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Niestety, my zawsze musimy wszystko
robiæ inaczej, ni¿ inne nacje, dlatego bywa-
³y w Polsce okresy, kiedy usi³owano zdys-
kredytowaæ spo³eczn¹ rolê in¿ynierów. Przy-
pomnijmy chocia¿by ukute za komunistycz-
nych czasów pogardliwe okreœlenie “tech-
nokrata”. Osoby pos³uguj¹ce siê tym wyra-
¿eniem czyni³y to, jak siê wydaje, g³ównie z
pobudek politycznych, zupe³nie irracjonal-
nie wi¹¿¹c fakt, ¿e niektórzy z partyjnych
kacyków PRL mienili siê in¿ynierami (któ-
rymi zreszt¹ na ogó³ nie byli) z wprowa-
dzon¹ przez nich “sufitow¹ ekonomi¹” i
represyjnymi dzia³aniami politycznymi.

Pozostawmy jednak ten w¹tek na ubo-
czu i powróæmy do roli in¿ynierów w roz-
woju cywilizacji. Jeœli obiektywnie i bez
uprzedzeñ rozejrzymy siê dooko³a, to
stwierdzimy, ¿e dzisiejszy œwiat zosta³ w
ogromnym stopniu uformowany przez tech-
nikê, a technika jest bez w¹tpienia dzie³em
in¿ynierów. Co wiêcej, dobrobyt ekono-
miczny wiêkszoœci zaawansowanych gospo-
darczo spo³eczeñstw bierze siê g³ównie z
ich innowacyjnoœci oraz umiejêtnoœci
sprawnego wytwarzania po¿¹danych rynko-
wo dóbr materialnych – a zarówno inno-
wacyjnoœæ gospodarki, jak i zdolnoœci wy-
twórcze s¹ w du¿ej mierze pochodn¹ kre-
atywnej pracy in¿ynierów. Dlatego obser-
wuj¹c nasilaj¹c¹ siê wœród naszych matu-
rzystów tendencjê do wybierania studiów
na kierunkach atrakcyjnie siê nazywaj¹cych,

Nim weso³o zadzwoni¹
kajdany

Zawód in¿yniera zawsze cie-
szy³ siê na œwiecie uznaniem
i szacunkiem. Najwczeœniej
tê nazwê zaczêli stosowaæ
Francuzi, którzy ju¿ w XVI w.
budowniczych fortyfikacji
okreœlali ingenieur (albo
architectus militaris). Warto
zauwa¿yæ, ¿e ju¿ w tej
klasycznej nazwie in¿yniera
pojawia siê ten sam Ÿród³o-
s³ów, co w s³owie geniusz,
a zatem twierdzenie, ¿e
in¿ynierów od najdawniej-
szych czasów szanowano,
znajduje tu swoje pe³ne
potwierdzenie.

a przy tym ³atwych i przyjemnych, z niepo-
kojem myœlê, do czego nas to zaprowadzi?
Czym bêd¹ zarz¹dzaæ ci wszyscy coraz licz-
niejsi absolwenci Zarz¹dzania, obecnego w
niemal ka¿dej wy¿szej uczelni, kiedy ju¿ z
powodu braku kadry in¿ynierskiej zdemon-
tujemy polski przemys³? Sk¹d siê wezm¹ pie-
ni¹dze, którymi chc¹ obracaæ masowo kszta³-
ceni eksperci od bankowoœci, jeœli nie bê-
dziemy niczego wytwarzaæ? Jakie zjawiska
bêd¹ rejestrowali przyszli psychologowie i so-
cjologowie w spo³eczeñstwie pogr¹¿onym
w biedzie, wynikaj¹cej z cywilizacyjnego za-
cofania? Co zaobserwuj¹ humaniœci kszta³-
ceni w sferze kultury i jêzyka narodu bêd¹-
cego w fazie upadku gospodarczego?

Zapewne czytaj¹c te s³owa niejeden z
Czytelników ¿achn¹³ siê albo wzruszy³ ra-
mionami, uznaj¹c, ¿e przesadzam. Nieste-
ty nie!

