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E N I G M A
Jak Polacy rozszyfrowali super maszyn´

W lipcu 1939 roku polski wywiad podarowa¬
kryptologom Wielkiej Brytanii i Francji duplika-
ty niemieckiej maszyny szyfrujåcej, Enigmy,
oraz materia¬y i urzådzenia do dekodowania
tajnej korespondencji wojskowej Trzeciej Rze-
szy. Francuzi i Anglicy sami nie potrafili rozwiå-
zaç problemu Enigmy, a Niemcy jeszcze d¬ugo
po wojnie byli pewni, Ωe jej szyfru nie da si´
z¬amaç. Polski wywiad upora¬ si´ z nim juΩ w
styczniu 1933 roku, a w 1938 roku regularnie
odczytywa¬ 75% niemieckich depesz wojsko-
wych.

"Gdyby nie dar Polakøw, wywiad brytyjski
prawdopodobnie nadal uwaΩa¬by problem Eni-
gmy za niemoΩliwy do rozwiåzania"- przyzna¬
Gordon Welchman, kryptolog ze s¬ynnego ang-
ielskiego centrum ¬amania szyfrøw w Bletchley
Park.

IMITACJA CHAOSU
Enigma nie by¬a juΩ wøwczas jedynå, ale by¬a
najdoskonalszå maszynå szyfrujåcå na ßwiecie.
Do ¬amania szyfrøw przydatna by¬a analiza j´-
zykoznawcza. Jeßli w danym j´zyku jakaß g¬oska
wyst´puje najcz´ßciej, to bez wzgl´du na to, czy
zostanie ona zapisana w¬aßciwå literå, czy zmie-
nionå, w zakodowanym tekßcie odpowiadajåcy
jej znak takΩe pojawi si´ najcz´ßciej. UΩycie Eni-
gmy wyeliminowa¬o jednoznaczne przyporzåd-
kowanie znakøw i uczyni¬o bezowocnå analiz´
j´zykoznawczå.

Enigma mia¬a klawiatur´, takå jak maszyna
do pisania, ale zamiast jednego zbioru liter
(czcionek), posiada¬a trzy zbiory (a potem wi´-

cej) liter, rozmieszczonych na b´benkach. Naci-
ßni´cie klawisza z literå "a" uruchamia¬o na
pierwszym b´benku jakåß liter´ odmiennå od
"a", tej z kolei odpowiada¬a inna litera na dru-
gim b´benku i jeszcze inna na trzecim b´ben-
ku. Po kaΩdym nacißni´ciu klawisza b´benki
obraca¬y si´, i po ponownym wcißni´ciu klaw-
isza "a" odpowiada¬a mu juΩ inna kombinacja
liter na b´benkach. 

Suma wszystkich kombinacji to (w zaokrå-
gleniu) czterysta sekstylionøw, inaczej: czwørka
i dwadzießcia szeßç zer. Marian Rejewski, jeden
z polskich matematykøw, ktørzy z¬amali szyfr
Enigmy, nast´pujåco zobrazowa¬ t´ liczb´: jest
ona wi´ksza od liczby sekund, jakie up¬yn´¬y od
poczåtku ßwiata, jeßli przyjåç, Ωe ßwiat istnieje
od pi´ciu miliardøw lat. Liczba "kluczy", wed¬ug
ktørych moΩna by¬o kodowaç tekst za pomocå
Enigmy, to dziesi´ç bilionøw; jedynka i jedenaß-
cie zer. Kryptoanalitykom zaszyfrowany tekst
przedstawia¬ si´ jak kompletny chaos; litery
pojawia¬y si´ w nim bez Ωadnego widocznego
zwiåzku.

PRZYPADEK I DETERMINACJA
Brytyjski historyk Enigmy, David Kahn, chcåc
wyt¬umaczyç, dlaczego to nie Francuzi lub An-
glicy, dysponujåcy znacznie wi´kszymi ßrodka-
mi i majåcy bogatsze tradycje w kryptologii,
lecz w¬aßnie Polacy z¬amali niemiecki szyfr,
stwierdzi¬: "Francuzom i Anglikom brakowa¬o
wizji i woli. Polacy mieli jedno i drugie".

W 1926 roku nieczytelne dla polskich kryp-
toanalitykøw okaza¬y si´ depesze Kriegsmarine.
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W lipcu 1928 roku - korespondencja Wehrma-
chtu. Polscy kryptolodzy s¬usznie domyßlali si´,
Ωe Niemcy zastosowali maszyny szyfrujåce.

W zwrøceniu uwagi na Enigm´ dopomøg¬
im przypadek. W 1928 roku warszawski Urzåd
Celny zawiadomi¬ wywiad wojskowy, Ωe nade-
sz¬a przesy¬ka z Niemiec, ktørej zwrotu, jako
nadanej omy¬kowo, natarczywie Ωåda, koniecz-
nie przed dokonaniem odprawy celnej, nadaw-
ca. W przesy¬ce mia¬ byç sprz´t radiowy. Po jej
otwarciu ukaza¬a si´ maszyna szyfrujåca Enigma,
doßç powszechnie uΩywana w Niemczech do
utajniania korespondencji wielkich firm hand-
lowych i przemys¬owych.

Biuro Szyfrøw zakupi¬o jeden egzemplarz
Enigmy (od greckiego ainigma, tajemnica), ktø-
ra w wersji cywilnej by¬a dost´pna w handlu (je-
szcze jeden dowød, Ωe Niemcy byli pewni, iΩ
nawet majåc dost´p do Enigmy, ale nie znajåc
"klucza", nie moΩna z¬amaç jej szyfru). Bada-
nia, ktørym poddali maszyn´ polscy kryptoana-
litycy: kolejny szef Biura Szyfrøw pp¬k Karol
Gwido Langer, jego zast´pca kpt. Maksymilian
Ci´Ωki, inΩ. Antoni Palluth, nie przynios¬y suk-
cesu. Ale nie poddali si´. Zrozumieli, Ωe potrze-
ba nowych metod. "Jest wielkå ich zas¬ugå -
stwierdzi¬ Marian Rejewski - Ωe znacznie wczeß-
niej niΩ w innych biurach szyfrøw zorientowali
si´ oni w celowoßci wymagania od kryptologøw
obok znajomoßci j´zykøw jeszcze studiøw ma-
tematycznych".

W 1929 roku zorganizowali dla wybranych
studentøw matematyki Uniwersytetu Pozna˜-
skiego (tam powszechna by¬a znajomoßç nie-
mieckiego) kurs kryptologii. Oßmiu najbardziej
obiecujåcym ofiarowali prac´ w ekspozyturze
Biura Szyfrøw w Poznaniu. Po okresie prøbnym
trzej z nich, Marian Rejewski, Jerzy RøΩycki i
Henryk Zygalski, 1 wrzeßnia 1932 roku, rozpocz´-
¬o prac´ w gmachu Sztabu G¬øwnego WP na
placu Saskim w Warszawie, nad Grobem Nie-
znanego ¸o¬nierza.

MATEMATYKA I PSYCHOLOGIA 
Dalszy ciåg ich przygody znamy g¬øwnie z rela-
cji Mariana Rejewskiego. Poczåtkowo zosta¬ on
odizolowany od kolegøw. Zajå¬ si´ rozpoznawa-
niem wewn´trznych po¬åcze˜ w Enigmie, g¬øw-
nie pomi´dzy klawiaturå i b´benkami. Rejewski
pos¬uΩy¬ si´ w tym celu matematycznå teoriå
permutacji, pomocna by¬a røwnieΩ zdobyta
przez francuski wywiad niemiecka instrukcja
obs¬ugi, w ktørej jako przyk¬ad podano "kler"
tekstu i jego autentyczny szyfrogram, a ponadto
"klucz" tej konkretnej depeszy i "klucz" dzien-
ny. W grudniu 1932 roku, a wi´c po niespe¬na
czterech miesiåcach, wiedzia¬ juΩ, "jak to dzia-
¬a". Przy czym podkreßliç naleΩy, Ωe egzemplarz
cywilnej Enigmy, ktørym dysponowa¬, by¬ zna-
cznie prostszym urzådzeniem niΩ to uΩywane

przez wojsko. Rejewskiemu uda¬o si´ zaß od-
tworzyç (czyli jakby na nowo wymyßliç) wojsko-
wå Enigm´.

