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STOWARZYSZENIE IN¸YNIERØW POLSKICH w KANADZIE

ASSOCIATION des INGÉNIEURS POLONAIS au CANADA
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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 Uni-
wersytet 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: "Perspekty-
wy 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 wybitnych
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 niewiadomå
i nie pozwala na uogølnienia. Kariery m¬odych
w nauce så po prostu bardzo røΩne, tak jak nie-
jednorodna 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
absolwentami 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 - juå 28,4 tys., a wi´c ponad-
dziesi´ciokrotnie wi´cej, na uniwersytetach
nawet trzynastokrotnie. Czy ten p´d wynika z

Czy w Polsce moΩna zrobiç karier´ w nauce? 
Czy w Polsce warto robiç karier´ naukowå?

Jak najbardziej !
W ogøle nie warto byç naukowcem
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czystej 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´ wy-
da pieniådze na przejedzenie (podwyΩszy nieco
pensje, kupi jeszcze jeden komputer), czy zain-
westuje w przysz¬oßç, a wi´c w doktorantøw. Na
niektørych wydzia¬ach humanistycznych 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 doktora-
ntom wolno pracowaç na pø¬ etatu - to pomaga
przeΩyç, ale przed¬uΩa czas robienia doktoratu.
Pawe¬ Boguszewski z Instytutu Biologii Doßwiad-
czalnej im. Nenckiego ma 31 lat, niepracujåcå
Ωon´ i dwoje ma¬ych dzieci. Jest na finiszu prcy
doktorskiej. JuΩ na studiach upatrzy¬ sobie ten
w¬aßnie Instytut i zaczå¬ w nim pracowaç - to
teraz coraz cz´stsze zjawisko. Marta Piasecka,
szefowa Biura Karier UW potwierdza, Ωe zg¬asza-
jå si´ do nich coraz m¬odsi studenci chcåcy pod-
jåç prac´, takΩe w nauce. Pensja asystenta jest
niewielka, choç akurat w tym dobrym Instytu-
cie lepsza niΩ gdzie indziej. Pawe¬, Ωeby utrzy-
maç rodzin´, za¬oΩy¬ firm´ komputerowå. Dzie-
li czas mi´dzy laboratorium, rodzin´, firm´. Jest
ci´Ωko. Miewa¬ momenty zwåtpienia, ale nauka
to wed¬ug niego powo¬anie, jak bycie ksi´dzem.
Bez przekonania, Ωe ma to powo¬anie, nie møg¬-
by w niej zostaç. 

KKrr´́ttaa  ßßcciieeΩΩkkaa  ddoo  kkaarriieerryy  
Prof. Jerzy Duszy˜ski, dyrektor Instytutu Nenc-
kiego, 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-
siejsi 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´ roz-
stawaç 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 pro-
fesor budzi u nas zdumienie, w Ameryce to nor-
malnoßç. Powsta¬aby teå w miar´ przejrzysta
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,
wspania¬å hipotez´. Gdyby mia¬ wi´cej wiedzy i
doßwiadczenia, 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 gr-
anic´, niå znale≈ç dla niego potem etat, kon-
trakt, pracowni´. Instytucje naukowe så zatka-
ne. Etatøw nie przybywa tak szybko jak dokto-
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røw. Przyczynå jest ogølny brak pieni´dzy, ale i
to, Ωe wielu profesorøw, kiedy juå 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 najlep-
szych. 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. Skåd-
inåd radosny fakt ogromnego zwi´kszenia licz-
by studentøw, przy niewiele tylko zwi´kszonej
kadrze naukowej i ßrodkach finansowych, two-
rzy przeci´tnoßç, Ωeby nie powiedzieç mierno-
t´. Ci, ktørzy si´ wyrøΩniajå, majå "b¬ysk w oku"
i chcå coß robiç, powinni wi´c byç szczegølnie
ho¬ubieni. Niestety w Polsce juΩ od szko¬y røw-
na si´ do najgorszych - twierdzi prof. Leszek
Kaczmarek, ktøry sam zosta¬ profesorem przed
czterdziestkå, a dziß (46 l.) jest przewodniczå-
cym Wydzia¬u Nauk Biologicznych PAN, w "Nen-
ckim" zaß prowadzi aΩ 20 doktorantøw. W ame-
ryka˜skiej szkole wychwytuje si´ po¬ow´ talen-
tøw, w europejskiej 10 proc., u nas najwyΩej 4
proc. Jedynå, wyjåtkowå instytucjå, nastawionå
na najlepszych jest Fundacja Nauki Polskiej i
dlatego tak jest ceniona - twierdzi.

Prof. Wrøblewski møwi, Ωe odchodzi ponad
po¬owa fizykøw po zrobieniu doktoratu, odcho-
dzå nawet po habilitacji. Biorå ich banki, insty-
tucje finansowe, takΩe firmy komputerowe - za
znacznie wi´ksze pieniådze. KaΩdy niemal dok-
tør 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 proc.
naukowcøw. Do niedawna traktowalißmy to jak
dramat i sama nadal mam wobec drenaΩu møz-
gøw mieszane uczucia. - Skoro chcemy byç nor-
malnym krajem, to niech wyjeΩdΩajå, przecieΩ
Holendrzy czy Niemcy teΩ jadå pracowaç w
Ameryce - twierdzi prof. Wrøblewski. A prof.
Kaczmarek dodaje, Ωe kaΩdy ma prawo do szcz´-
ßcia - jeßli widzi je tam, to czemu nie, szanse ka-
riery 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 obiekty-
wizm. 

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
Ameryki, do wcale nie najwi´kszego i najwybit-
niejszego Uniwersytetu w Kentucky. Dzwoni´
do 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
medycznego, ktøre by¬oby zainteresowane ba-
daniami klinicznymi przydatnymi byç moΩe
dopiero za 20 lat. Jego praca badawcza nie mia-
¬aby 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
jednoczeßnie ksiåΩ´ decyduje i kontroluje. Ca¬a
struktura nauki jest pionowa, hierarchiczna,
feudalna. W Ameryce - pozioma.
Samodzielnoßç zaczyna si´ tam wczeßniej, wi´-
ksza jest odpowiedzialnoßç, trzeba samemu
zdobywaç pieniådze na badania, ale jest teΩ
wi´ksza stymulacja i presja. Dostaje si´ pi´ç-
dziesi´ç lat na wykazanie si´, zgromadzenie
wokø¬ siebie ludzi. Kto w tym czasie nie osiåg-
nie wynikøw, ten odpada. To czysta gra.

Tej czystej gry, przejrzystych zasad w Polsce
brakuje - jest to cz´sto bardziej zniech´cajåce
niå 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-
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Alarm! 
Fatalny stan polskiej nauki 

Wydatki na nauk´ i liczba publikacji naukowych w
Polsce 

Gdyby nie tradycyjne filary polskiej nauki - fizyka,
matematyka, chemia, astronomia - znale≈libyßmy si´
w Trzecim Âwiecie. Nasza informatyka i nauki
techniczne, jeszcze ca¬kiem mocne w latach 80., dziß
straci¬y impet, a polska pedagogika wlecze si´ w
ßwiatowym ogonie 

Jaka jest rzeczywißcie pozycja polskiej nauki w
ßwiecie? Wed¬ug niedawno opublikowanego w
"Nature" rankingu pod wzgl´dem liczby publikacji w
renomowanych czasopismach zajmujemy 19. pozy-
cj´. 

