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NiΩsze szko¬y wyΩsze
Polskie uczelnie nie uprawiajå juΩ nauki, tylko biznes edukacyjny

500 z Jiao Tong

Ranking 500 uczelni z ca¬ego ßwiata przygotowywali przez trzy lata uczeni z Chin,
zbierajåc informacje o niemal 2 tys. uniwersytetøw. Ranking oparto na czterech podsta-
wowych kategoriach: 1. liczbie laureatøw Nobla, lub zdobywcøw Medali Fieldsa (odpo-
wiednik Nobla dla matematykøw); 2. najcz´ßciej cytowanych pracach w latach 1981–99;
3. artyku¬ach opublikowanych w "Science” oraz "Nature” (1999–2003); 4. liczbie cytowa˜

w waΩnych pismach naukowych (tworzåcych tzw. list´ filadelfijskå) w 2003 r.

Na polskå nauk´ spad¬a hiobowa wießç. W jedy-
nym rankingu porównujåcym 500 uczelni z ca-
¬ego ßwiata znalaz¬y si´ tylko dwie polskie – Uni-
wersytet Warszawski i Uniwersytet Jagiello˜ski.
Sklasyfikowano je dopiero w czwartej setce. Na-
sza nauka ponios¬a spektakularnå poraΩk´ ni-
czym nasi olimpijczycy na igrzyskach. Sami
uczeni, ci z dorobkiem i ci na dorobku (wßród
nich stypendyßci akcji POLITYKI “Zosta˜cie z
nami!”), a takΩe studenci, bijå na alarm. Polskie
uczelnie zastyg¬y w organiza-
cyjnym i intelektualnym bezru-
chu, dziwnej mieszance feudal-
izmu z kapitalizmem.

W Polsce jest niemal 400
wyΩszych uczelni, zarøwno
pa˜stwowych jak i niepa˜stwo-
wych, w ktørych kszta¬ci si´ po-
nad 1,8 mln studentøw. A Uni-
wersytet Warszawski i Uniwersytet Jagiello˜ski
– by trzymaç si´ sportowej metafory – så tym w
rodzimej nauce, czym Legia i Wis¬a w naszej
pi¬ce noΩnej: u nas så najlepsze, w konfrontacji
z uczelniami w Stanach Zjednoczonych czy na
zachodzie Europy – niespe¬nione i gdzieß w ty-

le. Taki stan rzeczy rektorzy t¬umaczyli jednym
g¬osem. Po opublikowaniu rankingu, zestawio-
nego przez naukowcøw z uniwersytetu Jiao
Tong w Szanghaju (patrz ramka), profesorowie
Jan W´gle˜ski (UW) oraz Franciszek Ziejka (UJ)
møwili, Ωe decydujåce znaczenie ma sposøb
finansowania nauki na ßwiecie i Ωe pod tym
wzgl´dem nigdy nie dogonimy liderøw rankin-
gu: ameryka˜skich Harvarda i Stanforda czy
brytyjskiego Cambridge. To prawda. Dotacje

budΩetowe to jednak nie
wszystko.
KKaassjjeerrzzyy,,  ffoorrnnaallee  ii  kkaarrbboowwii  
Na zako˜czonym niedawno
zje≈dzie Polskiego Towarzys-
twa Socjologicznego Zygmunt
Bauman, jeden z niewielu pol-
skich socjologøw o ßwiatowej
renomie, møwi¬ o kryzysie
wspølnoty, ktøry ogarnå¬ takΩe

badaczy spo¬ecznych. Bauman møwi¬, Ωe dziß
moΩna zobaczyç co najwyΩej "wspølnot´ w sza-
tni” albo coß na kszta¬t "wspølnoty foyer” –
wspølnego korytarza, ktørym przechadzajå si´
profesorowie.

Erupcja uczelni w Polsce

Rok Liczba
1900-1991 112
1999-2000 287
2000-2001 310
2001-2002 344
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PPrrooff..  HHeennrryykk  DDoommaa˜̃sskkii,,  ssooccjjoolloogg
K¬opot polskich uczelni wynika m.in. z braku
dobrej kadry, takiej, ktøra ma sta¬y kontakt z na-
ukå ameryka˜skå i zachodnioeuropejskå, posta-
wionymi (ßrednio rzecz bioråc) na wyΩszym po-
ziomie.

W ciågu ostatniej dekady z pewnoßciå obni-
Ωy¬ si´ ßredni poziom prac naukowych w Polsce,
co jest naturalnå konsekwencjå wzrostu liczeb-
noßci kadry badawczej, co zaniΩy¬o ßredniå.
Oczywißcie, mamy elit´ naukowå (skoncentro-
wanå w Warszawie i Krakowie i rozproszonå w
innych oßrodkach), ale juΩ zupe¬nie inaczej wy-
glåda sytuacja w Opolu czy w Rzeszowie. Gdzie
widz´ szans´? Na pewno w kontaktach z naukå
ßwiatowå: polscy uczeni muszå braç udzia¬ w
projektach mi´dzynarodowych i doskonaliç
swoje umiej´tnoßci za granicå. Bo nie ma co si´
¬udziç, Ωe dobrzy naukowcy zacznå nagle przy-
jeΩdΩaç stamtåd. Podobny ton moΩna us¬yszeç
z drugiego bieguna, wßrød studentøw. – Sytua-
cja jest przyt¬aczajåca – møwi Grzegorz Lewi˜-
ski, student Uniwersytetu Ílåskiego w Katowi-
cach. – W ßrodowisku studenckim panuje apa-
tia, kaΩdy goni za w¬asnå karierå, co powoduje,
Ωe braterstwo, o ktørym tak duΩo si´ kiedyß mø-
wi¬o, dziß praktycznie nie istnieje.

W ciågu ostatnich pi´ciu lat liczba studiujå-
cych podwoi¬a si´, niegdyß kameralne placøwki
akademickie nap´cznia¬y, zmieni¬a si´ teΩ men-
talnoßç i oczekiwania studiujåcych.

– Kiedyß czas studiøw by¬ okresem wyjåtko-
wym – møwi historyk, profesor Uniwersytetu
Warszawskiego. – Zawiåzywane wtedy przyja-
≈nie trwa¬y cz´sto przez dziesiåtki lat. Teraz
uniwersytet traktuje si´ jak lotnisko. Jak tranzyt,
przez ktøry trzeba przejßç, najlepiej bez stresu,
nadmiernych obciåΩe˜ i bezboleßnie.

Inny profesor z UW dodaje, Ωe dzisiejszych
studentøw cechuje bezceremonialnoßç. – Wie-
lokrotnie si´ zdarza – t¬umaczy – Ωe dzwoniå na
møj prywatny telefon i to o wszelkich moΩli-
wych porach, a normå jest, Ωe ¬apiå mnie gdzieß
w przelocie na ulicy, by uzyskaç wpis do indek-
su.

Relacje mi´dzy nauczycielami akademicki-
mi a studentami przypominajå coraz bardziej
wi´≈, jaka panuje mi´dzy kasjerkå a klientem w
hipermarkecie. – WaΩne, by w papierach by¬ po-
rzådek. No i by kasa si´ zgadza¬a – puentuje
prof. Wojciech Burszta, antropolog kultury. 