Drugim zagadnieniem, nad ktørym praco-
wa¬, by¬ tzw. klucz depeszy, trzyliterowe ozna-
czenie wzajemnego po¬oΩenia b´benkøw (dla
pe¬nego obrazu warto dodaç, Ωe klucz ten by¬
podwøjnie zaszyfrowany) w momencie przys-
tåpienia do szyfrowania, po to, Ωeby odczytujå-
cy depesz´ møg¬ ustawiç b´benki w identycz-
nym po¬oΩeniu. I tu Marian Rejewski b¬ysnå¬
nie tylko bieg¬oßciå matematycznå, ale røwnieΩ
genialnå intuicjå psychologicznå. Za¬oΩy¬ mia-
nowicie, Ωe szyfranci podajåcy klucz depeszy
ch´tnie b´då wystukiwaç na klawiaturze trzy-
krotnie t´ samå liter´. Hipoteza ta nadspodzie-
wanie ¬atwo sprawdzi¬a si´. By¬a to nadzwyczaj
szcz´ßliwa okolicznoßç, gdyΩ - zauwaΩy¬ Reje-
wski - niebawem prze¬oΩeni zabronili szyfran-
tom uΩywaç takich po¬åcze˜. "Íledzilißmy bar-
dzo uwaΩnie ewolucj´ upodoba˜ szyfrantøw i
gdy wkrøtce zabroniono im uΩywania jako klu-
czy trzech identycznych liter, udawa¬o si´ zaw-
sze odkryç jakieß inne ich nawyki. ChociaΩby
ten, Ωe skoro nie wolno im by¬o uΩywaç trzech
jednakowych, unikali dwukrotnego powtarza-
nia jakiejkolwiek litery, a ta cecha teΩ wystar-
cza¬a, by dojßç, jakie by¬y klucze depesz przed
ich zaszyfrowaniem".

"Cz¬owiek jako istota obdarzona ßwiado-
moßciå i pami´ciå - stwierdzi¬ Rejewski - nie ma
moΩnoßci imitowania przypadku w sposøb do-
skona¬y. Zadaniem kryptologa jest m.in. wykryç
i we w¬aßciwy sposøb wykorzystaç owe odchy-
lenia od przypadku".

Trzecim zadaniem, ktøre koniecznie naleΩa-
¬o rozwiåzaç, by¬o znalezienie metody odtwa-
rzania "kluczy" dziennych, czyli obowiåzujå-
cych danego dnia w ca¬ej sieci (a w czasie wojny
w uΩyciu wszystkich rodzajøw wojsk niemiec-
kich by¬o do dwustu tysi´cy egzemplarzy Eni-
gmy". Rejewski, RøΩycki i Zygalski wspølnie
podo¬ali temu zadaniu w styczniu 1933 roku.

Nast´pnie znowu podzielili si´ zadaniami.
Jerzy RøΩycki opracowa¬ "metod´ zegara": okre-
ßlania, ktøry z trzech b´benkøw (moΩna by¬o
zmieniaç ich kolejnoßç) w danym dniu funkcjo-
nuje jako pierwszy, czyli ten, ktøry odbiera im-
puls z klawiatury. Gdy liczb´ b´benkøw w woj-
skowych Enigmach zwi´kszono do pi´ciu (z
ktørych jednak wciåΩ tylko trzy szyfrowa¬y), Re-
jewski skonstruowa¬ urzådzenie do ustalania,
ktøre trzy z pi´ciu b´benkøw aktualnie så w
uΩyciu; nazwa¬ je "bombå" - i to "bomby Reje-
wskiego" zrobi¬y w lipcu 1939 roku bodaj naj-
wi´ksze wraΩenie na angielskich specjalistach.
Dzie¬em Henryka Zygalskiego by¬o opracow-
anie arkuszy perforowanych (nazwanych "p¬a-
chtami Zegalskiego"), ktøre zast´powa¬y ksiåΩki
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kodowe i umoΩliwia¬y odczytywanie szyfru.
ZEGAR, BOMBY, PÒACHTY

Niemcy nieustannie doskonalili Enigm´ i wpro-
wadzali coraz to nowe utrudnienia i
komplikacje. W ko˜cu 1938 roku wynalazki pol-
skich matematykøw przesta¬y wystarczaç do
odkodowywania niemieckich tajnych depesz.
"Bomb" Rejewskiego trzeba by by¬o wykonaç
szeßçdziesiåt zamiast istniejåcych szeßciu, a ta-
kΩe sporzådziç do kaΩdej nowy komplet "p¬acht
Zygalskiego". Si¬y polskiego Biura Szyfrøw by¬y
na to niewystarczajåce. Znacznie wi´kszy poten-
cja¬ wywiadu francuskiego i angielskiego stwa-
rza¬ szans´ uporania si´ z tym problemem. 

Polacy darowali wi´c sojusznikom wszystko
co mieli: dwie zrekonstruowane w Polsce woj-
skowe Enigmy z pi´cioma b´benkami, "zegary
RøΩyckiego", "bomby Rejewskiego" i "p¬achty
Zygalskiego", wszystko w dwøch kompletach.
"Na spotkaniu 25 lipca 1939 roku powiedzieliß-
my wszystko, co wiedzielißmy i pokazalißmy
wszystko, co mielißmy do pokazania - napisa¬
Marian Rejewski. - Od goßci nie dowiedzielißmy
si´ niczego. Ani Anglicy, ani Francuzi nie zdo¬ali
pokonaç pierwszych trudnoßci, nie mieli po¬å-
cze˜ b´benkøw, nie mieli Ωadnych metod".

ANDRZEJ KACZYÂSKI
Rzeczpospolita nr 263

skim Archiwum Narodowym (The National Ar-
chives, by¬e Public Record Office) w podlondy˜-
skim Kew oraz Archiwum Instytutu Jøzefa Pi¬su-
dskiego w Londynie, odnalaz¬a bardzo cenne,
nieznane dotåd dokumenty, rzucajåce nowe
ßwiat¬o przede wszystkim na stosunek Brytyj-
czykøw do polskiego wk¬adu w ¬amanie Enigmy
w czasie II wojny ßwiatowej. Rezultatem pierw-
szego etapu dzia¬ania Polsko-Brytyjskiej Komi-
sji Historycznej b´dzie publikacja w j´zyku pol-
skim i angielskim, w ktørej piszåcy te s¬owa oraz
dr Jacek Tebinka z Uniwersytetu Gda˜skiego w
poßwi´conym Enigmie rozdziale zaprezentujå
najnowsze ustalenia na temat tego polskiego
sukcesu. 

W WYNIKU ZAMIESZANIA
Odnalezione dokumenty znacznie uzupe¬niajå
naszå wiedz´ na temat polskiego wk¬adu w z¬a-
manie Enigmy. Niezwykle cenny jest zbiør doku-
mentacji brytyjskiego wywiadu z roku 1974,
zgromadzony w wyniku zamieszania, jakie za-
panowa¬o po opublikowaniu rok wczeßniej ksiå-
Ωki emerytowanego francuskiego genera¬a Gu-
stave'a Bertranda, ktøry juΩ w 1931 r. wraz z
pp¬k. Gwido Langerem, szefem Biura Szyfrøw
Oddzia¬u II Sztabu G¬øwnego, zainicjowa¬ pol-
sko-francuskå wspø¬prac´ kryptologicznå. Fran-
cuz ujawni¬ szczegø¬y ¬amania Enigmy przed i
w czasie II wojny ßwiatowej, podkreßlajåc zas¬u-
gi polskich kryptologøw. Opublikowanie tej ksiå-
Ωki by¬o prze¬omowe dla sprawy ujawnienia pol-
skiego wk¬adu w ¬amanie Enigmy. Jak wynika z
odnalezionych dokumentøw, Brytyjczycy uwa-
Ωali t´ ksiåΩk´ za co najmniej niedyskretnå. Spra-
wå zajmowa¬a si´ poza s¬uΩbami wywiadowczy-
mi takΩe Sekcja Historyczna Urz´du Premiera
Krølestwa Wielkiej Brytanii. 

