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NOWY RENESANS
G¬odny intelekt

(PoniΩszy artyku¬ jest nie tylko do przeczytania, ale takΩe do przemyßlenia. 
Redakcja Biuletynu)

Dzisiejsze humanistyczne elity uniwersyteckie
traktujå technik´ jak narz´dzie. Nauki ßcis¬e nie
naleΩå do kanonu wykszta¬cenia. Dumni intele-
ktualißci nie zdajå sobie sprawy, jak daleko ode-
szli od realnego ßwiata

W roku 1991 w eseju zatytu¬owanym "Powstaje
trzecia kultura" napisa¬em: "W ciågu ostatnich
kilku lat naståpi¬o wyra≈ne przesuni´cie w ame-
ryka˜skim Ωyciu umys¬owym, czego efektem
jest post´pujåca marginalizacja tradycyjnych
intelektualistów. Dziß oparte na Marksie, Freu-
dzie i modernizmie wykszta¬cenie zdobywane
w latach 50. to za ma¬o dla myßlåcego cz¬owie-
ka. Tymczasem intelektualißci, z dumå (a i prze-
korå) demonstrujåc nieznajomoßç najwaΩniej-
szych intelektualnych osiågni´ç naszej epoki,
stajå si´ - przynajmniej w pewnym sensie - co-
raz bardziej zacofani. Kultura, którå wspó¬two-
rzå, lekcewaΩy nauk´, jest nie empiryczna; po-
s¬uguje si´ wy¬åcznie sama sobå. ¸ywi si´ ko-
mentarzami do komentarzy, a w tej spirali ko-
mentowania dochodzi wreszcie do punktu, w
którym zerwany zostaje wszelki kontakt z real-
nym ßwiatem".

SSppoorryy sswwaarrlliiwwyycchh mmaannddaarryynnóóww
Dziß, kilkanaßcie lat pó≈niej, miejsce tej kultur-
owej skamienia¬oßci w coraz wi´kszym stopniu
zaj´¬a przywo¬ana w tytule cytowanego eseju
trzecia kultura [to, rzecz jasna, odwo¬anie do
s¬ynnego eseju C.P. Snowa, który opisa¬ post´-
pujåcy rozdzia¬ dwóch kultur: tradycyjnej huma-
nistyki (humanities) i ßwiata nauk przyrodni-
czych i ßcis¬ych (science)]. T´ nowå kultur´ two-

rzå uczeni i myßliciele zanurzeni w empirii,
którzy dzi´ki swemu dorobkowi i aktywnoßci
pisarskiej zaczynajå zajmowaç w ßwiadomoßci
spo¬ecznej miejsce niegdyß przypisane trady-
cyjnym intelektualistom. Dziß to oni dociekajå,
jaki jest najg¬´bszy sens ludzkiego Ωycia, i na
nowo definiujå, kim i czym jesteßmy.

Przedstawiciele Trzeciej Kultury dzielå si´
swymi pomys¬ami i koncepcjami nie tylko z
w¬asnym ßrodowiskiem - za poßrednictwem
ksiåΩek docierajå do wszystkich wykszta¬co-
nych warstw spo¬ecze˜stwa. To dzi´ki nim i
dzi´ki charakteryzujåcej ich postaw´ koncen-
tracji na realnym ßwiecie Ωyjemy w epoce, która
pod wzgl´dem aktywnoßci intelektualnej nie
ma sobie równych w dotychczasowej historii
ludzkoßci. Dorobkiem Trzeciej Kultury nie så
przyczynkarskie spory swarliwych mandary-
nów - efekty toczonych tu debat bezpoßrednio
wp¬ywajå na losy wszystkich mieszka˜ców na-
szej planety. Wy¬anianie si´ tej nowej kultury
stanowi przekonujåcy dowód istnienia wiel-
kiego intelektualnego g¬odu; potrzeby oryginal-
nych i waΩnych idei, które mog¬yby daç nowy
impuls naszym czasom, oraz prze¬omowych
odkryç w obszarach takich jak: biologia mole-
kularna, inΩynieria genetyczna, nanotechnolo-
gia, badania nad sztucznå inteligencjå i sztu-
cznym Ωyciem, paralelizm masowy, sieci neu-
renowe, teoria chaosu, wszechßwiat inflacyjny,
fraktale, z¬oΩone systemy adaptacyjne, lingwi-
styka, superstruny i supersymetrie, bioróΩno-
rodnoßç, ludzki genom, systemy eksperckie,
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punktualizm, logika rozmyta, rzeczywistoßç wir-
tualna, cyberprzestrze˜, teraflopowe superkom-
putery. I nie tylko...

HHuummaanniissttaa,, cczzyyllii kkttoo??
W XV wieku termin "humanizm" sta¬ si´ ele-
mentem renesansowej wizji ßwiata stanowiå-
cego intelektualnå ca¬oßç. Florenty˜ski szlach-
cic czu¬, Ωe lektura Dantego, której nie towarzy-
szy zainteresowanie naukå i technikå, to zbyt
ma¬o, to absurd. Leonardo by¬ wielkim artystå,
wielkim uczonym i wybitnym konstruktorem.
Micha¬ Anio¬ by¬ byç moΩe jeszcze wspanial-
szym artystå i inΩynierem. Obaj byli geniusza-
mi, holistycznymi gigantami. Nie do pomyßle-
nia by¬o dla nich, Ωe moΩe byç uznany za huma-
nist´ ktoß, kto lekcewaΩy ca¬y dorobek nauki i
techniki. Nadszed¬ czas, by powróciç do tej ca-
¬oßciowej wizji.

Tymczasem w XX wieku, w epoce wielkiego
post´pu naukowego, zamiast nauk´ i technolo-
gi´ umießciç w centrum naszego intelektualne-
go ßwiata - poprzez stworzenie systemu eduka-
cyjnego, w którym nauki ßcis¬e i przyrodnicze
traktowane by¬yby na równi z literaturå i sztukå
- oficjalna kultura wyΩsza po prostu wyrzuci¬a
je poza nawias. Uczeni-humanißci postrzegajå
technik´ wy¬åcznie jako narz´dzie, a poniewaΩ
to oni tworzå elity uniwersyteckie, uda¬o im si´
sprawiç, Ωe nauki ßcis¬e znalaz¬y si´ poza kano-
nem wykszta¬cenia i kanonem "sztuk wyzwo-
lonych", a w ten sposób równieΩ poza horyzon-
tem myßlowym wielu m¬odych ludzi, wkracza-
jåcych w akademicki ßwiat. Ich wychowankowie
zaß, zajåwszy po pewnym czasie miejsce daw-
nych elit, tak bardzo oddalili si´ od realnego
ßwiata, Ωe nie byli go w stanie zrozumieç.

Nadal zresztå na (zbyt) wielu uczelniach in-
telektualne spory koncentrujå si´ wokó¬ tego,
kto w roku 1937 by¬, a kto nie by¬ stalinistå, lub
teΩ jak rozmieszczano goßci podczas weeken-
dowych spotka˜ w Bloomsbury na poczåtku XX
wieku. (Grupa Bloomsbury - do której naleΩeli
mi´dzy innymi Virginia Woolf i John Maynard
Keynes - tworzy¬a jedno z najbardziej wp¬ywo-
wych ameryka˜skich ßrodowisk intelektualnych
- przyp. t¬um.). Oczywißcie nie chc´ w tym mo-
mencie powiedzieç, Ωe studiowanie historii jest
marnowaniem czasu. Przeciwnie - historia uka-
zuje nam naszå przesz¬oßç oraz pochodzenie, a
znajomoßç dziejów pozwala nie odkrywaç wciåΩ
ko¬a na nowo. Pytam jednak: historia czego?
Czy naprawd´ chcemy, by centrum naszej kul-
tury tworzy¬y zamkni´te systemy, oparte na pro-
cedurze "tekst na wejßciu - tekst na wyjßciu", po-
zbawione empirycznego zwiåzku z realnym
ßwiatem? CóΩ, pozostaje tylko zadumaç si´ nad
licznymi krytykami sztuki, którzy nie majå po-
j´cia o podstawach percepcji wzrokowej, kry-
tykami literackimi ze szko¬y konstruktywisty-

cznej, niewykazujåcymi najmniejszego zain-
teresowania tym, co o naturze ludzkiej ma do
powiedzenia wspó¬czesna antropologia, czy
przeciwnikami genetycznie modyfikowanej Ωy-
wnoßci i pestycydów, którzy nie majå bladego
poj´cia o genetyce i ewolucji.

