Rewizyta polskich rektorów u Ojca wiêtego
Castel Gandolfo, 30 sierpnia 2001 r.
S³owo Papie¿a Jana Paw³a II wyg³oszone do rektorów

«Lautonomia delle scienze finisce la dove la retta coscienza dello scienziato riconosce il male del metodo,
dellesito o delleffetto» . Lo ha detto Giovanni Paolo II
rivolgendosi ai Rettori delle Uniyersita e delle scuole
superiori polacche presenti giovedi rnattina, 30 agosto,
nel cortile del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo.
Allinizio delludienza, il prof. Wonicki, Presidente del
Collegio dei Rettori accademici delle Scuole polacche,
ha rivolto al Santo Padre a nome dei Rettori un devoto
e riconoscente indirizzo di omaggio.
Ecco il testo del discorso del Papa:

Szanowni i drodzy Pañstwo
1. Witam i pozdrawiam serdecznie. Cieszê siê, ¿e ponownie
mogê gociæ u siebie dostojnych rektorów wy¿szych uczelni
polskich. Dziêkujê panu profesorowi Wonickiemu,
przewodnicz¹cemu Kolegium Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich, za wprowadzenie i za ¿yczliwe s³owa skierowane pod
moim adresem.
Nasze spotkania nale¿¹ ju¿ do tradycji i s¹ niejako znakiem
dialogu, jaki toczy siê pomiêdzy wiatem nauki i wiary  Fides
et ratio. Wydaje siê, ¿e bezpowrotnie min¹³ ju¿ czas, kiedy
usi³owano te dwa wiaty sobie
przeciwstawiaæ. Dziêki wysi³kom wielu
rodowisk intelektualistów i teologów,
wspieranym ³ask¹ Ducha wiêtego, coraz
bardziej narasta wiadomoæ, ¿e nauka i
wiara nie s¹ sobie obce, ¿e nawzajem
siebie potrzebuj¹ i nawzajem siê
uzupe³niaj¹. S¹dzê, ¿e dobre przyjêcie
encykliki Fides et ratio by³o podyktowane
w³anie t¹ pog³êbiaj¹c¹ siê wiadomoci¹
koniecznoci dialogu pomiêdzy
poznaniem rozumowym i dowiadczeniem religijnym. Bogu
dziêki za wszelkie natchnienia, którymi prowadzi nas w tym
kierunku.
2. Podczas naszych spotkañ podejmowa³em ju¿ wiele
tematów odnosz¹cych siê do uniwersytetu, wy¿szej szko³y czy
instytutu naukowego, jako rodowiska, które w wielkim stopniu
wp³ywa na kszta³t doczesnej egzystencji cz³owieka, spo³ecznoci
i ca³ej ludzkoci. wiadomoæ tej niezwyk³ej roli uniwersytetu
i szko³y wy¿szej jest we mnie zawsze ¿ywa i dlatego tak bardzo
le¿y mi na sercu troska o taki ich kszta³t, by wp³yw, jaki
wywieraj¹ na wiat i na ¿ycie ka¿dego cz³owieka, oznacza³
zawsze dobro  mo¿liwie najwiêksze dobro, w ka¿dej dziedzinie.
Tylko wtedy bowiem uniwersytet i szko³a wy¿sza jest nonikiem
prawdziwego postêpu, a nie zagro¿enia dla cz³owieka.
Pamiêtam, ¿e kiedy przed z gór¹ dwudziestu laty pisa³em
swoj¹ pierwsz¹ encyklikê Redemptor hominis, mojej refleksji
towarzyszy³o pytanie o tajemnicê lêku, jaki prze¿ywa
wspó³czesny cz³owiek. Sporód wielu jego róde³ wyda³o mi
siê wtedy s³uszne podkreliæ jedno: poczucie sta³ego zagro¿enia
ze strony tego, co jest w³asnym wytworem cz³owieka, owocem
pracy jego r¹k, a zw³aszcza pracy jego umys³u i d¹¿eñ woli.
Wydaje siê, ¿e dzi, na pocz¹tku nowego tysi¹clecia, to poczucie
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jeszcze bardziej narasta. Zbyt czêsto zdarza siê bowiem, ¿e to,
co cz³owiekowi udaje siê wytworzyæ dziêki wci¹¿ nowym
mo¿liwociom myli i techniki, podlega swoistej «alienacji» 
jeli nie ca³kowicie, to przynajmniej w jakiej mierze wymyka
siê spod kontroli twórcy i skierowuje siê przeciw niemu (por.
Redemptor hominis, 15). Przyk³adów takiej sytuacji jest wiele.
Doæ wspomnieæ osi¹gniêcia w dziedzinie fizyki, zw³aszcza
fizyki nuklearnej, dokonania w zakresie przekazywania
informacji, dzia³ania zwi¹zane z eksploatacj¹ dóbr naturalnych
ziemi, czy w koñcu eksperymenty na polu genetyki i biologii.
Dotyczy to niestety równie¿ tych dziedzin nauki, które bardziej
ni¿ ze rodkami technicznymi s¹ zwi¹zane z rozwojem myli.
