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BBIIUULLEETTYYNNSSIIPP

PROBLEMY PRZYSZÒOÍCI SIP
artyku¬ dyskusyjny

Jak wykazuje praktyka szeregu ostatnich Walnych
Zjazdøw i Zjazdøw Prezesøw zebrania te poßwiecone
så z natury rzeczy bieΩåcym problemom Stowarzysze-
nia i nie stwarzajå moΩliwoßci przedyskutowania prob-
lemøw przysz¬oßci, problemøw, ktøre w chwili bieΩå-
cej nie rysujå si´ jako palåce. W¬aßciwie nie moΩe to
byç inaczej, gdyΩ przecieΩ czas, ktøry tam jest do dys-
pozycji jest ograniczony, MoΩe to i dobrze bo przecieΩ
na tych zebraniach wi´kszoßç oßrodkøw, poza gospo-
darzami spotkania, reprezentowana jest przez ma¬a li-
czb´ osøb, a niektøre oßrodki w ogøle nie så reprezen-
towane co jest naturalne wziåwszy pod uwag´ nasze
røΩne obowiåzki rodzinne i zawodowe. Dyskusja w
tym ograniczonym gronie moglaby wi´c nie w pe¬ni
oddawaç poglaådy czl¬onkøw Stowarzyszenia. 

Z drugiej strony szereg cz¬onkøw Stowarzyszenia,
zarøwno na tych zebraniach jaki i przy røΩnych innych
okazjach, wyraΩa potrzeb´ odbycia dyskusji, ktøra
zmierza¬aby do poszukiwania odpowiedzi na nast´pu-
jåce pytania:

Jakie så tendencje (kierunki) rozwojowe Stowarzy-
szenia, wynikajåce z konkretnych warunkøw w jakich
Stowarzyszenie dzia¬a obecnie i b´dzie dzia¬aç w na-
st´pnych latach ? Jaki obraz Stowarzyszenia rysuje sie
nam w perspektywie 5-u, 10-u, ?-u lat ?

Czy ten obraz nas zadowala ? Jesli nas nie zadowala,
to czy moΩemy zrobiç coß teraz, aby ten obraz zmie-
niç? 

Niniejsze wyståpienie jest propozycjå przeprowa-
dzenia takiej dyskusji na forum internetu, na stronie
internetowej Stowarzyszenia, a dok¬adniej na "pod-
stronie" Oddzia¬u Kitchener. Wszystkie osoby, ktøre
zechcå wziåç w niej udzia¬ proszone så o nadsy¬anie
swoich wypowiedzi na adres e-mailowy niΩej podpi-
sanego : bbuulliikk@@ssyymmppaattiiccoo..ccaa , a ten rozeßle je do wszy-

stkich oddzia¬øw i do cz¬onkøw ZG oraz umießci je na
wymienionej stronie internetowej. Oczywißcie "inter-
netowoßç" dyskusji nie wyklucza moΩliwoßci publiko-
wania wybranych g¬osøw w ca¬oßci lub we fragmen-
tach w biuletynach oddzia¬owych w porozumieniu z
ich autorami. JeΩeli dyskusja rozwinie si´ to wnioski z
niej wyp¬ywajace b´då mog¬y byç wykorzystane na
najbliΩszym Zje≈dzie Prezesøw lub na czekajåcym nas
w roku 2004 Zje≈dzie Walnym.

Zdaniem piszåcego potrzeba dyskusji na temat
przysz¬oßci Stowarzyszenia wynika røwnieΩ z tego, Ωe
mniej wiecej od 10-u lat Stowarzyszenie znajduje si´
w nowym, innym od poprzedniego okresie swego roz-
woju. MoΩna przyjåç, Ωe poczåtek tego nowego okresu
wyznaczajå nast´pujåce dwa zwiåzane ze sobå wyda-
rzenia:
1) za¬amanie si´ reΩimu komunistycznego w Polsce i 
2) wygaßni´cie umowy mi´dzy rzådem kanadyjskim i
KPK w sprawie sponsorowania Polakøw imigrujåcych
do Kanady.

Wymienione dwa fakty sprawi¬y, Ωe nap¬yw Pola-
køw do Kanady znacznie si´ zmniejszy¬, a wi´c
zmniejszy¬ si´ teΩ nap¬yw nowych, potencjalnych
cz¬onkøw Stowarzyszenia. Jak wykazuje bowiem pra-
ktyka ludzie szukajå Stowarzyszenia i stajå si´ jego
cz¬onkami raczej w krøtkim czasie po przyje≈dzie; w
pø≈niejszym okresie pobytu wst´pujå do Stowarzysze-
nia znacznie rzadziej. Ståd teΩ w okresie ostatniego 10-
lecia notuje si´ zmniejszajåcå si´ liczb´ nowo wst´pu-
jåcych cz¬onkøw, tak ma¬a, Ωe nie røwnowaΩy ona
ubytku liczby cz¬onkøw spowodowanego przyczynami
naturalnymi takimi jak zgony, zmiany miejsca zamie-
szkania, zmiany miejsca pracy  i t.p. Tendencja ta wy-
ra≈nie ilustrowana jest przez statystyk´ iloßci sk¬adek
cz¬onkowskich op¬acanych w kolejnych latach, przed-



stawiana na Zjazdach Prezesøw i na Walnych Zjaz-
dach przez skarbnika Z.G. Ståd jeden waΩny wniosek
dotyczåcy przysz¬oßci: stale zmniejszåjaca si´ liczba
cz¬onkøw.

Wypada w tym miejscu nadmieniç, Ωe tendencja ta
dotyczy wszystkich organizacji polonijnych. Wszyst-
kie one, podobnie jak Stowarzyszenie, stojå przed tå
samå perspektywå topniejåcej liczby cz¬onkøw. W wy-
niku tego procesu pewne organizacje polonijne znikajå
nawet juΩ teraz, jak np. ma to miejsce z grupami
SWAP (Stowarzyszenie Weteranøw Armii Polskiej) w
niektørych oßrodkach polonijnych. Ståd drugi wniosek
dotyczåcy przysz¬oßci: Stowarzyszenie ma przed sobå
perspektyw´ zmniejszajåcej si´ liczby w¬asnych cz¬on-
køw oraz zmniejszajåcej si´ liczby organizacji poloni-
jnych, o røwnieΩ zmniejszajacej si´ liczebnoßci.

Drugim, poza liczbå cz¬onkøw, waΩnym czynni-
kiem rzutujåcym na dzia¬alnoßç Stowarzyszenia w nad-
chodzåcych latach så inne niΩ w poprzednim okresie
potrzeby cz¬onkøw. W zwiåzku z tym, Ωe procent osøb
nowo przyby¬ych zarøwno w Stowarzyszeniu jak i w
ca¬ej spo¬ecznoßci inΩynierskiej jest ma¬y, moΩna z po-
wodzeniem przyjåç, Ωe znakomita wi´kszoßç cz¬onkøw
Stowarzyszenia (i podobnie wi´kszoßç ca¬ej spo¬ecz-
noßci inΩynierskiej) ma juΩ za sobå okres urzådzania
si´, okres nauki jezyka, okres weryfikowania swojego
wyksztalcenia, okres szukania swojej pierwszej pracy.
Wynika ståd, Ωe mniejsze znaczenie ma obecnie obszar
dzia¬alnoßci Stowarzyszenia zdefiniowany w Statucie,
w punkcie - b  celøw Stowarzyszenia:- Udzielanie po-
mocy cz¬onkom w adaptacji do kanadyjskiego techni-
cznego rynku pracy, w poszukiwaniu pracy i w¬åcza-
niu si´ do kanadyjskiego ßrodowiska. Jednoczeßnie
wi´kszego ci´Ωaru gatunkowego nabierajå inne punkty
- celøw wymienione w Statucie, jak np.:
a) Stworzenie platformy do wspø¬pracy, wymiany wia-
domoßci i poglådøw.
b) Rozwøj ßwiadomoßci inΩynieryjnej i kulturalnej.
c) Zach´canie i popieranie udzia¬u cz¬onkøw w dzia-
¬alnoßci ekonomicznej, socjalnej i inΩynieryjnej.