PPeessyymmiißßccii ddeessppeerraaccii
Istnieje podstawowe rozróΩnienie mi´dzy piß-
miennictwem naukowym z obszaru nauk przy-
rodniczych i ßcis¬ych a tym, co wywodzi si´ z
dyscyplin, które same tworzå dla siebie przed-
miot docieka˜ i przy tym (najcz´ßciej) koncen-
trujå si´ na egzegezie prac myßlicieli epok min-
ionych. W humanistyce nikt nie oczekuje sys-
tematycznego post´pu, tu dawne pomys¬y i
idee innych przetwarzane så wciåΩ na nowo,
podczas gdy w naukach ßcis¬ych czy przyrod-
niczych stale pojawiajå si´ nowe i lepsze pyta-
nia, a problemy wciåΩ ulegajå przeformu¬owa-
niu. I pytania formu¬owane så po to, by znaleßç
na nie odpowiedzi - uczeni znajdujå je i idå da-
lej. Tradycyjny humanistyczny establishment w
tym czasie kontynuuje swe pozornie g¬´bokie, a
w istocie peryferyjne i hermeneutyczne spory.
Jego przedstawiciele, kurczowo uczepieni mod-
nej, pe¬nej ciemnych barw wizji ßwiata stacza-
jåcego si´ ku ostatecznemu upadkowi, najwyra-
≈niej rozkoszujå si´ swym kulturowym pesymi-
zmem.

"¸yjemy w czasach, gdy pesymizm sta¬ si´
normå". Tak w "The Idea of Decline in Western
History" pisze Arthur Herman. Herman, który
jest koordynatorem programu Western Civili-
zation w Smithsonian, stwierdza, Ωe koncepcja
upadku Zachodu wraz z obrazem "chorej cywi-
lizacji" tak silnie zdominowa¬y intelektualny
dyskurs, Ωe zmianie uleg¬a sama idea cywiliza-
cji. Oto jego diagnoza:

"Nowy porzådek, który mia¬by jå (wspó¬cze-
snå cywilizacj´) zaståpiç, moΩe przybraç kszta¬t
radykalnej utopii ßrodowiskowej Unabombera.
Kiedy indziej to nietzschea˜ski nadcz¬owiek,
aryjski narodowy socjalizm Hitlera, Marcusego
utopijny Zwiåzek Erosa i techniki czy wreszcie
rewolucja fellachów Frantza Fanona. Jego real-
izatorami mogå byç proekologiczni "przyjaciele
Ziemi", kolorowi multikulturalißci, radykalne
feministki lub "nowi ludzie" Roberta Bly'a (Ro-
bert Bly - ameryka˜ski poeta i prozaik. Jego
utwory - manifesty, wzywajåce do przebudowy
wspó¬czesnego spo¬ecze˜stwa, spotka¬y si´ w
USA z bardzo szerokim odd≈wi´kiem - przyp.
t¬um.). Jego kszta¬t róΩni si´ zaleΩnie od upodo-
ba˜, ale jedna rzecz pozostaje wspólna: ca¬ko-
wicie nie - lub wr´cz antyzachodni charakter. W
pewien sposób dla kulturowego pesymisty jest
mniej istotne to, co ma powstaç; waΩniejsze, co
trzeba zniszczyç - naszå "chorå", wspó¬czesnå
cywilizacj´ (...)
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T´ mieszank´ desperacji i zwåtpienia zacz´-
lißmy wr´cz traktowaç jako naturalnå postaw´
intelektualnå - nawet jeßli pozostaje ona w ewi-
dentnej niezgodzie z otaczajåcå nas rzeczywis-
toßciå".

Kluczem do tego kulturowego pesymizmu
jest mit "szlachetnego dzikusa" - g¬´boka wiara,
Ωe ludzkoßç, zanim si´gn´¬a po nauk´ i techno-
logi´, Ωy¬a w b¬ogiej, ekologicznej harmonii ze
ßwiatem. Tymczasem by¬o dok¬adnie przeci-
wnie. Jednak ktoß, kto patrzy na otaczajåcå go
rzeczywistoßç oczyma Spenglera lub Nietzsche-
go, nie potrafi zaakceptowaç faktu, Ωe najg¬´b-
sze nawet zmiany mogå prowadziç ku lepsze-
mu. To dlatego w¬aßnie ci nobliwi przedstawi-
ciele akademickiej humanistyki tworzå kultur´,
która w nieko˜czåcej si´ spirali dawniejsze "iz-
my" wciåΩ przekuwa na nowo. JakΩe cz´sto, do-
strzegajåc w codziennej gazecie czy w tygodni-
ku nazwisko jednej z owych ikon wspó¬czesnej
"kultury wyΩszej", nie czytajåc, przerzucamy
strony.

Wszak dok¬adnie wiemy, czego si´ spodzie-
waç! Czy warto marnowaç czas?

NNiiee mmóówwmmyy oo ssoobbiiee
W opozycji do kulturowego pesymizmu przyj-
rzyjmy si´ teraz optymizmowi nauki, w obu je-
go wymiarach.

Po pierwsze, im intensywniej uprawia si´
nauk´, tym wi´cej pozostaje do zrobienia. Nau-
kowcy nieustannie zdobywajå i przetwarzajå
nowe informacje. To odpowiednik prawa Mo-
ore'a - tak samo jak przez ostatnich dwadzieß-
cia lat co osiemnaßcie miesi´cy podwaja¬a si´
moc obliczeniowa komputerów, tak wyk¬adnic-
zo ros¬a iloßç informacji, którymi dysponowali
uczeni. Czy w takiej sytuacji moΩna nie byç opty-
mistå? Tym bardziej Ωe - i to ta druga strona - te
nowe informacje to albo "dobre nowiny", albo
coß, co moΩe ¬atwo staç si´ kolejnå dobrå now-
inå dzi´ki akumulacji wiedzy i coraz pot´Ωniej-
szym naukowym metodom i technologiom.

Naukowcy spierajå si´ nieustannie, ale s´-
dziå w ich sporach pozostaje rzeczywistoßç. Ka-
Ωdy z nich moΩe mieç ego równie wielkie, jak
najwybitniejsi luminarze humanistyki, lecz py-
ch´ swå musi okazywaç inaczej - musi byç po-
datny na racjonalne argumenty, gdyΩ sferå jego
aktywnoßci jest ßwiat empirycznych faktów,
ßwiat bezpoßrednio wywodzåcy si´ z rzeczywis-
toßci. W prawdziwej nauce nie ma niezmien-
nych, raz na zawsze ustalonych prawd. Nauko-
wcy så zarówno twórcami, jak i krytykami ucze-
stniczåcymi we wspólnym przedsi´wzi´ciu.
Wpadajå na nowe pomys¬y i obalajå koncepcje
innych. Kreatywnoßç, nawyk krytyki i ustawi-
czne dyskusje pozwalajå przesiaç ziarno, które
ma si´ rozwijaç i z którego majå wyrosnåç idee
tworzåce podwalin´ nowego konsensusu, sta-

nowiåcego kolejny etap w poszukiwaniu na-
st´pnych odkryç. Przedstawiciele humanistyki
opowiadajå o sobie, naukowcy mówiå o ßwie-
cie. Co wi´cej, kosmolog, który próbuje zrozu-
mieç ßwiat fizyczny, badajåc pochodzenie ato-
mów, gwiazd i galaktyk, i biolog ewolucyjny
poszukujåcy mechanizmów, jakie doprowa-
dzi¬y do wy¬onienia si´ z¬oΩonych systemów,
lub ßledzåcy ogólne wzory w naturze, myßlå w
bardzo podobny sposób. Taka sama mieszani-
na eksperymentów, symulacji komputero-
wych i modeli teoretycznych dzia¬a w obu ob-
szarach - i w innych dziedzinach nauk ßcis¬ych
i przyrodniczych. Íwiat science jest spójny, a
pewna wspólna rama poj´ciowa ¬åczy najodle-
glejsze jego obszary.