Wiemy, jakie zagro¿enia zrodzi³y siê w minionym stuleciu z
filozofii wprzêgniêtej w s³u¿bê ideologii. Zdajemy sobie sprawê
z tego, jak ³atwo przeciw cz³owiekowi, przeciw jego wolnoci i
integralnoci osobistej mo¿na wykorzystaæ osi¹gniêcia w
dziedzinie psychologii. Coraz czêciej przekonujemy siê, jak
wielkich zniszczeñ w osobowoci  szczególnie m³odych  mo¿e
dokonaæ literatura, sztuka czy muzyka, gdy w ich formê wpisana
jest treæ wroga cz³owiekowi.
Dowiadczaj¹c skutków tej «alienacji» dzie³a wobec twórcy,
zarówno w wymiarze osobistym, jak i spo³ecznym, ludzkoæ
staje niejako na rozdro¿u. Z jednej strony
jest jasne, ¿e cz³owiek zosta³ przez
Stwórcê wezwany i wyposa¿ony do tego,
aby tworzyæ, aby czyniæ sobie ziemiê
poddan¹. Wiadomo te¿, ¿e wype³nianie
tego wezwania sta³o siê w ci¹gu wieków
motorem postêpu w wielu dziedzinach
¿ycia  postêpu, który powinien byæ
podtrzymywany dla wspólnego dobra. Z
drugiej jednak strony ludzkoæ doznaje
lêku, ¿e owoce tego twórczego wysi³ku
mog¹ zostaæ skierowane przeciw niej, a nawet staæ siê narzêdziami
zag³ady.
3. W kontekcie tego napiêcia wszyscy zdajemy sobie sprawê,
¿e uniwersytet i ka¿da szko³a wy¿sza, jako rodowisko
bezporednio kreuj¹ce postêp w ró¿nych sferach ¿ycia,
odgrywaj¹ kluczow¹ rolê. Wobec tego trzeba pytaæ, jaki
powinien byæ wewnêtrzny kszta³t tych instytucji, aby nieustanny
proces tworzenia tak siê w nich dokonywa³, by jego owoce nie
podlega³y «alienacji», by nie by³y obracane przeciw samemu
twórcy, przeciw cz³owiekowi.
Wydaje siê, ¿e u podstaw d¹¿enia do takiego ukierunkowania
uniwersytetu jest troska o cz³owieka, o jego cz³owieczeñstwo.
Jakakolwiek by³aby dziedzina badañ, pracy naukowej czy twórczej,
ka¿dy, kto anga¿uje w nie swoj¹ wiedzê, talent i trud, powinien
stawiaæ sobie pytanie, w jakiej mierze jego dzie³o kszta³tuje wpierw
jego w³asne cz³owieczeñstwo, a z kolei, czy czyni ono ¿ycie ludzkie
pod ka¿dym wzglêdem bardziej ludzkim, bardziej godnym
cz³owieka; i wreszcie, czy w kontekcie postêpu, którego jest
autorem, cz³owiek «staje siê lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej
wiadomy godnoci swojego cz³owieczeñstwa, bardziej
odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zw³aszcza dla
potrzebuj¹cych, dla s³abszych, bardziej gotowy wiadczyæ i nieæ
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pomoc wszystkim? » (Redemptor hominis, 15).
Takie podejcie do szeroko rozumianej nauki uwypukla jej
s³u¿ebny charakter. Nauka bowiem, jeli nie jest uprawiana w
poczuciu s³u¿by cz³owiekowi, ³atwo mo¿e staæ siê elementem
ekonomicznych przetargów, z pominiêciem dobra wspólnego, albo
co gorsza mo¿e byæ wykorzystana w celu panowania nad drugimi,
wprzêgniêta w d¹¿enia totalitarne jednostek i grup spo³ecznych.
Dlatego zarówno dojrzali naukowcy, jak i pocz¹tkuj¹cy studenci
winni mieæ na wzglêdzie to, czy ich s³uszne d¹¿enie do zg³êbiania
tajników wiedzy wpisuje siê w podstawowe wymogi
sprawiedliwoci, solidarnoci, mi³oci spo³ecznej, poszanowania
praw pojedynczego cz³owieka, ludu czy narodu.
S³u¿ebnoæ nauki obowi¹zuje nie tylko w stosunku do cz³owieka
czy spo³eczeñstwa, ale równie¿, a mo¿e nade wszystko, w stosunku
do samej prawdy. Naukowiec nie jest twórc¹ prawdy, ale jej
odkrywc¹. Im bardziej pozostaje jej wierny, tym bardziej ona siê
przed nim ods³ania. Szacunek dla prawdy wymaga od badacza
czy myliciela do³o¿enia wszelkich starañ, aby j¹ zg³êbiaæ i
mo¿liwie najcilej zaprezentowaæ innym. Trzeba jednak pamiêtaæ,
i¿ mimo ¿e  jak mówi Sobór  «rzeczy stworzone i spo³ecznoci
ciesz¹ siê w³asnymi prawami i wartociami, które cz³owiek ma
stopniowo poznawaæ, przyjmowaæ i porz¹dkowaæ», i w zwi¹zku
z tym trzeba uznaæ w³aciwe metody poszczególnych nauk czy
sztuk (Gaudium et spes, 36), to jednak jedynie s³uszne jest
dochodzenie do prawdy w oparciu o badanie metodyczne,
prowadzone w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem
norm moralnych. S³uszne d¹¿enie do poznania prawdy nie mo¿e
nigdy przes³aniaæ tego, co nale¿y do samej istoty prawdy:
rozeznawania dobra i z³a.
