szczególnie zaskakująca: o niewielkiej

pismo uczelni „UW”, 3/82

aktywności studentów mówi się od dawna. Winę za ten stan rzeczy
ponosi między innymi środowisko akademickie, odpowiedzialne za
kształcenie nauczycieli, którzy nie potrafią (i nie mogą) aktywności tej
rozbudzać na niższych etapach edukacji. Tajemnicą poliszynela jest to,
że samorządy studenckie niekoniecznie reprezentują interesy ogółu
studenckiej braci, a czasem stają się wręcz cynicznie wykorzystywaną
trampoliną do indywidualnych karier.
WIELKI NIEOBECNY DEBATY O USTAWIE 2.0,
OBYWATELENAUKI.PL, 4 CZERWCA 2017

WYDARZENIA
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opracowanie:
Anna Swatowska

W KILKU ZDANIACH
7 lipca będzie ostatnim dniem rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie na
Uniwersytecie Warszawskim. Do wyboru jest ponad sto kierunków. Tegoroczni kandydaci
poznają wyniki rekrutacji 19 lipca. Aby przybliżyć Uniwersytet osobom zainteresowanym
studiami, zebraliśmy opinie kilku pracowników naukowych, którzy mówią o swoich
wykładach, badaniach i o tym, czym wyróżnia się UW.

Chciałabym, żeby debaty na
Wiejskiej wyglądały jak niektóre
z tych organizowanych przez
studentów WNPiSM. Te kultowe
już debaty są świetną okazją do
ćwiczenia kulturalnej wymiany
poglądów i wypracowywania
wzorców dyskusji politycznej.
Studenci to aktywni młodzi
ludzie, angażujący się zarówno
w życie społeczne, jak i polityczne.

Sylwetki wykładowców
publikujemy na www.uw.edu.pl.
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Dr Anna Materska-Sosnowska wykłada na Wydziale
Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych. Zajmuje
się prawem konstytucyjnym
porównawczym i systemami
partyjnymi.

Gdyby nie dociekliwość studentów, praca wykładowców nie
miałaby sensu. Bylibyśmy jak
stary adapter, na którym co roku
odtwarza się te same płyty.
Dr Krzysztof Rzepkowski
w Instytucie Filologii Klasycznej prowadzi zajęcia z kultury
antycznej i praktycznej nauki
języka łacińskiego. Zajmuje się
teatrem – zarówno starożytnym, jak i nowożytnym – oraz
łacińskojęzyczną literaturą
włoskiego renesansu. Interesuje go również historia
młynów i młynarstwa w kulturze zachodnioeuropejskiej.

Studenci szczególnie chętnie
angażują się w to, do czego
przekona ich czyjaś wiedza,
wizja, entuzjazm – w dowolnej kombinacji i proporcji.
I tu właśnie upatrywałabym
najważniejszą rolę nauczyciela–
wykładowcy jako osoby zdolnej
stworzyć i zmobilizować zespół,
wytyczać kierunki i pomagać
dotrzeć do celu.
Prof. Danuta Stasik na
Wydziale Orientalistycznym
wykłada język i literaturę
hindi, zajmuje się również
kulturą Indii Północnych.
Katedra Azji Południowej to
jedyne miejsce w Polsce i jedno
z nielicznych na świecie,
gdzie można studiować język
bengalski (język urzędowy
w Bangladeszu) i tamilski
(mówią nim mieszkańcy Sri
Lanki i Indii). Na zdjęciu można
przeczytać zaproszenie na
studia napisane w języku hindi.
pismo uczelni „UW”, 3/82

Jeśli się dobrze przygotuje
wykład, to choćby nie wiem, jak
trudny był temat, słuchacze się
znajdą. Jeśli wykład się przygotuje źle, to inna sprawa.
Nauczyciel, który nie uczy
się wraz ze swoimi uczniami,
a przede wszystkim nie uczy
się od swoich uczniów, cofa się
w zastraszającym tempie, choćby
przeczytał stosy książek i artykułów naukowych.
Dr Monika Kresa pracuje
na Wydziale Polonistyki.
Prowadzi zajęcia z gramatyki
historycznej języka polskiego.
Jej zainteresowania naukowe
dotyczą szczególnie gwar
Mazowsza i Podlasia. Pisze
blog Filmowe gadanie o stylizacji gwarowej w polskich
filmach i serialach. Wspólnie
ze swoimi studentami pracuje
nad projektem Słownik języka
studentów UW.
pismo uczelni „UW”, 3/82