Zarysowuje si´ wi´c nast´pujåca perspektywa: Z
jednej strony inΩynierowie polskiego pochodzenia b´-
då rozwijali si´ w swoich profesjach, b´dzie powi´-
ksza¬a si´ ich rola i znaczenie w przemyßle, w byzne-
sie, w administracji, w edukacji i w innych dziedzi-
nach. Jednoczeßnie z drugiej strony naturalna i jedyna
reprezentacja tego ßrodowiska, ich jedyny g¬os, czyli
Stowarzyszenie b´dzie topnia¬o do garstki ludzi, ktø-
rzy nie b´då si´ liczyç w skali Polonii, a tym bardziej
w skali Kanady czy Polski i ktørzy nie b´då w stanie
zaspokoiç røΩnorakich potrzeb tej spo¬ecznoßci, jako
Ωe do efektywnego dzia¬ania potrzebna jest pewna ma-
sa krytyczna. Jest to moΩe wizja pesymistyczna, ale za
to raczej doßç realistyczna. NiΩej podpisany Ωywi prze-
konanie, Ωe jeßli b´dziemy podtrzymywaç b¬ogie (?)
status quo, to taka jest przysz¬oßç Stowarzyszenia.

NiΩej podpisany nie ma gotowej recepty na zmian´
tak zarysowujåcej si´ przysz¬oßci Stowarzyszenia. Jed-

nak uwaΩa, Ωe nawet doßç pobieΩna analiza problemøw
stojåcych przed Stowarzyszeniem prowadzi do wyo-
drebnienia trzech waΩnych obszarøw, ktøre wymagajå
ustosunkowania si´: a)powi´kszanie liczby cz¬onkøw,
b)utrzymywanie podnoszenie prestiΩu Stowarzyszenia,
c)uzyskiwanie materialnych ßrodkøw dzia¬ania. A oto
kierunki i rozwiåzania organizacyjne, ktøre nasuwajå
si´ na myßl autorowi w kaΩdej z tych grup przedstaw-
iane tu dla przyk¬adu i ewentualnie jako punkt starto-
wy do dalszych rozwaΩa˜ i dyskusji.
Powi´kszanie liczby cz¬onkøw:
-Czy staraç si´ o powi´kszanie liczby cz¬onkøw Sto-
warzyszenia na drodze intensywnej, "multimedialnej",
angaΩujåcej wszystkich obecnych cz¬onkøw akcji pro-
pagandowej ?
-Czy rozwijåc akcj´ przyciågania do Stowarzyszenia
przedstawicieli zawodøw nie - technicznych (ktørzy,
zgodnie Ωe statutem, majå swoje miejsce w Stowarzy-
szeniu) ?
-Czy rozwijaç akcj´ naboru nowych cz¬onkøw wßrod
studentøw polskiego pochodzenia (Kola Studenckie,
Kola M¬odychî...) ?
-Czy "przeprofilowac" Stowarzyszenie na organizacj´
kanadyjskå, z j´zykiem angielskim i francuskim jako
j´zykami roboczymi, organizacj´ - grupujacå, inΩynie-
røw polskiego pochodzenia, røwnieΩ nie mowiåcych
po polsku ?   
Utrzymywanie podnoszenie prestizu Stowarzyszenia:
-Czy przyciågaç ludzi o wielkich nazwiskach moΩe do
jakiegoc cia¬a w rodzaju Komitetu Honorowego czy
Zarzådu Honorowego ?
-Czy przyznawaç prestiΩowe nagrody ?
-Czy organizowaç sympozja, konferencje, wystawy,
konkursy i t.p.?
Uzyskiwanie materialanych srodkow dzialania:
-Czy zwi´kszyç wysokoßç sk¬adki cz¬onkowskiej ?
-Czy intensywnie staraç si´ o zdobywanie cz¬onkøw
wspierajaåcych ?
-Czy szukac "wielkich" sponsorøw, w rodzaju wiel-
kich, bogatych firm, ktøre majå jakieß polskie koneksje
? 

PowyΩsza lista oczywiscie nie jest w Ωadnej mierze
kompletna. Jest ona jedynie materia¬em do dalszego
rozwini´cia i dyskusji. NiΩej podpisany optymistycznie
uwaΩa, Ωe jeßli b´dzie si´ møwic o problemach przy-
sz¬oßci Stowarzyszenia i szukaç rozwiåzan˜, to jakieß
rozwiåzania, byç moΩe nie zadowalajåce nas w ca¬ej
pe¬ni, ale zawsze lepsze niΩ Ωadne, zostana jednak wy-
pracowane. Pozwoli to ßwiadomie kszta¬towaç Stowa-
rzyszenie na miar´ potrzeb polonijnego ßrodowiska in-
Ωynierskiego i na miar´ pozycji i roli tego ßrodowiska
w Polonii i w Kanadzie.

JeΩeli KoleΩanki i Koledzy uwaΩajå, Ωe przedstaw-
ione wyΩej problemy powinny byç dyskutowane to
zapraszam do wypowiadania si´.

Za¬åczam koleΩe˜skie pozdrowienia
Jerzy Bulik
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Statystyka møwi, Ωe kariera naukowa staje u nas
coraz bardziej pociågajåca. Czy jednak obecny
p´d do robienia doktoratøw wynika z czystej
mi¬oßci do szukania prawdy, a wi´c tego, czym
w istocie powinna zajmowaç si´ nauka? TakΩe,
ale nie tylko.

"Moim zdaniem - pisze w odpowiedzi na
møj mail Marcin Hoffmann, chemik z Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - m¬ody
cz¬owiek moΩe zrobiç w Polsce karier´ w nauce
tak samo, jak w kaΩdym innym miejscu ßwiata.
O ile wyzwania stojåce przed naukowcami w
kaΩdym miejscu na ßwiecie så takie same (przy-
najmniej jeßli idzie o nauki ßcis¬e), to wynagro-
dzenia nie. Jednak najwaΩniejsza jest satysfakc-
ja z pracy, co ma szczegølne znaczenie w pracy
naukowej, gdzie samodzielnoßç i wyznaczanie
sobie samemu zada˜ i obowiåzkøw jest codzi-
ennoßciå". 

Marcin ma 31 lat, po doktoracie trafi¬ na
Uniwersytet Ermory w Atlancie, gdzie pracowa¬
"nad rozwojem i wykorzystaniem metod obli-
czeniowych chemii kwantowej w duΩych uk¬a-
dach o znaczeniu biologicznym" (jest to istotne
w poszukiwaniu nowych lekøw). By¬ stypendys-
tå Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, co, jak sam
pisze, pozwala poczuç si´ docenionym røwnieΩ
materialnie, przynosi prestiΩ i daje satysfakcj´,
Ωe praca zosta¬a zauwaΩona i wysoko oceniona
przez fachowcøw. Pi´knie, prawda?

Ale jest teΩ odpowied≈ inna. Doktorant jed-
nego z wydzia¬øw humanistycznych UJ (prosi o
niepodawanie nazwiska) bliski sko˜czenia pra-
cy i zadowolony z promotora pisze:
"Perspektywy mojej kariery så niejasne. Na
wszystkich wydzia¬ach tzw. formalne procedury
przyj´ç pracownikøw, a takΩe doktorantøw så
fikcjå. Konkursy rozpisywane så pod konkretne
osoby. Skutkiem tego cz´sto zamiast osøb wybit-
nych zatrudnia si´ przeci´tne".

Ktøry z tych przyk¬adøw jest typowy, trudno
przesådziç. MoΩna si´ obawiaç, Ωe ten drugi. Je-
dyne twarde fakty na temat dalszej drogi absol-
wentøw szkø¬ wyΩszych moΩna znale≈ç w rocz-
niku statystycznym. Ca¬a reszta jest niewiado-
må i nie pozwala na uogølnienia. Kariery m¬o-
dych w nauce så po prostu bardzo røΩne, tak jak
niejednorodna jest nauka. Nawet na tym samym
uniwersytecie så røΩnice mi´dzy wydzia¬ami,
nie møwiåc o røΩnicach mi´dzy szko¬ami wyΩ-
szymi i instytutami PAN albo humanistami i ab-
solwentami nauk ßcis¬ych. Humanistom na

ogø¬ powodzi si´ gorzej. Nie pisz´ tego, bro˜
BoΩe po to, by wywo¬aç jakieß biurokratyczne
ingerencje, zmierzajåce do sformalizowania i
zglajchszaltowania wszystkiego. Røwniej nie
znaczy¬oby na pewno lepiej. Nauka z natury nie
jest demokratyczna, zwyci´Ωajå najlepsi, a naj-
lepsi - przekonywano mnie w røΩnych miejs-
cach - takΩe w Polsce w ko˜cu si´ przebijå. 