Dotykamy tu kwestii autonomii nauki.
Dzi czêsto jest podnoszony postulat
nieograniczonej wolnoci badañ naukowych.
O ile  jak powiedzia³em  trzeba uznaæ
prawo nauk do stosowania w³aciwych im
metod badawczych, o tyle nie mo¿na siê
zgodziæ z twierdzeniem, ¿e zakres samych
badañ nie podlega jakimkolwiek
ograniczeniom. Ich granice wyznacza w³anie
podstawowe rozró¿nienie dobra i z³a. To za
rozró¿nienie dokonuje siê w sumieniu
cz³owieka. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e autonomia nauk koñczy
siê tam, gdzie prawe sumienie badacza rozeznaje z³o  z³o metody,
celu czy skutku. Dlatego tak wa¿ne jest, aby uniwersytet i wy¿sza
szko³a nie ogranicza³y siê do przekazywania wiedzy, ale by by³y
miejscem kszta³towania prawego sumienia. Tu bowiem, a nie w
samej wiedzy, tkwi tajemnica m¹droci. A «epoka nasza  jak
mówi Sobór  bardziej ni¿ czasy ubieg³e potrzebuje takiej
m¹droci, która by rzeczy nowe, jakie cz³owiek odkrywa, czyni³a
bardziej ludzkimi. Przysz³ym losom wiata grozi bowiem
niebezpieczeñstwo, jeli ludzie nie stan¹ siê m¹drzejsi»  Gaudium
et spes (n. 15).
4. Dzi bardzo wiele mówi siê o globalizacji. Wydaje siê, ¿e
ten proces dotyka równie¿ nauki i nie zawsze ma na ni¹ pozytywny
wp³yw. Jednym z zagro¿eñ zwi¹zanych z globalizacj¹ jest
niezdrowa rywalizacja. Badaczom, a nawet ca³ym rodowiskom
naukowym mo¿e siê wydawaæ, ¿e aby siê utrzymaæ na wiatowym
rynku, dociekania, badania i eksperymenty nie mog¹ byæ
prowadzone jedynie z zastosowaniem uczciwych metod, ale
powinny byæ one dostosowane do z góry wyznaczonych celów i
oczekiwañ jak najszerszego grona odbiorców, nawet za cenê
wykroczenia przeciw niezbywalnym prawom ludzkim. W tym
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ujêciu wymagania prawdy ustêpuj¹ tak zwanym prawom rynku.
Takie podejcie ³atwo mo¿e prowadziæ do przemilczania pewnych
aspektów prawdy lub wrêcz do manipulowania ni¹, tylko po to,
aby mog³a byæ zaakceptowana przez tak zwan¹ szerok¹ opiniê
publiczn¹. Taka za akceptacja niejednokrotnie wydaje siê
wystarczaj¹cym uzasadnieniem s³usznoci tych¿e fa³szywych
metod. Trudno wtedy o zachowanie nawet podstawowych regu³
etyki. Je¿eli zatem s³uszna i po¿¹dana jest rywalizacja orodków
naukowych, to nie mo¿e ona dokonywaæ siê kosztem prawdy, dobra
i piêkna, kosztem takich wartoci jak ¿ycie ludzkie, od poczêcia
do naturalnej mierci, czy te¿ bogactwa rodowiska naturalnego.
Uniwersytet zatem i ka¿dy inny orodek naukowy, obok
przekazywania wiedzy, powinien uczyæ jasnego rozeznania
uczciwoci metod badawczych i odwagi rezygnacji z tego, co
metodologicznie mo¿liwe, ale etycznie naganne.
Ten wymóg nie mo¿e byæ zrealizowany inaczej, jak tylko w
oparciu o d³ugomyloæ, to znaczy o umiejêtnoæ przewidywania
skutków czynów ludzkich i poczucie odpowiedzialnoci za sytuacjê
cz³owieka nie tylko tu i teraz, ale równie¿ w dalekim zak¹tku wiata
w nieokrelonej przysz³oci. Zarówno naukowiec, jak i student
wci¹¿ musi uczyæ siê przewidywania kierunków rozwoju i skutków
dla ludzkoci, jakie mog¹ wynikn¹æ z jego naukowych dociekañ.
5. To tylko niektóre refleksje, niektóre sugestie, jakie rodz¹ siê
z troski o ludzki kszta³t szkó³ o charakterze uniwersyteckim.
Wydaje siê, ¿e spe³nienie tych postulatów mo¿e okazaæ siê
³atwiejsze, gdy zostanie podjêta cis³a wspó³praca i wymiana
dowiadczeñ pomiêdzy przedstawicielami nauk technicznych i
humanistycznych, z teologi¹ w³¹cznie. Istnieje wiele mo¿liwoci
kontaktów w ramach ju¿ istniej¹cych struktur uczelnianych. Mylê,
¿e takie spotkania, jak dzisiejsze,
otwieraj¹
nowe
perspektywy
wspó³dzia³ania dla rozwoju nauki oraz dla
dobra cz³owieka i ca³ych spo³eczeñstw.