- Naprawd´ stoimy jedno miejsce niΩej - møwi
znany fizyk, by¬y rektor Uniwersytetu
Warszawskiego prof. Andrzej K. Wrøblewski. - Tak
w ßwiatowej hierarchii plasuje nas filadelfijski
Instytut Informacji Naukowej. - NiezaleΩnie od tego,
czy b´dzie to 19. czy 20. pozycja, to i tak naleΩy jå
uznaç za niedobrå - twierdzi Wrøblewski. Spadamy
powoli, lecz systematycznie, coraz bardziej tracåc
dystans do ßwiatowej czo¬øwki. Sytuacj´ ratujå trady-
cyjne filary polskiej nauki - fizyka, matematyka,
astronomia, chemia - lokujåce si´ wciåΩ na poczåtku
drugiej dziesiåtki. 

Wysokå pozycj´ nauk ßcis¬ych udaje si´
zachowaç m.in. dzi´ki temu, Ωe w czasach PRL
cieszy¬y si´ one stosunkowo duΩå swobodå badaw-
czå. - Matematyka nie by¬a u nas terenem walk poli-
tycznych - møwi prof. Stefan Jackowski, dziekan
Wydzia¬u Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.
- Mimo strat wojennych i pø≈niejszej emigracji nadal
istnieje silne ßrodowisko matematykøw. I - co waΩne
- badania matematyczne så stosunkowo niedrogie.

Z przeprowadzonej przez Wrøblewskiego analizy
wynika, Ωe - poza naukami ßcis¬ymi - dobrå pozycjå
w ßwiecie (15.) moΩe si´ pochwaliç tylko historia. -
Nasza historiografia mia¬a od dawna silnå pozycj´ w
Europie Írodkowo-Wschodniej - møwi prof. Janusz
Tazbir z Instytutu Historii PAN. - Przez lata bylißmy
dla historykøw z tzw. demoludøw "oknem na ßwiat"
zapewniajåcym dost´p do cenzurowanych w innych
krajach materia¬øw, czyli tzw. prohibitøw. 

Niestety, poza naukami ßcis¬ymi i historiå Polska
nie ma si´ czym dziß pochwaliç. Nasza biologia, w
ktørå ßwiat inwestuje teraz najwi´ksze pieniådze,
wciåΩ znajduje si´ w trzeciej dziesiåtce. 

Dramatyczny jest upadek nauk technicznych i in-
formatycznych. - S¬aby wynik informatyki wynika z
tego, Ωe w ßwiecie rozwin´¬a si´ informatyka prakty-
czna, podczas gdy u nas silniejsze så dzia¬y teorety-
czne - t¬umaczy prof. Jackowski. 

- Kryzys w naukach technicznych przyszed¬ wraz
z upadkiem przemys¬u - møwi prof. W¬adys¬aw
W¬osi˜ski, przewodniczåcy Wydzia¬u IV Nauk
Technicznych PAN. - Stracilißmy partnera w badani-
ach i odbiorc´ wynikøw. (kont.str.6) 

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 19-09-2003

Wyjaßnienia prof. Macieja ¸ylicza 
Czy w Polsce moΩna zrobiç karier´ naukowå?

Ciåg dalszy dyskusji
W artykule Pani Danuty Zagrodzkiej pt. "Czy w
Polsce moΩna zrobiç karier´ w nauce?" znalaz¬o
si´ kilka nießcis¬oßci, ktøre chcia¬bym sprosto-
waç

1. Pani Zagrodzka napisa¬a "Prof. ¸ylicz za-
przeczy¬.... jakoby uczeni masowo uciekali za
granic´". W mojej wypowiedzi w "Nature" z dn.
19 lutego 2004 r. napisa¬em "Na prawie kaΩdym
uniwersytecie czy w Instytucie PAN så naukow-
cy, ktørzy zdecydowali si´ na pozostanie w kra-
ju, pomimo Ωe mogli znale≈ç zatrudnienie w
USA czy w krajach Europy Zachodniej". To, Ωe
ta nieliczna garstka ludzi pozosta¬a w kraju, nie
zaprzecza faktowi, iΩ wi´kszoßç z nas emigruje,
nie widzåc moΩliwoßci pracy naukowej w
Polsce.

2. W mojej wypowiedzi w "Nature" na temat
habilitacji jasno stwierdzi¬em, Ωe habilitacj´
trzeba zamieniç na mi´dzynarodowy konkurs o
kaΩde samodzielne stanowisko naukowe. Dla-
tego umieszczenie mojego zdania pod tytu¬em
"Habilitacja do kosza" nie do ko˜ca oddaje sens
mojej wypowiedzi. Dopøki nie b´dziemy umieli
zorganizowaç rzeczywistych konkursøw (a nie
fikcyjnych jak obecnie) na samodzielne stano-
wiska, nie naleΩy rezygnowaç z habilitacji. 

3. Nie kieruj´ Mi´dzynarodowym Instytu-
tem Biologii Molekularnej i Komørkowej w War-
szawie. Funkcj´ t´ pe¬ni prof. Jacek Ku≈nicki.

4. W swojej wypowiedzi wymieni¬em tylko
par´ ßrodowisk naukowych: matematykøw, fi-
zykøw, chemikøw i biologøw, gdzie standardy
uzyskiwania samodzielnych stanowisk så wyΩ-
sze niå te opisywane przez pana Cezarego Wøj-
cika. Zdaj´ sobie dobrze spraw´, Ωe tak postaw-
iona teza nie obejmuje wszystkich dziedzin na-
ukowych i wszystkich ßrodowisk uprawiajåcych
nauk´ w Polsce. 

Maciej ¸ylicz
Gazeta Wyborcza 02-03-2004
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Ωaglowcu europejskim mocowano figur´ ßwi´-
tego - zdobi¬a rze≈ba w´Ωa, majåca odstraszaç
z¬e moce. Statek wyposaΩony by¬ w dziewi´ç
masztøw, na ktørych rozpinano czerwone jed-
wabne Ωagle.

DDyypplloommaaccii  ii  nnaauukkoowwccyy
Kad¬ub admiralskiego statku wyposaΩony by¬ w
16 wewn´trznych przedzia¬øw wodoszczelnych,
nawet ca¬kowite zalanie dwøch z nich nie powo-
dowa¬o jeszcze zatoni´cia jednostki. Niektøre z
nich celowo wype¬niano wodå, aby trzymaç w
nich ryby.

"Salon admira¬a mießci¬ si´ przy rufie na gø-
rnym pok¬adzie statku. Pod nim znajdowa¬o si´
60 komnat dla zagranicznych ambasadorøw i
pos¬øw ze ßwitami. Ich konkubiny ulokowano w
przyleg¬ych kajutach, z ktørych wi´kszoßç dys-
ponowa¬a balkonami z widokiem na morze. W
mniej okaza¬ych, choç nie mniej obszernych,
kabinach kwaterowali chi˜scy ambasadorowie
- po jednym dla kaΩdego kraju, ktøry flota mia¬a
odwiedziç" (Gavin Menzies). W odkrywczy rejs
zabrano matematykøw, astronomøw, inΩynie-
røw, architektøw i przyrodnikøw. Kabiny amba-
sadorøw przeznaczone by¬y - w perspektywie -
na laboratoria dla naukowcøw, gdy dyplomaci
wysiådå na lådach.