Rozpad wspølnoty akademickiej widaç na
kaΩdym kroku, niekiedy w zachowaniach, ktøre
majå kryminogenny charakter. Ostatnio g¬oßno
zrobi¬o si´ o Uniwersytecie Gda˜skim i tamte-
jszym Wydziale Prawa. Oto okaza¬o si´, Ωe na
Wydzia¬ Prawa przyjmowane så – zgodnie z pro-
cedurå odwo¬awczå – te dzieci z prawniczych
rodzin trøjmiejskich, ktørym nie poszcz´ßci¬o

si´ w normalnym trybie egzaminacyjnym. Te-
raz, dzi´ki protekcji i listom polecajåcym, przyj-
mowane så z "waΩnych powodøw spo¬ecznych”.
Listy przyj´tych z odwo¬ania Uniwersytet
Gda˜ski utajni¬ (chociaΩ w myßl przepisøw ca¬a
procedura egzaminu powinna byç jawna), co
podgrza¬o tylko emocje. Ale oprøcz s¬usznego
oburzenia, pi´tnujåcego uniwersytecki nepo-
tyzm, moΩna by¬o us¬yszeç i inne g¬osy. To Ωa-
den nepotyzm, tylko naturalny branΩowy przy-
wilej. Swoje przywileje ma gørnik czy hutnik,
dlaczego ma ich nie mieç nauczyciel akademic-
ki.

– Ci, co tak pomstujå, niech sami uderzå si´
we w¬asne piersi – møwi jeden z profesorøw. –
Prawie kaΩdemu zdarzy¬o si´, Ωe choç raz w ko-
misji egzaminacyjnej przepchnå¬ jakiegoß zna-
jomego. Powiem cynicznie: to, Ωe cørka rektora
dosta¬a si´ kiedyß z odwo¬ania, nie mia¬o si´
prawa zdarzyç. Powinna zostaç przyj´ta, tak si´
to za¬atwia, w normalnym trybie i nie by¬oby
k¬opotu.

Íwiadectwem kryzysu wspølnoty akademic-
kiej så cz´stokroç fatalne relacje w obr´bie ka-
dry. – Szczegølnie dramatyczna sytuacja panuje
wßrød doktorantøw. Wraz z urynkowieniem
edukacji postanowiono znale≈ç taniå si¬´ robo-
czå. I w¬aßnie ci ludzie u progu kariery wykonu-
jå takå katorΩniczå prac´ – møwi medioznawca
prof. Wies¬aw Godzic.

MoΩna powiedzieç, Ωe dzisiejsi doktoranci
wiodå i tak beztroskie Ωycie, så ubezpieczeni
(gdy wprowadzano studia doktoranckie, Ωadne-
go systemu ochrony socjalnej nie by¬o), na stu-
diach dziennych otrzymujå stypendium od 600
do 1 tys. z¬ w tych bogatszych uniwersytetach. –
Na poczåtku møj promotor powiedzia¬ mi, Ωe
studia doktoranckie uczå pokory – møwi dok-
torantka z Òodzi. – I rzeczywißcie, czuj´ si´ tak,
jakbym dostawa¬a regularnie w twarz. Prowa-
dz´ zaj´cia za darmo, spycha si´ na mnie zas-
t´pstwa i wszelkå papierkowå, biurokratycznå
robot´. W takiej sytuacji, gdy jeszcze na doda-
tek trzeba szukaç jakichß ≈røde¬ utrzymania
poza uczelniå, pisaç doktorat. Jestem jak jakaß
ch¬opka, ktørå karbowy zmusza do ugi´cia
karku.

Oczywißcie, bywajå ludzcy promotorzy, ale
zdarzajå si´ ludzie nikczemni, nie gardzåcy
szantaΩem. – Gdy chcia¬em wykr´ciç si´ od do-
datkowych zaj´ç, bo i bez nich mia¬em pensum,
us¬ysza¬em, Ωebym lepiej si´ wziå¬ do roboty, bo
møj doktorat wisi na w¬osku. Wczeßniej ta sama
praca by¬a przez tego samego cz¬owieka zach-
walana. Gdyby nie to, Ωe szkoda mi trzech lat,
rzuci¬bym to wszystko w choler´ – opowiada
doktorant z Warszawy.

K¬opoty bywajå teΩ z recenzentami: – Pani
profesor powiedzia¬a, Ωe mog´ liczyç na bardzo
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pochlebnå recenzj´, ale niezb´dne så poprawki.
Poprawki sprowadzajåce si´ do obfitszego korzy-
stania z dorobku recenzentki – møwi niedawno
upieczony doktor.

Ludzie, ktørzy – uΩywajåc znanej dewizy kla-
syka polskiej socjologii Stanis¬awa Ossowskiego,
powinni "w myßleniu byç niepos¬uszni” – pra-
cujå cz´sto w aurze wyßcigu, oporu i l´ku przed
rewanΩem, dlatego rozmøwcy cz´sto møwiå na
stronie. Anonimowo. Tak, by nie moΩna ich by-
¬o namierzyç. Bo i metody rewanΩu bywajå sub-
telne. Na wydziale filozofii jednego z uniwersy-
tetøw møwi¬o si´ na przyk¬ad o dwøch sk¬øco-
nych profesorach, ktørzy podczas kwalifikacji
na studia doktoranckie wycinali w pie˜ kandy-
datøw adwersarza. 

Prof. Jacek Ho¬øwka, filozof, uwaΩa, Ωe kry-
zys wspølnoty akademickiej jest przejawem
szerszego zjawiska – atrofii wi´zi mi´dzyludz-
kich i systemøw wartoßci w nowej Polsce. – Bra-
kuje teraz prawdziwych mistrzøw, dla ktørych
nauka by¬aby powo¬aniem, a nie tylko zawo-
dem. Takich, ktørzy mogliby byç autorytetami
dla ca¬ej uczelni i kszta¬towaç poglådy dla elity
ca¬ego kraju. Brakuje teΩ u nas – inaczej niΩ w
uczelniach brytyjskich – mi´dzywydzia¬owego
Ωycia akademickiego. Òa˜cuch mi´dzy pokole-
niami, typowy dla tradycji uniwersytetu, gdzieß
si´ zerwa¬.

Uczeni så zgodni, Ωe o takie autorytety –
wzmocnione opozycyjnå legendå – by¬o ¬atwiej
w czasach PRL. W systemie demokratycznym i
o postaci trudno, i zbiorowo ßwiat uniwersytec-
ki takiej roli nie gra. Konferencja Rektorøw Aka-
demickich Szkø¬ Polskich wypowiada si´ naj-
cz´ßciej w kwestiach finansowych, gdy w bud-
Ωecie szykowane så kolejne ci´cia w dotacjach
na nauk´. Trudno juΩ spodziewaç si´, by zabrali
g¬os w sprawie kolegøw z Gda˜ska lub by odci´-
li si´ od haniebnych dla ßrodowiska g¬osøw pro-
fesury niedawno odmawiajåcej Czes¬awowi Mi-
¬oszowi godziwego pochøwku.