Statystyka møwi, Ωe kariera naukowa staje
coraz bardziej pociågajåca. O ile w 1990 r. w
Polsce by¬o niewiele ponad 2,5 tys. doktoran-
tøw, w roku 2001 - juΩ 28,4 tys., a wi´c ponad-
dziesi´ciokrotnie wi´cej, na uniwersytetach na-
wet trzynastokrotnie. Czy ten p´d wynika z czy-
stej mi¬oßci do szukania prawdy, a wi´c tego,
czym w istocie powinna zajmowaç si´ nauka?
TakΩe, ale nie tylko. Z jednej strony wielokrotnie
zwi´kszy¬a si´ liczba studentøw, z drugiej skur-
czy¬ si´ rynek pracy. Tytu¬ doktora na tym coraz
bardziej wymagajåcym rynku zwi´ksza szanse,
bo doktor to juΩ jest ktoß. Cz´ßç absolwentøw
prøbuje si´ dostaç na studia doktoranckie, by
przeczekaç z¬e czasy albo przed¬uΩyç m¬odoßç.
- I bardzo dobrze - twierdzi fizyk prof. Andrzej
Kajetan Wrøblewski - nawet trzy, cztery lata w
naukowym ßrodowisku sprawiajå, Ωe cz¬owiek
staje si´ mådrzejszy, a mådrych potrzeba nam
wsz´dzie. 

Dla uniwersytetøw i instytutøw korzyßç z
tego trendu jest taka, Ωe mogå przebieraç i
przyjmowaç naprawd´ najlepszych. Z utrzyma-
niem ich potem na uczelni i stworzeniem ja-
kiejß ßcieΩki kariery jest gorzej. 

CChhuuddyy  ΩΩyywwoott  ddookkttoorraannttaa  
Robienie doktoratu to na ogø¬ najtrudniejszy
okres w Ωyciu m¬odego naukowca. Stypendia,
jeßli så, to marne - na UW np. minimalne od
tego roku wynosi od 900 z¬ do 1200, zaleΩnie od
wydzia¬u. Bo akurat ten uniwersytet da¬ wydzia-
¬om samorzådnoßç finansowå - same decydujå,
ile pieni´dzy na co wydadzå, ilu przyjmå dok-
torantøw, jak ich b´då selekcjonowaç. Jak møwi
prof. Wrøblewski, to w¬asna decyzja, czy si´
wyda pieniådze na przejedzenie (podwyΩszy
nieco pensje, kupi jeszcze jeden komputer), czy
zainwestuje w przysz¬oßç, a wi´c w doktoran-
tøw. Na niektørych wydzia¬ach humanistycz-
nych UW stypendiøw nie ma wcale. 

Bez stypendium, a nawet za 900 z¬, trudno
si´ jednak utrzymaç, zw¬aszcza, Ωe jest to teΩ
wiek zak¬adania rodziny. Od trzech lat dokto-
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Czy w Polsce moΩna zrobiç karier´w nauce? 
Czy w Polsce warto robiç karier´ naukowå?

Jak najbardziej!
Nie, lepiej wyjechaç na zachød.

W ogøle nie warto byç naukowcem.



rantom wolno pracowaç na pø¬ etatu - to poma-
ga przeΩyç, ale przed¬uΩa czas robienia dokto-
ratu. Pawe¬ Boguszewski z Instytutu Biologii
Doßwiadczalnej im. Nenckiego ma 31 lat, nie-
pracujåcå Ωon´ i dwoje ma¬ych dzieci. Jest na
finiszu pracy doktorskiej. JuΩ na studiach upa-
trzy¬ sobie ten w¬aßnie Instytut i zaczå¬ w nim
pracowaç - to teraz coraz cz´stsze zjawisko.
Marta Piasecka, szefowa Biura Karier UW po-
twierdza, Ωe zg¬aszajå si´ do nich coraz m¬odsi
studenci chcåcy podjåç prac´, takΩe w nauce.
Pensja asystenta jest niewielka, choç akurat w
tym dobrym Instytucie lepsza niΩ gdzie indziej.
Pawe¬, Ωeby utrzymaç rodzin´, za¬oΩy¬ firm´
komputerowå. Dzieli czas mi´dzy laborato-
rium, rodzin´, firm´. Jest ci´Ωko. Miewa¬ mo-
menty zwåtpienia, ale nauka to wed¬ug niego
powo¬anie, jak bycie ksi´dzem. Bez przekona-
nia, Ωe ma to powo¬anie, nie møg¬by w niej zo-
staç. 

KKrr´́ttaa  ßßcciieeΩΩkkaa  ddoo  kkaarriieerryy  
Prof. Jerzy Duszy˜ski, dyrektor Instytutu Nen-
ckiego, od dwøch lat wprowadza, nie bez trudu,
nowy tryb hodowania m¬odych naukowcøw.
Kandydata na studia doktoranckie czeka duΩa
konkurencja i duΩe wymagania - juΩ samo przy-
j´cie jest sukcesem. Potem ma cztery lata na
doktorat (ustawa o PAN møwi o oßmiu latach).
Po doktoracie zaß musi wyjechaç za granic´, na
posad´ tzw. post-doka. Musi, bo chodzi o p¬o-
dozmian, nowe doßwiadczenia i impulsy, bez
ktørych nie ma rozwoju. W Polsce bywa si´ na
jednej uczelni od studiøw po emerytur´ - a to
jest chore. 

O ile jednak za PRL-u stypendium zagrani-
czne by¬o jak z¬apanie Pana Boga za nogi, dzi-
siej  m¬odzi naukowcy wcale si´ do wyjazdu nie
palå. Za granicå moΩna zarobiç wi´cej, ale to
nie ten przelicznik jak przed laty, kiedy jeden
wyjazd urzådza¬ cz¬owieka na kawa¬ Ωycia. Pa-
we¬ Boguszewski møwi np., Ωe pojedzie na
post-doca, ale na rok, na wi´cej nie chcia¬by si´
rozstawaç z rodzinå. Wed¬ug zamys¬u Instytutu
post-dok na obcym uniwersytecie powinien
zostaç dwa-trzy lata. Potem, jeßli si´ sprawdzi¬,
moΩe wrøciç do "Nenckiego" i zaczåç samo-
dzielnå prac´. B´dzie mia¬ wtedy ok. 30 lat. Pra-
wdziwa samodzielnoßç, czyli w¬asna pracownia
przychodzi jednak dopiero wraz z habilitacjå,
ktørå w tym trybie moΩna zrobiç, majåc lat 35.
Gdyby ten harmonogram da¬o si´ zrealizowaç,
by¬by to sukces duΩej miary, bo terminowanie
w Polsce trwa na ogø¬ bardzo d¬ugo. 40-letni
profesor budzi u nas zdumienie, w Ameryce to
normalnoßç. Powsta¬aby teΩ w miar´ przejrzys-
ta ßcieΩka kariery, czego ogromnie brakuje.

M¬ody wiek jest waΩny, bo sprzyja ¬amaniu
tabu, wyst´powaniu przeciwko konwencjom.
"Czasem m¬ody cz¬owiek proponuje nowå, wspa-
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nia¬å hipotez´. Gdyby mia¬ wi´cej wiedzy i do-
ßwiadczenia, pewnie nigdy nie poszed¬by tak
ßmia¬o do przodu" - møwi¬ prof. Maciej ˚ylicz
na konferencji "Staroßç i m¬odoßç w nauce".
M¬odoßç ma szczegølne znaczenie w naukach
przyrodniczych. "Fizyka to zabawa dla m¬o-
dych, filozofia to zabawa dla starych. Einstein
swoje najwi´ksze odkrycie zrobi¬, majåc lat 26,
Newton - 24, natomiast wybitny socjolog Max
Weber g¬øwne dzie¬o napisa¬, majåc 66 lat" -
przypomina¬ na wspomnianej konferencji so-
cjolog prof. Piotr Sztompka. 