Jednym ze zgromadzonych przez SIS doku-
mentøw jest napisane na zamøwienie brytyjs-
kich s¬uΩb specjalnych i pochodzåce z maja
1974 r. opracowanie p¬k. Stefana Mayera, w la-
tach 1930 - 1939 szefa Wydzia¬u II Wywiadow-
czego Oddzia¬u II SG, ktøremu podlega¬o Biuro
Szyfrøw. Oparte zosta¬o ono na materia¬ach, po-
zostawionych polskiemu oficerowi przez pp¬k.
Langera oraz mjr. Maksymiliana Ci´Ωkiego, ktø-
rzy znajdujåc si´ w latach 1943 - 1945 w niemiec-
kiej niewoli przekonali Niemcøw, Ωe alianci czy-
tali Enigm´ wy¬åcznie przed wojnå, nie zaß - jak
to by¬o naprawd´ - w czasie konfliktu, co okaza-
¬o si´ zbawienne dla alianckiego wysi¬ku zbroj-
nego. W 1974 r. s¬uΩby brytyjskie uzna¬y ten do-
kument za tajny. Udost´pniono go badaczom
dopiero w 2000 r. 

FRANCUSKI SZPIEG
Przez wiele lat w ßrodowiskach brytyjskich i fran-
cuskich podkreßlano rzekomo decydujåcå rol´
materia¬øw dostarczonych przez wywiad fran-
cuski na poczåtku lat 30. Zosta¬y one pozyskane

Polski wk¬ad 
w z¬amanie niemieckiej

maszyny szyfrujåcej
W pa≈dzierniku 1999 r. prezes Rady Ministrøw
RP prof. Jerzy Buzek, w wyniku inicjatywy prze-
de wszystkim Jana Nowaka-Jeziora˜skiego, zwrø-
ci¬ si´ do premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego
Blaira z zapytaniem o los dokumentacji polskie-
go wywiadu z czasøw drugiej wojny ßwiatowej,
ktøra w latach 1945 - 1946 zosta¬a przekazana w
depozyt brytyjskiej Tajnej S¬uΩbie Wywiadow-
czej (Secret Intelligence Service, MI6) w obawie
przed dostaniem si´ tych materia¬øw w r´ce
warszawskiego reΩimu. Premier Blair odpowie-
dzia¬, Ωe dokumenty te zniszczono, aczkolwiek
strona brytyjska do dziß nie dostarczy¬a przeko-
nujåcych dowodøw, Ωe tak si´ rzeczywißcie sta-
¬o z ca¬oßciå tych akt.

W listopadzie 2000 r., w wyniku porozumie-
nia obydwu premierøw, powo¬ano do Ωycia Pol-
sko-Brytyjskå Komisj´ Historycznå do spraw
Dokumentacji Dzia¬alnoßci Polskiego Wywiadu
w II Wojnie Íwiatowej i jego Wspø¬dzia¬ania z
Wywiadem Brytyjskim. W czasie prac Komisji
jednym z waΩniejszych tematøw by¬ polski
wk¬ad w z¬amanie niemieckiej maszyny szyfru-
jåcej Enigma. Cz¬onkini komisji Eugenia Mare-
sch, od kilku lat z bardzo dobrymi rezultatami
prowadzåca Ωmudne poszukiwania w brytyj-
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mieç nieobliczalne skutki, gdyby we wrzeßniu
1939 r. nie dysponowali przekazanå przez Po-
lakøw replikå niemieckiej maszyny szyfrujåcej
oraz odpowiednimi wyjaßnieniami na temat jej
funkcjonowania. Po wojnie Dunderdale przyz-
na¬, Ωe brytyjskim s¬uΩbom kryptologicznym
zaj´¬o bardzo duΩo czasu, zanim przyzna¬y one,
Ωe "Polacy mogli ich czegokolwiek nauczyç".
Tak wi´c popularna teza o tym, iΩ z¬amanie Eni-
gmy w czasie wojny, nawet gdyby Polacy nie
zdobyli jej egzemplarza oraz nie rozwiåzali szy-
fru przed wojnå, by¬o tylko kwestiå czasu, jest
nietrafna. Twierdzili tak, przyk¬adowo, autorzy
monumentalnej, oficjalnej historii brytyjskiego
wywiadu w czasie II wojny ßwiatowej z Harrym
Hinsleyem na czele ("British Intelligence in the
Second World War. Its Influence on Strategy
and Operations" red. F. H. Hinsley, New York
1988). W 1974 r., przygotowujåc si´ do przed¬o-
Ωenia Hinsleyowi swej opinii, Tajna S¬uΩba Wy-
wiadowcza dochodzi¬a na podstawie zebranych
relacji do wniosku, Ωe najcenniejszå zdobyczå
Brytyjczykøw w czasie spotkania w Pyrach w
lipcu 1939 r. by¬o otrzymanie diagramøw tzw.
bomby, ktøra pomog¬a w ¬amaniu Enigmy juΩ w
czasie wojny na terenie Wielkiej Brytanii. Przy-
znano, Ωe przed tym spotkaniem brytyjskie s¬u-
Ωby w ogøle nie rozwaΩa¬y uΩycia maszyny o du-
Ωej szybkoßci liczenia w celu z¬amania szyfru.
Dwaj brytyjscy eksperci techniczni uwaΩali jed-
nak, Ωe najwaΩniejsze by¬o przekazanie przez
Polakøw egzemplarza Enigmy, dzi´ki czemu
moΩna by¬o poznaç wewn´trzny uk¬ad "wirni-
køw" maszyny. Notatka zak¬ada¬a, iΩ Brytyjczy-
cy na pewno sami doszliby do "logiki" uΩycia
"bomby", co moΩna uznaç za twierdzenie bard-
zo optymistyczne. Oceniano, Ωe gdyby nie dys-
ponowano polskim wk¬adem, Brytyjczycy zdo-
byliby pierwszå Enigm´ w czasie kampanii nor-
weskiej (tak si´ rzeczywißcie sta¬o), a nast´pnie
potrzebowaliby ok. 3 - 6 miesi´cy na stworzenie
pierwszej "bomby" i odczytanie szyfru Enigmy.
Brytyjski ekspert przyznawa¬ jednak, Ωe by¬o to
tylko przypuszczenie. Nie mia¬ poza tym wåt-
pliwoßci, iΩ polskie sukcesy by¬y niezwykle wa-
Ωne pod wzgl´dem psychologicznym, skala zaß
znaczenia tego faktu by¬a trudna do zmierze-
nia. Uzna¬, iΩ z¬amanie Enigmy przez Polakøw
stanowi¬o zach´t´ do podj´cia wysi¬køw na
wielkå skal´ od ko˜ca 1939 r. w Bletchley Park,
g¬øwnie poprzez angaΩowanie matematykøw
do pracy analitycznej. Warto wspomnieç, iΩ
Niemcom w ogøle trudno by¬o uwierzyç nawet
po II wojnie ßwiatowej, Ωe ktoß møg¬ Enigm´
z¬amaç. 

Kolejnym z dokumentøw z tego zbioru jest
opublikowane w 2001 r. opracowanie pt. "Remi-
niscencje na temat Enigmy" ("Reminiscences
on the Enigma") z wrzeßnia 1949 r. autorstwa

od francuskiego szpiega w niemieckiej s¬uΩbie
radiowywiadowczej Hansa Thilo Schmidta
("Asche"). Nie moΩna wykluczyç, Ωe cz´ßci z
tych dokumentøw Rejewski i jego koledzy w
ogøle nie poznali. Z dokumentacji brytyjskiej
wynika, Ωe røwnieΩ Brytyjczycy otrzymali zdo-
byte przez Francuzøw materia¬y, co nie dopro-
wadzi¬o ich do Ωadnego post´pu w z¬amaniu
Enigmy. 