A przecieΩ przypadkøw patologii jest znacz-
nie wi´cej: w nowych czasach, wraz z dost´pem
do Internetu i szybkiej informacji, wzros¬a choç-
by skala plagiatøw. Prace na uczelniach przepi-
sujå wszyscy: od studentøw do nawet dziekana
jednego z wydzia¬øw uniwersyteckich. Co cieka-
we, o takich zjawiskach møwi si´ w ßrodowisku,
ale pø¬g´bkiem. Ale g¬oßno – zw¬aszcza gdy cho-
dzi o profesora – prawie wcale, bo przecieΩ
ucierpia¬aby renoma uczelni, a i by¬by wstyd
dla recenzentøw, ktørzy pozytywnie ocenili pla-
giat. Nic nie wskazuje teΩ na to, byßmy doczeka-
li si´ czegoß w rodzaju Naukowego Centralnego
Biura Íledczego. Wprawdzie uczelnie na w¬asnå
r´k´ kupujå program komputerowy wykrywajå-
cy plagiaty, ale wiadomo, Ωe tak naprawd´ nikt
nie jest zainteresowany w stworzeniu jednego

oßrodka t´piåcego naukowych piratøw.
PPrrzzeeddssii´́bbiioorrccaa  ww  ttooddzzee
– Dziß zamiast autorytetøw mamy tzw. spin
doctorøw, ekspertøw obrotowych, co to wypo-
wiedzå si´ na kaΩdy zadany temat; jak si´ to
møwi, dajå k¬apa do telewizora. Raz o pedofilii,
a raz o meandrach brytyjskiego futbolu. Dokto-
rantka psychologii z Uniwersytetu Warszaw-
skiego dodaje, Ωe trudno jej szanowaç prze¬o-
Ωonego, ktøry wbiega zdyszany, bo w¬aßnie od-
wali¬ cha¬tur´ dla telewizji albo sko˜czy¬ zaj´cia
na innej uczelni.

PPrrooff..  MMiicchhaa¬¬  KKlleeiibbeerr,,  
mmiinniisstteerr  nnaauukkii  ii  iinnffoorrmmaattyyzzaaccjjii

Bez wåtpienia mamy za ma¬o nauczycieli aka-
demickich w stosunku do liczby studentøw.
Uczelnie ratujå si´ wieloetatowoßciå, ale, wia-
domo, Ωe to z kolei wp¬ywa negatywnie na po-
ziom nauczania. Mamy takΩe niedostosowany
profil kszta¬cenia do potrzeb rynku pracy. O
tym powinno si´ myßleç w perspektywie 5 czy
nawet 10 lat i przewidywaç, jacy specjalißci b´-
då nam wtedy potrzebni, nie zaß kierowaç si´
koniunkturå panujåcå na rynku pracy obecnie.

Poziom prac badawczych wykonywanych
na uczelniach nies¬ychanie si´ zrøΩnicowa¬:
mamy uczonych, ktørzy naleΩå do ßwiatowej
czo¬øwki, ale ßrednia prac w ciågu ostatniej de-
kady raczej si´ nie podnios¬a i nie jest na zbyt
wysokim poziomie. Pami´tajmy teΩ, Ωe istnieje
znaczåca grupa pracownikøw naukowych, ktø-
rzy w ogøle nie prowadzå bada˜, a i tak, ze
wzgl´du w¬aßnie na sytuacj´ kadrowå, muszå
na uczelniach pozostaç.

Co moΩna zrobiç? Zbyt duΩo jest uczelni
ma¬ych i s¬abych kadrowo, nieodzowny wydaje
si´ proces scalania mniejszych szkø¬ w danym
regionie w jednå wi´kszå instytucj´ uniwersy-
teckå. Wreszcie powinien pojawiç si´ u nas me-
nedΩer akademicki organizujåcy prac´ uczelni
zwany niekiedy kanclerzem. PrzecieΩ cz´sto
uczelnia jest najwi´kszym przedsi´biorstwem
w regionie i musi byç fachowo zarzådzana. I
wreszcie kwestia kontraktøw: taki powinien byç
dominujåcy model zatrudnienia.

Pojawienie si´ spin doctorøw to tylko jeden
z przejawøw komercjalizacji, ktørej nieuchron-
nie podlega szkolnictwo wyΩsze. W¬aßnie uryn-
kowienie nauki sprawi¬o, Ωe normå sta¬a si´ pra-
ca na kilku etatach i uczelniach, cz´sto konku-
rujåcych ze sobå. Praktyka ta jest nadal stoso-
wana, bywa bowiem, Ωe profesor uczelni pa˜-
stwowej otrzymuje (bez dodatku) niewiele po-
nad 2,5 tys. z¬ brutto i moΩe tylko pomarzyç o
dochodach w wysokoßci 6,5 tys. z¬, jakie obiecy-
wano od poczåtku roku akademickiego 2004/2005.
Trudno teΩ wyobraziç sobie, by naukowiec z do-
ktoratem na stanowisku adiunkta utrzyma¬ swo-
jå rodzin´ w wielkim mießcie za niespe¬na 2 tys.
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przedsi´biorstwem.
Takie kolosy jak UW czy UJ to w¬aßnie wielo-

tysi´czne przedsi´biorstwa. – Rektor powinien
zastanawiaç si´, komu przyznaç doktorat ho-
noris causa, a nie rozstrzygaç, czy na zakup
o¬øwkøw rozpisaç przetarg czy nie – dodaje Go-
dzic. W wielu uczelniach zachodnich (u nas w
szko¬ach niepa˜stwowych powoli teΩ) istnieje
tzw. system kanclerski. Sprawami administra-
cyjnymi zawiaduje wi´c juΩ nie rektor, ale kan-
clerz, ktørego praca oceniana jest przez coß na
kszta¬t rady nadzorczej z¬oΩonej z pracownikøw
naukowych, personelu pomocniczego i studen-
tøw. Na razie doszlißmy do tego, Ωe dyrektorzy
instytutøw, na ktørych scedowano dzielenie
pieni´dzy, robiå, co mogå, by poΩeniç ogie˜ z
wodå, czyli dydaktyk´ z naukå. Chwytem stoso-
wanym powszechnie jest przerzucanie pod byle
pretekstem ßrodkøw z bada˜ na honoraria za
przeprowadzone zaj´cia. Bo za psie pieniådze
pracowaç chce dziß ma¬o kto. 

Konkurencja na rynku us¬ug edukacyjnych
zach´ca nie tylko do przyspieszonego kursu ma-
tematyki i ekonomii, ale takΩe marketingu.
– Polska nauka – wyjaßnia jeden z profesorøw –
jest zupe¬nie niemedialna. Brakuje ludzi, ktørzy
potrafiliby w sposøb przejrzysty i atrakcyjny po-
pularyzowaç idee. Nie møwi´ o spin doctorach,
bo to osobna kategoria. Wprawdzie w szko¬ach
wyΩszych coraz bujniej kwitnå dzia¬y promocji,
a w dniu egzaminøw na UW ustawia si´ pod bra-
må g¬øwnå d¬ugi szpaler wys¬annikøw z innych
szkø¬ rozdajåcych ulotki z w¬asnå ofertå, ale ro-
la dobrze poj´tego PR w nauce jest wciåΩ za ma-
¬o ceniona. – Niedawno dyrektor jednego z in-
stytutøw na Uniwersytecie Warszawskim zaka-
za¬  swoim doktorantom udzielaç wypowiedzi
dla prasy za darmo – opowiada studentka. Jed-
na spoßrød stypendystek "Polityki” us¬ysza¬a od
promotora, Ωe ma zaniechaç wypowiedzi dla
mediøw, bo juΩ "starczy tego gwiazdorstwa”. – A
przecieΩ – t¬umaczy¬a rozgoryczona – zakaz taki
uderza nie we mnie, tylko w instytucj´, ktørå
reprezentuj´.