Informatyka na UW reprezentuje
najwyższy międzynarodowy
poziom. Dotyczy to zarówno studiów, jak i badań – csrankings.org
plasuje UW na 4. miejscu na świecie w informatyce teoretycznej,
a na 1. jeśli wyszukiwanie zawęzi
się do ostatnich czterech lat.
Prof. Mikołaj Bojańczyk jest
podwójnym zdobywcą prestiżowego grantu Europejskiej
Rady ds. Badań. Pracuje na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, gdzie prowadzi zajęcia o automatach.
Na komputerze widocznym na
zdjęciu grał w gry i uczył się
programować. Było to 30 lat
temu.

Uczę swoich studentów, jak
wykorzystywać wiedzę płynącą z badań do skutecznego
służenia obywatelom, do rozwoju
społeczności lokalnych, z których
pochodzą – od edukacji, przez
zdrowie, rynek pracy, po ochronę
środowiska.
Dr Karol Olejniczak jest
adiunktem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych
i Lokalnych i współpracownikiem Washington University.
Zajmuje się przede wszystkim
ewaluacją działań publicznych, czyli tym, jaki wpływ
mają realizowane w mieście
programy na nasze otoczenie
i zachowania ludzkie, na tworzenie rozwiązań przyjaznych
mieszkańcom.

Studenci UW doceniają to, że
niemal od samego początku
mogą angażować się w projekty
naukowe. Uczą się, jak takie
badania wyglądają w praktyce,
jak je krytycznie interpretować,
jak zaplanować własny projekt,
żeby ktoś chciał go sfinansować,
albo jak napisać artykuł, żeby
ktoś chciał go przeczytać i żeby
na coś się komuś przydał. Niektórzy już na studiach zaczynają
swoją karierę naukową. Takich
możliwości nie ma w różnych
szkołach wyższych lub na mniej
prestiżowych uczelniach.
Prof. Mikołaj Czajkowski
pracuje na Wydziale Nauk
Ekonomicznych. Zajmuje
się modelowaniem preferencji konsumentów, dzięki
czemu można przewidywać
ich zachowania lub określić
wartość ekonomiczną różnych
dóbr i usług, np. takich,
których dostarczają pszczoły
– ich praca jest w zasadzie
darmowa, ale generuje korzyści dla ludzi przekraczające
200 mld euro rocznie. Hobbistycznie zajmuje się pszczelarstwem, jest właścicielem kilku
uli. W sezonie jego pszczoły
produkują nawet 100 litrów
miodu.
KSZTAŁCENIE
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Marek Tycjan Olszewski,
Houmam Saad

POSZUKIWANA
PRZEZ INTERPOL
W 2011 roku odkryto mozaikę rzymską pochodzącą najprawdopodobniej z Apamei, z jednego
z najważniejszych stanowisk klasycznych Syrii. W tym samym roku, na skutek wykopalisk rabunkowych,
mozaika została zrabowana. Przedstawiamy nieznane dotąd rezultaty badań naukowców z Instytutu
Archeologii UW i Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie nad tym zaginionym dziełem.

Dr hab. Marek Tycjan
Olszewski pracuje w Instytucie
Archeologii UW, specjalizuje
się w archeologii rzymskiej,
ikonografii. Jest ekspertem
UNESCO od mozaik
antycznych, archeologii
rzymskiej i syryjskiej. Doktorat
obronił na Sorbonie. Jest
członkiem zarządu Association
Internationale pour l’Etude de
la Mosaïque Antiqua (AIEMA),
od 2016 roku współkieruje
badaniami w starożytnym
Musti(s) w Tunezji.
Dr Houmam Saad specjalizuje
się w archeologii Syrii, pracuje
w Direction Générale des
Antiquités et des Musées de
Syrie (DGAMS), współpracuje
z Francuską Akademią Nauk
(CNRS).