NNaa  pprrøøΩΩnnoo
Yongle, trzeci cesarz z dynastii Ming, czuwa¬ od
1406 do 1420 roku nad budowå s¬ynnego Zaka-
zanego Miasta (Pekin), a w nim pa¬acu cesar-
skiego i Íwiåtyni Nieba. Gdy budowa zosta¬a
zako˜czona, na uroczystoßci og¬oszenia miasta
stolicå przybyli w¬adcy krain utrzymujåcych
stosunki dyplomatyczne z Chinami. Po uroczy-
stoßciach wszystkich zgromadzonych cesarz
rozkaza¬ odwie≈ç do domøw. Czym? W¬aßnie
flotyllå dΩonek dowodzonych przez admira¬a
Zheng He. Sk¬ada¬a si´ ze 107 dΩonek ocean-
icznych. Po spe¬nieniu dyplomatycznego zada-
nia admira¬ zosta¬ zobowiåzany do dotarcia do
kra˜cøw ziemi, zbadania ich i podporzådkowa-
nia Chinom. Bioråcy udzia¬ w rejsie kartografo-
wie mieli rysowaç przebytå tras´. 

Zheng He wyruszy¬ 8 marca 1421 roku. Po-
wrøci¬ w pa≈dzierniku 1423 roku. Rozkazy wy-
pe¬ni¬. Ale na tronie w Pekinie nie zasiada¬ juΩ
Yongle. Jego nast´pcy mieli innå wizj´ Chin. Re-
zultaty wyprawy nie zosta¬y og¬oszone, przeci-
wnie, zniszczono relacj´ z podrøΩy, flot´ roz-
wiåzano.

Krzysztof Kowalski
Rzeczpospolita nr 100/2004 r.

W roku 1421 chi˜ska flota pod dowødztwem ad-
mira¬a Zheng He dotar¬a do Ameryki - 70 lat
przed Kolumbem, do Australii - 350 lat przed
Cookiem, i zamkn´¬a p´tl´ wokø¬ globu 100 lat
przed Magellanem. Wyprawa zosta¬a jednak wy-
mazana z kart historii przez samych Chi˜czy-
køw jeszcze w XV wieku. Teraz statek wielkiego
Ωeglarza b´dzie zrekonstruowany.

Admira¬ Zheng He przyszed¬ na ßwiat w
1371 roku. W latach 1405 - 1423 kierowa¬ sied-
mioma wielkimi wyprawami oceanicznymi. W
czasie pierwszej wyprawy - w roku 2005 przypa-
da jej 600-lecie - okr´ty admira¬a przep¬yn´¬y
cießnin´ Malakka i dotar¬y do Indii.

W trakcie kolejnych wypraw Zheng He zba-
da¬ Zatok´ Perskå i wschodnie wybrzeΩa Afryki,
wylådowa¬ na Madagaskarze. Coraz wi´cej his-
torykøw przychyla si´ do zdania, Ωe w roku
1421 wielka wyprawa pod dowødztwem admi-
ra¬a dotar¬a do zachodnich wybrzeΩy Ameryki.
Wyprawie tej poßwi´ci¬ dziesi´ç lat bada˜ Bry-
tyjczyk Gevin Menzies, cz¬onek Royal Geogra-
phical Society; p¬ywa¬ ßladami Chi˜czykøw,
swojå wiedz´ o ich dokonaniach zawar¬ w ksiå-
Ωce "1421 rok, w ktørym Chi˜czycy odkryli
Ameryk´ i op¬yn´li ßwiat". 

Niestety, Chiny zamkn´¬y si´ programowo
przed ßwiatem jeszcze w XV wieku, dlatego do-
robek w dziedzinie nawigacji chi˜skich Ωeglarzy
przepad¬ dla ßwiata na ca¬e stulecia. Europej-
czycy nie mieli poj´cia, Ωe Chi˜czycy wynale≈li
magnetyczny kompas juΩ w VII stuleciu, a poj´-
ciem d¬ugoßci geograficznej operowali blisko
400 lat przed Jamesem Cookiem. 

OOcceeaanniicczznnyy  LLeewwiiaattaann
Zespø¬ geograføw, historykøw, inΩynierøw z Sin-
gapuru pracuje nad zrekonstruowaniem statku
flagowego floty admira¬a Zheng He. Gromadzo-
ne så wszystkie dost´pne relacje o wyprawach
admira¬a. W sierpniu przysz¬ego roku w Singa-
purze, podczas otwarcia wystawy poßwi´conej
600. rocznicy pierwszej wyprawy, zaprezento-
wany zostanie zrekonstruowany statek admiral-
ski. By¬a to olbrzymia jednostka, imponujåca
wielkoßciå nawet dzisiaj, przystosowana do naj-
dalszych rejsøw oceanicznych (czego nie moΩ-
na powiedzieç o karaweli Krzysztofa Kolumba).

Chi˜skie dΩonki oceaniczne z prze¬omu XIV
i XV wieku budowane by¬y z drewna tekowego.
D¬ugoßç kad¬ubøw si´ga¬a 444 chi (jednostka
miary odpowiadajåca 32 centymetrom), czyli
142 metrøw, szerokoßç dochodzi¬a do 50 me-
trøw. Statki takie mog¬y zabieraç do 1000 osøb.
Dziøb chi˜skiej dΩonki - w miejscu, gdzie na

Chi˜ski Magellan
Geografia. Sto lat przed Europejczykami op¬yn´li ßwiat
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Poza tym nauki technicznekosztujå, a pie-
ni´dzy jest jak na lekarstwo. 

- Jeszcze niΩej na lißcie filadelfijskiej plasujå si´
nauki spo¬eczne - alarmuje Wrøblewski. Polska peda-
gogika spad¬a aå do siødmej dziesiåtki. Od 1998 r. do
2002 r. nasi pedagodzy opublikowali zaledwie trzy li-
czåce si´ prace. 

Zdaniem Wrøblewskiego polska nauka znalaz¬a
si´ na røwni pochy¬ej g¬øwnie z powodu fatalnie nis-
kich nak¬adøw. - Jeßli to si´ nie zmieni, moΩemy
zapomnieç o szybkim rozwoju gospodarczym i
dobrobycie - podkreßla uczony.

- Profesor Wrøblewski, niestety, ma racj´ -
komentuje minister nauki prof. Micha¬ Kleiber, ktøry
prøbuje przekonaç politykøw, by na nauk´ dawali
wi´cej. Jak dotåd bez wi´kszych sukcesøw.

Andrzej Ho¬dys 
Gazeta Wyborcza 29-07-2004

IN MEMORIAM
BBRROONNIISSÒÒAAWW  TTAADDEEUUSSZZ

SSZZPPAAKKOOWWSSKKII
11991155——22000044

Z g¬´bokim smutkiem zawiadamiamy, Ωe w
dniu 13 czerwca 2004 r. zmar¬ nasz Kolega,
wieloletni cz¬onek STP/SIP.