PPrrooffeessoorr  ttrrzzeecciieeggoo  wwiieekkuu
Kolejnå bolåczkå szkolnictwa wyΩszego jest je-
go skostnienie personalne i geriatryczny – jak
møwiå sami profesorowie – charakter instytucji
naukowych. – Trzeba powiedzieç brutalnie: na-
sza kadra jest niekonkurencyjna w stosunku do
kadry na uniwersytetach zachodnich – twierdzi
prof. Godzic. Dzieje si´ tak z wielu powodøw.
Po pierwsze – weryfikacja dorobku uczonych
ma cz´sto charakter iluzoryczny i towarzyski.
Trudno, by by¬o inaczej, skoro wydzia¬y do ta-
kiej lustracji powo¬ujå koleΩanki i kolegøw zain-
teresowanego, nie zaß ludzi z zewnåtrz, ktørzy
mogliby dokonaç niezaleΩnego audytu.

z¬. Wi´c powszechna sta¬a si´ w ßrodowisku wie-
loetatowoßç.

Pa˜stwowa Komisja Akredytacyjna, powo¬a-
na do oceny studiøw, toleruje teraz prac´ na
dwøch etatach. Gdy odkryje, Ωe kadra w danej
uczelni lub wydziale to trzyetatowcy (albo i wi´-
cej), Komisja moΩe wnioskowaç do ministra
edukacji o zamkni´cie kierunku studiøw.

Prof. Andrzej Jamio¬kowski, szef Komisji,
wskazywa¬ wielokrotnie teΩ na inne przyczyny
zamykania uczelni: gdy na poczåtku lat 90. na
prawo i lewo otwierano kierunki kojarzone z
marketingiem i zarzådzaniem, na wielu spo-
ßrød nich brakuje odpowiedniej liczby tzw. pra-
cownikøw samodzielnych (czyli po habilitacji).
Okrojone plany studiøw albo przekraczanie li-
mitu studentøw zaocznych w stosunku do dzie-
nnych (pierwszych moΩe byç najwyΩej 50 proc.)
to kolejne przyk¬ady opacznie poj´tej ekonomii
i urynkowienia. – Przy ca¬ym szacunku dziwi´
si´ – møwi cz¬onek Pa˜stwowej Komisji Akredy-
tacyjnej – po co w Polsce aΩ 17 uniwersytetøw.
Na wielu z nich, na przyk¬ad na Uniwersytecie
Rzeszowskim czy Zielonogørskim, wystawiali-
ßmy kierunkom oceny negatywne lub warun-
kowe.

W ubieg¬ym roku PKA zawiesi¬a lub zamkn´-
¬a 16 kierunkøw studiøw, 9 w szko¬ach prywat-
nych i 7 w pa˜stwowych. Wed¬ug danych z PKA
ok. 5 proc. z ocenianych od 2002 r. kierunkøw
uzyska¬o ocen´ dyskwalifikujåcå i moΩna by så-
dziç, Ωe to niewiele. Jednak aΩ nast´pnych 25
proc. to kierunki, ktørym umoΩliwiono studio-
wanie warunkowe, opatrzone licznymi zastrze-
Ωeniami. W sumie – prawie na co trzecim kie-
runku poziom odbiega od przyj´tych standard-
øw, a to juΩ liczba niema¬a.

Narzekajåc na brak pieni´dzy z budΩetu,
uczelnie rzadko szukajå oszcz´dnoßci we w¬as-
nym portfelu. – W szko¬ach pa˜stwowych two-
rzy si´ na przyk¬ad 5-osobowå grup´ dla profe-
sora, by nie sprawiç mu przykroßci – møwi re-
ktor warszawskiej uczelni. – Albo zostawia ko-
muß çwiartk´ etatu, od ktørego trzeba odpro-
wadziç ZUS.

Trzeba jednak powiedzieç, Ωe uczelnie pa˜-
stwowe szybko uczå si´ liczyç i tzw. kosztoch¬on-
noßç studenta tu oraz w szko¬ach niepa˜stwo-
wych staje si´ porøwnywalna: 6 lat temu uczel-
nia pa˜stwowa wydawa¬a na jednego studenta
o prawie 4,5 tys. z¬ wi´cej niΩ prywatna. W ubie-
g¬ym roku pa˜stwowy by¬ droΩszy o nieca¬e 3
tys. z¬.

– Trzeba ußwiadomiç sobie jedno – møwi
prof. Wies¬aw Godzic – uniwersytety to oprøcz
publicznej telewizji ostatnie skanseny zarzå-
dzania socjalistycznego. Z tego, Ωe rektor jest
cenionym literaturoznawcå czy biologiem, nie
wynika, Ωe b´dzie radzi¬ sobie z 30-tysi´cznym
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17 Walne Zebranie Członków  Klub „Białe Orły” L. Pękalski 733-2888 
18 Film: „26-ta rocznica Pontyfikatu Ojca Świętego” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
21 Spotkanie z parafianami Świętego Jacka Rada Parafialna Sekretariat 230-0804 

2-4 grudzień Rekolekcje Adwentowe Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
5 Św. Mikołaj odwiedzi dzieci w parafii Św. Jacka Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
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9  Kolędy przy Świecach Chór J. Paderewskiego W. Garlicka 731-6376 
16 Opłatek Parafialny w Domu Polskim SPK Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
20 Film: „Lwów lat trzydziestych” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
1 luty Film: „Podróż premiera Mikołajczyka do Moskwy VII-

VIII 1944”  wprowadzi Mgr H. Brzeziński 
Koło SPK Nr 8 J.A. Dobrowolski 733-5161 

17 Film: „Łyczakowskie wzgórza –cmentarze Lwowa” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
19-20  Bajka „Czerwony Kapturek” „Polanie” i „Czar” I. Borowska-Baker 277-9092 
17 marzec Film: „Folklor i muzyka Wileńska” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
21 kwiecień Film: „Tadeusz Komorowski-Bór” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
8 maj Święto 3-go Maja – Msza Święta i Akademia Pol. Szkoła Licealna K. Kieliszkiewicz 739-7301 

Dom Polski SPK,  379 Waverley St., Ottawa K2P 0W4 : tel. 594-5948. 
Gospodarze Domu Polskiego SPK:      pp. Grażyna i Jerzy Daszczyński, tel. 260-0665 
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Katastrofalna sytuacja finansowa sprawia,
Ωe na studia doktoranckie dostajå si´ ci, ktørych
na to staç, a nie zawsze så to osoby najzdolniej-
sze. Nies¬ychanie zrøΩnicowa¬ si´ teΩ poziom
prac: moΩna zas¬oniç r´kå stron´ wskazujåcå
na uczelniany przydzia¬ autora, a i tak – na pod-
stawie tego, co pisze – moΩna niemal bezb¬´d-
nie oceniç, w jakim oßrodku powstawa¬a jego
praca. Trzeba by wreszcie wprowadziç niezale-
Ωny system oceniania. Dopøki dorobek oceniaç
b´dzie kolega koledze, nigdy nie wyjdziemy z
tego bagna koteryjnoßci.