Tak rozumiana nauka wciåΩ jest bardzo
m¬oda. W miar´, jak jej granice si´ poszerzajå,
rozpoßcierajå si´ przed nami coraz szersze
horyzonty. Zarazem post´p naukowy odmieni¬
to, w jaki sposób postrzegamy swoje miejsce
w naturze. Idea, Ωe stanowimy integralnå
cz´ßç wszechßwiata rzådzonego przez prawa
fizyki i chemii, które nasze mózgi så w stanie
ogarnåç sprawi¬a, Ωe historia naturalna i ludz-
kie w niej miejsce przybra¬y zupe¬nie nowy
kszta¬t. Nasza przesz¬oßç od dnia stworzenia
wyd¬uΩy¬a si´ niepomiernie - od szeßciu ty-
si´cy biblijnych lat do 13,7 miliarda lat, tyle
bowiem min´¬o od Wielkiego Wybuchu. Lecz
przysz¬oßç sta¬a si´ jeszcze odleglejsza, byç
moΩe nawet niesko˜czona. Jeszcze w XVII wie-
ku ludzie wierzyli nie tylko w to, Ωe od po-

IN MEMORIAM
Szczepan TT. MMorawski PP.Eng.

1931 - 2005
W dniu 6 sierpnia 2005 r. zmar¬ nasz Kolega
S.T. Morawski. Zmar¬y  by¬ by¬ wieloletnim
cz¬onkiem SIP (uprzednio STP) i to cz¬on-
kiem aktywnym. W latach 1978-1983 by¬
wielokrotnie cz¬onkiem zarzådu SIP. 

Na poczåtku lat osiemdziesiåtych ubie-
g¬ego wieku by¬ inicjatorem i aktywnym
wspø¬organizatorem kursøw adapcyjnych
dla masowo øwczeßnie przybywajåcych do
Kanady kolegøw emigracji solidarnoßciowej.
By¬ cz¬owiekiem, ktøry zawsze szuka¬ jak
pomøc bli≈niemu.

Kol. Morawski by¬ takΩe cz¬onkiem wielu
zawodowych organizacji kanadyjskich. Pra-
cowa¬ w s¬uΩbie cywilnej rzådu Kanady.

Zarzåd SIP sk¬ada rodzinie zmar¬ego
Kolegi wyrazy gl´bokiego wspø¬czucia .

Zarzåd SIP
Oddzia¬ Ottawa
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czåtku czasu min´¬o zaledwie kilka tysiåcleci,
lecz równieΩ, Ωe historia zmierza ku swemu ko˜-
cowi, Ωe nadchodzi Apokalipsa. Ußwiadamiajåc
sobie, Ωe czas byç moΩe nigdy si´ nie sko˜czy, w
inny sposób musielißmy teΩ spojrzeç na nasz
gatunek – juΩ nie ukoronowanie ewolucji, lecz
tylko jeden z jej wczesnych etapów. Doprowa-
dzi¬y nas do tego szczegó¬owe obserwacje i ana-
lizy; to dzi´ki regu¬om naukowego myßlenia mo-
glißmy odkryç, Ωe byç moΩe z czasem Ωycie za-
cznie we wszechßwiecie odgrywaç nawet wi´k-
szå rol´.

KKoossmmiicczznnyy ddyysskkuurrss
Wiele wskazuje, Ωe dziß w obr´bie Trzeciej Kul-
tury zaczynajå te_ dzia¬aç coraz liczniej przed-
stawiciele nauk humanistycznych - przynajm-
niej ci z tego grona, którzy potrafiå myßleç tak,
jak myßlå naukowcy. Tak jak ich koledzy z dy-
scyplin ßcis¬ych, uczeni ci uznajå, Ωe ßwiat real-
ny istnieje, a ich celem jest wyjaßnienie i zrozu-
mienie tego ßwiata. Swoje pomys¬y weryfikujå
w kategoriach logicznej spójnoßci, mocy wyjaß-
niajåcej, zgodnoßci z empirycznymi faktami.
Nie podporzådkowujå si´ bezwarunkowo inte-
lektualnym autorytetom - przyjmujå, Ωe kaΩdå
koncepcj´ moΩna podwaΩyç, i dopiero dzi´ki
takim wyzwaniom nauka idzie naprzód. Ci aka-
demicy nie redukujå swoich dyscyplin do praw
biologii czy fizyki, wierzå jedynie, Ωe sztuka, lit-
eratura, historia czy polityka, czyli wszystko to,
czym zwyk¬a zajmowaç si´ humanistyka, nie
moΩe byç analizowane w oderwaniu od dorob-
ku nauk ßcis¬ych i przyrodniczych. Zwiåzki
wszak så oczywiste - sztuka, filozofia i literatura
så produktem interakcji ludzkich umys¬ów,
umys¬ zaß jest wytworem mózgu, który z kolei
jest (cz´ßciowo przynajmniej) produktem ludz-
kiego genomu, czyli czegoß, co powsta¬o w fizy-

cznym procesie ewolucji. Tak samo jak biolodzy
czy fizycy, humanißci si´gajåcy do dorobku po-
szczególnych "systemów" czy "szkó¬". Nie så
uczonymi marksistowskimi, katolickimi czy
freudystami. Myßlå jak naukowcy, znajå doro-
bek nauk ßcis¬ych i przyrodniczych i bez k¬opo-
tu potrafiå si´ porozumieç z reprezentantami
tych dziedzin. RóΩnice obejmujå bardziej prze-
dmiot niΩ intelektualny styl pracy. Dorobek in-
telektualny tych wykszta¬conych przedstawi-
cieli humanistyki, ludzi potrafiåcych si´gaç do
dorobku ca¬ej nauki, sta¬ si´ juΩ elementem
wspó¬kszta¬tujåcym publiczny dyskurs. Zatem -
choç moΩe nazbyt skrótowo rzecz ujmuj´ -
dzieje si´ coß nowego! Na horyzoncie pojawiajå
si´ nowe sposoby rozumienia uk¬adów fizycz-
nych, nowe formy myßlenia o myßleniu, kwest-
ionujåce wiele za¬oΩe˜ uznawanych dotychczas
za niepodwaΩalne. Nowa biologia umys¬u, post´-
py w fizyce, technikach informacji, genetyce,
inΩynierii, neurobiologii, chemii - wsz´dzie tu
stykamy si´ z czymß, co podwaΩa naszå doty-
chczasowå wiedz´ o tym, kim jesteßmy i co to w
ogóle znaczy: byç cz¬owiekiem. Nauki ßcis¬e i
humanistyka znów zaczynajå tworzyç jednå
kultur´ - trzeciå kultur´. Ludzie, którzy to spra-
wiajå - z obu stron dawnego podzia¬u C.P. Sno-
wa - znajdujå si´ dziß w centrum intelektualnej
aktywnoßci. To oni så nowymi lud≈mi renesan-
su, humanistami naszych czasów.

John Brockman, 
T¬um. Piotr J. Szwajcer

Opublikowany tekst pochodzi z ksiåΩki pod je-
go redakcjå "The New Humanists: Science at
the Edge", którå pod tytu¬em "Nowy renesans:
granice nauki" wyda w najbliΩszym czasie wy-
dawnictwo CiS.

Rzeczpospolita nr183/2005 r.

Wiemy, Ωe nie wiemy
Pytania bez odpowiedzi

Z okazji 125-lecia swego istnienia prestiΩowy tygodnik „Science” przedstawi¬ list´ 25 pyta˜, na
które nauka ciågle nie potrafi daç satysfakcjonujåcej odpowiedzi. Przeczy to cz´sto g¬oszonej tezie,

Ωe wszystko, co najwaΩniejsze, juΩ zosta¬o odkryte.
Przed dziesi´ciu laty, u schy¬ku XX w., John Horgan,
dziennikarz popularnego w ßwiecie miesi´cznika
„Scientific American”, najwyra≈niej poczu¬ si´ znuΩo-
ny popularyzowaniem nauki i og¬osi¬ jej koniec. Je-
go wydana w 1996 r. ksiåΩka „Koniec nauki” sta¬a
si´ ßwiatowym bestsellerem, przet¬umaczonym na
13 j´zyków, takΩe na polski. Epoki schy¬kowe majå
swe szczególne przywileje, wi´c prowokacyjna teza
Horgana, Ωe nauka znalaz¬a juΩ odpowiedzi na wszy-
stkie wielkie pytania; Ωe ostatecznej teorii wszystkie-
go i tak nie uda si´ sformu¬owaç; Ωe era wielkich od-
kryç si´ sko˜czy¬a i dzia¬alnoßç uczonych ogranicza

si´ dziß do rozwiåzywania drugorz´dnych ¬amig¬ó-
wek i dodawania detali do istniejåcych teorii – odpo-
wiada¬a duchowi chwili.