Humanißci majå wi´c nieco wi´cej czasu.
Pozostali muszå si´ spieszyç, by zdåΩyç z dzie-
¬em Ωycia, pøki para z nich nie usz¬a. Przyspie-
szenie naukowych karier, a raczej naukowej
samodzielnoßci jest wi´c sprawå pierwszej wagi
i dobrze, Ωe wreszcie przestaje si´ o tym møwiç,
a zaczyna coß robiç. Ale to zaledwie jaskø¬ka.
Òatwiej wypromowaç doktora i wys¬aç go za
granic´, niΩ znale≈ç dla niego potem etat, kon-
trakt, pracowni´. Instytucje naukowe så zatka-
ne. Etatøw nie przybywa tak szybko jak dokto-
røw. Przyczynå jest ogølny brak pieni´dzy, ale i
to, Ωe wielu profesorøw, kiedy juΩ minie okres
ich najwi´kszej naukowej p¬odnoßci, dalej oku-
puje laboratoria i pracownie. Dyskusja, jak wy-
korzystaç ich doßwiadczenie, by nie blokowali
nast´pcom awansu trwa od dawna. 

- Profesor to reproduktor - powinien wycho-
waç m¬odych i zrobiç im miejsce, bardzo wielu
profesorøw jednak o tym zapomina - møwi
sk¬onny do prowokacyjnych opinii prof. Maciej
Grabski, szef Fundacji Nauki Polskiej. 

DDrreennaaΩΩ  ttaalleennttøøww  
Najbardziej Ωal, kiedy nie ma miejsca dla najle-
pszych. Nie ma takich bowiem wielu. Jak ocenia
prof. Grabski - naprawd´ dobrych jest najwyΩej
7-15 proc. Reszta to ßredniacy, bo ßredni jest teΩ
ogølny poziom na wyΩszych uczelniach. Skådi-
nåd radosny fakt ogromnego zwi´kszenia liczby
studentøw, przy niewiele tylko zwi´kszonej ka-
drze naukowej i ßrodkach finansowych, tworzy
przeci´tnoßç, Ωeby nie powiedzieç miernot´. Ci,
ktørzy si´ wyrøΩniajå, majå "b¬ysk w oku" i chcå
coß robiç, powinni wi´c byç szczegølnie ho¬ubi-
eni. Niestety w Polsce juΩ od szko¬y røwna si´
do najgorszych - twierdzi prof. Leszek Kaczma-
rek, ktøry sam zosta¬ profesorem przed czter-
dziestkå, a dziß (46 l.) jest przewodniczåcym
Wydzia¬u Nauk Biologicznych PAN, w "Nenckim"
zaß prowadzi aΩ 20 doktorantøw. W ameryka˜-
skiej szkole wychwytuje si´ po¬ow´ talentøw, w
europejskiej 10%, u nas najwyΩej 4%. Jedynå,
wyjåtkowå instytucjå, nastawionå na najlep-
szych jest Fundacja Nauki Polskiej i dlatego tak
jest ceniona - twierdzi.

Prof. Wrøblewski møwi, Ωe odchodzi ponad
po¬owa fizykøw po zrobieniu doktoratu, odcho-



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – Październik 2003 r. 

Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie działalności Organizacji Terenowych.  Okręg 
stołeczny KPK wspólnie z Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich postanowił prowadzić i publikować Kalendarz 
Spotkań i Imprez w formie drukowanej i na Internet pod adresem www.kpk-ottawa.org/sip/kalendarz.  Powinien on 

pomóc w planowaniu aktywności i zapobiec konfliktom dat.  Kalendarz internetowy będzie uaktualniony w przeciągu 24 godzin po 
zgłoszeniu nowej imprezy, a w formie drukowanej każdego miesiąca.  Dla uniknięcia nieporozumień, kalendarz drukowany zawiera 
TYLKO imprezy zgłoszone przez organizatorów do 19-go każdego miesiąca na powyższej stronie internetowej, lub telefonicznie do: 

Halina Celińska   tel. 565-0170     Lidia Zielińska   tel. 721-8238    Zbigniew Pierścianowski   tel. 739-3629 
REGULARNE SPOTKANIA 

Dzień tygodnia Organizacja Kontakt Telefon 
Poniedziałek Chór im. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
Poniedziałek i Środa Sekcja Tenisa Stołowego   -  gry G. Wiśniewski 596-9753 
Poniedziałek Grupa taneczna „Polanie” - próba E. Pohl 722-4951 
Wtorek ZHP „Skrzaty” - zbiórka A. Trzcionka      746-3319 
Wtorek ZHP „Zuchy - Leśne Kwiatki” - zbiórka K. Chyla 294-1371 
Wtorek ZHP „Polskie Kwiaty” - harcerki, zbiórka G. Łebkowska 820-0686 
Wtorek (1-szy lub 2-gi) SPK, pogadanki historyczne J.A. Dobrowolski 733-5161 
Wtorek (3-ci) Stowarzyszenie Inżynierów Polskich  (SIP)- referat / wykład L. Zielińska 721-8238 
Wtorek (4-ty) Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK)- referat/wykład E. Karpińska 567-1939 
Środa (1-sza) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu A. Wilk 723-2415 
Środa (1-sza) Stowarzyszenie Twórców w Ottawie (Stow. Twórców) B. Gajewski 523-5174 
Środa (2-ga) SPK, zebranie zarządu P. Nawrot 820-7582 
Środa (3-cia) SPK, pogadanka krajoznawcza J. Dubiel 829-8309 
Środa (4-ta) Chór im. Paderewskiego – zebranie zarządu A. Michałowska 226-6793 
Czwartek Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko” J. Rudowicz 728-1375 
Czwartek (3-ci lub 4-ty) SPK, film historyczny J. Rudowicz 728-1375 
Piątek Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) S. Kielar 828-0225 
Piątek (4-ty) Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Fund. Dziedz. Pol.) J. Semrau 741-5465 

Po bliższe informacje prosimy kontaktować się z organizatorami 
IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2003-2004 

Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 
4 paź. „Bake Sale” – City Hall Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
 Modlitwy za zmarłych: Zaduszki Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
 5 październik:    Hope Cementary    
 19 październik:  Beechwood Cementary    
 26 październik:  Notre Dame Cementary    
7  Pogadanka: „Walka o życie młodej Polki-Żydówki” SPK:  Dr T. Rosenberg J.A. Dobrowolski 733-5161 
9  "Norwid w naszej współczesności" prof. S. Sawicki PINK Oddział Ottawa D. Iglewska     685-1946 
10 Bankiet 60-lecia PINK’u oraz wieczór poetycko-

muzyczny poświęcony Cyprianowi Norwidowi 
PINK Oddział Ottawa D. Iglewska 685-1946 

15 Zebranie Informacyjne Członków Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
16 „Polski wywiad w latach międzywojennych” – 

prof. M. Zgorniak  (język angielski) 
PINK Oddział Ottawa D. Iglewska 685-1946 

16 Film: „Anioł w Krakowie” Fund. Dziedzictwa Pol A. Gołębiowski 825-7774 
21 „Lodołamacze i nie tylko”  - Dr J. Dubiel SIP - Ottawa B. Gajewski 523-5174 
23 Film: „Józef Piłsudski – Droga do Niepodległości” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
25 Zabawa Przebierańców  Szkoła Polska M. Piłat 825-8984 
27 "Political Transformation and Mental Transformation in 

Postcommunist Poland" - prof. K. Zanussi 
PINK Oddział Ottawa D. Iglewska 685-1946 

4 list. „Wspomnienia o Gen. Sikorskim”  - S. Toporowski Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 
9 Święto Niepodległości – Msza Święta i Akademia Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
20 Film: „Akcja pod Arsenałem” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
2 grud „Polskie Państwo Podziemne widziane oczami  

10-letniego chłopca” – J. Rudowicz 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

11 Film: „25-cie Pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
2004     

4 sty. Opłatek Parafialny Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
6 „Rozwój terytorialny Państwa Polskiego w okresie jego 