Studia na Politechnice Warszawskiej
przerwa¬a mu wojna. W czasie wojny uczy¬
na tajnych kompletach w Stalowej Woli,
gdzie zosta¬ aresztowany przez Gestapo w
roku 1943. Po ßledztwie w Jaros¬awiu zostaje
osadzony w wi´zieniu w Tarnowie jako za-
k¬adnik, a nast´pnie przeniesiony do wi´-
zienia na Monte Lupich w Krakowie, a nat´-
pnie wi´ziony w obozach kocentracyjnych
Gross Rosen, Mathausen i Sachsenhausen,
gdzie doßwiadczy¬ dwøch marszy ßmierci.

Po wyzwoleniu ko˜czy studia na Katoli-
ckim Uniwersytecie w Louvain, gdzie nast´-
pnie obejmuje prac´ w Instytucie Fizyki. We
wczesnych latach pi´dziesiåtych przenosi
si´ do Kanady. W Kanadzie  i Stanach Zjedno-
czonych pracuje w firmach zwiåzanych z
przemys¬em elektronicznym. Jest autorem 3
patentøw oraz kilku publikacji na temat
swej specjalnoßci - zasilaczy mocy.

Aktywny dzia¬acz spo¬eczny. Pi´ciokro-
tny przewodniczåcy oddzia¬u STP/SIP w
Ottawie. Cz¬onek kilku organizacji zawodo-
wych. Cz¬onek Polskiego Zwiåzku by¬ych
Wi´≈niøw Politycznych Niemieckich Obo-
zøw Koncentracyjnych

Zarzåd SIP wyraΩa rodzinie Zmar¬ego wy-
razy serdecznego wspø¬czucia.

Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa

IN MEMORIAM
TTEEOODDOORR  JJØØZZEEFF  BBLLAACCHHUUTT

11991155--22000044
Zarzåd SIP ze smutkiem donosi, Ωe w dniu
17 czerwca 2004 r. zmar¬ nasz Kolega, wielo-
letni cz¬onek STP/SIP.

Studia uko˜czy¬ na Lwowskiej Politechni-
ce uzyskujåc tytu¬ dyplomowanego inΩyniera.
Doktorat uzyska¬ na politechnice w Zurychu.
Autor kilku podr´cznikøw z dziedziny foto-
grametrii, ktøre zosta¬y prze¬oΩone na kilka
j´zykøw. Uzyska¬ 7 patentøw z dziedziny fo-
togrametrii. NaleΩa¬ do ßwiatowej czo¬øwki
w tej dziedzinie.

Wieloletni pracownik National Research
Council. Cz¬onek Royal Society of Canada
oraz Polskiej Akademii Nauk. Weteran II Woj-
ny Íwiatowej.

Zarzåd SIP wyraΩa rodzinie Zmar¬ego wy-
razy serdecznego wspø¬czucia.

Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa

IN MEMORIAM
JAN M.ZIELIÂSKI 

1920 - 2004
Z g¬´bokim smutkiem zarzåd SIP, Oddzia¬
Ottawa, zawiadamia o ßmierci w dniu 11 sier-
pnia 2004 r. naszego Kolegi, wieloletniego
cz¬onka STP/SIP.

Studia uko˜czy¬ w Polsce jako inΩynier
mechanik. Po emigracji do Kanady w roku
1957 uko˜czy¬ kilka kursøw specjalistycz-
nych pracowa¬ jako elektronik w Behavioural
Laboratory, McGill University, Department
of Psychiatry najpierw jako technik a potem
jako kierownik (1957-1966). Nast´pnie pra-
cowa¬ jako ekspert w Fairbanks Morse (Colt
Industries Ltd) w dziale wag elektronicz-
nych. Po przeniesieniu si´ do Ottawy praco-
wal jako niezaleΩny konsultant.

Zmar¬y Kolega pozostawi¬ Ωon´ Mari´,
dzieci, wnukøw i prawnukøw dla ktørych
by¬ ostojå i przewodnikiem.

Wieloletni cz¬onek SPK oraz STP/SIP.
Czynny w organizacjach polonijnych. Zaw-
sze moΩna bylo liczyç na Jego pomoc. Odzna-
czony bråzowym, srebrnym oraz z¬otym Krz-
yΩem SPK, dyplomem Merit Award z okazji
40-lecia pracy dla STP/SIP oraz Volunteer
Award od rzådu prowincji Ontario.

Zarzåd SIP przekazuje rodzinie Zmar¬ego
wyrazy serdecznego wspø¬czucia.

Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa
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Rz: Pa˜skå specjalnoßciå jest nanotechnologia,
a pracuje pan dla firmy produkujåcej sprz´t te-
lekomunikacyjny. Czy to znaczy, Ωe mikrourzå-
dzenia, ktøre powstajå w laboratoriach så juΩ
wykorzystywane i gotowe do sprzedaΩy?

DAVID BISHOP: Na tym polega moja praca.
Moim zadaniem jest poszukiwanie zastosowa˜
w telekomunikacji dla røΩnych rozwiåza˜ wyko-
rzystujåcych nanotechnologi´. Nanotechnolo-
gia ma ogromny potencja¬, ktøry chcemy jak
najszybciej wykorzystaç. Chcemy robiç m.in.
baterie, oprzyrzådowanie sieciowe, czujniki, a
nawet przewody wykorzystujåce pomys¬y opra-
cowywane w laboratoriach zajmujåcych si´ na-
notechnologiå.

Moim zdaniem, nanotechnologia zmieni
wszystko. JeΩeli rozejrzymy si´ po tegorocznych
targach CeBIT(najwi´ksze targi przemys¬u elek-
tronicznego na ßwiecie), zobaczymy, Ωe wszyscy
sprzedajå tu produkty wyposaΩone w tranzysto-
ry. A ja twierdz´, Ωe juΩ za kilka lat trudno b´-
dzie znale≈ç jakikolwiek produkt niezawierajå-
cy w sobie rozwiåza˜ z dziedziny nanotechno-
logii. B´då wsz´dzie - od samochodøw, przez
baterie, a sko˜czywszy na ubraniach.

Liczba dziedzin, w ktørych nanotechnologia
b´dzie mog¬a znale≈ç zastosowanie jest olbrzy-
mia. Tak przynajmniej wynika z prognoz ame-
ryka˜skiej National Science Foundation - w
2015 roku wartoßç rynku rozwiåza˜ nanotech-
nologicznych b´dzie wynosi¬a bilion dolarøw.
Nie, nie miliard. Bilion! Ta zmiana dotknie wszy-
stkich.

Rz..Na razie pa˜skie laboratorium prezen-
tuje tak zwane inteligentne baterie. To pomys¬,
ktøremu, jak si´ wydaje, najbliΩej do realizacji.
Na czym polega ich inteligencja?

DB NaleΩåce do Lucent Technologies Labo-
ratoria Bella opracowa¬y m.in. inteligentne ba-
terie, majåce bardzo d¬ugi okres trwa¬oßci, nie-
roz¬adowujåce si´ podczas przechowywania,
gdy nie så uΩywane. Znajdå zastosowanie na
przyk¬ad w urzådzeniach do ratownictwa medy-
cznego.