– Trudno nam si´ pogodziç – to g¬os jednego
z rektorøw – Ωe na sta¬e powinno byç zatrudnio-
nych najwyΩej 15–20 proc. pracownikøw nauko-
wych, osøb rzeczywißcie dla uczelni strategicz-
nych. Reszta powinna byç na odnawianych kon-
traktach. Napotykamy tu oczywistå barier´ psy-
chologicznå: trudno nam zrozumieç, Ωe sami
wybralißmy niezwykle stresujåcy i ryzykowny
zawød, wydaje si´ bowiem, Ωe – gdzie jak gdzie
– ale tu, na uczelni, zapewniamy sobie bezpie-
czny byt. 

Niewiele wnoszå teΩ weryfikacje kadry doko-
nywane przez studentøw, choç wprowadzi¬a t´
form´ oceny wi´kszoßç szkø¬. – Jestem na SGH
– møwi Ewa – i trzy czwarte tak zwanych profe-
sorøw to lenie, ktørzy po otrzymaniu tytu¬u
spocz´li na laurach. Wykopa¬abym ich ze sto¬-

køw w minut´. Ewie wtøruje Konrad, student z
Krakowa: – Nie s¬ysza¬em jeszcze, by komukol-
wiek zaszkodzi¬a negatywna weryfikacja doko-
nywana przez nas.

– U nas pi´çdziesi´ciolatek uwaΩany jest za
gøwniarza – Ωali si´ profesor z UJ. W naukach
matematyczno-przyrodniczych awans nast´-
puje szybciej, w humanistyce 40-letni profesor
uchodzi za dziwolåga. Przynajmniej w oczach
60-latkøw ze ßwieΩå profesurå.

Osobnå kwestiå, ktøra niedawno na naszych
¬amach wzbudzi¬a niema¬e emocje ("Profesor
dr hab. doΩywotni” i g¬osy polemiczne, POLI-
TYKA 30 i 35), så kwestie zwiåzane ze zdobywa-
niem kolejnych stopni i tytu¬øw naukowych.
Wielu uczonych, takΩe takich, ktørzy ten szcze-
bel majå dawno za sobå, uwaΩa na przyk¬ad ko-
niecznoßç pisania rozprawy habilitacyjnej za
anachronizm b´dåcy spußciznå zmursza¬ego
XIX-wiecznego niemieckiego jeszcze uniwer-
sytetu. – Habilitacja wstrzymuje dynamik´ roz-
woju naukowego, wymian´ kadr i myßli – møwi
czterdziestokilkuletni profesor fizyki. – M¬ody
doktor po trzydziestce, gdy ma najwi´cej si¬ i
pomys¬øw, zamiast je twørczo spoΩytkowaç, pi-
sze jakiegoß akademickiego gniota. Rozmøwcy
przyznajå, Ωe ze wzgl´døw taktycznych lepiej
napisaç prac´ "solidnå” – trzymajåcå si´ kano-
nøw, niezbyt odkrywczå i, nie daj Panie BoΩe,
interdyscyplinarnå, bo mogå byç k¬opoty. – Pi-
szesz habilitacj´, przyjmujå ci´ do szeregu, ale
jednoczeßnie dajå po ¬apach, byß zna¬ w nim
swoje miejsce – komentuje m¬ody, jak na nasze
standardy, doktor po habilitacji.

Zdarzajå si´ habilitacje na skrøty; gdy czyjß
szybki awans jest w interesie wydzia¬u, sprawia
bowiem, Ωe roßnie tzw. moc kadry, a ta przek¬a-
da si´ na wymierne korzyßci, choçby podzia¬
pieni´dzy dla uczelni. – Mia¬em braç udzia¬ w
realizacji bardzo atrakcyjnego, mi´dzynarodo-
wego projektu badawczego. Od mojego pryncy-
pa¬a us¬ysza¬em, Ωe mog´ wybraç projekt, ale

SSPPKK  --  KKOOÒÒOO  NNRR..88
zaprasza na pokaz

montaΩu filmowego z okazji

26-tej Rocznicy
Pontyfikatu 

Ojca Íw. Jana Paw¬a II.
Data: 18 listopada (czwartek) 2004 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski, 379 Waverley St.

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na odczyt

Attaché Wojskowego RP
p¬k dr inΩ. Dobros¬awa Maka

ZagroΩenia asymetryczne
i ich wp¬yw na doktryn´

obronnå Rzeczypospolitej
Polskiej 

w wymiarze narodowym 
i sojuszniczym

Data: 2 listopada (wtorek) 2004 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St 
Po programie Ko¬o Pa˜  przy SPK
zaprasza na kaw´ i ciastka
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wtedy, jak to niedwuznacznie ujå¬, przeprowa-
dzenie habilitacji stanie si´ k¬opotliwe.

Ma¬a dynamika rodzimej nauki to jednak
nie tyle efekt z¬ej woli ludzi, ile skutek funkcjo-
nowania zmursza¬ych instytucji nieprzystoso-
wanych do dzisiejszych czasøw. Møwi o tym
prof. Wojciech Bursza. – U nas ciågle dominujå
projekty indywidualne, brakuje bada˜ interdy-
scyplinarnych i udzia¬u w przedsi´wzi´ciach
mi´dzynarodowych, ktøre na ßwiecie od lat do-
minujå i så przysz¬oßciå nauki. Wtøruje mu
prof. Godzic: – Aby trzy jednostki mog¬y po¬å-
czyç si´ w jednå, deliberowano nad tym ca¬y
rok, bo takie by¬y procedury. Tracimy mnøstwo
czasu na posiedzenia rad wydzia¬øw, komisji,
cia¬ opiniujåcych i innych gremiøw.

Ta biurokratyzacja daje si´ we znaki takΩe
wyrøΩniajåcym studentom, studzåc ich zapa¬
do kariery naukowej. Jakub Paprocki, student
historii z Poznania, opowiada, jak to postanowi¬
o rok przyspieszyç studia, by rozpoczåç prace
nad doktoratem i skorzystaç z szansy wyjazdu
na stypendium do Seulu, bo z Koreå wiåza¬y si´
jego plany badawcze: – Zosta¬ mi jeden przed-
miot, 15 godzin w semestrze, czyli 30 w roku –
wylicza Kuba. – To jakieß 10 dni nauki, miesiåc
wystarczy na zapoznanie si´ z materia¬em i na
jego zaliczenie. W dziekanacie potraktowano
mnie zaß tak, jakbym chcia¬ wy¬udziç dyplom
magisterski.

Przypadkøw podobnej urz´dniczej bezdu-
sznoßci så na uczelniach dziesiåtki. Zamykanie
si´ w obr´bie w¬asnych dyscyplin i okopywanie
na dawno temu wyznaczonych polach badaw-
czych niewiele ma wspølnego z dynamikå zmian
w nauce i post´pujåcå interdyscyplinarnoßciå.
Wystarczy popatrzeç na wymagania stawiane
kandydatom startujåcym w konkursach na sta-
nowiska adiunktøw czy profesorøw: na socjolo-
gii chcå kogoß z dyplomem socjologa, na polo-
nistyce – polonist´, ale juΩ nie odwrotnie, choç
ßwieΩe spojrzenie z innej perspektywy w nauce
nikomu nie zaszkodzi¬o. Nie jest jednak tajem-
nicå, Ωe konkursy rozpisywane så dla upatrzo-
nych z gøry osøb, jego warunki muszå byç okre-
ßlone wi´c w ten sposøb, by wyeliminowaç
ewentualne cia¬a obce.