1000-letniej historii” – H. Brzeziński 
Stow. Twórców oraz 
Koło SPK Nr 8 

B. Gajewski 
J.A. Dobrowolski 

523-5174 
733-5161 

11  Opłatek Polonii Ottawskiej – KPK i Ambasada RP Klub Polsko-Kanadyjski I. Bystram 820-7742 
15 Film: „The Struggles for Poland – Część I” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
18 Kolędy przy świecach Chór J. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
„Dom Polski SPK”, 379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948.           Gospodarze: pp. K. i R. Kuźmin: tel. 738-0463. 

http://www.kpk-ottawa.org/


Louisville i pytam: "Dlaczego?"
Jest lekarzem, zawsze chcia¬ si´ zajmowaç

neurologiå, ale i bardzo chcia¬ wrøciç do Polski.
W Warszawie mia¬ rzeczywißcie warunki jak w
Ameryce. Nie znalaz¬ natomiast ßrodowiska me-
dycznego, ktøre by¬oby zainteresowane bada-
niami klinicznymi przydatnymi byç moΩe do-
piero za 20 lat. Jego praca badawcza nie mia¬a-
by dalszego ciågu. Kiedy wi´c dosta¬ ofert´ ze
Stanøw, z niezbyt s¬awnego uniwersytetu, ale z
bardzo dobrå klinikå neurochirurgii i ekscytujå-
cymi moΩliwoßciami pracy badawczej, spako-
wa¬ si´, choç uwaΩa, Ωe w Polsce Ωyje si´ bar-
dziej beztrosko, pod mniejszym naciskiem. - W
Europie - møwi Hetman - nauka podzielona
jest mi´dzy udzielne ksi´stwa, jeßli ksiåΩ´ jest
dobry, wspø¬pracownicy så promowani. Ale je-
dnoczeßnie ksiåΩ´ decyduje i kontroluje. Ca¬a
struktura nauki jest pionowa, hierarchiczna,
feudalna. W Ameryce - pozioma. Samodziel-
noßç zaczyna si´ tam wczeßniej, wi´ksza jest
odpowiedzialnoßç, trzeba samemu zdobywaç
pieniådze na badania, ale jest teΩ wi´ksza sty-
mulacja i presja. Dostaje si´ pi´ç-dziesi´ç lat na
wykazanie si´, zgromadzenie wokø¬ siebie lu-
dzi. Kto w tym czasie nie osiågnie wynikøw, ten
odpada. To czysta gra.

Tej czystej gry, przejrzystych zasad w Polsce
brakuje - jest to cz´sto bardziej zniech´cajåce
niΩ brak pieni´dzy. W Polsce ma¬a teΩ jest szan-
sa na Nobla, co najambitniejszym moΩe dos-
kwieraç, choç w najlepszych placøwkach zda-
rzajå si´ badania na ßwiatowym poziomie. Kan-
dydaci na uczonych siødmym zmys¬em wyczu-
wajå zresztå, gdzie så najlepsi, i tam walå sztur-
mem. Prof. Grabski twierdzi nawet, Ωe te insty-
tucje naukowe, do ktørych m¬odzi si´ nie pcha-
jå, moΩna spokojnie zamknåç, bo znaczy, Ωe så
niedobre. 

Mimo Ωe nie mamy na razie warunkøw na
wielkie naukowe sukcesy, musimy jednak trzy-
maç nauk´ "pod parå", by møc przyjåç nowe
technologie i wynalazki, a niekiedy i sami si´ do
nich przyczyniç. Jeßli ktoß ma polskå nauk´
pchaç do przodu, to przecieΩ nie kto inny jak
w¬aßnie ci m¬odzi, zdolni. 

Danuta Zagrodzka
Gazeta Wyborcza 03-09-19

dzå nawet po habilitacji. Biorå ich banki, insty-
tucje finansowe, takΩe firmy komputerowe - za
znacznie wi´ksze pieniådze. KaΩdy niemal dok-
tor znajdzie z poca¬owaniem r´ki prac´ w uczel-
ni prywatnej. Najlepsi z najlepszych cz´sto emi-
grujå, rzadko do Europy, cz´ßciej do USA. Naj-
wi´kszy up¬yw krwi zdarzy¬ si´ w polskiej nauce
w latach 80. W latach 90. wyjecha¬o ok. 10% na
ukowcøw. Do niedawna traktowalißmy to jak
dramat i sama nadal mam wobec drenaΩu mø-
zgøw mieszane uczucia. - Skoro chcemy byç
normalnym krajem, to niech wyjeΩdΩajå, prze-
cieΩ Holendrzy czy Niemcy teΩ jadå pracowaç w
Ameryce - twierdzi prof. Wrøblewski. A prof. Ka-
czmarek dodaje, Ωe kaΩdy ma prawo do szcz´-
ßcia - jeßli widzi je tam, to czemu nie, szanse
kariery ma na pewno wi´ksze. 

WW  PPoollssccee  wwii´́cceejj  pprrzzeecciiwwnnooßßccii,,  
ww  AAmmeerryyccee  --  pprrzzeecciiwwnniikkøøww  

Nauka od dawna jest globalna. Bez ciåg¬ej wy-
miany doßwiadcze˜ jest niemoΩliwa, w getcie
nie moΩe si´ rozwijaç. W Unii ten przep¬yw mø-
zgøw b´dzie jeszcze bardziej oczywisty. Chcia-
¬oby si´, Ωeby nie tylko od nas do nich, ale teΩ w
odwrotnå stron´. Poszerzy¬oby to horyzonty i
rozbi¬o ciasny kråg wzajemnych recenzji i uk¬a-
døw towarzyskich, wykluczajåcych obiektywi-
zm. 

M¬odzi ludzie zostajå w Ameryce nie tylko
dla pieni´dzy, ale takΩe dlatego, Ωe swobodniej
si´ tam oddycha i wydaje si´, Ωe kariera napra-
wd´ jest w zasi´gu r´ki. Choç jak napisa¬ jeden
z post-dokøw po powrocie ze Stanøw: "W Pol-
sce w nauce wi´cej jest przeciwnoßci, w Ame-
ryce - przeciwnikøw - bo konkurencja ostra". 

W ßrodowisku biologøw opowiada si´ z mie-
szaninå zdziwienia i pot´pienia histori´ Micha-
¬a Hetmana, wyjåtkowo zdolnego m¬odego dok-
tora, zresztå z pracowni prof. Kaczmarka, ktøry
po kilkuletnim pobycie w Stanach jako post-
dok, powrøci¬ do kraju. Stworzono mu warunki,
jakich ponoç nikt jeszcze w Polsce nie mia¬ - w
sztandarowym Mi´dzynarodowym Instytucie
Biologii Molekularnej i Komørkowej UNESCO
dosta¬ wszystko, czego chcia¬ - samodzielnoßç,
zak¬ad, wspø¬pracownikøw. Po dwøch latach
nieoczekiwanie zrezygnowa¬ i wyjecha¬ do Ame-
ryki, do wcale nie najwi´kszego i najwybitniej-
szego Uniwersytetu w Kentucky. Dzwoni´ do
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KOMIN BEZ FUNDAMENTØW
Panie profesorze, prosz´ odsunåç na bok wszel-
kie realne uwarunkowania oraz aktualne okoli-
cznoßci i powiedzieç jak powinna byç "urzå-
dzona" ca¬a sfera nauki w Polsce?
HENRYK SAMSONOWICZ: To jest temat na d¬u-
gå rozmow´; powiem o niektørych rzeczach
podstawowych. Najpierw trzeba zapewniç wa-

runki, ktøre mogå si´ wydawaç wzajemnie
sprzeczne, tj. autonomi´ ludzi nauki w zakresie
prowadzonych bada˜, a z drugiej strony dyspo-
zycj´ centralnå, ktøra by¬aby odpowiedzialna za
pieniådze podatnikøw, czyli budΩet nauki i po-
trafi¬a zorganizowaç Ωycie naukowe, nie liczåc
si´ z istniejåcymi podzia¬ami administracyjny-



mi. Dalej... i gorzej. Jaka jest definicja wyΩszej
uczelni?