Je¿eli dzi o tym mówiê, to dlatego,
¿e «Koció³, który jest o¿ywiony wiar¹
eschatologiczn¹, uwa¿a równoczenie tê
troskê o cz³owieka, o jego
cz³owieczeñstwo, o przysz³oæ ludzi na
tej ziemi, a wiêc o kierunek ca³ego
rozwoju i postêpu  za istotn¹ dla swego
pos³annictwa, za nierozerwalnie z nim zwi¹zan¹. Pocz¹tek tej troski
Koció³ znajduje w samym Jezusie Chrystusie (...), w Nim te¿
pragnie j¹ rozwijaæ, odczytuj¹c sytuacjê cz³owieka w wiecie
wspó³czesnym wedle najwa¿niejszych znaków naszego czasu»
(Redemptor hominis, 15).
Szanowni Pañstwo, dziêkujê za wasz¹ obecnoæ i za wasz¹
wolê szerokiej wspó³pracy dla rozwoju nauki polskiej i wiatowej,
któr¹ manifestujecie nie tylko przy tak uroczystych okazjach, ale
równie¿ w waszej uniwersyteckiej codziennoci. Tworzycie
szczególne rodowisko, które  mam nadziejê  znajdzie swój
odpowiednik równie¿ w strukturach jednocz¹cej siê Europy.
Przeka¿cie, proszê, waszym wspó³pracownikom, profesorom,
pracownikom naukowym, pracownikom administracyjnym i ca³ej
rzeszy studentów moje serdeczne pozdrowienie i zapewnienie o
sta³ej pamiêci w modlitwie. Niech wiat³o Ducha wiêtego
towarzyszy ca³emu rodowisku naukowców, intelektualistów i
ludzi kultury w Polsce! Niech zawsze Bóg was wspiera i Bo¿e
b³ogos³awieñstwo!
Przedruk z LOsservatore Romano, 31 Agosto 2001
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Wdra¿anie wyników badañ
naukowych; bariery i hamulce
Wstêp
miany ustrojowe w Polsce oraz przewidywane wejcie do
struktur europejskich zmieni³y zdecydowanie organizacjê i
sposób dzia³ania przedsiêbiorstw, banków, jednostek administracyjnych oraz w³adz samorz¹dowych i politycznych. Zosta³
wprowadzony nowy sposób zarz¹dzania na ró¿nych szczeblach
decyzyjnoci, uwzglêdniaj¹cy gospodarkê rynkow¹. Wprowadzone nowe systemy zarz¹dzania oraz wspó³dzia³ania poszczególnych jednostek s¹ dalej doskonalone. Podczas reformowania gospodarki oraz ¿ycia spo³ecznego szereg kierunków zmian
musia³ byæ wiod¹cy. Dotyczy³o to, przede wszystkim, zmian
politycznych, w³asnociowych oraz zasad ekonomii i zarz¹dzania. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e niektóre sfery ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego, zw³aszcza finansowane z bud¿etu pañstwa oraz maj¹ce d³ugofalowe znaczenie gospodarcze, zosta³y
zaniedbane, b¹d pozostawione na marginesie g³ównego nurtu
zmian.
Podczas zmian ustrojowych i gospodarczych spo³eczeñstwo
oczekiwa³o prawie natychmiastowych sukcesów i politycy d¹¿yli
do spe³nienia tych wymagañ. Obecna sytuacja gospodarcza jest
inna i po okresie zdecydowanych reform politycznych i
gospodarczych, które w znacznym stopniu uwzglêdnia³y cele
krótkoterminowe, nale¿y zwróciæ uwagê na koniecznoæ
realizacji celów d³ugofalowych.
Jednym z celów d³ugofalowych, bez którego ¿adne rozwiniête
pañstwo na wiecie nie dokona³o rozwoju, jest prowadzenie
badañ naukowych oraz edukacji na bardzo wysokim poziomie i
jednoczenie ci¹g³e wdra¿anie wyników badañ naukowych do
dzia³alnoci gospodarczej, spo³ecznej i politycznej.
Dotychczasowe kwestionowanie tego celu powoduje ci¹g³e
spychanie rodzimej gospodarki z rynku wiatowego z powodu
braku nowoczesnych produktów oraz niemo¿noci
konkurowania na rynkach wiatowych.
Nale¿y jednoczenie zauwa¿yæ, ¿e przewidywane wejcie
Polski do Unii Europejskiej (UE) wymusza koniecznoæ
prowadzenia badañ naukowych oraz wdra¿ania wyników tych
badañ. Struktury UE nie akceptuj¹ krajów nierozwijaj¹cych
w³asnego potencja³u naukowo-technicznego oraz
niewdra¿aj¹cych osi¹gniêæ naukowo-technicznych do praktyki
gospodarczej.
Reasumuj¹c uwagi wstêpne, mo¿na stwierdziæ, ¿e rozwój
badañ naukowych oraz wdra¿anie wyników tych badañ jest
polsk¹ racj¹ stanu i musi byæ objête szczególnym i realnym
priorytetem w zakresie polityki pañstwa.