Nie wchodzåc w merytoryczny spór z Horga-
nem, wystarczy przypomnieç, Ωe mia¬ on znakomi-
tych poprzedników, którzy te same tezy g¬osili juΩ
wczeßniej w ciågu ostatnich dwóch tysiåcleci. Zapro-
ponowany przez Arystotelesa obraz ßwiata by¬ tak
przekonujåcy, Ωe przetrwa¬ bez istotnych modyfika-
cji ponad 1500 lat. Potem pojawili si´ Kopernik, Ga-
lileusz, Newton i Maxwell i zbudowany przez nich
nowy wizerunek ßwiata klasycznej fizyki znów wzbu-



KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG STOŁECZNY 
KALENDARZ SPOTKAŃ i IMPREZ – wrzesień 2005 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. 526-3824;    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 J. Leśniak 226-8944 
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 (1-szy lub 2-gi) Kongres Polonii Kanadyjskiej - Ottawa K. Stefański 842-7269 
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 2005 
Data Impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

2 wrz.  „Polska-kraj wielkich poetów” prof. P. Jaroszyński PINK (Ottawa)  J. Leśniak 226-8944 
4   Msza Święta w intencji 25-lecia „Solidarności” Koło SPK Nr 8  I. Ziemba 852-8944

Zapisy do szkół:    
10             Polska Szkoła Zachodnia Agnieszka Czerniakow 599-5278 
10              Polska Szkoła Południowa Małgorzata Boczkowska 723-4680 
10 Film „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy  Ambasada RP i   T. Moszczyński 789-0468 
11 Film „Człowiek z marmuru” Andrzeja Wajdy             National Library  Ext. 34 
25 Wybory do Rady Parafialnej  Parafia Św. Jacka  Sekretariat 230-0804 
  Modlitwy za zmarłych – „Zaduszki”  Parafia Św. Jacka  Sekretariat 230-0804 
                2 październik – Beechwood Cementary    
             16 październik – Pinecrest Cementary    
            23 październik – Hope Cementary    
            30 październik – Notre Dame    
 15 paź. Bajka „Złota rybka” Ottawski Klub Teatralny  S. Kielar 828-0225 
 5 list. Wystawa obrazów i druków i przyjęcie Stanisława     

Wyszkowskiego 
S. Wyszkowski Tel. (304) 229-9122 

 11  Remembrance Day    
 13  Święto Niepodległości – Msza Św. i Akademia Koło SPK Nr 8  P. Nawrot 820-7582

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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dza¬ tak wielkie zaufanie, Ωe u schy¬ku XIX stulecia
odczucie bliskiej kompletnoßci naszej fundamental-
nej wiedzy o ßwiecie fizycznym by¬o niemal powsze-
chne, nawet wßród najwybitniejszych uczonych.

CChhmmuurryy nnaadd tteeoorriiåå 
Jednym z nich by¬ s¬ynny lord Kelvin, którego naz-

wisko zdobi skal´ bezwzgl´dnych temperatur. Jak
zwykle na prze¬omie wieków podsumowywanie osiå-
gni´ç i formu¬owanie wyzwa˜ stojåcych przed ludz-
koßciå by¬o wymogiem chwili, wi´c lord Kelvin za-
proszony zosta¬ przez Royal Institution of Great Bri-
tain do wyg¬oszenia okolicznoßciowego wyk¬adu. Ty-
tu¬ jego historycznego wyståpienia 27 kwietnia 1900
r. brzmia¬: „Dzi´wi´tnastowieczne chmury nad dy-
namicznå teoriå ciep¬a i ßwiat¬a”.

Chmury, jego zdaniem, które rzuca¬y cie˜ na
„pi´kno i klarownoßç teorii”, by¬y dwie – niedawny,
niezwykle precyzyjny, eksperyment Michelsona i
Morleya nie zdo¬a¬ wykryç ruchu Ziemi wzgl´dem
wype¬niajåcego rzekomo kosmicznå przestrze˜ ete-
ru; ponadto istniejåce teorie nie potrafi¬y wyjaßniç
rozk¬adu energii w widmie promieniowania tzw.
cia¬a doskonale czarnego. By¬y to jednak detale. Choç
sugerowane przez Kelvina rozwiåzania tych proble-
mów okaza¬y si´ nieudolne, intuicja jego, przyznaç
trzeba, by¬a zadziwiajåco trafna – jednym z rozwiå-
za˜ okazaç si´ mia¬a teoria wzgl´dnoßci, zaß drugim
teoria kwantów.

Gdyby Horgan mia¬ racj´, przysz¬oßç nauki –
której paliwem nap´dowym jest nasza ignorancja w
dziedzinie praw i zagadek natury – by¬aby marna.
Na to si´ jednak nie zanosi. Z okazji 125 rocznicy
swego istnienia znany tygodnik naukowy „Science”
postanowi¬ przeprowadziç ankiet´ na temat nieroz-
strzygni´tych wciåΩ problemów, z jakimi zmaga si´
wspó¬czesna nauka. Poczåtkowo zamiarem reda-
ktorów pisma by¬o wskazanie 25 pyta˜, na które ciå-
gle nie ma odpowiedzi. Kiedy jednak zacz´li si´ roz-
pytywaç wßród kolegów i autorów, pojawia¬o si´
coraz wi´cej intrygujåcych kwestii i gdy ich lista prze-
kroczy¬a okolicznoßciowå liczb´ 125, po prostu na
tym poprzestali. Spoßród tych 125 redakcja wybra¬a
25 najbardziej waΩkich i ta lista obiega dziß ßwia-
towå pras´ (patrz niΩej).

ZZaaggaaddkkaa ΩΩyycciiaa 
Skåd biorå si´ pytania, jakie stawiajå sobie uczeni?

Nie istnieje Ωaden imperatyw nakazujåcy im system-
atycznie przechodziç od jednego problemu do nas-
t´pnego. W gruncie rzeczy badajå oni to, co po pier-
wsze jest ¬atwo widoczne; po drugie, wydaje si´ waΩ-
ne z praktycznego punktu widzenia; zaß po trzecie,
okazuje si´ moΩliwe do wyjaßnienia. W efekcie wie-
le problemów, które dziß naukowcy uwaΩajå za do-
nios¬e – moΩe dlatego, Ωe wreszcie pojawi¬a si´ na-
dzieja, iΩ dadzå si´ rozwiåzaç – wcale nie så nowe.
Takim problemem jest zagadka Ωycia, do której odno-
si si´ aΩ 17 z 25 pyta˜ z listy „Science”. Pytanie
„Czym jest Ωycie?” funkcjonuje zwykle jako retory-
czne, symbolizujåce problem niemoΩliwy do roz-

wiåzania. I rzeczywißcie, w tak ogólnikowym sfor-
mu¬owaniu nie moΩna na nie zadowalajåco odpo-
wiedzieç. Na czym jednak dok¬adnie, w ßwietle
wspó¬czesnej nauki, polega zagadka Ωycia?

Naukowcy badajåcy Ωywe organizmy nie odkryli
w nich niczego szczególnego, Ωadnej osobliwej, cha-
rakteryzujåcej Ωycie si¬y witalnej. Im dok¬adniej si´
Ωyciu przyglådamy, tym bardziej postrzegamy je ja-
ko niezwykle skomplikowany zespó¬ procesów fizy-
cznych i reakcji chemicznych. Zagadka kryje si´ nie
w samym Ωyciu, lecz w bardziej specyficznych py-
taniach: jak powsta¬y pierwsze Ωywe organizmy (nr
12) i w jaki sposób osiågn´¬y one z czasem tak
niebywa¬y stopie˜ z¬oΩonoßci, Ωe niektóre obdarzo-
ne så nawet ßwiadomoßciå (nr 2)? Przede wszystkim
jednak zastanowiç si´ musimy nad tym, jakiego ro-
dzaju odpowiedzi uznaç b´dziemy mogli za nauko-
wo zadowalajåce.