MoΩna wprawdzie powiedzieç, Ωe w ßwiecie
nauki powinny istnieç dwa porzådki: jeden –
wspø¬bieΩny z rzeczywistoßciå, i drugi – semi-
naryjny, pozwalajåcy spojrzeç na ßwiat z dys-
tansu. Trudno jednak nie zgodziç si´ z prof.
Bursztå, gdy møwi: – Møj ojciec (wybitny etno-
graf prof. Jøzef Burszta) mawia¬, Ωe "Koßcielne
m¬yny wolno mielå”. Nasze zhierarchizowane i
zinstytucjonalizowane uczelnie så takimi koß-
cio¬ami nauki i mielå rzeczywißcie powoli. 

ZZnniikkaajjååccyy  ppeelleettoonn  
Gdy nasze Ωycie akademickie przypomina ob¬o-

Ωnie chorego, takΩe projekt nowej ustawy o
szkolnictwie wyΩszym musia¬ rodziç si´ w bø-
lach. Plan naprawy, przygotowany przez zespø¬
ekspertøw powo¬anych przez prezydenta pod
kierunkiem prof. Jerzego Wo≈nickiego, jak bywa
w takich przypadkach, wszystkich nie zadowoli.
Ustawa porzådkuje wiele spraw: dzieli uczelnie
na akademickie (z uprawnieniami do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora) i nieakademi-
ckie, ogranicza teΩ prac´ nauczycieli na kilku
etatach. Podj´cie drugiego (i ostatniego) etatu
b´dzie moΩliwe jedynie po uzyskaniu zgody
rektora. Wreszcie do waΩniejszych rozwiåza˜
naleΩy i to, Ωe uczelnie niepubliczne b´då mo-
g¬y otrzymywaç refundacj´ czesnego za kszta¬-
cenie studentøw stacjonarnych. – Mimo tej
zmiany – møwi prof. Jøzef Szab¬owski, przewo-
dniczåcy Konferencji Rektorøw Uczelni Niepu-
blicznych – trudno møwiç o naszej satysfakcji.
Ciågle w wielu miejscach ustawy pobrzmiewa
echo, Ωe istniejå szko¬y lepsze – publiczne, i te
gorsze – niepubliczne. Studenci powinni otrzy-
mywaç bony czy dotacje wyrøwnujåce koszt
czesnego, bez tego trudno møwiç o wyrøwna-
niu szans edukacyjnych, co jest niezwykle isto-
tne zw¬aszcza w ma¬ych miastach, gdzie istniejå
cz´sto dobre uczelnie.

Niejasnoßci w ustawie jest wi´cej. Zdaniem
wielu profesorøw zbyt ma¬y nacisk k¬adzie si´ w
niej na badania mi´dzynarodowe. Krajowa Se-
kcja Nauki Solidarnoßç, ktøra kilka lat temu
opracowa¬a w¬asny projekt, uwaΩa, Ωe powinno
si´ uproßciç model kariery akademickiej, jed-
nak projekt miast likwidowaç habilitacje, kon-
serwuje stary system.

Prezydencki plan naprawy wprowadza jed-
nolity trzystopniowy model kszta¬cenia na po-
ziomie wyΩszym: od licencjatu przez magisteri-
um do doktoratu. Tymczasem wciåΩ nie wiado-
mo, ile zyskøw, a ile szkød pojawi¬o si´ wraz z
systemem licencjackim. Jedno moΩna powie-
dzieç na pewno: licencjaty przekszta¬ci¬y uczel-
nie w szko¬y zawodowe, sprawi¬y, Ωe ßwiadcze-
nie us¬ug edukacyjnych sta¬o si´ priorytetem i
odwrøci¬o uwag´ od dzia¬alnoßci naukowej. Ta
jest bowiem koszto- i czasoch¬onna, zyski nie
zawsze så wymierne, a tymczasem pieniådze za
kszta¬cenie studentøw p¬ynå wartkim strumie-
niem. I w¬aßnie o tej zmianie warto pami´taç,
gdy mowa o niskich miejscach polskiej nauki w
ßwiatowym rankingu.

Trzeba teΩ stworzyç warunki Pa˜stwowej
Komisji Akredytacyjnej – dzia¬alnoßç takich in-
stytucji powo¬anych w røΩnych krajach ma do-
prowadziç w 2010 r. do stworzenia "wspølnego
europejskiego obszaru szkolnictwa wyΩszego”, a
do tego niezb´dne jest okreßlenie jednolitych
standardøw akademickiej jakoßci. Rankingi
wyΩszych uczelni (takie jak ranking "Polityki”)
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pokazujå, jak bardzo szko¬y røΩniå si´ poziomem.
Na uniwersytetach w jakiß dziwnie wykoßla-

wiony sposøb odbijajå si´ przemiany, ktøre så
znakami naszych czasøw: komercjalizacja, poß-
piech, os¬abienie wi´zi spo¬ecznych, banalizac-
ja kultury. Nawet w j´zyku, jakim si´ møwi o
edukacji na poziomie wyΩszym i w nowej aka-
demickiej obyczajowoßci, widaç co nieco: cho-
dzi si´ juΩ nie "na uczelni´”, ale "do szko¬y” i jak
w szkole, tak i na çwiczeniach czy seminariach
normå sta¬o si´ odczytywanie listy obecnoßci.
Normå jest i to, Ωe zamiast z ksiåΩek korzysta si´
z ich surogatøw w postaci kilku niezb´dnych
stron odbitych na ksero. I taka w gruncie rzeczy
jest kondycja akademicka: uczelnie så nie tyle
oßrodkami myßli, ile ich powielarniami i cz´ßciå
biznesu edukacyjnego.

W zestawieniu 500 najlepszych w tym roku
jeszcze si´ za¬apalißmy. Ale moΩe byç gorzej.
MoΩliwe så dwa czarne scenariusze. Pierwszy –

Ωe zdolni, aktywni, twørczy naukowcy zostanå
przej´ci przez inne europejskie uczelnie, ktøre
nie b´då si´ oglådaç na to, czy ktoß jest po ha-
bilitacji, czy przed niå, ale b´då patrzeç, czy ten
ktoß jest po prostu dobry. Scenariusz drugi za-
k¬ada, Ωe wkroczenie na studia – juΩ od nast´-
pnego sezonu – rocznikøw niΩu demograficz-
nego nie tyle doprowadzi do upadku szkø¬ s¬a-
bych, ile zintensyfikuje brutalny populizm aka-
demicki, przejawiajåcy si´ w obiecywaniu po-
tencjalnym studentom gruszek na wierzbie. Mo-
Ωliwa jest kombinacja obu wariantøw, co wyklu-
czy nas z peletonu ßwiatowej nauki. Na razie
trzymamy si´ jego ko˜ca. Za chwil´ moΩe si´
okazaç, Ωe widzieç b´dziemy plecy maruderøw.
Albo i ci zniknå nam w ko˜cu za jakimß zakr´-
tem.

MARIUSZ CZUBAJ
Polityka nr 40/2004 r.

Intelligence Matters
Letter from Poland 

By Peter Gentle 
A new study has concluded that, on average,
Poles have the third highest IQ in Europe. So
what were all those dumb American Polack
jokes about then? 