System wdra¿ania osi¹gniêæ naukowych w Polsce
Aktualny system wdra¿ania osi¹gniêæ naukowych w Polsce
nie jest dostosowany do rzeczywistoci. Najogólniej rzecz
bior¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e istniej¹ce jednostki badawcze s¹
izolowane od zak³adów przemys³owych i innych jednostek
potencjalnie zainteresowanych wdro¿eniami. Sruktura
organizacyjna systemu wdra¿ania osi¹gniêæ w Polsce jest
schematycznie przedstawiona na za³¹czonym szkicu.
Schemat ten, w sposób uproszczony, przedstawia strukturê
jednostek administracyjnych i naukowych mog¹cych
potencjalnie proponowaæ wyniki badañ naukowych w celu
wdro¿enia do jednostek zainteresowanych. Wskazuje tak¿e na
mo¿liwe wzajemne sprzê¿enie prawej strony schematu
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Podstawowe jednostki administracyjne i naukowe prowadz¹ce
badania naukowe oraz potencjalne jednostki zainteresowane
wdra¿aniem wyników osi¹gniêæ naukowych. Oznaczenie skrótów: 5
PR UE  5 Program Ramowy Unii Europejskiej; MEN 
Ministerstwo Edukacji Narodowej; KBN  Komitet Badañ
Naukowych; JBR  jednostki badawczo-rozwojowe; PAN  Polska
Akademia Nauk

(jednostek badawczych odpowiedzialnych za badania naukowe)
oraz jego lewej strony (jednostek przemys³owych
zainteresowanych wdro¿eniami). Powi¹zania te s¹ praktycznie
znikome.
Barier i hamulców dotycz¹cych wdro¿eñ badañ naukowych
jest wiele. W celu omówienia tych zagro¿eñ postaram siê
okreliæ cechy charakterystyczne jednostek naukowych oraz
jednostek gospodarczych, potencjalnych odbiorców wyników
badañ naukowych, w aspekcie problemów zwi¹zanych z
wdro¿eniem wyników badañ naukowych.
Cechy charakterystyczne orodków naukowych,
przemys³owych i innych
Podstawowe wady i zalety orodków naukowych s¹
nastêpuj¹ce:
a) brak istotnych zmian organizacyjnych od wielu lat;
b) permanentne niedofinansowanie jednostek naukowych;
c) nieliczne orodki posiadaj¹ nowoczesn¹ aparaturê badawcz¹ oraz odpowiednie zaplecze (np. biblioteki, pomieszczenia, odpowiednio wykwalifikowana kadra administracyjna
itp.);
d) luka pokoleniowa wród kadry naukowej;
e) kadra naukowa ma nadmiar zajêæ dydaktycznych, organizacyjnych oraz innych;
f) ucieczka naukowców do realizacji teoretycznych prac badawczych oraz prac opartych na metodach numerycznych,
przy braku zainteresowania badaniami dowiadczalnymi i
aplikacyjnymi;
g) naukowcy zainteresowani s¹, przede wszystkim, osi¹gniêciami naukowymi w celu uzyskania odpowiednich stopni i
tytu³u naukowego, z pominiêciem wdro¿eñ;
h) wzglêdnie nowoczesna struktura informatyczna;
i) transfer myli naukowo-technicznej odbywa siê w znacznym
stopniu poprzez firmy w³asne naukowców lub w wyniku bezporedniej wspó³pracy naukowców z ma³ymi i rednimi
przedsiêbiorstwami;
j) osi¹gniêcia naukowe czêsto przewy¿szaj¹ poziom techniczny i technologiczny przedsiêbiorstw;
k) z ró¿nych powodów s¹ korzystniejsze warunki do wspó³pracy z zagranic¹ ni¿ do wspó³pracy krajowej;
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l) wykorzystywanie przez naukowców korzystniejszych finansowo ofert z obszaru pozanaukowego.
Podstawowe wady i zalety orodków przemys³owych, samorz¹dowych, administracyjnych i innych:
a) istotne zmiany organizacyjne w ci¹gu ostatnich dziesiêciu
lat, przy kompletnym zaniechaniu tworzenia struktur wdra¿aj¹cych osi¹gniêcia naukowe i naukowo-techniczne;
b) niechêæ do przeznaczania rodków finansowych na wdra¿anie osi¹gniêæ naukowych;
c) zbytnia ufnoæ wobec dzia³añ ekonomicznych, organizacyjnych oraz fiskalnych, przy zaniedbaniu wdra¿ania osi¹gniêæ
naukowo-technicznych;
d) ca³kowity brak odpowiednio przygotowanych laboratoriów
przyzak³adowych, zespo³ów odpowiedzialnych za wdra¿anie osi¹gniêæ naukowych w jednostkach administracji oraz
odpowiednio wykwalifikowanej kadry;
e) przedsiêbiorstwa zainteresowane s¹, co najwy¿ej, wdra¿aniem nowych rozwi¹zañ przy realizacji niektórych zadañ
celowych dla partnerów krajowych i zagranicznych;
f) kompletny brak zainteresowania polskimi jednostkami badawczymi przez przedsiêbiorstwa zagraniczne;
g) polskie przedsiêbiorstwa korzystaj¹ czasami z zagranicznych
orodków naukowych;
h) jednostki przemys³owe i inne czêsto wykorzystuj¹ patenty,
technologie, programy komputerowe oraz projekty naukowców w sposób nielegalny;
i) przedsiêbiorstwa w wiêkszoci zajmuj¹ siê wytwórczoci¹
wzglêdnie prostych produktów, bez koniecznoci wk³adu
nowej myli naukowej, technicznej i technologicznej  produkcja odtwórcza, a nie twórcza;
j) niechêæ do wchodzenia w programy wdro¿eniowe z udzia³em krajów UE i polskich orodków naukowych.