Mayer potwierdza¬ ponadto, Ωe do ko˜ca
1937 r. kryptolodzy z polskiego Biura Szyfrøw
ca¬kowicie opanowali umiej´tnoßç czytania
niemieckich meldunkøw. W roku nast´pnym
pu¬kownik postanowi¬ sprawdziç prac´ pol-
skich kryptologøw. Sam wybra¬ radiogramy, o
ktørych rozszyfrowanie poprosi¬ w swojej obec-
noßci. Prøba zako˜czy¬a si´ pozytywnym wyni-
kiem. Gdy 15 grudnia 1938 r., kiedy Polacy mieli
juΩ na swym koncie odczytanie kilku tysi´cy
niemieckich meldunkøw, sztab w Berlinie wpro-
wadzi¬ kolejnå, znacznie ulepszonå wersj´ Eni-
gmy, w polskim sztabie - jak si´ okazuje z relacji
Mayera - wiedziano juΩ o tym bardzo dobrze,
gdyΩ Otto Bach, agent Ekspozytury nr 3 Oddzia-
¬u II SG w Bydgoszczy, pracujåcy od po¬owy
1938 r. w niemieckiej lotniczej s¬uΩbie radiowy-
wiadowczej, doniøs¬, Ωe w ramach przygotowa˜
wojennych naståpi ulepszenie metody szyfro-
wania przez wprowadzenie dwøch dodatko-
wych "wirnikøw" wewn´trznych. 

Ustalono takΩe, iΩ w styczniu 1939 r. na spot-
kaniu w ParyΩu zadaniem polskich wys¬anni-
køw, pp¬k. Langera i mjr. Ci´Ωkiego, by¬o wyja-
wienie aliantom sekretu czytania Enigmy do
grudnia 1938 r. tylko w przypadku, gdyby oka-
za¬o si´, Ωe strona francuska lub angielska doko-
na¬a jakiegokolwiek post´pu w tej dziedzinie
oraz Ωe gotowa jest podzieliç si´ tymi osiågni´-
ciami. Polacy zorientowali si´ na miejscu, Ωe nic
takiego nie zasz¬o. 

Mayer potwierdzi¬ røwnieΩ, iΩ juΩ w czasie
wojny, po wielomiesi´cznym wysi¬ku, 17 stycz-
nia 1940 r. Polakom uda¬o si´ znale≈ç klucz do
Enigmy uΩywany przez Wehrmacht 28 pa≈dzier-
nika 1939 r., co spowodowa¬o odszyfrowanie
meldunkøw z tegoΩ dnia. Opø≈nienie by¬o jed-
nak zbyt duΩe, by zdobyte informacje moΩna
by¬o skutecznie wykorzystaç. Pu¬kownik pod-
kreßla¬, Ωe czytanie przez Polakøw Enigmy w
pierwszej po¬owie 1940 r. by¬o moΩliwe m. in.
dzi´ki bardzo znaczåcemu wk¬adowi
Brytyjczykøw. 

"MUSIELI NAS UWA¸AÇ ZA G¬UPICH... "
Odnalezione dokumenty potwierdzajå tez´, iΩ
przed wybuchem II wojny ßwiatowej brytyjscy
kryptolodzy nie byli w stanie z¬amaç szyfru nie-
mieckiej maszyny i Ωe nawet si´ do tego nie
przybliΩyli. Uznawali d¬ugo za priorytetowe
ßledzenie dzia¬a˜ floty japo˜skiej, co mog¬o



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – grudzień 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 ZHP Drużyna harcerzy „Turnia” - zbiórka M. Gorzkowski 823-6649 
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 
Środy Ottawski Klub Teatralny (O. Klub Teatr.) S. Kielar 828-0225 
Środa (1-sza) Klub „Białe Orły” – zebranie zarządu L. Pękalski 733-2888 
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 (3-cia) Rada Parafialna Świętego Jacka - zebranie Sekretariat 230-0804 
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 (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 - 2005 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

2-4 gru. Rekolekcje Adwentowe: O. Andrzej Sowa, OMI Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
5 Św. Mikołaj odwiedzi dzieci w parafii Św. Jacka Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
7  Ilustrowany odczyt „Pieniądz Polski w Historii Polskiej ” 

- Mgr H. Brzeziński 
Koło SPK Nr 8:  J.A. Dobrowolski 733-5161 

10 „Uprising that should not have risen” Prof. J. Łukasiewicz PINK, Koło SPK Nr 8 E. Karpińska 567-1939 
16 Film: „Czy można było uciec z Syberii w czasie II Wojny 

Światowej?” 
Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 

28 Opłatek Kombatancki Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
31 Sylwester u Kombatantów Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
2 stycz. Opłatek Polonii Ottawskiej – KPK i Ambasada RP i Fed. Polek Ogniwo 8 E. Zadarnowska 739-8663 
4 „Wojska Kanadyjskie w Afganistanie” - Lt. Col. Robert. 

Williams 
Koło SPK Nr 8:  J.A. Dobrowolski 733-5161 

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 
23 Zebranie informacyjne Członków Koło SPK Nr 8 P. Nawrot 820-7582 
1 luty Film: „Podróż premiera Mikołajczyka do Moskwy VII-VIII 

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

9 Środa Popielcowa Parafia Św. Jacka Sekretariat 230-0804 
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 mar. Film: „Folklor i muzyka Wileńska” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
21 kwi. 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 
19 Film Fundacji AK: „Powstanie Warszawskie 1944 r.” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 
23 czer. Film: „Ziarno zroszone krwią” Koło SPK Nr 8 J. Rudowicz 728-1375 

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/
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brytyjskiego kryptologa Hugh R. Fossa, ktøry
bezskutecznie zajmowa¬ si´ prøbami deszyfra-
Ωu meldunkøw Enigmy. Stwierdzi¬ on mianowi-
cie, odnoszåc si´ do przypuszcze˜ Francuzøw i
Brytyjczykøw na temat dzia¬ania Enigmy, Ωe:
"(...) w Warszawie [w lipcu 1939 r. - J. S. C. ] Po-
lacy, ktørzy musieli uwaΩaç nas wszystkich za
bardzo g¬upich, dali nam pe¬nå odpowied≈ [na
temat funkcjonowania i metody odczytywania
Enigmy - J. S. C. ]". Trudno o bardziej wyraziste
okreßlenie znaczenia polskiego sukcesu. Zade-
cydowa¬y o nim wi´c nie ßrodki finansowe, nie
liczba kryptologøw zatrudnionych przy prøbie
rozwiåzania Enigmy, ale zastosowanie przede
wszystkim przez Rejewskiego wyΩszej matem-
atyki. Dopiero w po¬åczeniu z niå przekazane
przez Francuzøw materia¬y - bezuΩyteczne za-
røwno dla nich samych, jak i dla Brytyjczykøw -
okaza¬y si´ przydatne. 