Przysz³oœæ Polski kszta³tuje siê dziœ w
wy¿szych uczelniach. Skoro œwiat
zmierza do spo³eczeñstwa informacyj-
nego, skoro Unia Europejska deklaruje
jako swój cel gospodarkê opart¹ na
wiedzy – to iloœæ i jakoœæ wiedzy, jak¹
zdobêdzie nasza m³odzie¿ w trakcie
studiów, jest naszym g³ównym i jedy-
nym atutem.

Nie ka¿da jednak wiedza przek³ada siê
na sukcesy gospodarcze. Nawet najwiêksze

odkrycia w dziedzinie jêzyka starocerkiew-
no-s³owiañskiego nie stworz¹ nowych miejsc
pracy. Demagogi¹ jest twierdzenie, ¿e dla
rozwoju gospodarki wa¿niejsza jest wiedza
ekonomiczna, ni¿ technologiczna – bo na-
wet od najbardziej intensywnego mieszania
herbata nie zrobi siê s³odsza. W gospodarce
potrzebna jest produkcja – chocia¿ bez sto-
sownej wiedzy ekonomicznej wyprodukowa-
ne dobra mog¹ nieprzyczyniaæ siê do wzro-
stu zamo¿noœci, jak to ju¿ przerabialiœmy w
niezbyt odleg³ej przesz³oœci.

NIEFRASOBLIWOŒÆ CZY SABOTA¯?
Demagogi¹ jest te¿ twierdzenie, ¿e

trzeba g³ównie rozwijaæ dyscypliny pod-
stawowe (biologiê, fizykê, chemiê) – bo
nowe technologie rodz¹ siê jako wyniki
badañ podstawowych. Bezspornie ka¿da
nowa technologia powstawa³a kiedyœ jako
odkrycie naukowe w dziedzinie badañ
podstawowych (na przyk³ad tranzystor
odkryli fizycy, a nie in¿ynierowie). Jednak
na to, ¿eby przetworzyæ odkrycie nauko-
we w u¿yteczn¹ (sprzedawan¹!) techno-
logiê jest potrzebny odpowiedni poziom
rozwoju przemys³u – i to przemys³u ch³on-
nego na nowinki naukowe. Nie mamy w
Polsce takiego przemys³u i nie zapowiada
siê, ¿ebyœmy w najbli¿szym czasie byli w
stanie taki przemys³ zbudowaæ, gdy¿ wi¹¿¹
siê z tym ogromne koszty. Dlatego jeœli
nawet w laboratorium polskiego badacza
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odkryte zostanie zjawisko, które bêdzie
zapowiedzi¹ rewolucji przemys³owej, to
nie przyniesie ono nic, absolutnie nic pol-
skiej gospodarce. Szczêœliwy odkrywca
pospiesznie opublikuje uzyskany wynik
naukowy w zagranicznym czasopiœmie na-
ukowym, bo od takiej publikacji, zw³asz-
cza w czasopiœmie z tzw. listy filadelfijskiej,
zale¿y jego awans naukowy i ca³a kariera.
Opublikowany wynik nie mo¿e ju¿ byæ
przedmiotem patentu. W zwi¹zku z tym
zagraniczne koncerny, maj¹ce œrodki na
to, ¿eby przetworzyæ naukowe odkrycie
w u¿yteczn¹ technologiê, uruchomi¹ na
tej podstawie produkcjê nowego wyro-
bu, który potem sprzedadz¹ po wygó-
rowanych cenach polskiemu podatniko-
wi, za pieni¹dze którego wyposa¿one
by³o laboratorium, w którym dokonano
odkrycia.

To nie jest scenariusz fikcyjny, takie
zdarzenia mia³y i maj¹ miejsce, wiêc gdy
s³yszê mêdrców twierdz¹cych, ¿e dzisiaj
w Polsce trzeba kszta³ciæ wiêcej fizyków,
biochemików, biologów, astronomów,
ekonomistów, psychologów, socjologów,
teatrologów, etnografów, prawników, ar-
cheologów, filologów, filozofów - ale broñ
Bo¿e nie in¿ynierów, to zastanawiam siê,
czy jest to wynik braku orientacji, czy ce-
lowy sabota¿?