Podstawowe bariery
w komercjalizacji wyników badañ naukowych
Komercjalizacja wyników badañ naukowych jest utrudniona
z nastêpuj¹cych powodów:
a) rodki przeznaczone na badania naukowe pochodz¹ praktycznie tylko ze róde³ pañstwowych i s¹ niewystarczaj¹ce
(0,4% PKB);
b) brak odpowiedniego potencja³u naukowo-technicznego w
jednostkach naukowych;
c) wdra¿anie wyników badañ naukowych nie stanowi dobrego
biznesu dla naukowców i jednostek naukowych oraz tak¿e
dla jednostek wdra¿aj¹cych, poniewa¿ wdro¿enia nie stanowi¹ istotnej dziedziny gospodarki;
d) wykorzystywanie osi¹gniêæ naukowo-badawczych, technologicznych i projektowych nastêpuje czêsto bez wiedzy i
zgody twórców  praktycznie nie istnieje system ochrony
w³asnoci intelektualnych;
e) przedsiêbiorstwa polskiego pochodzenia wytwarzaj¹ produkty bez opierania siê na nowoczesnej myli technicznej i technologicznej, w porównaniu z produkcj¹ wiatow¹;
f) brak laboratoriów w jednostkach przemys³owych wdra¿aj¹cych osi¹gniêcia naukowe;
g) brak realnego zainteresowania decydentów politycznych i
przedsiêbiorstw wdro¿eniami naukowo-technicznymi;
h) du¿e trudnoci w wejciu polskich naukowców i firm z programami wdro¿eniowymi na rynek europejski (s³abe wyniki
w ramach 5 PR UE), m.in. z powodu niedostosowania siê
polskich struktur organizacyjnych do struktur europejskich;
i) wdra¿anie osi¹gniêæ naukowych wymaga du¿ych inwestycji
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w odpowiednio przygotowane laboratoria oraz w kadrê, natomiast inwestycje w tym zakresie daj¹ istotne korzyci dopiero po wielu latach.
Mo¿liwe czynniki powoduj¹ce likwidacjê barier i
hamulców we wdra¿aniu wyników badañ naukowych
Likwidacja barier i hamulców we wdra¿aniu osi¹gniêæ
naukowych nie jest ³atwa. Polska z ró¿nych powodów nie ma
tradycji we wdra¿aniu osi¹gniêæ naukowych i prze³amanie
zaniedbañ oraz oporów w tym wzglêdzie jest prawie
ponadczasowe. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e w przysz³oci
sytuacja ulegnie zmianie. Do podstawowych czynników, w
których mo¿na pok³adaæ nadziejê, ¿e bêd¹ likwidowa³y te
bariery, nale¿¹:
a) ci¹g³e obietnice w³adz politycznych dotycz¹ce zdecydowanego zwiêkszenia rodków finansowych na badania naukowe (!!!???);
b) wzrastaj¹ce bezrobocie, spowodowane brakiem w Polsce
produkcji zaawansowanej technicznie i technologicznie, zdolnej do konkurencji na rynkach w skali wiatowej;
c) wejcie Polski do UE, które wymusi (lub nie?) koniecznoæ
wdro¿eñ wyników badañ naukowych, ochronê w³asnoci intelektualnej oraz wprowadzenie innych standardów opartych
na laboratoriach naukowych;
d) lokalizacja  przy uczelniach  laboratoriów normalizacyjnych, kwalifikacyjnych oraz innych, wspomagaj¹cych badania naukowe;
e) wzrost wiadomoci spo³ecznej dotycz¹cej istotnego wp³ywu badañ naukowych oraz nowych rozwi¹zañ technicznych
i technologicznych na poziom ¿ycia spo³eczeñstwa,
f) zdecydowane zmiany organizacyjne, prawne oraz finansowe silnie sk³aniaj¹ce do wspó³pracy orodków naukowych
oraz przedsiêbiorstwa;
g) powstanie przy zak³adach przemys³owych i innych przedsiêbiorstwach jednostek odpowiedzialnych za wdra¿anie
osi¹gniêæ naukowych finansowanych przez te jednostki.