Problem z obecnie wykorzystywanymi bate-
riami polega na tym, Ωe same roz¬adowujå si´ z
czasem - nawet gdy nie så uΩywane. A nam cho-
dzi o to, aby baterie by¬y zawsze gotowe do uΩyt-
ku. Dotåd, baterie rozwija¬y si´ - w sensie tech-

nicznym - bardzo powoli. Dzi´ki nowemu po-
dejßciu, wykorzystaniu nanotechnologii, przy-
spieszymy tempo ich rozwoju. To gigantyczna
zmiana w technice, ktøra pozwoli na stosowa-
nie baterii w ca¬kiem nowych dziedzinach.

Inteligentne baterie wykorzystujå opracow-
anå przez nas nanotraw´, dzi´ki ktørej moΩemy
kontrolowaç oddzia¬ywanie cieczy z powierzch-
niå materia¬u. Nanotrawa to rodzaj cieniutkich
w¬oskøw - wystajå one z powierzchni materia¬u
i wyglådajå w¬aßnie troch´ jak trawa na ¬åce.
Gdy umießcimy na nim kropl´ - np. elektrolitu -
b´dzie si´ ona utrzymywaç na powierzchni w¬o-
skøw, nie wchodzåc w Ωadne reakcje. Ca¬a uro-
da tego rozwiåzania polega na tym, Ωe wystar-
czy przy¬oΩyç napi´cie, aby ciecz wnikn´¬a mi´-
dzy ≈d≈b¬a nanotrawy. JeΩeli zastosujemy ten
materia¬ w bateriach i akumulatorach moΩemy
dowolnie kontrolowaç reakcj´ chemicznå, dzi´-
ki ktørej uzyskujemy pråd elektryczny.

Baterie i akumulatory wykorzystujåce nan-
otraw´ prawdopodobnie trafiå do produkcji w
ciågu roku - pø¬tora. Wybralißmy juΩ firm´ -
mPhase, ktøra b´dzie si´ tym zajmowaç.

Rz. Inteligentne baterie i nanotrawa nie så
jednak tak atrakcyjne, jak zapowiadane przez
laboratoria chociaΩby nowe superwytrzyma¬e
materia¬y.

DB Te baterie to tylko jedno z wielu zastoso-
wa˜ nanotrawy. To prosty pomys¬, ale z wielkim
potencja¬em. Dam przyk¬ad - taki materia¬ umo-
Ωliwia przecieΩ kontrolowanie tarcia - gdy ciecz
wnika mi´dzy w¬oski, jest ono wi´ksze, gdy
ciecz ßlizga si´ po samych ko˜cøwkach, tarcie
jest znikome. Materia¬ posiadajåcy takie w¬oski
moΩe byç zatem stosowany np. do produkcji
superszybkich ¬odzi.

Rz. Czy to znaczy, Ωe nanotrawa pojawi si´
na kad¬ubach szybkich ¬odzi Ωaglowych startu-
jåcych w regatach?

DB Tak, kontaktowali si´ z nami przedstawi-
ciele røΩnych syndykatøw bioråcych udzia¬ w
Pucharze Ameryki. Ale nic na ten temat nie mo-
g´ powiedzieç.

Rz. Jakie jeszcze rozwiåzania mogå wkrøtce
trafiç do produkcji?

DB W naszych laboratoriach realizowanych
jest kilka innych interesujåcych projektøw. Naj-
gor´tszym tematem så ostatnio w´glowe nano-
rurki (nanotubes). Wykonane z nich przewody

Zmiana dotknie wszystkich
Rozmowa z dr. Davidem Bishopem, wiceprezesem ds. rozwoju nanotechnologii w
Laboratoriach Bella Lucent Technologies i prezesem New Jersey Nanotechnology

Consortium
Nanotechnologia to nowa dziedzina nauki ¬åczåca w sobie fizyk´, chemi´ i biotechnolo-
gi´. Zajmuje si´ ona tworzeniem mikrourzådze˜ w skali czåsteczkowej, czyli do ok. 100
nanometrøw. Jeden nanometr to jedna miliardowa cz´ßç metra.
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så bardzo lekkie i bardzo wytrzyma¬e. Gdzie je
moΩna stosowaç? Doskona¬ym przyk¬adem så
tu linie wysokiego napi´cia. S¬upy podtrzymu-
jåce takie kable stojå od siebie w takiej odleg¬o-
ßci, jakå dyktuje wytrzyma¬oßç i ci´Ωar przewo-
du. Gdyby przewød by¬ wykonany z superwy-
trzyma¬ego materia¬u, czyli z nanorurek, by¬by
bardzo sztywny, a przy tym niezwykle lekki.

Jednym z ciekawszych i røwnieΩ bardzo blis-
kich realizacji så mikromikrofony. Majå postaç
piramidek, a uk¬ada si´ je w ca¬e zestawy, ktøre
mogå zbieraç d≈wi´k z røΩnych kierunkøw. Po-
tencjalnym zastosowaniem mikromikrofonøw
så np. telefony komørkowe albo urzådzenia dla
osøb z uszkodzonym s¬uchem.

JuΩ teraz dzia¬ajå optyczne prze¬åczniki, ktø-
re znajdå zastosowanie w telekomunikacji.
Wkrøtce pojawiå si´ teΩ plastikowe tranzystory,
ktøre moΩna b´dzie drukowaç za pomocå zwy-
k¬ych drukarek atramentowych. Kolejnym nie-
zwykle interesujåcym pomys¬em jest budowa
mikroczujnikøw. Mogå one wykryç nawet nie-
wielkie st´Ωenia pewnych substancji w wodzie
czy w powietrzu. To szczegølnie waΩne w okre-
sie zagroΩenia terroryzmem.

Rz Te wszystkie rozwiåzania så raczej dla
przemys¬u. Co z nanotechnologii b´då mieli
zwykli ludzie?

DBJednym z pomys¬øw jest na przyk¬ad
ubranie, ktøre si´ nie brudzi. Innym - elektroni-
czny papier (e-paper). Laboratoria Bella zaofer-
owa¬y kilka technologii, ktøre umoΩliwi¬y jego
powstanie. To juΩ dzia¬a. E-paper to w rzeczy-
wistoßci wyßwietlacz, ktøry zachowuje si´, jak
zwyk¬y papier - moΩna go wyginaç. Oferuje teΩ
kontrast i czytelnoßç takå jak prawdziwy wy-
druk atramentu na papierze. MoΩna jednak do-
wolnie zmieniaç jego zawartoßç - tak jak na mo-
nitorze komputera.

Jestem przekonany, Ωe w przysz¬oßci czaso-
pisma b´då w pe¬ni elektroniczne. Ich zawar-
toßç b´dzie ¬adowana z Internetu i wyßwietlana
na naszym elektronicznym papierze. E-paper
jest niezwykle wygodnå rzeczå. Osobißcie by¬-
bym bardzo zdziwiony, gdyby za kilka lat jesz-
cze wszyscy z tego wynalazku nie korzystali.