POMOC DEDYKOWANA
Zauwa¿my, ¿e inni maj¹ w tym zakre-

sie o wiele bardziej realistyczne i precy-
zyjne pogl¹dy, co wiêcej, s¹ to pogl¹dy
przek³adaj¹ce siê na praktyczne dzia³ania.
Od roku jesteœmy w Unii Europejskiej i
obowi¹zek kochania Unii jest dziœ dla wie-
lu ugrupowañ politycznych takim samym
dogmatem, jak niegdyœ wpisana do Kon-
stytucji PRL przyjaŸñ ze Zwi¹zkiem Ra-
dzieckim. Tymczasem dzia³ania UE nie
pozostawiaj¹ cienia w¹tpliwoœci co do
tego, kogo oni chêtnie widz¹ jako wy-
kszta³conych Polaków – a kogo nie.

Jako rektor du¿ej uczelni technicznej, i
to rektor najd³u¿ej w Polsce urzêduj¹cy,
mia³em okazjê dok³adnie przyjrzeæ siê me-
chanizmom dystrybucji unijnej pomocy
dostarczanej do polskich uczelni w ramach
dostosowywania ich do wymogów “jedno-
litej przestrzeni edukacyjnej” propagowa-
nej w Zjednoczonej Europie. Istotnie, po-
moc ta by³a du¿a, ale œciœle dedykowana.
Mog³y z niej skorzystaæ klasyczne uniwer-
sytety, bo Eurokratom wygodniej mieæ w
Polsce mo¿liwie wielu wykszta³conych hu-
manistów, z którymi ³atwo siê dogadaæ
(znaj¹ jêzyki!), którzy odwo³uj¹ siê do tego
samego (wspólnego) dziedzictwa kulturo-
wego, którzy wyznaj¹ te same systemy
wartoœci itp. Z pomocy unijnej mog³y ³atwo
korzystaæ wydzia³y prawa i administracji,
bo niesprawnoœci polskiej legislacji i urzê-
dów mog³y siê rykoszetem odbijaæ na dzia-

³aniu struktur unijnych. Chêtnie oferowa-
no stypendia wyjazdowe dla studentów
ekonomii, bo w koñcu z kimœ trzeba bê-
dzie w Polsce robiæ interesy.

Na ¿yczliwoœæ Unii mog¹ liczyæ studia
nauczycielskie, bo nikt nie chce mieæ
we wspólnym domu analfabetów.
Natomiast nigdy ¿aden z unijnych
programów pomocowych nie przewi-
dywa³ ¿adnej pomocy dla polskich
uczelni technicznych. Nigdy.

Wynika to z prostego i ³atwego do prze-
œledzenia faktu. Otó¿ polski prawnik, pra-
cownik administracji albo handlowiec nie
s¹ dla swoich zagranicznych kolegów kon-
kurentami, ale partnerami. Im wiêcej wy-
kszta³conych ludzi w Polsce – tym integra-
cja z naszym krajem jest ³atwiejsza, a jej
skutki korzystniejsze.

Polski in¿ynier to jednak co innego.
Jeœli uda mu siê rozwin¹æ w Polsce pro-
dukcjê, to wytwarzane wyroby bêd¹
konkurowa³y na polskim (i byæ mo¿e
nie tylko na polskim…) rynku z wyro-
bami przemys³y zachodniego, i tak cier-
pi¹cego na kryzys nadprodukcji i k³o-
poty ze zbytem towarów. Jeœli wynaj-
dzie coœ epokowego – to mo¿e zagro-
ziæ bytowi ca³ych koncernów. Lepiej,
¿eby go nie by³o – wtedy zak³ady prze-
mys³owe w Polsce, bêd¹ce we w³ada-
niu zagranicznego kapita³u, bêd¹ pro-
dukowa³y na ch³onny rynek Polski (oraz
byæ mo¿e krajów za nasz¹ wschodni¹
granic¹) przy wykorzystaniu zdolnych i
pracowitych polskich robotników, ale
pod pe³n¹ kontrol¹ zagranicznych, ca³-
kowicie dyspozycyjnych wobec centra-
li, in¿ynierów.