You must have noticed that people have be-
come very interested in finding out their IQ sco-
res. If you have been on the Internet recently
then you will probably have been confronted
with one of those extremely annoying pop-up
adverts inviting you to ‘test your IQ’. And this
obsession is not just confined to the Internet.
Last October, the private Polish TV station, TVN,
ran a programme entitled The National IQ Test,
where viewers were invited to test their intelli-
gence along with a few in-studio celebs. And I
have seen exactly the same type of programme
in Britain. 

Now comes the revelation that Poles have
an above the European average crop of brain
cells. Apparently only two countries in Europe –
Germany and Holland – attain higher IQ scores.
And this latest finding concurs with an earlier
study, which again put Poland third from the
top in Europe. Poles achieve an average score of
108.03 – which is, of course, 8.03 better than the
average European. 

And here’s an interesting fact – maybe: to
get into the American version of Mensa you
have to have an IQ score of 135 or above. To get
into the Polish Mensa you need a score of at
least 148. 

So if Poles are so intelligent, then why were

they (are they?) for so many years, the butt of
jokes in America? You know the sort of thing:
How many Poles does it take to change a light
bulb, etc. Even in the age of Political Correct-
ness, the Internet still crawls with this sort of
rubbish. 

But telling these jokes in public can get you
into a lot of trouble. In 1998, Ted Turner, the
founder of CNN, was, for some reason, making
a speech to delegates from the National Family
Planning and Reproductive Association in Wa-
shington DC. He was talking about how great
contraception was when he was asked by some-
one in the audience what he thought of the Po-
pe – who, of course, isn’t particularly keen on
condoms and the like. After a moments thou-
ght, Ted Turner answered (strangely) by telling
a Polack joke. “What do you call a Polish mine
detector?” asked Turner jocularly, and then poi-
nted at his boot. 

BBoooomm,,  bboooomm. 
Have you picked yourself up off the floor yet?
Good. I have heard English people tell exactly
the same joke about the Irish. All nationalities
seem to find some group of people for the butt
of their jokes. The French used to tell jokes abo-
ut the Belgians - maybe they still do. The Bel-
gians told jokes about…other Belgians. The Ca-
nadians told jokes about people from Newfound-
land. 

The Poles, by the way, used to tell the same
type of jokes about people from a little town in
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Poland called Wåchock. For instance: Why did
the Major of Wåchock buy a round field? Be-
cause he bought his horse from a circus. 

Sigmund Fraud, though not noted for his
joke telling prowess, certainly wrote lots about
jokes. He thought that jokes were a way of
escaping from psychological repression. Jokes
were a way of saying the unsayable. All very in-
teresting, but it doesn’t explain why certain
groups of people are picked on in this way. Nor
does it tell us why some Americans thought
that Poles were a bit thick. 

I have heard many different explanations
for this – ranging from the demographic chara-
cteristics of those early immigrants to the US
from Poland, to the type of syntax used by Poles
when learning English. 

Not long ago I read a book by Christie Davies,
called The Mirth of Nations. Davies is a joke so-
ciologist – he analyses why nations tell jokes.
The book was the full of the usual impenetrable
sociological theorising; but basically, he was
saying that people tell jokes, not as a release
from their repression, or to relieve pent up ag-
gression between ethnic groups, but simply be-

cause they are funny. (Sociologists have always
been good at stating the bleedin’ obvious.) 

Well, when Ted Turner told his unfunny joke
to the National Family Planning and Reprodu-
ctive Association in Washington DC, Poles were
not amused. In fact, a Polish foreign minister
announced that Turner was a racist and a bigot,
and that if he didn’t apologise, quick, then,
“there would be financial consequences.” Tur-
ner did immediately apologise, of course, to the
whole of Poland; all 39 million of them. 

So making jokes about Poles and how thick
they are is no longer acceptable, mainly beca-
use these jokes do not comply with reality. Po-
les seem to do particularly well in IQ tests for
some reason, as the latest study proves. 

But if Poles are the third most brainy Euro-
peans (on the basis of IQ scores) then who are
the least brainy? Well, with an average score of
96.1 - and that’s 12 below the Polish score - it’s…
the French. 

Check out how brainy your European coun-
try is at:
http://members.shaw.ca/delajara/NationalIQs.
html 

WIEÍCI z KRAJU
◆ W pa≈dzierniku br. zwi´kszy¬ si´ dystans
mi´dzy prowadzåcå PO a trzema kolejnymi
partiami. Platforma Obywatelska odrobi¬a wrze-
ßniowe straty - chce na niå g¬osowaç 26% z wy-
borcøw (o dwa punkty wi´cej niΩ miesiåc te-
mu). Minimalnie straci¬y LPR - 15% (-1), Samo-
obrona i PiS - po 14% (obie -1). 

Bardzo powoli straty odrabia SLD, który w
tym miesiåcu móg¬by liczyç na 8% poparcie. Do
Sejmu wesz¬yby jeszcze UW, PSL i SdPl - po 5%.
PoniΩej progu znalaz¬yby si´ KPEiR z 3% i Unia
Pracy z dwoma.

Jak wyglåda¬by Sejm? PO mia¬aby 129 po-
s¬ów, LPR - 73, Samoobrona - 71, PiS - 70, SLD -
40, Unia Wolnoßci i PSL - po 26, a SdPl - 25.

SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬a
Pracownia Bada˜ Spo¬ecznych 2 i 3 pa≈dzierni-
ka br. na 1022-osobowej reprezentatywnej pró-
bie doros¬ych Polaków

SondaΩ OBOP, pokazuje takΩe, Ωe wyra-
≈nym liderem jest wciåΩ PO, a o drugie miejsce
walczå LPR, Samoobrona oraz PiS. Na PO chce
g¬osowaç 23% Polaków (4 punkty wi´cej niΩ we
wrzeßniu). LPR moΩe liczyç na 15% (bez zmian),
Samoobrona na 14 (takΩe bez zmian), a PiS na
13 (+1). Do Sejmu wesz¬yby jeszcze PSL z 7%
(+1), SdPl z takim samym wynikiem (+1), UW z
6% (+3) oraz SLD z 5 (-4). SondaΩ - 30 wrzeßnia
-3 pa≈dziernika,953-osobowa reprezentatywna
próba doros¬ych . Zamiar udzia¬u w wyborach

zadeklarowa¬o  26% ankietowanych. 
Gdyby wybory odbywa¬y si´ w pa≈dzierniku

br., Platform´ Obywatelskå popar¬oby 27% an-
kietowanych, PiS 14%, LPR 13%, a Samoobron´
12% - wynika z sondaΩu Pentora.

SLD otrzyma¬oby 7%, SdPl - 5%, PSL - 5%,
UP - 3%, UW - 4% 

W porównaniu z wrzeßniem PO straci¬a 3
pkt%, PiS i LPR - po 1 pkt%, Samoobrona - bez
zmian, SLD zyska¬ 1 pkt%, Socjaldemokracja
Polska - bez zmian, PSL - bez zmian, UP - bez
zmian, UW zyska¬a 2%. 

Wed¬ug Pentora, zadowolonych ze sprawo-
wania w¬adzy przez prezydenta Aleksandra
Kwaßniewskiego jest 48% ankietowanych (spa-
dek w porównaniu z wrzeßniem o 1%), a nieza-
dowolonych - 52% (wzrost o 1%). 

Zadowolonych ze sprawowania w¬adzy
przez premiera Marka Belk´ jest 30% ankieto-
wanych (bez zmian), a niezadowolonych - 69%
(bez zmian).