D¬UG NIESP¬ACONY
Niezwykle istotny dokument odnaleziono takΩe
w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im.
gen. Sikorskiego w Londynie. Jest to datowana
na 1 pa≈dziernika 1944 r. notatka Mariana Reje-
wskiego, w tym czasie szefa sekcji niemieckiej N
w Plutonie Eksploatacyjnym w Felden. WyraΩa-
jåc obaw´, Ωe ca¬y dotychczasowy dorobek pol-
skich kryptologøw moΩe przepaßç bezpowrot-
nie, informowa¬ o trudnoßciach, jakie napotka-
no w czasie wojny, w tym o odsuni´ciu przez
Brytyjczykøw jego samego i Zygalskiego od ana-
litycznej pracy z materia¬em dotyczåcym Eni-
gmy po ich przyje≈dzie do Anglii w 1943 r. Bry-
tyjczycy nie udzielili im Ωadnej pomocy, wysi¬ek
polskich kryptologøw ograniczy¬ si´ wi´c do
rozwiåzywania mniej znaczåcych szyfrøw. Reje-
wski podkreßla¬, Ωe przed wojnå "istnia¬a w dzie-
dzinie szyfrøw wspø¬praca polsko-angielsko-
francuska, w trakcie ktørej, naleΩy to z ca¬ym
naciskiem podkreßliç, stronå dajåcå, i to hojnie

dajåcå, by¬a wy¬åcznie strona polska. By¬oby
wskazanym przypomnieç obecnie Anglikom o
d¬ugu wdzi´cznoßci, jaki wobec polskiego Biura
Szyfrøw zaciågn´li, przypomnieç, Ωe bez pomo-
cy Polakøw nie byliby w stanie w czasie kam-
panii norweskiej i francuskiej oraz pø≈niej od-
czytaç ani jednego szyfrogramu niemieckiego, i
domagaç si´ od nich, by obecnie wspø¬pracow-
ali z Polakami røwnie lojalnie, jak Polacy praco-
wali i pracujå z nimi". 

Odnaleziono takΩe sporzådzone w wyniku
notatki Rejewskiego oficjalne wyståpienie pol-
skiego Oddzia¬u Informacyjno-Wywiadowczego
Sztabu Naczelnego Wodza do kmdr. Dunder-
dale'a o udzielenie w tej sprawie pomocy. Bry-
tyjczycy nie przychylili si´ jednak do polskich
prøßb, zawartych w pißmie, a wi´c regularnego
dostarczania Rejewskiemu kopii przechwyty-
wanego niemieckiego materia¬u szyfrowego w
formie nierozwiåzanej, zwrøcenia przekazane-
go swego czasu sztabowi brytyjskiemu egzem-
plarza Enigmy oraz podzielenia si´ z Polakami
aktualnymi doßwiadczeniami brytyjskich kryp-
tologøw. 

Nie tylko Rejewski ubiega¬ si´ u Anglikøw o
ßwiadczenie prawdy o z¬amaniu Enigmy. Ber-
trand oburzony zawierajåcå kompletnie zmy-
ßlone tezy ksiåΩkå pu¬kownika lotnictwa Frede-
ricka W. Winterbothama, szefa brytyjskiego wy-
wiadu lotniczego w czasie II wojny ßwiatowej

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

Czy moΩna by¬o uciec 
z Syberii w czasie 

II Wojny Íwiatowej?
Data: 16 grudnia (czwartek) 2004 r.
Godz. 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley St

SSPPKK  KKOOÒÒOO  NNRR  88  
zaprasza na bogato ilustrowany odczyt 

pana Magistra 

Henryka Brzezi˜skiego
Pieniådz Polski

w Historii Polskiej. 
Data: 7 grudnia (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. 

ZZmmiiaannaa  aaddrreessuu
EEllΩΩbbiieettaa  ii  BBooggddaann  GGaajjeewwssccyy
11994455  SSoouutthh  LLaavvaanntt  RRdd..
PPoollaanndd,,  OONN
KK00GG--11KK00
TTeell..  ((661133))  225599--55001155
ee--mmaaiill::  ggaajjeewwssccyy@@ssyymmppaattiiccoo..ccaa
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("The Ultra Secret", London 1974), w ktørej
przemilcza si´ wk¬ad Polakøw w z¬amanie Eni-
gmy, domaga¬ si´ od kmdr. Dunderdale'a zaß-
wiadczenia o dor´czeniu s¬uΩbom brytyjskim
egzemplarza Enigmy w 1939 r. w ParyΩu. Argu-
mentowa¬, Ωe jedynie wersja z¬amania Enigmy
przedstawiona w jego ksiåΩce jest prawdziwa.
Brytyjski wywiad w charakterystyczny dla siebie
sposøb odpowiedzia¬, Ωe "nie jest w stanie wys-
tawiç takiego orzeczenia i ßwiadectwa odnoßnie

do w¬asnoßci, ktøra naleΩy juΩ do pa˜stwa". War-
to zadaç sobie pytanie, czy podobnie potrak-
towano dokumentacj´ polskiego wywiadu z lat
II wojny ßwiatowej, wspomnianå na wst´pie
tego tekstu. 

Jan Stanis¬aw Ciechanowski
Rzeczpospolita nr 263/2004 r.

Autor jest zast´pcå dyrektora IPN, sekretarzem
Polsko-Brytyjskiej Komisji 

Jeszcze NiΩsze Szko¬y WyΩsze
Polemiki

Nasz Raport o szkolnictwie wyΩszym "NiΩsze szko¬y
wyΩsze”, POLITYKA 40 (patrz Biuletyn SIP nr 132)
poruszy¬ ßrodowisko akademickie. Listy, które nadesz-
¬y, moΩna rozmaicie grupowaç, narzuca si´ jednak po-
dzia¬ na te podpisane nazwiskiem i takie, których auto-
rzy zastrzegajà sobie anonimowo. Z grubsza bioråc,
pierwsze zarzucajå artyku¬owi nadmierny pesymizm i
czarnowidztwo. W drugich – podobnie jak w dyskusji
w Internecie – dominuje ton, Ωe rzeczywistoßç akademi-
cka jest jeszcze czarniejsza od opisanej w artykule. Nie-
wiele jest osøb, ktøre chcå o tym møwiç otwarcie, pe¬-
nym g¬osem, pod nazwiskiem. WciåΩ – jak to okreßli¬
jeden z czytelnikøw – dominuje strach przed "subtelnå
formå rewanΩu” ze strony ßrodowiska.

* * *
Artyku¬ Mariusza Czubaja "NiΩsze szko¬y wyΩsze” za-
wiera opinie ksi´Ωycowe i zdecydowanie mijajåce si´ z
prawdå. 
1. Rankingøw jest wiele, inne, np. ranking OECD, så
duΩo korzystniejsze dla polskich uczelni. Ranking
Szanghajski, na ktøry powo¬uje si´ autor, bierze pod
uwag´ wy¬åcznie osiågni´cia naukowe uczelni. Jeßli
tak, to Polska pod wzgl´dem osiågni´ç naukowych zaj-
muje nienadzwyczajne miejsce w ßwiecie, ale jest to
miejsce w pierwszej dwudziestce. (...) Wydaje si´ jed-
nak, Ωe skoro studenci informatyki Uniwersytetu War-
szawskiego od kilku lat zajmujå miejsca w pierwszej
dziesiåtce mistrzostw ßwiata, a dwa lata temu zaj´li
pierwsze miejsce (gdy Harvard nie zmießci¬ si´ w pier-
wszej pi´çdziesiåtce), to z poziomem polskich uczelni
nie jest tak ≈le. 
2. Uniwersytet Warszawski, tak jak wi´kszoßç uczelni
pa˜stwowych, w ostatnich dziesi´ciu latach niemal po-
troi¬ liczb´ kszta¬conych studentøw i zwi´kszy¬ dzie-
si´ciokrotnie liczb´ doktorantøw. Wychodzåc naprze-
ciw zapotrzebowaniu spo¬ecznemu uruchomi¬ kilkana-
ßcie nowych kierunkøw studiøw i powo¬a¬ kilkadzie-
siåt nowych jednostek organizacyjnych takich jak Stu-
dia Europejskie, Kolegia J´zykowe, Szko¬y Prawa Eu-
ropejskiego i wiele innych. Inne uczelnie pa˜stwowe
post´powa¬y w podobny sposøb, a kilka szkø¬ niepub-