Dlatego na stypendia unijne móg³ liczyæ
student uniwersytetu – ale nie politechniki
(nieliczne wyj¹tki potwierdzaj¹ regu³ê!).
Dlatego na unijne œrodki przeznaczone na
adaptacjê i doskonalenie procesu dydak-
tycznego mia³a szanse ma³a szkó³ka ekono-
miczna w miejscowoœci, któr¹ trudno na-
wet znaleŸæ na dok³adnej mapie – ale nie
du¿a akademia techniczna w królewskim
Krakowie. Od razu zaznaczê, ¿e Politech-
nika Warszawska by³a tu w wyj¹tkowo
uprzywilejowanej sytuacji – ale jak zawsze
wyj¹tki potwierdzaj¹ regu³ê, a nie stanowi¹
jej zaprzeczenia.

Nie chcê rozwijaæ tego w¹tku, bo piszê
artyku³ problemowy, a nie interwencyjny.
Jednak stwierdzam w oparciu o setki fak-
tów: nastawienie UE wobec polskich uczelni
technicznych by³o i jest eksploatacyjne. Oni
chêtnie przyjm¹ od nas zdolnych polskich
studentów, bo wœród zepsutej dobrobytem
m³odzie¿y na Zachodzie prawie nikt ju¿ nie
chce podejmowaæ trudu ciê¿kich i wyma-
gaj¹cych studiów technicznych. Natomiast
oni nie pomog¹ nam w doskonaleniu na-
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szych politechnik, bo wiedz¹, ¿e s¹ one dla
nich wytwórniami konkurentów.

ZANIM BÊDZIE ZA PÓ•NO
Wynika z tego dla nas, w Polsce, kon-

kretne zobowi¹zanie, wrêcz nasz nowy
patriotyczny obowi¹zek: musimy rozwi-
jaæ i doskonaliæ polskie szkolnictwo tech-
niczne na przekór wszystkim przeciwno-
œciom. Musimy dawaæ jak najlepsze kwa-
lifikacje naszym absolwentom, przysz³ym
in¿ynierom Zjednoczonej Europy. Musi-
my d¹¿yæ do tego, ¿eby to w³aœnie polski
in¿ynier by³ najlepszym europejskim in-
¿ynierem: maj¹cym nowoczesn¹ wiedzê,
ale zdolnym tak¿e do samodzielnego my-
œlenia i kreatywnego podejmowania trud-
nych zadañ.

Absolwent polskiej uczelni technicznej
musi wiêc byæ cz³owiekiem twórczym na
gruncie techniki, zorientowanym w zagad-
nieniach ekonomicznych i ws³uchanym w
potrzeby spo³eczne, bo technika bez spo-
³ecznej aprobaty nie ma sensu. Taki jest
dzisiaj absolwent kierowanej przeze mnie
AGH i wielu innych znanych mi polskich
uczelni technicznych. Jeœli uda siê nam to
utrzymaæ i ochroniæ, jeœli potrafimy nadal
takich in¿ynierów kszta³ciæ, jeœli nie do-
puœcimy do degradacji i upadku polskich
wy¿szych uczelni technicznych – to bê-
dziemy mogli patrzeæ w przysz³oœæ z opty-
mizmem.

Jeœli jednak zaakceptujemy us³u¿nie
nam podsuwane wzorce rozwijania
badañ naukowych i kszta³cenia,
w ramach których nauki techniczne
i uczelnie techniczne s¹ skazane na
marginalizacjê – to sami zaprzedamy
siê w intelektualn¹ niewolê.

W³aœnie w Unii Europejskiej naszej go-
spodarce potrzebne s¹ polskie zak³ady prze-
mys³owe, daj¹ce miejsca pracy polskim pra-
cownikom i pozwalaj¹ce na rozwijanie kre-
atywnoœci polskich in¿ynierów. Konieczne
dla realizacji tego celu zasoby intelektualne
tworz¹ i rozpowszechniaj¹ rodzime uczel-
nie techniczne. Broñmy ich, bo to jest dzi-
siejszy „wóz Drzyma³y”, ostoja tych warto-
œci, na których nominalnie tak bardzo nam
wszystkim zale¿y, a które tak ³atwo sprze-
dajemy za perkal i paciorki nowoczesnych
kolonizatorów…