Sceny na mozaice przedstawiają
ofiarowanie pieniędzy na monumentalizację miasta przez Apamę i termy,
w których bawią się dzieci. Fotografie
zmodyfikowała dr Dobrochna Zielińska, autor zdjęć nieznany.

Rok 2011 to początek niepokojów i wojny na terenie
Syrii. To również czas, kiedy rozwinęła się wzmożona
działalność rabunkowa stanowisk archeologicznych
na miarę wręcz przemysłową. Mozaika z Apamei
została odkryta w trakcie wykopalisk rabunkowych,
podczas których nieznany autor zrobił jej zdjęcie
telefonem komórkowym. Fotografia szczęśliwie
trafiła w ręce specjalistów. Dzisiaj dzieło jest uważane
za jeden z najcenniejszych zabytków poszukiwanych
przez Interpol.
HISTORIA SPRZEDANA NA CZARNYM RYNKU
Zaginiona mozaika to część sporej wielkości dywanu
pokrywającego bardzo dużą salę bogatego domu
najważniejszego urzędnika administracji lokalnej
i rzymskiej. Według innej hipotezy mozaika mogła
zdobić jedną z sal niezidentyfikowanego budynku
publicznego w Apamei.
To prostokątny obraz figuralny o powierzchni około
19 m2. Składa się z różnych scen w inscenizacji
trójpasmowej. Pas środkowy jest najszerszy, a dwa
pozostałe – dolny i górny – są równej wielkości. Sceny
ukazane na mozaice mają charakter historyczny,
co jest ogromną rzadkością wśród mozaik rzymskich. Opowiadają historię miasta Pelli (późniejszej
Apamei) i jego monumentalizacji. Na podstawie cech
stylistycznych dzieło można datować na IV wiek n.e.
Bez wątpienia mozaika została oderwana od podłoża,
przemycona za granicę i sprzedana kolekcjonerom na
czarnym rynku. Jak w przypadku innych wspaniałych
i unikalnych mozaik, było i jest to organizowane przez
grupy profesjonalnych złodziei antyków syryjskich.
Pierwszy pas przedstawia scenę składania ofiary
przez Archipposa, legendarnego założyciela kolonii
macedońskiej, czyli Pelli nad rzeką Orontes. Imię
fundatora jest poświadczone tylko przez jedno źródło
antyczne – Pseudo-Oppiana. Archipposowi towarzyszą Antypater i jego syn Kassander. Pierwszy był
generałem i następcą Aleksandra Wielkiego. Scenie
przygląda się pięciu uzbrojonych jeźdźców macedońskich. Akt religijny wieńczy orzeł, święty ptak Zeusa.
W centralnym pasie został ukazany akt (re)fundacji
Apamei przez Seleukosa I Nikatora, założyciela dynastii Seleukidów, i ofiarowania ogromnej sumy pieniędzy na monumentalizację miasta przez jego żonę
Apamę. Przyglądają się temu Archippos, Antypater,
Kassander i Antioch I Soter, syn i następca Seleukosa.
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Scena rozgrywa się w sąsiedztwie monumentalnego
muru miasta wznoszonego przez rzemieślników
budowlanych. Spośród licznych budowli ukazanych
na obrazie można rozpoznać cyrk rzymski, ogromną
świątynię wzniesioną na wysokim podium oraz kilka
innych dużych budynków.
Na dolnym pasie zostały ukazane sceny związane
z bogactwem regionu. Uwagę zwraca wspaniała
konstrukcja rzymskich term, z których korzysta troje
dzieci bawiących się na zjeżdżalni i w basenie. Dwie
kobiety, idące do term, prowadzą ze sobą małe dzieci.
W pobliżu znajduje się koło wodne (noria) służące
do dostarczenia wody z Orontesu. Ocenia się, że koła
dostarczały około 5,5 tys. litrów wody na godzinę.
DZIEDZICTWO MUSI POWRÓCIĆ
Hipoteza, że mozaika stanowiła jeden z czterech
obrazów ukazujących cztery wielkie miasta północnej
Syrii założone przez Seleukosa w 300 roku p.n.e.,
wydaje się prawdopodobna. Antypater i Kasander
zostali ukazani dwukrotnie jako ci, którzy brali udział
w rozwoju kolonii macedońskiej. Według nieznanego
źródła, będącego inspiracją dla twórców mozaiki, Pella
została założona przez Archipposa i skolonizowana
przez weteranów macedońskich, być może zaraz po
bitwie pod Issos w 333 roku p.n.e. Kolonia nabrała
znaczenia w okresie Antypatra, gdy pełnił on funkcję
regenta imperium, oraz za Kasandra, który dowodził
kawalerią macedońską stacjonującą w Pelli.
Mozaika ukazuje najważniejsze wydarzenia historyczne dla miasta. Pierwsze ma miejsce po 333 roku
p.n.e., a drugie w 300 roku p.n.e. Zgromadzenie
władców lub generałów, których rządy miały wpływ
na rozwój kolonii i miasta, to lata 321-261 p.n.e, co
wskazuje, że mozaika ma charakter alegoryczny,
podkreśla okoliczności narodzin i rozwoju miasta
Apamei. Możliwe, że twórca mozaiki czerpał inspiracje
z niezachowanego dzieła Euforiona z Chalcydei. Nie
można zapomnieć, że po raz pierwszy w historii sztuki
klasycznej przetrwał do naszych czasów portret
Apamy, pierwszej żony Seleukosa I.
Mozaika jest z całą pewnością dziełem wyjątkowym
w swojej wymowie i należy do serii niezwykle rzadkich
mozaik historycznych. Jako jedno z najważniejszych
dzieł sztuki antycznej należy do dziedzictwa narodowego Syrii i musi powrócić do jedynego miejsca, do
którego przynależy – do muzeum archeologicznego
w Apamei.
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NOWE SREBROWE
MAGNESY
Srebro – metal półszlachetny – kojarzy się zwykle z biżuterią, lokatą oszczędności, numizmatyką,
platerami, analogową fotografią, ale raczej nie z magnesami, bo ani srebro jako metal, ani jego
najbardziej typowe związki chemiczne1 nie oddziałują silnie z polem magnetycznym.