licznych, takich jak Szko¬a im. Ko≈mi˜skiego, WyΩsza
Szko¬a Humanistyczna w Pu¬tusku czy uczelnia utwor-
zona przez prof. Paw¬owskiego w Nowym Såczu, star-
tujåc od zera, zbudowa¬y ca¬kiem niez¬y potencja¬ dy-
daktyczny i przej´¬y rzesze m¬odzieΩy, ktøra nie chcia-
¬a båd≈ nie mog¬a studiowaç w szko¬ach pa˜stwowych.
Na jednym tylko Uniwersytecie Warszawskim powsta-
je corocznie ponad 5 tys. artyku¬øw i ksiåΩek, wßrød
nich ksiåΩki z dziedziny historii, politologii, socjologii
i ekonomii, ktøre adresowane så do szerokiej publicz-
noßci. Pisanie o organizacyjnym i intelektualnym bez-
ruchu uczelni jest ca¬kowitym nieporozumieniem. 
3. Uniwersytet Warszawski nie tylko potroi¬ liczb´
"produkowanych” studentøw. W jego rocznym budΩe-
cie (oko¬o 140 mln euro) 40% stanowi dotacja z budΩe-
tu pa˜stwa, reszta to dochody w¬asne i uzyskane w
drodze konkursøw krajowych i zagranicznych granty
badawcze. Uniwersytet w ciågu ostatnich kilkunastu
lat, w czasie ktørych funkcje rektora sprawowali fizyk,
ekonomista i biolog, wybudowa¬ 6 wielkich nowych
budynkøw (w tym gmach biblioteki za 70 mln dol.),
wyremontowa¬ lub zaadaptowa¬ kilkadziesiåt tysi´cy
metrøw kwadratowych powierzchni dydaktycznej. (...)
Prosz´ pokazaç mi przedsi´biorstwa w Polsce, ktøre
mog¬yby poszczyciç si´ røwnie dynamicznym rozwo-
jem. Czy autor artyku¬u w "Polityce” chce zasugero-
waç, Ωe lepszymi niΩ rektorzy menedΩerami uczelni
wyΩszych byliby dyrektorzy kopal˜, PKP, Orlenu,
wielkich kombinatøw rolniczych? Czy chodzi o pa-
nøw, ktørych jednorazowe odprawy po wyrzuceniu z
pracy wynoszå tyle, ile dziesi´cioletnie pobory rekto-
ra? 

W przeciwie˜stwie do wielkich przedsi´biorstw
uczelnie majå znakomite rady nadzorcze w postaci se-
natøw, ktørych cz¬onkowie nie pobierajå Ωadnego wy-
nagrodzenia za udzia¬ w posiedzeniach. (...) Uczelnia,
ktøra w dzisiejszych czasach wybra¬aby sobie na rek-
tora profesora, ktøry nie ma talentøw menedΩerskich,
pope¬ni¬aby samobøjstwo. 

Piotr W´gle˜ski, rektor UW 
* * *
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Chi˜ska klasyfikacja 500 najlepszych uniwersytetøw
na ßwiecie wywo¬a¬a nadspodziewanie duΩy odzew w
polskich mediach. (...) Tymczasem przedstawiona kla-
syfikacja jest metodologicznie niepoprawna, a kryteria
oceny nie zawsze w¬aßciwie dobrane. 

Autorzy porøwnujå nieporøwnywalne, gdyΩ w rø-
Ωnych krajach uniwersytety majå røΩnå struktur´. Tru-
dno np. porøwnywaç bardzo duΩy Uniwersytet Kali-
fornijski w Berkeley z paryskå Ecole Normale, ktøra
ma tylko dwa wydzia¬y: chemii i fizyki. Nie sposøb
wi´c wybraç jednolitych kryteriøw, wed¬ug ktørych
moΩna by porøwnywaç obiektywnie ca¬e uniwersytety.
MoΩna jedynie, z wieloma jednak zastrzeΩeniami, sprø-
bowaç klasyfikowaç wydzia¬y uniwersyteckie o tym
samym profilu. (...) 

Kryteria przyj´te przez autorøw klasyfikacji powo-
dujå, Ωe dobre miejsce w rankingu moΩe znale≈ç tylko
uczelnia wielokierunkowa z silnym wydzia¬em medy-
cyny i stosujåca ameryka˜ski system zatrudniania pra-
cownikøw. (...) 

Na ko˜cu chcia¬bym si´ ustosunkowaç do zbioro-
wego lamentu nad stanem polskich uniwersytetøw. Na-
wet w tej przek¬amanej klasyfikacji Polska zaj´¬a ra-
zem z Grecjå 31 miejsce na ßwiecie. To moΩe nie lep-
iej niΩ w sporcie, ale na pewno lepiej niΩ w gospodar-
ce. Nie jest wi´c aΩ tak dramatycznie, jak internauci
piszå. Gdyby do osiågni´ç Uniwersytetu Warszawskie-
go dodaç osiågni´cia choçby cz´ßci warszawskich in-
stytutøw PAN, ktøre przecieΩ kszta¬cå doktorantøw, a
wi´c w jakimß sensie mogå byç traktowane jako pla-
cøwki uniwersyteckie, to uniwersytet przesunå¬by si´
na lißcie o sto co najmniej miejsc. 

"Polityka” s¬usznie zauwaΩy¬a, Ωe nawet najlepsze
polskie uczelnie to ßwiatowa czwarta liga, jak wynika
z rankingu uczelni z ca¬ego ßwiata. Co prawda, nie
wszyscy si´ z tym zgadzajå, twierdzåc, Ωe to kryteria
przyj´te w rankingu nas krzywdzå. Gdyby w rankingu
ßwiatowym, podobnie jak w naszych rodzimych ran-
kingach i w kryteriach stosowanych przez Pa˜stwowå
Komisj´ Akredytacyjnå, brano przede wszystkim pod
uwag´ liczb´ profesorøw (najlepiej belwederskich) i
habilitacji, bylibyßmy naprawd´ wysoko, niewåtpliwie
na czele pierwszej ligi. Rzecz w tym, Ωe na ßwiecie ta-
kie kryteria ma¬o kogo obchodzå, bo celem nauki nie
jest zdobywanie tytu¬øw, tylko poszerzanie ßwiatowej
wiedzy, a uczelnie winny jå przekazywaç studentom i
uczyç m¬odych, jak nowå wiedz´ tworzyç. My w tym
jesteßmy s¬abi, bo jesteßmy nastawieni g¬øwnie na
zdobywanie tytu¬øw, niezaleΩnych cz´sto od poziomu
wiedzy, i produkcj´ ma¬o wartych dyplomøw. (...) 

Wzorcowa obecnie kariera to od studenta do rekto-
ra na jednej uczelni. Ponad 50-letnie przebywanie na
tej samej uczelni to powød do chwa¬y i nagrody z oka-
zji inauguracji kolejnego roku akademickiego. Nato-
miast mobilnoßç kadry naukowej jest w naszym syste-

mie ≈le widziana. Chøw wsobny (wychowywanie swo-
ich dla siebie) jest dominujåcym sposobem rekrutacji
kadry akademickiej. Trzymajåcy w¬adz´ w nauce jak
ognia bojå si´ wprowadzenia oceny dorobku przez
mi´dzynarodowe gremia, co jest niemal standardem
nie tylko w pierwszej, ale nawet w drugiej czy trzeciej
lidze. Z kolei polski doktor, dla ktørego nie ma miejsca
na czwartoligowej polskiej uczelni, moΩe byç cz¬on-
kiem mi´dzynarodowego jury dla oceny zagranicznego
badacza. Polskiego badacza mogå natomiast oceniaç
tylko sami swoi, z tytu¬ami, chociaΩ cz´sto bez znajo-
moßci ocenianej rzeczy. (...) 

Zanosi si´ na to, Ωe moΩemy mieç nowå ustaw´,
ale w starych szatach, bez ustawienia spraw najwa-
Ωniejszych – systemowych, czyli m.in. modelu kariery
naukowej, tak osobliwego w Polsce. W tych sprawach
stracono juΩ 15 lat i moΩemy straciç nawet wi´cej nast-
pnych, tracåc jednoczeßnie tysiåce czy nawet setki ty-
si´cy m¬odych kreatywnych ludzi, dla ktørych w Pol-
sce w nauce nie b´dzie miejsca. Nie b´dzie teΩ sensu
powrotu dla wielu Polakøw aktywnie pracujåcych nau-
kowo za granicå. 