Zadowolonych z pracy rzådu jest 13% pyta-
nych (wzrost o 2%), a niezadowolonych - 87%
(spadek o 2%). 

Zadowolonych z pracy Sejmu by¬o 8% ankie-
towanych (spadek o 1%), a niezadowolonych -
92% (wzrost o 1%). 

Zadowolonych ze sposobu sprawowania
w¬adzy przez wojewodów by¬o 42% pytanych
(spadek o 3 pkt%), niezadowolonych - 55% (bez
zmian). 

Zadowolonych i niezadowolonych z pracy
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burmistrzów i wójtów by¬o dok¬adnie po 50%
ankietowanych (we wrzeßniu zadowolonych
by¬o 52%, niezadowolonych - 48%). 

Zadowolonych z pracy  starosty by¬o 47% an-
kietowanych (spadek o 1%), niezadowolonych
by¬o 52% (bez zmian). 

Zwolenników zmian politycznych zachodzå-
cych w Polsce by¬o 50% (spadek o 2%), przeci-
wników - 35% (wzrost o 2%). 

SondaΩ przeprowadzono w dniach 9-10 pa-
≈dziernika 2004 roku na 1000-osobowej, repre-
zentatywnej próbie Polaków. 
◆ Sto lat temu (1904-10-06) powsta¬a uczelnia,
ktøra dziß jest Politechnikå Gda˜skå. Jej pierwo-
tna nazwa to Krølewska Szko¬a WyΩsza Techni-
czna. 

Jednoczeßnie obchodzone jest 60-lecie na-
rodzin Politechniki Gda˜skiej, którå oprócz
przedwojennych absolwentów WyΩszej Szko¬y
Technicznej stworzyli profesorowie ze Lwowa,
Wilna i Warszawy. - Dziß politechnika ma dobrå
mark´. Siedem na dziewi´ç jej wydzia¬ów po-
siada I kategori´ Komitetu Bada˜ Naukowych.

To w Gda˜sku od roku pracuje najszybsza
maszyna obliczeniowa w Polsce, superkomput-
er Holk 320, który jako jedyny polski klaster zaj-
muje wysokie miejsce na prestiΩowej lißcie naj-
szybszych komputerów ßwiata Top 500.
◆ Spadek konkurencyjnoßci. Íwiatowe Forum
Ekonomiczne w dorocznym raporcie  dotyczå-
cym konkurencyjnoßci poszczegølnych krajøw
bardzo surowo oceni¬o Polsk´. Tak drastyczne-
go spadku nie odnotowa¬o Ωadne z pa˜stw
uwzgl´dnianych na lißcie. W tegorocznym ran-
kingu Polska znalaz¬a si´ na 60. miejscu. W
ubieg¬ym roku Polska zajmowa¬a 45. miejsce w
rankingu. I, niestety, Polska zajmuje takΩe naj-
niΩszå lokat´ poßrød krajøw przyj´tych ostatnio
do UE. Íwiatowe Forum Ekonomiczne przepro-
wadza¬o swoje badania w 104 krajach.

JuΩ drugi raz z rz´du Finlandia jest najbar-
dziej konkurencyjnym krajem. Na drugim miej-
scu så Stany Zjednoczone. Wßrød nowoprzyj´-
tych krajøw do UE najbardziej konkurencyjna
jest Estonia (20. miejsce) co plasuje jå w ßwia-
towej czo¬øwce.
◆ Dum´ z przynaleΩnoßci narodowej deklaru-
je 90% osób, a tylko 8% nie podziela tego uczu-
cia - wynika z sondaΩu Centrum Badania Opinii
Spo¬ecznej, przeprowadzonego od 18 do 21
czerwca 2004 roku na reprezentatywnej próbie
losowej 961 Polaków. Z tego samego sondaΩu
wynika jednak, Ωe Polacy uwaΩajå si´ za gor-
szych od innych Europejczyków, choç po¬owa
rodaków sådzi na przyk¬ad, Ωe Polak jest praco-
wity, a niewiele mniej - Ωe jest schludny i przed-
si´biorczy. RównieΩ po¬owa respondentów za-
rzuca natomiast typowemu Polakowi naduΩy-

wanie alkoholu, a co czwarty - samowol´ i brak
tolerancji. Typowy Europejczyk jest przez Po-
laków podejrzewany o te przywary znacznie
rzadziej. Ma byç przede wszystkim nowoczesny
oraz znacznie bardziej schludny, przedsi´bior-
czy i zdyscyplinowany.
◆ Zdecydowana wi´kszoßç Polaków (90%) jest
przekonana, Ωe sytuacja na krajowym rynku
pracy jest z¬a, w tym prawie co drugi (46%) oce-
nia jå jako bardzo z¬å - wynika z pa≈dziernikow-
ego sondaΩu CBOS. Negatywnie postrzegana
jest takΩe sytuacja na lokalnych rynkach pracy.
Ponad jedna czwarta badanych (29% - wzrost o
2%) sådzi, Ωe w ich miejscowoßci lub okolicy nie
ma Ωadnej pracy, a ponad dwie piåte (44% - spa-
dek o 5%) uwaΩa, Ωe w miejscu zamieszkania
trudno znale≈ç jakiekolwiek zatrudnienie.
◆ Bezrobocie. Pierwszy raz od trzech lat bezro-
bocie spad¬o poniΩej 3 mln. We wrzeßniu br.
pracy nie mia¬o 2 mln 970 tys. Polaków - poda¬
GUS.

Sytuacja poprawia si´ od lutego tego roku -
wtedy bez pracy by¬ co piåty (20,5%) aktywny
zawodowo Polak. W maju bezrobocie spad¬o do
19,6%, a we wrzeßniu do 18,9% Przez miesiåc -
od sierpnia - uby¬o niemal 35 tys. osób (w sierp-
niu pracy nie mia¬o 3006 tys. Polaków).

Najwi´kszå grup´ wßród bezrobotnych sta-
nowiå osoby m¬ode. Prawie co trzeci (27,6%)
Polak bez pracy mia¬ od 25 do 34 lat. Tylko niez-
nacznie lepiej wyglåda sytuacja m¬odzieΩy. Co
czwarty bezrobotny ma nie wi´cej niΩ 24 lata.
Osoby z dyplomami szkó¬ wyΩszych stanowiå
4,9% ogó¬u zarejestrowanych bezrobotnych.
◆ Kogo lubimy. Najwi´cej Polaków (47%) za
dobrego såsiada Polski uwaΩa Czechy, a jako
z¬ego najcz´ßciej (39%) wymienia Rosj´ - wyni-
ka z pa≈dziernikowego sondaΩu TNS OBOP. An-
kietowani jako dobrego såsiada Polski wymie-
nili równieΩ S¬owacj´ (38% wskaza˜). Na dal-
szych miejscach znalaz¬y si´ Niemcy (37%) oraz
Litwa (22%). Zdaniem respondentów z¬ym såsi-
adem Polski jest Rosja (39%). Dla jednej czwar-
tej ankietowanych så nim Niemcy. Na kolejnych
miejscach w tej kategorii znalaz¬y si´ Bia¬oruß
(22%) i Ukraina (18%).
◆ Inflacja w kraju. We wrzeßniu br.tempo
wzrostu cen spad¬o do 4,4%
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