W kwestii narodzin Ωycia nauka od czasu ogól-
nikowych prób Aleksandra Oparina oraz doßwiad-
cze˜ Harolda Ureya i Stanleya Millera sprzed z gó-
rå 50 lat  nie poczyni¬a prze¬omowego post´pu. Sto-
pniowy wzrost z¬oΩonoßci Ωywych organizmów usi-
¬uje wyjaßniç teoria ewolucji, która – choç nie mamy
Ωadnej lepszej – wciåΩ wystawia naszå intuicj´ na
ci´Ωkie próby. Ewolucja poprzez naturalnå selekcj´
jest koncepcjå o solidnych podstawach i adaptacja
Ωywych organizmów (takich jak s¬ynne zi´by Darwi-
na z wysp Galapagos) do warunków ßrodowiska jest
powszechnie uwaΩana przez biologów za potwierd-
zony fakt. Nie jest jednak wyjaßniony fizyko-chemi-
czny mechanizm, jaki doprowadzi¬ do tego, co niek-
tórzy krytycy teorii, tacy jak Michael Behe, profesor
biologii w Lehigh University w stanie Pensylwania,
nazywajå nieredukowalnå z¬oΩonoßciå. B´dåce pod-
stawå Ωycia procesy så po prostu tak skomplikowa-
ne, Ωe bardzo trudno wyobraziç sobie, jak mog¬yby
si´ one rozwinåç stopniowo metodå prób i b¬´dów.
Po prostu, Ωaden poßredni stopie˜ komplikacji nie
wydaje si´ zdolny do Ωycia.

Jakie wyjaßnienia by¬yby moΩliwe do przyj´cia
dla nauki? Musia¬yby byç redukcjonistyczne – to
znaczy sprowadzajåce procesy biologiczne do kate-
gorii reakcji chemicznych. Jednym z sugerowanych
moΩliwych rozwiåza˜ zagadki z¬oΩonoßci wymaga¬o
uΩycia przez Natur´ czegoß w rodzaju tymczaso-
wych rusztowa˜, które zosta¬y pó≈niej rozebrane nie
pozostawiajåc po sobie ßladu. Ca¬y proces konstru-
kcji móg¬ jednak byç ciåg¬y i stopniowy. Odwo¬ywa-
nie si´ do kreacjonizmu lub inteligentnego planu
Natury nie jest odpowiedziå zadowalajåcå z tej pro-
stej przyczyny, Ωe jest w gruncie rzeczy rezygnacjå z
poszukiwania odpowiedzi.

KKlluucczz ww ssaammoooorrggaanniizzaaccjjii 
¸ycie jest jednak, w kontekßcie naszego obecnego

stanu wiedzy, zjawiskiem nieprawdopodobnym. W
moim przekonaniu nieoΩywiona materia obdarzona
jest w¬aßciwoßciami, jakich jeszcze nie potrafimy
sprecyzowaç, które pozwalajå jej na daleko posu-
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ni´tå samoorganizacj´. Tego problemu dotyczy py-
tanie nr 18 na lißcie „Science” i ono w¬aßnie wydaje
si´ kluczowe. Post´p w rozwiåzaniu tej szczególnej
zagadki byç moΩe pozwoli teΩ odpowiedzieç na py-
tania dotyczåce pami´ci, ßwiadomoßci i Ωycia poza
naszå planetå.

Drugå, obok zagadki Ωycia, wielkå niewiadomå
jest pytanie nr 1, a dok¬adnie ca¬a fizyczna rzeczy-
wistoßç, której obserwacjå i badaniami zajmujemy
si´ od tysi´cy lat, jest tylko niewielkå czåstkå Wszech-
ßwiata, wype¬nionego w 90% ciemnå materiå, którå
dotychczas ignorowalißmy, bo nie potykalißmy si´ o
niå chodzåc po Ziemi.

Co by na ten wybór (Ωe tak naprawd´ waΩne så
dwa pytania na lißcie „Science” – oznaczone nr 18 i
nr 1) powiedzia¬ John Horgan? Pewnie Ωe pierwsze
pytanie prawdopodobnie nie znajdzie odpowiedzi,
zaß drugie nie zmieni naszego losu. Sådz´, Ωe si´
myli.

2255 ppyyttaa˜̃ ttyyggooddnniikkaa „„SScciieennccee””
1. Z czego zbudowany jest Wszechßwiat?
2. Jakie jest biologiczne pod¬oΩe ßwiadomoßci?
3. Dlaczego ludzie majå tak ma¬o genów?
4. Do jakiego stopnia ludzkie zdrowie determinowa

ne jest przez genetyk´?
5. Czy uda si´ zjednoczyç prawa fizyki w jednolitå

teori´?
6. Jak dalece przed¬uΩone moΩe zostaç ludzkie Ωycie?
7. Jaki jest mechanizm regeneracji organów ludzkie-

go organizmu?
8. W jaki sposób komórka skóry moΩe przeistoczyç

si´ w komórk´ nerwowå?

9. Jak pojedyncza komórka somatyczna staje si´
kompletnå roßlinå?
10. Jakie procesy zachodzå we wn´trzu Ziemi?
11. Czy jesteßmy sami we Wszechßwiecie?
12. Jak i kiedy powsta¬o Ωycie na Ziemi?
13. Co decyduje o zróΩnicowaniu gatunków?
14. Jakie zmiany genetyczne doprowadzi¬y do nasze-

go ucz¬owieczenia?
15. Jak przechowywana i wydobywana jest pami´ç?
16. W jaki sposób ewolucja doprowadzi¬a do zdol-

noßci wspó¬pracy?
17. Jak z morza danych biologicznych wy¬oni si´

jednolity obraz (procesów Ωyciowych)?
18. Jak dalece uda si´ rozwinåç proces chemicznej

samoorganizacji (self-assembly)?
19. Gdzie så granice konwencjonalnej technologii

komputerowej?
20. Czy moΩemy selektywnie wy¬åczaç reakcje odpor-

noßciowe?
21. Czy za kwantowymi zasadami nieoznaczonoßci i

nielokalnoßci kryjå si´ bardziej fundamentalne pra-
wa?
22. Czy uda si´ stworzyç skutecznå szczepionk´

przeciwko HIV?
23. Jak dalece ogrzeje si´ Ziemia w wyniku efektu

cieplarnianego?
24. Co moΩe zaståpiç taniå rop´ – i kiedy?
25. Czy poglådy Malthusa (Ωe wzrost ludnoßci musi

byç ograniczony, bo ograniczone så zasoby Ziemi)
nadal pozostanå b¬´dne?

Krzysztof Szymborski
POLITYKA nr 32/2005

Myßlå, wi´c så... najlepsi
Z prof. dr hab. Janem MADEYEM z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewod-

niczåcym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, rozmawia Irena Fober.

- Sukcesy naszych studentøw informatyki na røΩ-
nych mi´dzynarodowych zawodach så tak wielkie,
Ωe – nawiåzujåc do pojawienia si´ prawie 100 lat te-
mu polskiej szko¬y matematycznej – zaczyna si´ na-
wet møwiç o polskiej szkole informatycznej. Dlacze-
go polskim studentom udaje si´ tak wiele osiågnåç?