Rozmawia¬ Piotr Koßcielniak
Rzeczpospolita nr 94/2004

Laboratoria Bella stanowiå naukowe i techno-
logiczne zaplecze Lucent Technologies - firmy
dostarczajåcej osprz´t do budowy sieci teleko-
munikacyjnych najwi´kszym operatorom na
ßwiecie. Od lat 20. ubieg¬ego wieku laboratoria
zyska¬y ok. 30 tys. patentøw zwiåzanych z tech-
nikami telekomunikacyjnymi i informatyczny-
mi. AΩ szeßciu naukowcom zatrudnionym w
Bell Labs przyznano Nobla w dziedzinie fizyki.
(Nota redakcji. O nanotechnologii pisalißmy juΩ
kilkakrotnie w poprzenich numerach Biuletynu )

Polska najbiedniejsza w Unii
Pod wzgl´dem poziomu rozwoju gospodarcze-
go wyprzedzi¬y nas wszystkie pa˜stwa ba¬tyckie
Polacy så najbiedniejsi w Unii Europejskiej. Je-
szcze w ubieg¬ym roku niΩszy dochød narodo-
wy na mieszka˜ca mia¬y Òotwa i Litwa. Jednak -
wed¬ug prognoz Eurostatu - w tym roku nas
przegoniå.

Tempo rozwoju krajøw ba¬tyckich jest osza-
¬amiajåce. W minionym roku dochød narodowy
Litwy zwi´kszy¬ si´ o 8,9%. W tym i przysz¬ym
roku przewiduje si´ wzrost po 6,2%. Òotwa nie
jest gorsza. W zesz¬ym roku jej gospodarka uro-
s¬a o 7,5%, a w tym o 6,9%. Na przysz¬y rok pro-
gnozuje si´ 6,6% wzrostu. Choç Polska takΩe ro-
zwija si´ szybko, nie jest w stanie dorøwnaç tym
krajom.

DDwwiiee  ddzziieessiiååttee  pprroocceenntt
W tym roku, jak podaje Eurostat, dochød naro-
dowy przypadajåcy na Polaka wyniesie 47,2%
ßredniej "25". Wska≈nik ten uwzgl´dnia si¬´ na-
bywczå walut narodowych, czyli jest w niewiel-
kim stopniu zaleΩny od aktualnego kursu naro-
dowych walut.

Jeszcze w 2003 r. najbiedniejszym krajem
Unii pod wzgl´dem si¬y nabywczej dochodu
narodowego przypadajåcego na obywatela by-
¬aby Òotwa. W tym roku b´dzie ona juΩ jednak
minimalnie bogatsza od nas: dla niej wspomni-
any wska≈nik osiågnie 47,4%. RøΩnica mi´dzy
Polskå a Òotwå b´dzie si´ jednak pog¬´bia¬a. W
2005 roku my osiågniemy 48,1% ßredniej Unii,
ale Òotwa juΩ 49,3%

Jeszcze lepsza b´dzie Litwa. W 2005 r. prze-
kroczy symboliczny prøg po¬owy bogactwa
Wspølnoty (w tym roku b´dzie to 48,5%).

Do tej pory jedynym krajem zjednoczonej
Europy, ktøry po 1989 roku wyprzedzi¬ pod
wzgl´dem poziomu bogactwa Polsk´ by¬a Esto-
nia. Sta¬o si´ tak trzy lata temu. W przysz¬ym
roku w¬adzom w Tallinie uda si´, przewiduje
Eurostat, pokonaç kolejny kraj z naszego regio-
nu: S¬owacj´. Poziom Ωycia w Estonii osiågnie w
2005 roku 54,9% ßredniej Wspølnoty. Ukorono-
waniem reform, podj´tych przez republiki ba¬-
tyckie jest przyj´cie Estonii i Litwy do systemu
walutowego ERM-2, przedsionka unii waluto-
wej. TakΩe Òotwa powinna w tym roku zawrzeç
w tej sprawie porozumienie z Europejskim Ban-
kiem Centralnym. Polska b´dzie mog¬a to zro-
biç w 2007 - 2008 roku, bo wczeßniej nie b´dzie-
my w stanie spe¬niç warunkøw dotyczåcych
stanu finansøw publicznych.

W Brukseli uwaΩa si´, Ωe Ba¬towie zawdzi´-
czajå swøj sukces daleko idåcej liberalizacji go-
spodarki, elastycznym regulacjom na rynku
pracy, niskim podatkom. Republiki ba¬tyckie
odnotowywujå b¬yskawicznie rosnåcå wydaj-
noßç pracy. Szybko spada tu poziom bezrobo-
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cia. W Estonii wynosi np. 9%, mniej niΩ w Niem-
czech.

Sukces odnoszå røwnieΩ Czechy i W´gry,
gdzie poziom Ωycia jest juΩ bliski temu w Portu-
galii, do 1 maja najbiedniejszym pa˜stwie
Wspølnoty.

ZZaasszzkkooddzzii¬¬oo  nnaamm  ooss¬¬aabbiieenniiee  zz¬¬ootteeggoo
Jeßli wziåç pod uwag´ wielkoßç dochodu naro-
dowego na g¬ow´ w przeliczeniu na euro po
aktualnym kursie, to Polska wypada znacznie
gorzej. Z punktu widzenia statystyki bardzo za-
szkodzi¬o nam os¬abienie z¬otego w minionym
roku. Z tego m.in. powodu dochød narodowy
przypadajåcy na przeci´tnego Polaka wyniesie
w tym roku zaledwie 4,8 tys. euro, czyli 21% te-
go, co otrzyma przeci´tny mieszkaniec Unii
(22,36 tys. euro). Jeszcze wi´kszy jest kontrast z
naszym zachodnim såsiadem Niemcami (26,63
tys. euro). WaΩne jest, Ωe w tej konkurencji Òo-
twa jest jeszcze minimalnie s¬absza od nas (4,13
tys. euro).

WciåΩ bardzo niewielki (183 mld euro) b´-
dzie takΩe ¬åczny dochød narodowy naszego kra-
ju. W takim uj´ciu aΩ 10 z 15 krajøw dawnej
Unii ma "wi´kszå" gospodark´ od naszej, ¬åcz-
nie z Daniå (195 mld euro), Austriå (231 mld
euro), Szwecjå (278 mld euro) i Belgiå (277 mld
euro).

Wßrød bogatych krajøw Unii reformy struk-
turalne takΩe przynoszå efekty. Poza malutkim
Luksemburgiem na czo¬o tabeli wysforowa¬a si´
Irlandia, jeszcze niedawno jeden z biedniej-
szych krajøw UE. A wßrød najwi´kszych pa˜stw
"25" na pierwszym miejscu jest teraz Wielka
Brytania (120,7%). W tej grupie Niemcy (108%)
så juΩ lepsze tylko od W¬och (106,2%). Jeszcze 6
lat temu nasz zachodni såsiad møg¬ si´ pochwa-
liç wska≈nikiem 115,1%, najlepszym wßrød ko-
losøw UE.

J´drzej Bielecki 
Rzeczpospolita nr 187/2004 r.