Podsumowanie koñcowe
Bior¹c pod uwagê powy¿sze stwierdzenia, trudno oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e Polskê czeka trudna droga likwidacji barier i
hamulców dotycz¹cych wdro¿eñ osi¹gniêæ naukowych. Nie
nale¿y jednak oczekiwaæ natychmiastowych sukcesów
wdro¿eniowych. Konieczna jest dobrze przygotowana i
konsekwentnie realizowana polityka wdro¿eniowa. Niew¹tpliw¹
szans¹ bêdzie wejcie Polski do UE i aktywne w³¹czenie siê do
Europejskiego Obszaru Badawczego z dobrze przygotowanym
narodowym programem naukowym i wdro¿eniowym. Informacji
o dzia³aniach w tym kierunku, jak dotychczas, brak. Z
racjonalnego punktu widzenia Polska  jako du¿y kraj w rodku
Europy  ¿adnego innego wyboru, ni¿ silne w³¹czenie siê w
nurt badañ naukowych i stosowanych, nie ma.
W celu uzyskania przez spo³eczeñstwo realnych wyników
ekonomicznych z osi¹gniêæ naukowych oraz wdro¿eniowych
koniecznze s¹ zdecydowana i ci¹g³a wola polityczna decydentów
krajowych oraz wojewódzkich, dobra organizacja, dobra
wspó³praca jednostek naukowych i przedsiêbiorstw, pieni¹dze
oraz czas.
prof. Jan Godlewski
Prorektor ds. nauki Politechniki Gdañskiej
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Rekrutacja na studia na rok
akademicki 2001/2002
Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów
dziennych, zaocznych i wieczorowych w Politechnice
Gdañskiej, na rok akademicki 2001/2002, zosta³y zatwierdzone
przez Senat PG w listopadzie 2000 r. i rozpropagowane wród
m³odzie¿y szkó³ rednich w Informatorze [1], a tak¿e w Pimie
PG [2].
Ministerstwo Edukacji Narodowej ustali³o maksymalne
op³aty wnoszone przez osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie na studia

w roku akademickim 2001/2002 jako równe: 75 z³otych dla
kandydatów na Wydzia³ Architektury i 70 z³otych dla
pozosta³ych wydzia³ów. Ze wzglêdu na wysokoæ op³at oraz
liczbê prawomocnych egzemplarzy wiadectwa maturalnego lub
mo¿liwoci sk³adania kopii nale¿y przypuszczaæ, ¿e wiêkszoæ
absolwentów szkó³ rednich z³o¿y³a podanie o przyjêcie co
najmniej w trzech miejscach, np. na trzech wydzia³ach
Politechniki Gdañskiej lub na dwóch wydzia³ach Politechniki
Gdañskiej i jeszcze na innej uczelni itp. Konfiguracja zale¿a³a
od zasobów finansowych rodziny kandydata i od wymogów
odnonie do sposobu naboru: konkurs wiadectw czy te¿
egzamin wstêpny, a je¿eli egzamin, to w jakim terminie. Tak

Tabela 1. Wyniki rekrutacji na studia dzienne  konkurs wiadectw i egzamin pisemny (stan na 4.07.2001 r.)

1) in¿ynierska opcja z rozszerzonym programem z ekonomii i zarz¹dzania
2) egzamin z predyspozycji do zawodu architekta
3) ostateczny wynik; egzamin z predyspozycji do zawodu architekta i konkurs wiadectw (matematyka, jêzyk obcy)
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Tabela 2. Egzaminy z matematyki, fizyki i jêzyka angielskiego  liczby prac z okrelonym zakresem punktów

wiêc, w rzeczywistoci, liczba z³o¿onych podañ nie jest równa
liczbie kandydatów.
Sposób naboru oraz wyniki rekrutacji na studia dzienne na
podstawie konkursu wiadectw i egzaminu pisemnego
zestawiono w tabeli 1. Sumarycznie na wszystkie wydzia³y
z³o¿ono 8357 podañ, czyli na jedno miejsce by³o 2.9
kandydata.
Jak widaæ z danych przedstawionych w tabeli 1, Wydzia³
Zarz¹dzania i Ekonomii dokona³ w 100% naboru na podstawie
egzaminu wstêpnego. Na Wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki na poszczególnych kierunkach
nabór nastêpowa³ na podstawie konkursu wiadectw i egzaminu
wstêpnego, zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 1.
Wydzia³y Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosownej oraz Mechaniczny zdecydowa³y przyj¹æ
równie¿ kandydatów po egzaminie, jednak w bardzo ma³ym
procentowym udziale, a mianowicie, odpowiednio 5%, 10% i
5%.
Na Wydziale Architektury obowi¹zywa³ egzamin z
predyspozycji do zawodu architekta w zakresie: zainteresowañ
architektur¹, rysunku z natury, wyobrani przestrzennej i
kompozycji. Egzamin odby³ siê w dniach 11, 12 i 13 czerwca.
Maksymalna liczba punktów, któr¹ mo¿na by³o uzyskaæ z
egzaminu, wynosi³a 100. Tylko kandydaci, którzy zdali ten
egzamin , mieli prawo do wziêcia udzia³u w konkursie
wiadectw, w którym brano pod uwagê wyniki z matematyki i
jêzyka obcego. W konkursie maksymalna liczba punktów za
oceny z matematyki i jêzyka obcego by³a równa 32. Egzamin z
predyspozycji do zawodu architekta zda³o 204 kandydatów
(uzyskali co najmniej 60 punktów), a po uwzglêdnieniu punktów
z konkursu wiadectw na Wydzia³ zosta³o przyjêtych 112 osób
(sumarycznie co najmniej 87 punktów).