Instytucja prowadzåca badania naukowe i
kszta¬cåca m¬odych?
Tak, a wszystkie ustawy o szkolnictwie wyΩszym,
w tym najnowszy projekt, møwiå niemal wy¬å-
cznie o nauczaniu, mimo Ωe awanse w uczelni-
ach zaleΩå od wynikøw pracy naukowej. Nie
biorå pod uwag´ faktu, Ωe uczelnie nie så jed-
nakowe pod Ωadnym z tych wzgl´døw. I nie na-
leΩy do tego dåΩyç - potrzebne så nam wyΩsze
szko¬y zawodowe, dajåce tytu¬ licencjata, inΩy-
niera czy jeszcze jakiß, ale one powinny dzia¬aç
na innych prawach niΩ te, ktøre majå wartoß-
ciowe zaplecze badawcze. Uzyskawszy prawa
przyznawania stopnia magistra, doktora czy
doktora habilitowanego powinny byç inaczej
finansowane niΩ szko¬y, ktøre tych praw nie
majå.

Jakie by¬oby najw¬aßciwsze finansowanie
ca¬ej nauki?
Musi byç jasny podzia¬ ßrodkøw - tych, ktøre
pa˜stwo przeznacza na nauk´ i na nierozerwal-
nie z niå zwiåzany proces edukacji na najwyΩ-
szym poziomie, myßl´ tu o porzådnie robio-
nych magisteriach, o doktoratach, o røΩnych
moΩliwoßciach kszta¬cenia podoktorskiego. Ma
powstaç rada nauki - tu dygresja dotyczåca jej
tworzenia: Møg¬by jå powo¬ywaç minister, ale,
po pierwsze, spoßrød tych gremiøw, jakie ist-
niejå w wyniku wyborøw (np. Rada G¬øwna
Szkolnictwa WyΩszego, Konferencja Rektorøw
Akademickich Szkø¬ Polskich, prezydia PAN i
PAU), po drugie, kandydatury by¬yby konsulto-
wane i g¬osy poszczegølnych ßrodowisk upub-
liczniane. Nie powinna, w moim przekonaniu,
liczyç wi´cej niΩ kilkanaßcie osøb. Rada doko-
nywa¬aby pierwotnego podzia¬u ßrodkøw prze-
znaczanych z budΩetu na nauk´, majåc przy
tym uprawnienie do opiniowania odpowied-
nich projektøw ustaw, jak ma je np. Rada ds.
Sådownictwa. Pieniådze na ßcißle okreßlone
projekty badawcze, granty, mog¬aby dzieliç ja-
kaß agencja pa˜stwowa (nie powinna tego robiç
rada nauki) poprzez powo¬ywane ad hoc - bro˜
BoΩe nie sta¬e! - zespo¬y specjalistøw, najlepiej z
udzia¬em kolegøw zagranicznych.

Czy w dzia¬aniu takiej rady upatrywa¬by pan
sposobu na zapewnienie harmonii mi´dzy auto-
nomiå a "dyspozycjå centralnå"?
Oczywißcie, Ωe tak. Dobrym przyk¬adem mogå
tu byç programy nauczania w szkolnictwie wyΩ-
szym. OtøΩ, w ich uk¬adanie w¬adza centralna w
ogøle nie powinna ingerowaç. Natomiast powin-
na pilnowaç, czy realizuje si´ to, co gremia (wy-
brane!) decydujå, jeßli idzie o standardy nau-
czania niezb´dne w danym zawodzie, przy
czym nie jest to tak samo waΩne np. w zawodzie
historyka sztuki i w zawodzie lekarza. W tym
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drugim niezb´dne jest ßwiadectwo - w postaci
egzaminøw - dane od tylu i tylu specjalistøw. I
w¬adza centralna ma si´ troszczyç, Ωeby tak by-
¬o. Jest to bardzo potrzebne uczelniom s¬ab-
szym.

Czy w obr´bie samego ßrodowiska nauko-
wego potrzebne så zmiany?
Wobec dewaluacji tytu¬u profesora, z jakå ma-
my do czynienia, przewody habilitacyjne (dok-
torskie teΩ, choç to troch´ trudniej) powinny
byç przeprowadzane nie przed radami pocho-
dzåcymi z macierzystych instytucji kandyda-
tøw. Dzisiaj niektøre przewody przypominajå
taki rytua¬, ktørego treßç wszyscy dawno za-
pomnieli.

Podobnie konkursy na stanowiska nie po-
winny obejmowaç w¬asnych pracownikøw.
Argument: nie mamy mieszka˜, jest niepraw-
dziwy, wiemy, jak ßwietnie sobie z tym radzå
profesorowie zatrudnieni w paru miastach.

WiåΩe si´ z tym sprawa bardzo istotna -
wszystkie umowy (moΩe wy¬åczyç z tego profe-
sorøw tytularnych?) naleΩy zawieraç na czas
okreßlony. O przed¬uΩeniu niech decydujå wy-
niki. Nada¬oby to sens konkursom.

Jakie lekarstwo widzi pan na upadek oby-
czajøw?
Przed wojnå by¬ wymøg, Ωeby stanowisko profe-
sora obejmowa¬ cz¬owiek reprezentujåcy wyso-
ki poziom etyczny. Wycofano si´ z tego, gdyΩ w
warunkach Polski Ludowej w¬adze majåce
wp¬yw na obsad´ stanowisk profesorskich utoΩ-
samia¬y "wysoki poziom etyczny" z postawå
politycznå przez nie poΩådanå. Mam nadziej´,
Ωe to nam juΩ nie grozi, wobec tego powinniß-
my si´ zastanowiç nad wprowadzeniem kryter-
iøw etycznych do procedury nadawania tytu¬u
profesora. Spe¬nianie okreßlonych wymaga˜
stawia¬o kiedyß pracownika uniwersytetu na
szczycie hierarchii prestiΩu spo¬ecznego. Nawet
jeßli umasowienie wyΩszego wykszta¬cenia,
wzrost liczby ludzi tym si´ zajmujåcych, spraw-
ia, Ωe i wykrocze˜ jest wi´cej, to na pewne rze-
czy nie wolno si´ godziç. Plagiat nie moΩe byç
przedawniony.

Mnie si´ zdaje, Ωe poj´cie karygodnoßci roz-
maitych wykrocze˜ przesta¬o byç jednoznacz-
ne, takΩe w ßrodowisku naukowym.
Zapewne, ale ßrodowisko powinno t´ jednozna-
cznoßç przywracaç. Nie wydaje mi si´ w¬aßciwe
(jest powszechne) unikanie dyskusji o tym, Ωe
kandydat zbyt cz´sto zaglåda do kieliszka albo
nie przestrzega przepisøw drogowych.

Jakie jest miejsce Akademii w obszarze na-
uki?
UwaΩam, Ωe instytuty PAN powinny funkcjono-
waç na zasadzie tej samodzielnoßci, ktørej si´
dorobi¬y. UwaΩam takΩe, Ωe jeßli Akademia ma
byç instytucjå badawczå, to, po pierwsze, musi
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ganizowaç mi´dzydyscyplinarne, mi´dzyßrodo-
wiskowe, mi´dzynarodowe zespo¬y badawcze -
niezaleΩnie od tego, co robiå jej instytuty.

Jak daleko od tych wizji i postulatøw do rze-
czywistoßci? Jesteßmy ßwiadkami powstawania
kolejnych aktøw prawnych dotyczåcych nauki...
One powstajå, powiedzia¬bym, w odwrotnej
kolejnoßci. A myßl´, Ωe ¬atwo moΩna by opraco-
waç najpierw coß w rodzaju ßciågaczki dla tych,
ktørzy nad ustawami pracujå. Opisanie (moΩe
w postaci jakiegoß "pierwszego" aktu prawne-
go?) ca¬ej sfery nauki oraz szkolnictwa wyΩsze-
go - one så nieroz¬åczne - i w¬aßciwych relacji
mi´dzy tymi sferami. A my, nie majåc funda-
mentøw, nie znajåc wielkoßci gmachu, stawia-
my komin i debatujemy o dachøwce.

Rozmawia¬a Magdalena Bajer
Rzeczpospolita nr 207/03 r.

Prof. dr Henryk Samsonowicz, historyk, sekre-
tarz Wydzia¬u I Nauk Spo¬ecznych PAN 

mieç pieniådze na badania w¬asne, na w¬asne
granty, przyznawane, naturalnie, nie przez
urz´dnikøw, ale np. przez komitety naukowe
PAN, ktøre skupiajå przedstawicieli wszystkich
moΩliwych dziedzin.