Wed¬ug TNS OBOP, w ewentualnych sier-
pniowych wyborach frekwencja by¬aby bardzo
niska - niΩsza niΩ w ostatnich wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Pe¬nå gotowoßç
wzi´cia udzia¬u w g¬osowaniu zadeklarowa¬o
bowiem 23% badanych; 24% zadeklarowa¬o, Ωe
raczej by poszli. Do urn raczej nie zamierza¬o
ißç 17% respondentøw, a na pewno nie - 31%. 

TNS OBOP zrealizowa¬ badanie w dniach 5-
8 sierpnia na reprezentatywnej, losowej, 946-
osobowej ogølnopolskiej prøbie osøb od 18
roku Ωycia.

Gdyby wybory do sejmu przeprowadzono w
sierpniu br. najwi´cej g¬osøw - 27%  - zebra¬aby
PO. 16% wyborcøw zadeklarowa¬o g¬osowanie
na Samoobron´, 15% - na PiS. To najwi´kszy
wzrost - o 4 punkty. MoΩe byç zwiåzany z suk-
cesem obchodøw rocznicy Powstania Warszaw-
skiego, organizowanych przez Lecha Kaczy˜-
skiego, prezydenta Warszawy. 

Na LPR g¬osowa¬oby 13% - o 3 punkty mniej
niΩ przed miesiåcem. W parlamencie znalaz¬y-
by si´ takΩe SLD i UP, ktøre ¬åcznie zebra¬yby
9% g¬osøw, oraz PSL z 5% poparciem. W sierp-
niu na wprowadzenie przedstawicieli do parla-
mentu nie mia¬yby szans: Krajowa Partia Eme-
rytøw i Rencistøw (2% g¬osøw) i  SDPl (niespe¬-
na 4% g¬osøw). Do Sejmu raczej nie wesz¬aby
teΩ UW, ktøra balansuje na granicy progu wy-
borczego z poparciem ponad 4%. 

Uzyskane poparcie da¬oby PO szacunkowo
145 mandatøw, Samoobronie - 88, PiS - 80,
PLPR- 69, koalicji SLD - UP - 51 mandatøw, a
PSL - 27.

SondaΩ przeprowadzi¬ PBS na zlecenie "Rz"
8 sierpnia br. na 1026-osobowej losowej repre-
zentatywnej prøbie doros¬ych mieszka˜cøw
Polski. 

SondaΩ CBOS. 25% dla PO, 16 dla PiS, 12 dla
LPR - takie wyniki preferencji politycznych Po-
lakøw przynosi najnowszy sondaΩ CBOS. Po-
twierdza si´ trend spadkowy Samoobrony - na
parti´ A. Leppera chce g¬osowaç juΩ tylko 10%
wyborcøw.

Do Sejmu wesz¬yby jeszcze trzy ugrupowa-
nia. Skromnå reprezentacj´ mia¬yby partie le-
wicowe - zarøwno SLD, jak i SdPl mog¬yby li-
czyç na 7% poparcie (Sojusz zyska¬ dwa punkty,
Socjaldemokracja trzy). Na ludowcøw z kolei
chce g¬osowaç tyle samo Polakøw, ilu w lipcu -
6%. Poza Sejmem UW z 4% (-1) orazUP z 3 (+1).

SondaΩ CBOS zosta¬ przeprowadzony mi´-
dzy 6 a 9 sierpnia br. na 922-osobowej reprezen-
tatywnej prøbie doros¬ych Polakøw

SondaΩ Pentora. Gdyby wybory parlamen-
tarne odby¬y si´ na poczåtku sierpnia br., wy-
gra¬aby je PO (25%) przed Samoobronå (15) i
PiS oraz LPR (po 14).

Podobnie jak w ostatnim sondaΩu CBOS,

WIEÍCI z KRAJU
◆ Gdyby wybory do Sejmu odbywa¬y si´ w
sierpniu, br. Platforma Obywatelska uzyska¬aby
26% g¬osów, PiS i LPR po 12%, Samoobrona -
10%, a Socjaldemokracja Polska - 6%. Pi´ciopro-
centowego progu wyborczego nie przekroczy¬y-
by: SLD i PSL - po 4%, UW - 3%, UP - 1% - wyni-
ka z sondaΩu TNS OBOP. 

Przy takich wynikach Platforma mia¬aby w
Sejmie 174 mandaty, Pi S - 89, LPR - 88, Samo-
obrona - 65, a Socjaldemokracja Polska - 42. 

W porøwnaniu z poprzednim, lipcowym ba-
daniem notowania Platformy wzros¬y o 1%; PiS
spad¬y o 1%; LPR i Samoobrony spad¬y o 3%;
SdPl wzros¬y o 3%; SLD spad¬y o 1%; PSL obni-
Ωy¬y si´ o 3%, UW pozosta¬y bez mian, a UP
spad¬y o 1%. 



10

Platforma traci w porøwnaniu z lipcem 4%. Na
parti´ PO nadal chce jednak g¬osowaç jedna
czwarta Polakøw. Silnå trzeciå pozycj´ zajmujå
ex aequo PiS i LPR - obie partie majå po 14%.
PiS minimalnie straci¬o (-1), Liga minimalnie
zyska¬a (+1).

Do Sejmu mia¬yby szans´ wejßç jeszcze trzy
partie - Socjaldemokracja Polska Marka
Borowskiego z 6-procentowym poparciem (+2)
oraz PSL i SLD - obie po 5% Pod progiem znala-
z¬y si´ UW (4%), koalicyjna UP (3%) oraz KPEiR
(3%)

SondaΩ Pentora zosta¬ zrealizowany 7 i 8
sierpniabr. na 1000-osobowej reprezentatywnej
prøbie doros¬ych Polakøw.
◆ Inflacja. W lipcu br. jej wska≈nik si´gnå¬ 4,6%.
Od wrzeßnia tempo wzrostu cen powinno zma-
leç, ale nadal b´dzie przekraczaç 4%. Analitycy
spodziewajå si´ kolejnej podwyΩki støp procen-
towych przez NBP i przewidujå, Ωe wyniesie
ona 0,25%

Lipcowy wzrost inflacji mia¬ inne ≈rød¬a niΩ
w poprzednich miesiåcach. Ostatnio zwykle ro-
s¬a z powodu cen Ωywnoßci i paliw, tym razem
Ωywnoßç w stosunku do czerwca potania¬a o
0,8%, a paliwa do prywatnego transportu - o
0,9%. Odziez i obuwie stania¬y o 0,6% w porø-
wnianiu z czerwcem br. 
◆ Prawie 69% Polakøw uwaΩa, Ωe zmiany cen w
ostatnich trzech miesiåcach spowodowa¬y po-
gorszenie sytuacji materialnej ich gospodarstw
domowych. Wi´kszoßç z nich jest zdania, Ωe po-
woduje to koniecznoßç ogranicze˜ w wydat-
kach domowych - wynika z sondaΩu "Rz". Naj-
cz´ßciej møwiå o tym ludzie starsi (81% osøb
powyΩej 59 lat), s¬abo wykszta¬ceni i niezamoΩ-
ni (82% z dochodem na osob´ w granicach 300
- 400 z¬ na miesiåc), przede wszystkim zaß gos-
podynie domowe (85%) i w¬aßciciele (89%).