Badania zespołu
prof. Wojciecha Grochali
nad fluorkami srebra (II)
są prowadzone od ponad
17 lat. Od kilku lat są
finansowane z projektów
Team Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej oraz Opus
i Harmonia Narodowego
Centrum Nauki.
Wyniki teoretyczne
zostały opublikowane w
tygodniku chemicznym
„Angewandte Chemie”
i są dostępne na serwerze
reprintów arXiv. Wyniki
eksperymentalne zostały
opisane w kolejnych
manuskryptach i zostaną w
najbliższym czasie złożone
do serwera arXiv oraz do
czasopism naukowych.

Zespół naukowców z Laboratorium Technologii Nowych
Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW udowodnił, że to właśnie srebrowe magnesy
wykazują wiele unikatowych cech. Muszą jednak zawierać rzadkie srebro dwuwartościowe, tzn. takie, w którym
z atomów srebra usunięto dwa elektrony.

Naukowcy liczą, że dwuwartościowe srebro pomoże im
w wytworzeniu nadprzewodnika wysokotemperaturowego do bezstratnego przesyłania prądu elektrycznego,
pamięci magnetycznej działającej w temperaturze
pokojowej oraz nowych rodzajów nanorurek.

Komentarz prof. Tomasza Dietla
Instytut Fizyki Teoretycznej UW
oraz Instytut Fizyki PAN

PRAWIE NANORURKI
Badacze z UW we współpracy z naukowcami ze Słowenii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz USA wykazali,
że dwa znane od dawna związki chemiczne zawierające
srebro i fluor – AgF2 i AgFBF4 – wykazują niezwykłą
mieszankę rzadkich cech. Pierwszy z nich, AgF2, ma
w swojej strukturze warstwy atomów srebra i fluoru,
a przy tym wykazuje silne oddziaływania magnetyczne
między kationami srebra, co było do tej pory obserwowane tylko dla związków miedzi i tlenu.