Dlaczego nie mia¬aby korzystaç z tej agencji
pa˜stwowej, o jakiej pan profesor møwi¬ wcze-
ßniej?
Akademia powsta¬a w drodze pewnego wyboru
czy kolejnych wyborøw, wobec tego, moim zda-
niem, ma mandat spo¬eczny do prowadzenia
w¬asnych bada˜, zatem powinna mieç i ßrodki
na nie. Wi´cej, powinno si´ rozszerzyç jej upra-
wnienia powierzajåc opiek´ (znøw, zapewnia-
jåc ßrodki) nad spo¬ecznym ruchem nauko-
wym, tj. towarzystwami, ktøre odgrywajå duΩå
rol´ w ßrodowiskach regionalnych. MoΩna oczy-
wißcie pytaç, czy Akademia Nauk jest potrzebna
- to jest temat na innå rozmow´. W moim prze-
konaniu jest potrzebna m.in. do tego, Ωeby or-

DYPLOMY POLSKICH UCZELNI w UE
Po wejßciu Polski do UE, nasz Polska podobnie
jak i inne kraje unijne, b´dzie rozrøΩniaç proces
uznawania dyplomøw z zagranicy dla kontyn-
uowania nauki oraz dla celøw pracy zawodowej
- poinformowa¬a PAP Danuta Czarnecka z
MENiS. W Unii niektøre polskie dyplomy b´då
wymaga¬y røwnieΩ suplementøw. 

W ramach Unii, jeßli uznanie dyplomu uzys-
kanego w innym pa˜stwie UE s¬uΩy wy¬åcznie
kontynuacji nauki, zwykle potrzebne jest porø-
wnanie programøw studiøw. O takie uznanie
wykszta¬cenia dla celøw akademickich student
stara si´ wøwczas, gdy chce podjåç nauk´ w in-
nym pa˜stwie cz¬onkowskim. 

"Natomiast w przypadku uznawalnoßci dy-
plomu dla celøw zawodowych, czyli podj´cia
pracy, chodzi o uznanie kwalifikacji osøb w pe¬-
ni wykwalifikowanych do wykonywania danego
zawodu" - wyjaßni¬a Czarnecka. 

Kwestie te na szczeblu wspølnotowym regu-
lujå odpowiednie dyrektywy. W kilku zawodach
- lekarza, dentysty, lekarza weterynarii, piel´-
gniarki, po¬oΩnej, architekta i aptekarza - kwali-
fikacje uznawane så automatycznie, bo kszta¬-
cenie na tych kierunkach w røΩnych krajach zo-
sta¬o zharmonizowane. 

Dyplomy potrzebne do wykonywania in-
nych zawodøw, w ktørych przypadku wymaga-
ne så odpowiednie kwalifikacje, mogå zostaç
uznane na podstawie mechanizmøw okreßlo-
nych w przepisach prawa wspølnotowego -
obowiåzujåcych we wszystkich pa˜stwach
cz¬onkowskich Unii. "W innych zawodach nie
ma harmonizacji kszta¬cenia, kaΩde pa˜stwo

moΩe kszta¬ciç nieco inaczej, stawiaç inne wy-
magania co do kwalifikacji" - oßwiadczy¬a Czar-
necka.

Jeßli wi´c w ktørymß z krajøw UE powstanie
wåtpliwoßç, czy uznaç dyplom polskiego absol-
wenta zamierzajåcego podjåç tam prac´, ze
wzgl´du np. na zasadnicze røΩnice w kszta¬ce-
niu i szkoleniu przygotowujåcym do zawodu,
osoba ta powinna si´ liczyç z tym, Ωe moΩe zo-
staç zobowiåzana do z¬oΩenia testu albo odby-
cia staΩu adaptacyjnego. 

Jednå z istotnych zmian czekajåcych Pola-
køw po wejßciu do UE b´dzie prawne wyma-
ganie suplementu do dyplomu. Suplement taki
stanowiç b´dzie opis kwalifikacji danej osoby -
m.in. tego, co i w jakim zakresie studiowa¬a, i
u¬atwi znajdowanie pracy za granicå.

Obecnie polski dyplom zawiera informacj´,
Ωe ktoß jest magistrem i informacje ogølne. Po-
tencjalny pracodawca powinien jednak wie-
dzieç, co absolwent naprawd´ umie. Na proßb´
studenta suplement powinien byç wystawiany
røwnieΩ po angielsku. 

Obecnie uznawanie dyplomøw uczelni za-
granicznych w Polsce i polskich za granicå od-
bywa si´ na podstawie bilateralnych umøw
mi´dzynarodowych. Wßrød krajøw UE umowy
takie Polska podpisa¬a z Niemcami i Austriå. 

Tam, gdzie nie ma dwustronnych umøw,
obowiåzujå przepisy danego pa˜stwa, regulu-
jåce sposøb uznania dyplomøw wydanych w
innym pa˜stwie.

w/g PAP 2003-06-04



WIEÍCI z KRAJU
◆ 81% Polakøw chce, Ωeby o przyj´ciu traktatu
konstytucyjnego Unii Europejskiej, zwanego po-
tocznie konstytucjà europejskå, zdecydowali o-
bywatele w referendum. SondaΩ "Rzeczpspolitej"
pokazuje, iΩ jedynie 13% Polakøw chce, by raty-
fikacjå traktatu zajå¬ si´ polski parlament. 6%
nie ma w tej sprawie zdania.

Najbardziej kategoryczni så wyborcy PSL
(91% chce plebiscytu), Samoobrony (89) i Ligi
Polskich Rodzin (88). Za referendum jest teΩ
84% sympatykøw PiS, 83% SLD - UP. Opowiada
si´ za nim røwnieΩ 77% deklarujåcych poparcie
dla Platformy Obywatelskiej.
◆ Zgodnie z projektem budΩetu w przysz¬ym
roku nak¬ady na szkolnictwo wyΩsze wzrosnå o
25% w stosunku do tegorocznych - poinformo-
wa¬a w Poznaniu minister edukacji Krystyna
Òybacka.

"Edukacja jest ewidentnym priorytetem dla
rzådu, priorytetem nie tylko w sferze werbal-
nej" - powiedzia¬a PAP Òybacka.

Poinformowa¬a, Ωe dzi´ki wyΩszym nak¬a-
dom na szkolnictwo wyΩsze w przysz¬ym roku o
700 mln z¬ zostanie zwi´kszony fundusz na sty-
pendia dla studentøw. Obok studentøw studiøw
dziennych, otrzymaç je b´då mogli takΩe stu-
denci wieczorowi i zaoczni.

Minister edukacji doda¬a, Ωe w projekcie bu-
dΩetu przewidziana jest takΩe rezerwa - 354,8
mln z¬ na trzeci etap podwyΩek p¬ac dla nauczy-
cieli akademickich. Zgodnie z ustawå o szkolni-
ctwie wyΩszym wejdå one w Ωycie jesieniå przy-
sz¬ego roku.
◆ Inflacja. Ceny konsumpcyjne by¬y w sierp-
niu o 0,4% mniejsze niΩ w lipcu, a inflacja liczo-
na rok do roku wynios¬a 0,7% Do ko˜ca roku
analitycy nie przewidujå wyra≈niejszego zwi´-
kszenia inflacji i sådzå, Ωe w grudniu wyniesie
ona 1,1 - 1,3%
◆ 71% badanych jest niezadowolonych z funk-
cjonowania demokracji w Polsce - wynika z naj-
nowszego sondaΩu CBOS. Zadowolonych jest
20% ankietowanych.

W opinii 50% badanych, system polityczny
w Polsce nie jest zbyt dobry i wymaga wielu
zmian. 21% sådzi, Ωe system polityczny jest z¬y i
wymaga zasadniczych zmian. W opinii 20% ba-
danych, jest on w zasadzie dobry, lecz wymaga
drobnych usprawnie˜, a jedynie 1% nie widzi
potrzeby jakichkolwiek zmian w systemie poli-
tycznym Polski.

Najbardziej zadowolone så osoby pomi´dzy
18 a 24 rokiem Ωycia - 36%; najmniej - osoby

pomi´dzy 55 a 64 rokiem Ωycia - 11%
◆ Na pytanie Pracowni Bada˜ Spo¬ecznych o
przyczyn´ obecnej sytuacji politycznej w Polsce
68% badanych jest przekonanych, Ωe jest to re-
zultatem niedoko˜czenia zmian zacz´tych w
roku 1989. Natomiast 13% uwaΩa, Ωe jest to re-
zultatem odståpienia od poprzedniego systemu
politycznego, a 19% respondentøw nie mia¬o
zdania.