Dlaczego nie przyjåç systemu, ktøry sprawdzi¬ si´
w krajach majåcych uczelnie w pierwszej lidze? Trzy-
manie si´ kurczowo systemu czwartoligowego moΩe
spowodowaç, Ωe i z tej ligi nied¬ugo spadniemy, bo in-
ne kraje europejskie starajå si´ zmieniç, aby nawiåzaç
konkurencj´ z najlepszymi. 

Dr Jøzef Wieczorek, 
inicjator 

NiezaleΩnego Stowarzyszenia 
na rzecz Nauki i Edukacji 

* * *
Powo¬ano do Ωycia konferencje, kolegia rektorøw
szkø¬ wyΩszych i w¬aßciwie moΩna by oczekiwaç na
post´powe, konieczne zmiany w anachronicznych sta-
tutach, ktøre usunå nienormalne, a nagminne zjawiska
w funkcjonowaniu uczelni. Z propozycji moΩna wy-
mieniç: obowiåzek zg¬aszania do konkursu na kiero-
wnika katedry co najmniej dwøch kandydatøw, ogra-
niczenie czasu kierowania katedrå do kolejnych dwøch
kadencji, przywrøcenie zapisøw uniemoΩliwiajåcych
nepotyzm, weryfikacj´ pracy naukowo-dydaktycznej
takΩe pracownikøw samodzielnych. Ale czy uczelnie
så tym zainteresowane? Nawet luminarzy nauki nie
zaskoczy¬o, gdy urz´dujåcy rektor Ílåskiej AM ode-
bra¬ w podleg¬ej mu uczelni tytu¬ doktora honoris ca-
usa. CzyΩ nie dosz¬o do deprecjacji jednego z akade-
mickich zaszczytøw? 

Dr nie hab. M.R., Katowice 
* * *

Jestem studentkå jednego z brytyjskich uniwersytetøw.
W Polsce edukacj´ zako˜czy¬am na tytule inΩyniera na
jednej z wi´kszych uczelni technicznych, gdzie na
pierwszym roku znalaz¬am si´ w ponadtrzydziesto-
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osobowej grupie. Na kolejnych egzaminach ca¬a kadra
do¬oΩy¬a stara˜, Ωeby uprzyjemniç nam warunki i zre-
dukowaç liczb´ studentøw. Jako Ωe inΩynier powinien
wiedzieç wszystko, uczono mnie chyba wszystkich
moΩliwych przedmiotøw. Przesz¬am przez wszystkie
moΩliwe katedry i wydzia¬y. Na kaΩdym mia¬am jakieß
zaj´cia. Z punktu widzenia wyk¬adowcøw rewelacja,
bo przynajmniej mieli co robiç. Ale nikt nie stawia¬ na
samodzielnå prac´ studenta. Na Ωadnych zaj´ciach z
Ωadnego przedmiotu nikt mnie nie zapyta¬, czy mam
jakiß pomys¬ na rozwiåzanie problemu, tylko dawano
mi gotowy schemat post´powania. Czym to owoco-
wa¬o? Po prostu, Ωeby zaoszcz´dziç czas, dostawa¬o
si´ lub kupowa¬o zesz¬oroczne gotowe projekty od
ludzi z roku wyΩej. (...) 

Møwi si´, Ωe studenci nie szanujå wyk¬adowcøw.
A z jakiej racji ja mam szanowaç cz¬owieka, ktøry na
pierwszym wyk¬adzie z chemii møwi: "To jest polite-
chnika. Wiecie, po co tu jesteßcie? Ja wam powiem.
Panowie så tu, Ωeby wymigaç si´ od wojska, a panie –
Ωeby z¬apaç m´Ωa”. 

gosiacheck 
* * *

OOdd  aauuttoorraa::  
Wiadomo, Ωe przyj´cie okreßlonej metody rankingowej
decyduje o tym, kto jest na czele listy, a kto z ty¬u sta-
wki. Przy wszystkich – s¬usznych – zastrzeΩeniach wy-
niki najwi´kszego, chi˜skiego rankingu posz¬y w ßwiat,
a miejsca w nim UW i UJ prestiΩu tym uczelniom i
splendoru polskiej nauce nie przydajå. I, pøki co, decy-
duje on bardziej o wizerunku uniwersytetøw niΩ medle
m¬odych polskich informatykøw. 

Pan Rektor W´gle˜ski pisze o potrojonej w ostat-
nich latach liczbie studentøw. Nie pisze juΩ natomiast
o jakoßci kszta¬cenia. A z tå bywa røΩnie. Przyk¬adem
jest gehenna studentøw wieczorowych (p¬atnych) Wy-
dzia¬u Prawa UW, przyjmowanych na studia w kosmi-
cznej liczbie kilku tysi´cy, a nast´pnie odsiewanych na
egzaminie z logiki, by zwolniç miejsce dla nast´pnej
puli, ktøra znøw zap¬aci niema¬e czesne. Na poszerzo-
ny front uczelnianych robøt rzucono taniå si¬´ roboczå,
czyli doktorantøw. PrzeciåΩono ich dydaktykå, chociaΩ
podstawowå powinnoßciå m¬odych pracownikøw nau-
ki powinien byç jak najszybszy dobry doktorat i start
w mi´dzynarodowych projektach badawczych. Podo-
bnå uwag´ moΩna odnießç do artyku¬øw i ksiåΩek pra-
cownikøw naukowych. Jakoßç tych publikacji jest
ogromnie zrøΩnicowana: od liczåcych si´ w ßwiecie
opracowa˜ z dziedziny chemii kwantowej po mizerne
artyku¬y drukowane w drugorz´dnych w Polsce pis-
mach. 

Wzburzenie JM rektora spowodowa¬a takΩe kwest-
ia kadry zarzådzajåcej, choç tzw. system kanclerski
przywo¬ywany w raporcie jest z powodzeniem stoso-
wany na wielu uczelniach o ßwiatowej renomie. Nie

kwestionuj´ wysi¬ku kolejnych w¬adz uczelni – biblio-
teka UW jest, rzeczywißcie, imponujåca. Trudno jed-
nak nie zauwaΩyç, Ωe posiadanie porzådnej biblioteki
przez najwi´kszå uczelni´ w kraju traktowaç naleΩy
raczej w kategoriach standardu, nie zaß wydarzenia.
Standardem nie jest natomiast brak porzådnego cen-
trum sportowego. 

Celem naszego Raportu by¬o wywo¬anie dyskusji
o kondycji polskiego szkolnictwa wyΩszego i o tym,
jak czyniç je nowoczeßniejszym i bardziej konkuren-
cyjnym. MoΩna zastanawiaç si´, czy lepszy jest trady-
cyjny model kariery naukowej, proponowany w tzw.
projekcie prezydenckim, czy teΩ ten (zg¬aszany m.in.
przez NiezaleΩne Stowarzyszenie na rzecz Nauki i Edu-
kacji), ktøry stawia na dynamik´ awansu naukowego i
mobilnoßç kadry. MoΩna mieç rozmaite pomys¬y, co
zrobiç z uczelnianym nepotyzmem i – wielokrotnie
wytykanå w listach do redakcji – folwarcznoßciå Ωycia
akademickiego, trudno jednak zamykaç na to wszystko
oczy. 

Mariusz Czubaj 
Polityka nr 44/2004 r.

WIEÍCI z KRAJU
◆ Preferencje wyborcze. Na Platform´ Obywa-
telskå chce g¬osowaç ponad jedna czwarta Po-
lakøw - 28%. Tak wysokie poparcie PO mia¬a w
sondaΩach PBS jedynie w lutym br.