- Naszym najwi´kszym skarbem narodowym så
zdolne dzieci, zdolna m¬odzieΩ. I trzeba robiç wszys-
tko, aby te zdolnoßci mog¬y si´ rozwijaç. Jednå z in-
stytucji, ktøra dba o to od ponad 20 lat, jest Krajowy
Fundusz na rzecz Dzieci. Okazuje si´, Ωe wiele suk-
cesøw odnoszå m¬odzi ludzie, ktørzy wczeßniej
przez jakiß czas byli pod jego opiekå. Fundusz to
rozwiåzanie zupe¬nie unikatowe. Mia¬em okazj´
opowiadaç o nim w røΩnych krajach i wsz´dzie si´
dziwiono, Ωe dzia¬a tak dobrze, i to niezaleΩnie od
systemu politycznego. Jest to moΩliwe dzi´ki zaan-
gaΩowaniu si´ w spo¬ecznå dzia¬alnoßç bardzo wielu
naukowcøw, pedagogøw, ludzi kultury i sztuki. Tak-
Ωe politycy doceniajå rol´ Funduszu. WaΩne jest røw-
nieΩ i to, Ωe choç rocznie moΩemy objåç opiekå tylko

ok. 500 m¬odych ludzi – co jest kroplå w morzu po-
trzeb – ale udaje nam si´ jednak dotrzeç do kaΩdego
wojewødztwa, nawet do bardzo ma¬ych miejscowo-
ßci. Cieszy mnie fakt, Ωe w dzia¬alnoßç Funduszu co-
raz bardziej angaΩujå si´ dawni jego stypendyßci,
ktørzy w pewnym sensie w ten sposøb "sp¬acajå
d¬ug". Widaç to bardzo wyra≈nie zw¬aszcza w wy-
padku informatyki. Oko¬o dwudziestu lat temu za-
czyna¬em rozwijaç t´ dziedzin´ w Funduszu z po-
mocå m¬odszych kolegøw, a teraz wszystko jest juΩ
w r´kach jego wychowankøw – oni nie tylko organi-
zujå i prowadzå warsztaty informatyczne, ale odpo-
wiadajå teΩ za treßci merytoryczne. Od kilkunastu lat
dzia¬a takΩe Olimpiada Informatyczna, ktøra przej´-
¬a tradycje Olimpiady Matematycznej. I tutaj gros jej
organizatorøw to røwnieΩ byli stypendyßci Fundu-
szu.

- Ta pi´kna mi´dzypokoleniowa wi´≈ koleΩe˜ska
nie t¬umaczy jeszcze, w jaki sposøb uda¬o si´ tak bar-
dzo "umi´dzynarodowiç" sukces.

- Kilkanaßcie lat temu, w¬aßciwie przez przypa-
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wyrafinowanego sprz´tu. Ale na sukces informatyki
nak¬ada si´ røwnieΩ jej nowoczesnoßç. WiåΩe si´ ona
z szybko rozwijajåcymi si´ technologiami, a to wiele
osøb, zw¬aszcza w m¬odym wieku, bardzo fascynuje.
Poza tym informatyka daje moΩliwoßç szybkiego
sprawdzenia si´. Gdy pisze si´ program, ktøry ma
rozwiåzaç pewien problem, ale wyniki så inne niΩ
oczekiwano, to m¬ody cz¬owiek otrzymuje pierwszå
lekcj´ pokory. Z drugiej strony moΩe to byç miara
szybkiego sukcesu. Coß si´ zrobi¬o i od razu jest re-
zultat. To bardzo przyciåga m¬odych ludzi.

Nasza si¬a – jako uczelni – polega na tym, Ωe ma-
my bardzo dobrych kandydatøw na studia, ktørych
staramy si´ dobrze uczyç i pomagaç im si´ dobrze
rozwijaç. W kaΩdym razie na pewno nie prowadzimy
"hodowli" informatycznych geniuszy. Uczelnia nie
nap´dza ich sukcesøw.

Natomiast wspomagamy, dajemy dobre wyksz-
ta¬cenie i staramy si´, aby ta najlepsza m¬odzieΩ,
ktøra do nas przychodzi, nie Ωa¬owa¬a wyboru uczel-
ni.

- A potem? Czy ci m¬odzi-zdolni wyjadå z Polski,
stajåc si´ kolejnym przyk¬adem drenaΩu møzgøw,
czy teΩ naszej gospodarce uda si´ ich z poΩytkiem
dla kraju zagospodarowaç?

- Problem ten jest cz´sto bardzo przejaskraw-
iany. Zw¬aszcza w anonimowych wypowiedziach
niektørych internautøw, przesåczonych zjadliwoß-
ciå, wynikajåcå zapewne z kompleksøw lub z w¬as-
nych poraΩek. Rzeczywistoßç jest inna. Na przyk¬ad
w ciågu 11 lat w fina¬ach mistrzostw programowania
zespo¬owego wzi´¬o udzia¬ ponad 20 studentøw UW
i ku mojemu zadowoleniu z tej dwudziestki nikt nie
myßli o emigracji. Jedna osoba – Bartek Klin – sko˜-
czy¬ studia doktoranckie w Danii i w¬aßnie wraca do
Polski, Tomek Czajka jest na studiach doktoranckich
w Purdue University w Stanach Zjednoczonych, a
Krzysiek Onak w¬aßnie zosta¬ przyj´ty na studia w
s¬ynnym MIT. Dzisiaj så to jedyne zagraniczne "eks-
cesy" tej grupy. Zdecydowana wi´kszoßç widzi swoje
miejsce tutaj. Zarøwno ci, ktørzy idå drogå naukowå
i myßlå o zrobieniu doktoratu, jak i ci, ktørzy wybier-
ajå drog´ bardziej komercyjnå.

Na przyk¬ad Andrzej Gåsienica-Samek, gdy by¬
studentem, zanim jeszcze zrobi¬ magisterium, zosta¬
dyrektorem specjalnie dla niego utworzonego oßrod-
ka badawczo-rozwojowego w renomowanej polskiej
firmie informatycznej. Dzisiaj kieruje kilkunastooso-
bowym zespo¬em, w wi´kszoßci takich jak on, m¬o-
dych, bardzo zdolnych ludzi. Ale zdaj´ sobie teΩ
spraw´, Ωe så takie dyscypliny naukowe, w ktørych
najnowsza aparatura jest szalenie waΩna i ståd natu-
ralna u m¬odych ludzi ch´ç znalezienia si´ w ßrodo-
wisku lepiej wyposaΩonym naukowo.

- Ale przecieΩ mogå kiedyß wrøciç...
- Trzeba pami´taç, Ωe to pokolenie nie zna przesz¬o-
ßci sprzed zmian systemowych. Dla nich ßwiat jest
otwarty. Oni nie majå takiego poczucia, Ωe jeßli juΩ
dosta¬o si´ paszport i zdecydowa¬o na wyjazd, to

dek, dowiedzia¬em si´ o akademickich mistrzost-
wach ßwiata w programowaniu zespo¬owym (ACM
International Collegiate Programming Contest, por.
http://icpc.baylor.edu/icpc/). Zmontowana napr´d-
ce druΩyna moich podopiecznych, oczywißcie wycho-
wankøw Funduszu, wyjecha¬a na jesienne elimina-
cje do Amsterdamu i okaza¬o si´, Ωe druΩyna ta, w¬a-
ßciwie "znikåd", nagle wygrywa zawody. Ten pierw-
szy sukces sprawi¬, Ωe za rok pojawili si´ nast´pni
ch´tni. Od tego czasu rok w rok studenci Uniwersy-
tetu Warszawskiego wygrywajå (båd≈ zajmujå drugie
miejsce) na jesiennych Mistrzostwach Europy Írod-
kowej, awansujåc tym samym przez jedenaßcie lat z
rz´du do ogølnoßwiatowych Fina¬øw, ktøre odbywa-
jå si´ na wiosn´. Ukoronowaniem tych startøw by¬o
zdobycie przez druΩyn´ UW mistrzostwa ßwiata w
2003 r. Pojawi¬a si´ inicjatywa, by w tym samym sty-
lu organizowaç akademickie mistrzostwa Polski, ktø-
re odbywajå si´ od dziesi´ciu lat w røΩnych uczelni-
ach, przyciågajåc m¬odych, zdolnych ludzi. Mi´dzy-
narodowe sukcesy zaczynajå odnosiç takΩe inne pol-
skie uczelnie: Uniwersytet Jagiello˜ski, Uniwersytet
Wroc¬awski, Politechnika Pozna˜ska. NiezaleΩnie od
konkursøw w programowaniu zespo¬owym, od kilku
lat ameryka˜skie firmy organizujå indywidualny kon-
kurs dla programistøw, zwany TopCoder. Udzia¬ w
nim wymaga ogromnego samozaparcia, zw¬aszcza
w naszej strefie czasowej. Uczestnicy muszå co ty-
dzie˜ wstawaç w ßrodku nocy, aby o 3 nad ranem
usiåßç przed komputerem i rozwiåzywaç zadania.