SondaΩ PBS przeprowadzono w dniach 23-
24 sierpnia br.
◆ Sytuacj´ na rynku pracy jako bardzo z¬å oce-
nia 60%, jako z¬å - 34% respondentøw CBOS,
11% uwaΩa, Ωe jest dobra. Blisko po¬owa - 47% -
jest przekonana, Ωe w ciågu najbliΩszego roku
si´ to nie zmieni, co trzeci - 32% - spodziewa si´
pogorszenia. Nikt nie oczekuje zdecydowanej
poprawy, zdaniem 13% sytuacja "raczej si´ po-
prawi". Ponad dwie piåte badanych obawia si´
utraty pracy.
◆ We wrzeßniowym sondaΩu CBOS Platforma
Obywatelska zrøwna¬a si´ z SLD; na kaΩde z
tych ugrupowa˜ chce g¬osowaç w wyborach
parlamentarnych po 21% ankietowanych.
Dwøjce liderøw depcze po pi´tach PiS, z 18%
poparciem. Pozosta¬e ugrupowania albo traci¬y
zwolennikøw, albo poparcie dla nich nie zmie-
ni¬o si´. Znacznie - o 3% - spad¬o poparcie dla
Samoobrony, na ktørå chcia¬oby g¬osowaç 9%
Polakøw. To najgorszy wynik partii Andrzeja Le-
ppera od wielu miesi´cy. Taki sam spadek jak
Samoobrona zanotowa¬a inna partia, odwo¬ujå-
ca si´ elektoratu wiejskiego - Polskie Stronnic-
two Ludowe. Ludowcy mogå we wrzeßniu liczyç
na 7% g¬osøw. Nie zmieni¬o si´ poparcie dla Ligi
Polskich Rodzin - 6%, i Unii Pracy - 5% TuΩ pod
progiem, uprawniajåcym do udzia¬u w podziale
mandatøw, znalaz¬y si´ Unia Wolnoßci i Krajo-
wa Partia Emerytøw i Rencistøw.

CBOS przeprowadzi¬o swoje badanie mi´-
dzy 5 a 8 wrzeßnia na 1105-osobowej reprezen-
tatywnej prøbie doros¬ych Polakøw.

W wyborach parlamentarnych wßrød osøb
majåcych sprecyzowane preferencje polityczne,
ktøre zadeklarowa¬y udzia¬ w g¬osowaniu, naj-
wi´ksze poparcie uzyska¬yby obecnie: SLD
(24%), Platforma Obywatelska (15%) oraz PiS
(13%) - wynika z badania OBOP-u.
◆ Pogorszy¬a si´ spo¬eczna ocena ogølnego
kierunku zmian w Polsce. Z 75 do 77% wzrøs¬
odsetek niezadowolonych. Opini´ przeciwnå
podziela 15% respondentøw, 8% nie ma w tej
sprawie zdania - wynika z comiesi´cznego son-
daΩu TNS OBOP.
◆ We wrzeßniu br. negatywne nastawienie do9



rzådu Leszka Millera deklarowa¬o 45% bada-
nych (o 1% wi´cej niΩ w ubieg¬ym miesiåcu);
liczba zwolennikøw gabinetu wynios¬a 18% (o
1% wi´cej niΩ w sierpniu) - wynika z sondaΩu
CBOS. Oboj´tnoßç wobec rzådu wskazywa¬o
33% badanych, a 4% nie mia¬o zdania.

W pierwszych dniach wrzeßnia 84% bada-
nych ≈le oceni¬o prac´ rzådu, dobrze 11%, zda-
nia nie mia¬o 5% RøwnieΩ w ocenie pracy pre-
miera z¬e oceny przewaΩa¬y nad dobrymi. Jedy-
nie w ocenie prezydenta noty dobre zdecydo-
wanie gørowa¬y nad z¬ymi - wynika z sondaΩu
TNS OBOP.
◆ 64% Polakøw ankietowanych we wrzeßniu
br. przez CBOS uwaΩa, Ωe ogølna sytuacja w
Polsce zmierza w z¬ym kierunku. To o 5% wi´cej
niΩ w ubieg¬ym miesiåcu.

Polepszy¬a si´ natomiast ocena sytuacji w
zak¬adach pracy oraz materialnej sytuacji ro-
dzin.
◆ Wzrasta wßrød Polakøw poparcie dla udzia-
¬u polskich Ωo¬nierzy w misji stabilizacyjnej w
Iraku. SondaΩ CBOS pokazuje jednak, Ωe nadal
ponad po¬owa z Polakøw temu sprzeciwia.

Czy w zwiåzku z obecnoßciå w Iraku groΩå
nam akty terroru? Tak sådzi 58% Polakøw. To o
4% mniej niΩ w sierpniu.

CBOS przeprowadzi¬o badanie mi´dzy 5 a 8
wrzeßnia na reprezentatywnej prøbie 1105
doros¬ych Polakøw.
◆ Najatrakcyjniejszym miejscem do lokowa-
nia kapita¬u na ßwiecie så obecnie Chiny, za
nimi USA i Meksyk - wynika z raportu ßwiato-
wej firmy konsultingowej A.T. Kearney. W ßcis¬ej
czo¬øwce tego rankingu, na 4. miejscu znalaz¬a
si´ Polska, jako najatrakcyjniejszy kraj do inwe-
stowania w Europie. W pierwszej 10. natomiast

nie zmießci¬y si´ ani Francja, ani W¬ochy, ani
teΩ Kanada.

W tegorocznym raporcie Polska osiågn´¬a
pozycj´ nienotowanå nigdy dotåd. Jeszcze rok
temu Polska znajdowa¬a si´ na 11. miejscu pod
wzgl´dem atrakcyjnoßci inwestycyjnej. 
◆ W opinii 51% Polakøw cz¬onkostwo w Unii
Europejskiej b´dzie czymß dobrym - wynika z
najnowszego sondaΩu TNS OBOP. 20% twierdzi,
Ωe obecnoßç Polski w UE b´dzie czymß z¬ym;
tyle samo uwaΩa, Ωe nie b´dzie ani dobre, ani
z¬e.
◆ Bezrobocie w sierpniu br. nieznacznie spa-
d¬o. Bez pracy by¬o 17,6% Polakøw, czyli ponad
3 mln 99 tys. ludzi aktywnych zawodowo - po-
da¬ GUS.
◆ OBOP zbada¬, jak Polacy oceniajå swojå sy-
tuacj´ materialnå w 2003 roku, i porøwna¬ wy-
niki z rezultatami takiego samego badania, ktø-
re przeprowadzi¬ 11 lat temu - w 1992 roku. Z
porøwnania wynika, Ωe dziß Polacy lepiej oceni-
ajå swojå sytuacj´, mniej ograniczajå wydatki, a
wi´cej - aktywnie dbajå o siebie, poszukujåc
pracy dodatkowej. W poczåtkach transformacji
ustrojowej tylko 11% Polakøw ocenia¬o swojå
sytuacj´ materialnå jako dobrå. Dzisiaj o bar-
dzo dobrej lub dobrej sytuacji møwi 23% bada-
nych, a wi´c odsetek osøb, ktørym Ωyje si´ lep-
iej niΩ przeci´tnie, podwoi¬ si´. 10

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza na pogadank´

Dr Trudy Rosenberg

Walka o Ωycie m¬odej
Polki-¸ydowki

Data: 7 pa≈dziernika (wtorek) 2003 r.
Godz. 19:30 
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

Po programie Ko¬o Pa˜ przy SPK zaprasza
na kaw´ i ciastka. 

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza na pokaz filmu

Jøzef Pi¬sudski 
Droga do Niepodleg¬oßci

Data: 23 pa≈dziernika (czwartek) 2003 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

SSIIPP  OODDDDZZIIAAÒÒ  OOTTTTAAWWAA
zaprasza na odczyt 

p. Jacka Dubiela
LODOÒAMACZE

i nie tylko
Data: 21 pa≈dziernika (wtorek) 2003 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.
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