Wed¬ug 28% badanych ostatnie zmiany cen
nie wyp¬yn´¬y na ich sytuacj´ materialnå. Takie
opinie wyraΩajå najcz´ßciej ludzie m¬odzi (od
18 do 24 lat) z wyΩszym wykszta¬ceniem, z ro-
dzin, w ktørych dochød na osob´ przekracza
700 z¬otych miesi´cznie.
◆ Wi´kszoßç Polakøw niezmiennie uwaΩa, Ωe
sytuacja na rynku pracy jest z¬a i nie ma szans,
by przez najbliΩszy rok coß si´ zmieni¬o. 40%
obawia si´, Ωe straci zatrudnienie - wynika z naj-
nowszego sondaΩu CBOS. JuΩ od trzech lat Po-
lacy ≈le oceniajå to, co dzieje si´ na rynku pracy.

19-procentowe bezrobocie powoduje, Ωe co
szøsty ankietowany (17%) spodziewa si´, Ωe b´-
dzie jeszcze gorzej, ponad po¬owa (54%) uwaΩa,
Ωe w najbliΩszym roku nic si´ nie zmieni. Tylko
co piåty Polak oczekuje zmian na lepsze.

Utraty zatrudnienia obawia si´ 40% bada-
nych, w lipcu by¬o to 37% TakΩe mniej Polakøw
niΩ przed miesiåcem jest przekonanych, Ωe nie

grozi im utrata posady. Sådzi tak ponad po¬owa
- 55% ankietowanych, miesiåc wczeßniej prze-
konanych by¬o o tym 61% badanych.

O swojå prac´ bojå si´ g¬øwnie osoby z nis-
kim - zasadniczym - wykszta¬ceniem o najniΩ-
szych dochodach. Podobne obawy majå takΩe
m¬odzi pracownicy w wieku od 18 do 34 lat. O
swoje posady nie martwi si´ najcz´ßciej kadra
kierownicza, osoby z co najmniej ßrednim wyk-
szta¬ceniem, w rodzinach, ktørych dochød na
osob´ wynosi powyΩej 900 z¬.
u Bezrobocie. GUS poda¬, Ωe w lipcu br. uby¬o
blisko 29 tysi´cy bezrobotnych. Pracy nie mia¬o
3 mln 42 tys. Polakøw, stopa bezrobocia wynio-
s¬a 19,2%

By¬o nieznacznie lepiej niΩ w czerwcu, gdy
mielißmy 19,5%. bezrobocie i wyra≈nie lepiej
niΩ przed rokiem, gdy zatrudnienia nie mia¬o
19,6% aktywnych zawodowo Polakøw.

Bezrobocie nieznacznie - o 0,2 punkta pro-
centowego - spad¬o nawet w wojewødztwach, w
ktørych sytuacja na rynku pracy jest najgorsza,
czyli na Warmii i Mazurach (29,4%), Zachodnio-
pomorskiem (27%) i Lubuskiem (26,4%).

Naj¬atwiej o zatrudnienie jest mieszka˜com
Mazowsza (15,1% bezrobocia), Ma¬opolski
(15,4%) i Podlasia (16%).

Roßnie liczba bezrobotnych, ktørzy nie majå
prawa do zasi¬ku - z takiego wsparcia nie korzy-
sta juΩ 86% osøb bez pracy (ponad 2,6 mln osøb).

Lepsza wiadomoßç - w lipcu br. pracodawcy
zg¬osili do urz´døw pracy wi´cej - prawie 72 tys.
ofert zatrudnienia, miesiåc wczeßniej propono-
wali 63 tys.
◆ Polacy niezmiennie najbardziej ufajå prezy-
dentowi (65%, wzrost w stosunku do lipca o 1%)
oraz braciom Kaczy˜skim - obu ufa 54% Pola-
køw (odnotowali kilkuprocentowy wzrost). AΩ
52% Polaków ufa Bronis¬awowi Geremkowi (w
lipcu nie by¬ notowany). Dwøm liderom PO -
Janowi Rokicie i Donaldowi Tuskowi - ufa odpo-
wiednio 48 i 47% z nas (zwyΩka odpowiednio o
4 i 6%). Najbardziej nie ufamy Andrzejowi Lep-
perowi (50%, wzrost nieufnoßci o 6%), Leszkowi
Balcerowiczowi (46, spadek o 3) i Jerzemu Hau-
snerowi (40, spadek o 3). SondaΩ z 6 - 9 sierp-
nia, reprezentatywna prøba 922 doros¬ych
Polakøw.
◆ Przeci´tne miesi´czne zarobki pracowni-
ków firm produkcyjnych wynoszå ponad 2800
z¬ brutto - så o 8% wyΩsze niΩ przed rokiem.

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – wrzesień 2004 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 Grupa taneczna „Polanie” - próba E. Pohl 722-4951
Wtorek ZHP Szczep „Jutrzenka” - zbiórka K. Rudak      248-8590
Wtorek Młodzieżowy Zespół „Orlęta” - próba M. Stochaj 736-0666
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 D. Iglewska 685-1946
Środa (1-sza) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu A. Wilk 723-2415
Środa (1-sza) Stowarzyszenie Twórców w Ottawie (Stow. Twórców) B. Gajewski 259-5015
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 2004 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

 12 wrz.  Piknik Parafialny – farma pp. Gałków  Parafia Św. Jacka  Sekretariat  230-0804 
 15 Koncert – kabaret „Od Opery do Afery” Fed. Polek Ogniwo 8  E. Zadarnowska 739-8663 
 26 Bierzmowanie: Ks. Biskup Józef Wysocki  Parafia Św. Jacka  Sekretariat  230-0804 
  Modlitwy za zmarłych: Zaduszki Parafia Św. Jacka  Sekretariat 230-0804 
 Paź.  3 październik:     Beechwood Cementary    
  17 październik:    Pinecrest Cementary    
  24 październik:  Hope Cementary    
  31 październik:  Notre Dame Cementary    
 5 paż. "Powstanie Warszawskie z perspektywy 60-

ciu lat" – Mgr H. Brzeziński 
Koło SPK Nr 8  J.A. Dobrowolski  733-5161 

 23 Zabawa Sportowców - zakończenie sezonu  Klub „Białe Orły”   I. Kotecki  828-6367 
6 list. Akademia – Obchody 50-lecia Szkoły 

Polskiej im. Wiktora Podoskiego w Ottawie 
Komitet Obchodów Marianna Piłat 825-8984

6 Bal Jubileuszowy –50-lecia Szkoły Polskiej  Komitet Obchodów Marianna Piłat 825-8984
7 Msza Święta w intencji Szkoły Polskiej Komitet Obchodów Marianna Piłat 825-8984
14  Święto Niepodległości – Msza Święta i 

Akademia 
Klub Polsko-Kanadyjski I. Bystram 249-8796

 20-21  Bajka „Czerwony Kapturek” „Polanie” i „Czar” I. Borowska-Baker  277-9092

Dom Polski SPK,  379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948. 
Gospodarze Domu Polskiego SPK:      pp. Grażyna i Jerzy Daszczyński, tel. 260-0665 

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