Sukcesy w TopCoderze, przede wszystkim Tom-
ka Czajki, ktøry trzy razy z rz´du wygrywa¬ fina¬y i
przez d¬ugi czas zajmowa¬ pierwsze miejsce w ßwia-
towym rankingu, spowodowa¬y ogromne zaintere-
sowanie mistrzostwami najpierw na UW, a potem
na innych uczelniach. Od paru miesi´cy Uniwersy-
tet Warszawski przoduje w ßwiatowym rankingu
uczelni, bezpoßrednio przed MIT i Stanfordem, a
Polska jest na drugim miejscu, ust´pujåc tylko USA
(por.
http://www.topcoder.com/stat?c=school_avg_rat-
ing). Warto takΩe wspomnieç o innym mi´dzynaro-
dowym konkursie, ktørego przedmiotem så infor-
matyczne projekty sprz´towo-programistyczne, or-
ganizowanym od kilku lat pod auspicjami towarzy-
stwa naukowego IEEE Computer Society
(http://www.computer.org/csidc/). Tu rewelacyjnie
wypada Politechnika Pozna˜ska, ktørej studenci in-
formatyki juΩ dwa razy triumfowali, wygrywajåc w
latach 2001 i 2004. Teraz juΩ wiemy, Ωe mamy poten-
cja¬, moΩemy si´ mierzyç z najlepszymi na ßwiecie i
wygrywaç z nimi.

- Jednak tak zdolnå m¬odzieΩ mamy przecieΩ nie
tylko w informatyce. Ten sukces potwierdza wr´cz
fakt, Ωe ze ßwiatem moΩemy si´ røwnaç tylko w dy-
scyplinach, w ktørych trzeba myßleç, ale nie jest po-
trzebna skomplikowana, droga aparatura badawcza.

- Rzeczywißcie, informatycy majå "szcz´ßcie", Ωe
mogå pracowaç bez koniecznoßci uΩywania bardzo
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moΩe drugi raz tej szansy juΩ nie b´dzie si´ mia¬o.
Niektørzy oczywißcie decydujå si´ na krøtszy lub
d¬uΩszy pobyt za granicå, ale jeßli zachowajå poczu-
cie, Ωe så tu doceniani, zauwaΩani, Ωe mogå si´ tu re-
alizowaç, to jakiΩ mogå mieç powød, Ωeby wyjeΩdΩaç
na sta¬e?

- Finansowy?
- AleΩ bardzo dobrzy informatycy dajå sobie u nas
nie≈le rad´. Wspomniany juΩ Andrzej Gåsienica-Sa-
mek, kiedy jako student zak¬ada¬ rodzin´ i potrzebo-
wa¬ pieni´dzy, nie ruszajåc si´ z Warszawy pracowa¬
w japo˜skiej firmie, ktøra nawet nie mia¬a swojego
oddzia¬u w Europie. Pyta¬em go: jak pracujesz? Ano
oni na miejscu rozwiåzujå swoje problemy, a jak so-
bie z ktørymß nie mogå daç rady, to przysy¬ajå go do
mnie. Patrz´ wi´c optymistycznie, wszakΩe pod wa-
runkiem, Ωe dominowaç b´dzie spo¬eczne nastawie-
nie doceniajåce tych ludzi i b´dzie za tym p¬yn´¬a
radoßç, nie zazdroßç.

- Bardzo cz´sto møwi si´, Ωe informatyka przy-
ciåga osoby o okreßlonych cechach charakteru, ogl´-
dnie møwiåc, trudno komunikujåcych si´ z innymi
lud≈mi. Panie Profesorze, jacy så Pana studenci?

- To jest stereotyp, ktøry nie ma Ωadnego pokry-
cia w rzeczywistoßci. Klasycznym przyk¬adem jest
Tomek Czajka – normalny, weso¬y, wszechstronny
m¬ody cz¬owiek. Wi´kszoßç jest w¬aßnie taka. Oczy-
wißcie trafiajå si´ osoby tak zauroczone internetem,
Ωe sp´dzajå wiele godzin przy komputerze i ßwiata
poza nim nie widzå.

Ale to na ogø¬ nie oni osiågajå najwi´ksze sukce-
sy. Pami´tajmy takΩe, Ωe wielu z naszych wybitnych
studentøw studiuje jednoczeßnie i matematyk´, i in-
formatyk´, co jest bardzo trudne. Si¬å rzeczy majå
oni mniej czasu na rozrywki i inne zainteresowania.

- Jak naleΩy kszta¬ciç informatykøw dzisiaj, kiedy
informatyka jest obecna w tak røΩnych dziedzinach
Ωycia - np. w finansach i kodowaniu bia¬ek?

- Trzeba przede wszystkim powiedzieç, Ωe ter-
min "informatyk” jest naduΩywany. Jeßli – dla przy-
k¬adu – komuß si´ zapcha umywalka, to wzywa si´
hydraulika, a jeΩeli trzeba zaprojektowaç odpowied-
niå instalacj´ wodnå, to korzysta si´ z us¬ug inΩynie-
ra. Natomiast zarøwno gdy zepsuje si´ drukarka, za-
wiesi komputer czy naleΩy zinformatyzowaç duΩå
firm´ lub opracowaç nowy system informatyczny, to
w kaΩdej z tych sytuacji poszukuje si´ "informaty-
ka". Te nieporozumienia terminologiczne wynikajå
z faktu, Ωe informatyka jest nowå, bardzo dynami-
cznie rozwijajåcå si´ dyscyplinå. Ale juΩ prøbuje si´
rozrøΩniaç informatyk´, jako nauk´, od technologii
informacyjnej, ktøra dotyczy umiej´tnoßci wykorzy-
stywania narz´dzi, a nie ich tworzenia.

Zadaniem uczelni kszta¬cåcej informatykøw jest
przekazanie podstaw tej dyscypliny oraz umiej´tno-
ßci uczenia si´ nowych rozwiåza˜ i technologii –
musimy pami´taç zarøwno o tym, Ωe w ciågu pi´ciu
lat wiele si´ zmieni, jak i o tym, Ωe m¬ody cz¬owiek
po studiach moΩe chcieç si´ realizowaç w bardzo

røΩnych dziedzinach.
Cz´sto niezb´dne jest wi´c interdyscyplinarne

wykszta¬cenie. Ale miejmy teΩ na uwadze fakt, Ωe nie
kaΩda osoba zajmujåca si´ komputerami musi zaraz
ko˜czyç wyΩsze studia. W wielu wypadkach moΩe
ca¬kowicie wystarczyç zdobycie umiej´tnoßci na od-
powiednich kursach – tylko båd≈my wøwczas ostro-
Ωni z uΩywaniem terminu "informatyk".
- Dzi´kuj´ za rozmow´.

Tegorocznymi srebrnymi finalistami w Mi´dzy-
narodowych Zawodach w Programowaniu Zespo¬o-
wym zosta¬ zespø¬ Uniwersytetu Wroc¬awskiego. W
tych najbardziej prestiΩowych akademickich mistr-
zostwach ßwiata w programowaniu od lat najwi´k
sze sukcesy odnoszå jednak studenci Uniwersytetu
Warszawskiego, ktørzy dwa lata temu zdobyli z¬oto,
w zesz¬ym roku bråz, a od 11 lat nieprzerwanie do-
chodzå do fina¬u. Takim rezultatem – oprøcz UW –
mogå si´ pochwaliç tylko dwie uczelnie na ßwiecie:
Uniwersytet Waterloo w Ontario w Kanadzie oraz
Virginia Tech w Stanach Zjednoczonych.

W rankingu TopCodera, w ktørym zarejestrowa-
¬y si´ 54 tys. studentøw, stan na po¬ow´ kwietnia jest
nast´pujåcy: od dwøch miesi´cy studenci UW pod
wzgl´dem indywidualnie zdobytych punktøw så na
pierwszej pozycji, zostawiajåc w tyle MIT i Uniwer-
sytet Stanforda. Z kolei studenci z Politechniki Po-
zna˜skiej juΩ dwukrotnie byli najlepsi w bardziej
"inΩynierskich" konkursach organizowanych przez
IEEE Computer Society.