W postaci atomowej i w typowych związkach
chemicznych srebro nie wykazuje własności
magnetycznych – powłoka d zawiera 10 elektronów
i nie posiada momentu magnetycznego. Ambicją
prof. Wojciecha Grochali i jego współpracowników
jest doświadczalne i teoretyczne poszukiwanie
dwuwartościowych związków srebra, w których
jeden z elektronów d uczestniczyłby w tworzeniu
wiązań chemicznych, a więc powłoka d stawałaby się
magnetyczna.

Takich układów poszukiwano bezskutecznie od 30 lat,
ponieważ stanowią one świetne prekursory nadprzewodników, tzn. materiałów przewodzących bez strat
prąd elektryczny. Co więcej AgF2 przyjmuje pod wysokim ciśnieniem niezwykłą strukturę nieznaną do tej pory
w chemii. Przypomina ona nanorurki węglowe (wykorzystywane m.in. w medycynie), lecz jest zbudowana z
atomowych kwadratów, a nie – jak nanorurki
– z sześciokątów.

Ważnym wynikiem ostatnich prac zespołu
prof. Grochali jest wykazanie, że w takich materiałach
nie tylko srebro staje się magnetyczne, lecz także
istnieje w nich niezwykle silne oddziaływanie
antyferromagnetyczne, w wyniku którego
sąsiednie momenty magnetyczne są skierowane
w przeciwnych kierunkach.

SILNE PRZYCIĄGANIE
Drugi ze związków, AgFBF4, jest zbudowany z prostych
łańcuchów zawierających atomy srebra i fluoru
poprzedzielanych ugrupowaniami zawierającymi bor i
fluor. Także on wykazuje dwie niespotykane dotychczas
cechy. Po pierwsze, oddziaływania magnetyczne między
najbliższymi atomami srebra są rekordowo silne, tzn.
przewyższają o około 25% te obserwowane dla związku
miedzi, tlenu i strontu (dotychczas najsilniejsze). Po
drugie, oddziaływania magnetyczne pomiędzy atomami
srebra z sąsiadujących łańcuchów są niezwykle słabe,
co czyni ten układ najlepszym układem jednowymiarowym.
Dzięki obliczeniom przeprowadzonym na superkomputerze Okeanos w ICM UW naukowcy po raz pierwszy
mogli realistycznie oszacować siłę oddziaływań
magnetycznych w badanych związkach chemicznych
oraz przewidzieć ich struktury wysokociśnieniowe.
Przełomowe rezultaty eksperymentalne przyniosło
dopiero zastosowanie tzw. spektroskopii optycznej
oraz mionowej, co pozwoliło na pozytywną weryfikację
przewidywań teoretycznych.
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W swoim wykładzie noblowskim Luis Néel, odkrywca
antyferromagnetyzmu, twierdził, że materiały te są
interesujące dla fizyków, ale – w przeciwieństwie do
ferromagnetyków, z których budujemy magnesy –
nie będą miały żadnych zastosowań praktycznych.
Dzisiaj wiemy, że Néel się mylił – dzięki oddziaływaniom antyferromagnetycznym pojawia się wysokotemperaturowe nadprzewodnictwo, są one niezwykle
użyteczne w głowicach twardych dysków, a także – jak
się spodziewamy 2 – będą służyły do przechowywania
informacji w pamięciach nowej generacji.
Jestem przekonany, że osiągnięcia prof. Grochali
przyciągną uwagę światowych ekspertów w dziedzinie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego,
dotychczas badanego w związkach miedzi, a także
w dziedzinie dynamicznie rozwijającej się spintroniki
antyferromagnetycznej.

1

Tzw. związki srebra jednowartościowego, których są znane tysiące.

2

Wadley i in., Science 10.1126/science.aab1031 (2016).
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