Liga Polskich Rodzin straci¬a 2% i chce na
niå g¬osowaç 13% wyborcøw. PoΩådanego efek-
tu nie wywo¬uje ostra ofensywa polityczna Pra-
wa i Sprawiedliwoßci - partia braci Kaczy˜skich
nie doßç, Ωe nie poprawi¬a swoich notowa˜, to
jeszcze spad¬y one do 13%

Nieobecnoßç w mediach Andrzeja Leppera
najwyra≈niej szkodzi Samoobronie - jego partia
zajmuje czwarte miejsce z 12% - to 2% mniej
niΩ w pa≈dzierniku br., a po pi´tach depcze jej
juΩ Sojusz Lewicy Demokratycznej z 10% popar-
ciem, o dwa 2% wi´cej niΩ w pa≈dzierniku br.

W listopadzie minimalnie zyskali ludowcy,
na ktørych chce g¬osowaç 6% wyborcøw (+1).
TuΩ pod progiem wyborczym z 4% znalaz¬a si´
Unia Wolnoßci.

Jak wyglåda¬by podzia¬ sejmowych man-
datøw? PO zdoby¬aby ich 154, LPR - 67, PiS - 66,
Samoobrona - 65, SLD - 46, PSL - 24, a SdPl i
Unia Pracy - po 19.

SondaΩ "Rz" przeprowadzi¬a Pracownia Ba-
da˜ Spo¬ecznych 6 i 7 listopada br. na 1040-
osobowej, reprezentatywnej prøbie doros¬ych
Polakøw.
◆ Najgorsze od poczåtku kadencji oceny pre-
zydenta Aleksandra Kwaßniewskiego i polep-
szajåce si´ notowania PiS i SLD - takie wyniki
przynoszå ostatnie sondaΩe opinii publicznej.
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Wed¬ug OBOP o 7% uby¬o dobrych ocen, ja-
kie wystawiajå obywatele g¬owie pa˜stwa - do
52%. Przyby¬o - do 37% - ocen z¬ych (wzrost o
5%).

Spadkowi notowa˜ Kwaßniewskiego towa-
rzyszy wzrost - w listopadowych badaniach juΩ
kilku oßrodków - notowa˜ SLD. Wed¬ug Ipsos
akcje lewicy posz¬y w gór´ o 5%, z 8 do 13%, co
daje partii Krzysztofa Janika 4 pozycj´. Pewne
pierwsze miejsce nadal zajmuje PO z 28% (bez
zmian). Na drugie miejsce z 18% awansowa¬o
PiS (+5). Na trzecim jest nadal Samoobrona z
17% (-1). Do Sejmu wesz¬aby jeszcze LPR z 11%
(-1) oraz Unia Wolnoßci z 5 (bez zmian). Niespo-
dziankå jest to, Ωe poza Sejmem znalaz¬oby si´
PSL z 4% (-1) oraz SdPl z 1 (-4).

SondaΩ Ipsos zosta¬ przeprowadzony mi´-
dzy 5 a 9 listopada na reprezentatywnej próbie
952 doros¬ych Polaków. Badanie OBOP zosta¬o
przeprowadzone mi´dzy 4 a 7 listopada na re-
prezentatywnej, 955-osobowej próbie doro-
s¬ych Polaków.
◆ Euroentuzjastów co niemiara. Wysokie po-
parcie dla Unii utrzymuje si´ od maja, a wi´c od
momentu wejßcia do UE. W listopadzie euroen-
tuzjastów znów przyby¬o i poparcie wzros¬o do
77% (o 5% wi´cej niΩ w pa≈dzierniku). To najle-
pszy wynik od maja 1996 r.

W listopadzie wzros¬a teΩ liczba zwolenni-
køw Konstytucji Europejskiej. O jej losach Pola-
cy zdecydujå w referendum w przysz¬ym roku.
Dziß 68% ankietowanych, ktørzy chcå wziåç
udzia¬ w referendum, deklaruje, Ωe g¬osowa¬oby
za przyj´ciem konstytucji. To o 12% wi´cej niΩ
w lipcu. Udzia¬ w g¬osowaniu zapowiada niez-
miennie niemal dwie trzecie (64%) Polaków.

SondaΩ CBOS z 5 - 8 listopada 2004 r. prze-
prowadzony na 988-osobowej, reprezentaty-
wnej prøbie doros¬ych Polakøw
◆ AΩ 85% Polakøw opowiada si´ za zmniejsze-
niem liczby pos¬øw w sejmie, jedynie 7% chce,
by ich liczba si´ nie zmieni¬a. Prawie trzy
czwarte z wyborcøw chcia¬oby wybieraç parla-
mentarzystøw w okr´gach jednomandatowych,
a nieco ponad po¬owa - 55% - jest gotowa zaak-
ceptowaç likwidacj´ Senatu.

Do takich reform niezb´dna by¬aby zmiana
konstytucji. Tutaj juΩ wyborcy nie så tak zdecy-
dowani, choç wi´cej Polakøw opowiada si´ za
jej zmianå - 45% 33% jest za pozostawieniem jej
w obecnych kszta¬cie.

SondaΩ CBOS zosta¬ przeprowadzony mi´-
dzy 1 a 4 pa≈dziernika br. na 988-osobowej re-
prezentatywnej prøbie doros¬ych Polakøw
◆ Polska w EU. AΩ 93% Polakøw uwaΩa, Ωe po
akcesji wzros¬y ceny (46%, iΩ raczej wzros¬y,

drugie tyle uwaΩa, Ωe zdecydowanie wzros¬y). Z
ankiety wynika teΩ, iΩ spad¬y oszcz´dnoßci (48%
odpowiedzi) i poziom Ωycia (54%), i Ωe trzeba
dawaç wi´cej ¬apøwek (55% wskaza˜). Niemal
wszyscy zgadzajå si´, iΩ ¬atwiej nam teraz podrø-
Ωowaç za granic´ (79%)
◆ Enigma. W dniach 9-10 listopada br. mia¬a
miejsce w Bydgoszczy mi´dzynarodowa konfe-
rencja poßwi´cona dokonaniom polskich kryp-
toanalitykøw w opracowaniu metody umoΩli-
wiajåcej dekryptaΩ szyfrøw (tak, szyfrøw, nie
szyfru) Enigmy. Enigma to niemiecka maszyna
do szyfrowania uΩywana w czasie II WÍ, ktørej
szyfry uwaΩane by¬y przez specjalistøw za nie-
moΩliwe do dekryptaΩu. A jednak … Wi´cej o
Enigmie czytaj w tym numerze Biuletynu.
◆ Grand Prix dla komory wspomagania serca
opracowanej przez zespø¬ prof. Religi. Opraco-
wana przez zespø¬ prof. Zbigniewa Religi pneu-
matyczna komora wspomagania serca POLVAD
otrzyma¬a Grand Prix na ko˜czåcych si´ 53. mi´-
dzynarodowych targach wynalazczoßci "Eureka"
w Brukseli. 

"Po raz pierwszy od 15 lat, kiedy Polacy
uczestniczå w tej czo¬owej dla wynalazczoßci
imprezie, otrzymalißmy Grand Prix" 
◆ P¬ace. Przeci´tny pracownik sektora przed-
si´biorstw zarobi¬ w pa≈dzierniku br. 2386,34
z¬otego. Jego p¬aca brutto by¬a o 2,2% mniejsza
niΩ we wrzeßniu. Przez rok natomiast, czyli od
pa≈dziernika 2003 roku, zwi´kszy¬a si´ o 2,4%.
Ten przyrost z naddatkiem "zjad¬a" jednak in-
flacja. Jej pa≈dziernikowy wska≈nik wyniøs¬
4,5%, co oznacza, Ωe p¬ace realne by¬y w tym
miesiåcu o ponad 2% mniejsze niΩ rok wczeßniej.

Zatrudnienie w sektorze przedsi´biorstw -
4697,5 tysiåca osøb - by¬o w pa≈dzierniku mini-
malnie, bo o 14 tys. (0,3%) wi´ksze niΩ we wrze-
ßniu. Do poziomu zatrudnienia z pa≈dziernika
2003 roku brakowa¬o jednak prawie 20 tys.
osøb.

SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI
SKÒADKI

()()