Przeglåd Techniczny nr 12/2005 r.

WIEÍCI Z KRAJU
� Komisje wyborcze w ca¬ym kraju zareje-
strowa¬y 10821 kandydatøw do 460 mandatøw
poselskich i 625 ubiegajåcych si´ o 100 sena-
torskich mandatów.
� Donald Tusk wysunå¬ si´ na czo¬o sondaΩy
prezydenckich. Pierwszy raz rosnåce notowania
lidera PO wychwyci¬ sondaΩ "Rz" z 5 - 7 sierp-
nia br. Najnowsze badanie pokazuje, Ωe nie jest
to chwilowa tendencja - obecnie Tusk otwiera
prezydencki ranking z 31% poparcia. To zdecy-
dowana przewaga nad resztå stawki w tym naj-
bardziej prestiΩowym politycznym wyßcigu.
Drugi w badaniu Lech Kaczy˜ski takΩe zyska¬,
jednak znacznie mniej - w tej chwili cieszy si´
poparciem co czwartego Polaka (24%). Najpo-
waΩniejszy kandydat lewicy W¬odzimierz Cimo-
szewicz wciåΩ traci zwolenników - popiera go
mniej niΩ co piåty badany (18%).

SondaΩ "Rzeczpospolitej" przeprowadzi¬a
GfK Polonia mi´dzy 19 a 21 sierpnia br. na
1000-osobowej, reprezentatywnej próbie
doros¬ych Polaków
� Sejmowa koalicja PO-PiS po raz pierwszy
moΩe liczyç na ponad po¬ow´ g¬osów w wybo-
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rach i prawie dwie trzecie mandatów w Sejmie -
to wyniki przedwyborczego sondaΩu "Gazety
Wyborczej" zrealizowanego w po¬owie sierpnia
br. przez PBS.

52% poparcia da¬oby PO i PiS 295 manda-
tów w Sejmie. Obecny wynik oznacza, Ωe koal-
icji PO-PiS zabrak¬oby 12 mandatów do umoΩli-
wiajåcej zmian´ konstytucji sejmowej wi´kszo-
ßci 2/3 g¬osów. Do parlamentu - oprócz PO i
PiS -wchodzå trzy inne partie. Rezultat Samo-
obrony - tylko 11% - to najgorszy wynik od mar-
ca 2002 roku. SLD uzyska¬oby 10% poparcia. Li-
ga Polskich Rodzin uzyska¬aby teΩ 10%. Pozo-
sta¬e partie nie przekroczy¬yby 5 procentowego
progu wyborczego.
� Z symulacji przeprowadzonej przez GfK Po-
lonia wynika, Ωe w nowym Sejmie Platformie
przypad¬oby w udziale 141 mandatów, a PiS
139.

Obie partie zyska¬y tak duΩå przewag´ nad
pozosta¬ymi ugrupowaniami; mog¬yby stwo-
rzyç stabilny gabinet bez dobierania  wspó¬koa-
licjanta.

Z takiego rozk¬adu mandatów wynika, Ωe  te-
ka premiera powinna przypaßç w udziale przed-
stawicielowi Platformy.

Peleton w wyßcigu do Sejmu  tworzå: Samo-
obrona tej partii przypad¬oby w udziale 57 man-
datów, czyli o 6 wi´cej niΩ w 2001 roku, Sojusz
Lewicy Demokratycznej to ugrupowanie moΩe
liczyç na 54 mandaty, co jest najgorszym wyni-
kiem wyborczym lewicy od 1991 roku, Liga Pol-
skich Rodzin 44 mandaty i Polskie Stronnictwo
Ludowe 25 mandatów. To by¬by najgorszy wy-
nik tej partii od 1991 roku, a i tak niepewny, bo
poparcie dla niej oscyluje wokó¬ progu wybor-
czego.

SondaΩ przeprowadzi¬a GfK Polonia od 19
do 21 sierpnia na 1000-osobowej reprezentaty-
wnej próbie doros¬ych Polaków.
� Wybory do Sejmu wygra¬aby Platforma Oby-
watelska z 27% poparcia - wynika z sierpniowe-
go sondaΩu TNS OBOP.

Platforma poprawi¬a swój wynik sprzed mie-
siåca o ponad 6%. Na drugim miejscu znalaz¬o
si´ PiS, które popiera 23% potencjalnych wy-
borców. Ta partia swojego wyniku nie zmieni¬a.
Bardzo duΩo straci¬a Samoobrona RP. W sier-
pniu chce na niå g¬osowaç aΩ 10% wyborców
mniej niΩ w lipcu. Do parlamentu wesz¬aby, we-
d¬ug sondaΩu, Samoobrona Narodu Polskiego,
za¬oΩona przez dzia¬aczy, którzy odeszli z partii
Andrzeja Leppera. Wed¬ug symulacji OBOP-u
Platforma zdoby¬aby 151 mandatów, PiS - 130,
Samoobrona wraz z KPEiR - 44, SLD - 43, LPR -
41, Samoobrona Narodu Polskiego - 25, koalicja
SdPl-UP-Zieloni - 24 oraz Mniejszoßç
Niemiecka - 2.
� Wed¬ug sondaΩu OBOP dla telewizyjnych

"Wiadomoßci" Donalda Tuska w wyborach pre-
zydenckich chce poprzeç 29% respondentów,
W¬odzimierza Cimoszewicza 21%, Lecha Ka-
czy˜skiego 17, a Andrzeja Leppera 15%.
� Polacy niezadowoleni ze swych wyborøw.
SondaΩ przeprowadzony w drugiej po¬owie
sierpnia br. wykaza¬, Ωe 52% Polakøw ma pozy-
tywna opini´ o prezydencie Kwaßniewskim
(38% negatywnå). Jest to najgorsze notowanie
w dziejach prezydentury Kwaßniewskiego. Zna-
cznie gorzej wypad¬y opinie o sejmie i senacie.
Negatywnå opini´ o sejmie wyrazi¬o 83% wy-
borcøw (pozytywnå 7%). Senat: pozytywna
16%, negatywna 63%. 
� W przedsi´biorstwach w pierwszym pó¬ro-
czu 2005 ßrednio rodacy zarabiali 2447,82 z¬
brutto. Wynagrodzenia te, podobnie jak renty i
emerytury, by¬y nieco wyΩsze niΩ rok temu. Jed-
nak si¬a nabywcza p¬ac by¬a mniejsza niΩ przed
rokiem o 0,2%, pozarolniczych emerytur o 0,3%,
a rolniczych o 1,4%.
� W lipcu br. ßrednie wynagrodzenie w przed-
si´biorstwach by¬o o 3,2% wi´ksze niΩ rok wcze-
ßniej, czyli realnie wzros¬o o 1,9%
� Inflacja. Dwunastomiesi´czny wska≈nik in-
flacji wynosi¬ w sierpniu br. 1,3%. Do ko˜ca ro-
ku moΩe wzrosnåç do oko¬o 1,8%.
� Wed¬ug unijnego urzådu statystycznego Eu-
rostat Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na
g¬ow´ mieszka˜ca, mierzony w standardzie si¬y
nabywczej, zwi´kszy¬ si´ w 2004 roku do 47%
ßredniej dla ca¬ej Unii Europejskiej z 46% rok
wczeßniej. Gorszy wynik zanotowa¬a jedynie
Òotwa (43% wobec 41% rok wczeßniej).
� Zdecydowana wi´kszoßç Polaków, bo aΩ
86%, nie wierzy przedwyborczym obietnicom
polityków. Tylko nieco ponad 8% ankietowa-
nych uwaΩa, Ωe politycy po wyborach zrealizujå
to co wczeßniej zapowiedzieli. Takie så wyniki
sondaΩu Polskiego Radia przeprowadzonego
przez Instytut PENTOR przeprowadzonego 18
sierpnia br. na 800-osobowej próbie doros¬ych
Polaków. Margines b¬´du  wynosi 3%.
� W ubieg¬ym roku sprzedano w Polsce 1.33
miliona komputerøw. W tym roku spodziewana
jest sprzedaΩ  1.54 miliona komputerøw.
Natomiast na ßwiecie prognoza przewiduje
sprzedaΩ 202 milionøw komputerøw.
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