Najwiêcej kandydatów na jedno miejsce zg³osi³o siê na
Wydzia³ Architektury (6.20), natomiast wród kierunków
najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³ siê kierunek Biotechnologii,
Wydzia³ Chemiczny (6.50).
W konkursie wiadectw maksymalna liczba punktów
obliczona na podstawie ocen ze wiadectwa maturalnego
(matematyka, fizyka, jêzyk obcy) wynosi³a 55. Najwy¿szy próg
do pokonania mieli kandydaci na kierunek Informatyka (Wydzia³
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), poniewa¿
minimalna liczba punktów zapewniaj¹ca przyjêcie by³a równa
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50.
Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Senat, na Politechnikê
Gdañsk¹ mogli byæ przyjêci, bez postêpowania rekrutacyjnego,
olimpijczycy, tzn. uczestnicy szczebla centralnego olimpiad i
konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono w
Informatorze [1]. Sumarycznie przyjêtych zosta³o 108
olimpijczyków, w tym a¿ 52 na Wydzia³ Chemiczny.
Egzamin wstêpny z matematyki i fizyki odby³ siê 28 czerwca.
Na egzamin z matematyki zg³osi³y siê 1392 osoby, nie zg³osi³o
siê 255 osób, na egzamin z fizyki zg³osi³o siê 899 osób, nie
zg³osi³y siê 263 osoby. Egzamin z jêzyka obcego odby³ siê 29
czerwca, na egzamin zg³osi³o siê 1288 osób, nie zg³osi³o siê
359. Na wszystkich czeka³y przygotowane tematy oraz sale.
Zestawienie wyników z egzaminów przedstawiono w tabeli
2 (matematyka, fizyka, jêzyk angielski). Na egzaminach z
matematyki i fizyki kandydaci mogli uzyskaæ po 50 punktów, a
na egzaminie z jêzyka obcego 25 punktów. Wyniki egzaminów
wiadcz¹ o poziomie wiadomoci absolwentów szkó³ rednich.
Na studia wieczorowe i zaoczne rekrutacja jeszcze trwa.
Dla wiêkszoci wydzia³ów liczby przyjêtych na pierwszy rok
studiów s¹ wiêksze od limitów, poniewa¿ po og³oszeniu
wyników doæ du¿a liczba osób wycofuje swoje dokumenty i
przenosi siê na te wydzia³y lub uczelnie, które bardziej im
odpowiadaj¹; z regu³y co najmniej 20% przyjêtych rezygnuje.
Do dnia dzisiejszego 214 osób zrezygnowa³o ze studiów na
Politechnice Gdañskiej.
Bior¹c pod uwagê trwaj¹c¹ jeszcze procedurê wycofywania
dokumentów przez osoby przyjête na studia na nasz¹ uczelniê,
ostateczne liczby przyjêtych na pierwszy rok studiów bêd¹ znane
dopiero po rozpoczêciu zajêæ, a wiêc w padzierniku.
¯yczê wszystkim studentom pierwszego roku zaliczenia
semestru pierwszego, czyli wydzia³om osi¹gniêcia sprawnoci
nauczania 100%.
Gdañsk, 14 wrzenia 2001 r.,

Alicja Konczakowska
Prorektor ds. Kszta³cenia PG

[1] Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2001/
2002, Politechnika Gdañska, 2001
[2] Pismo PG, Nr 1, styczeñ 2001 r.
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Politechnika sportowa

STANOWISKO
Rada Biblioteczna Politechniki Gdañskiej na posiedzeniu, zwo³anym w trybie nadzwyczajnym w dniu 29 maja
2001 roku, przyjê³a nastêpuj¹ce stanowisko w sprawie
prenumeraty czasopism zagranicznych i baz danych na
rok 2002.
1. Zmiana sposobu finansowania zakupów czasopism
zagranicznych i baz danych wraz z corocznym spadkiem wysokoci przeznaczonej na te cele dotacji
KBN spowodowa³y drastyczne ograniczenie liczby
prenumerowanych przez Politechnikê Gdañsk¹
czasopism (na rok 2000  589, na rok 2001  506,
na rok 2002  383 tytu³y).
2. Negatywne stanowisko Wydzia³ów w sprawie partycypowania w kosztach zwi¹zanych z dostêpem
do interdyscyplinarnych baz danych w roku 2002
uniemo¿liwia naszej Uczelni uczestnictwo w konsorcjach, za porednictwem których dostêp do tych
baz jest realizowany.
3. Brak odpowiedzialnej i dalekowzrocznej polityki w
zakresie utrzymania i rozwoju informacji naukowej
dla pracowników i studentów Politechniki Gdañskiej oraz rodowiska Trójmiasta prowadzi do:

 obni¿enia kategorii poszczególnych wydzia-

³ów w KBN, a tym samym i obni¿enie dotacji,

 spadku pozycji Uczelni w rankingach, w któ

rych jednym z podstawowych kryteriów jest
liczba i jakoæ zbiorów bibliotecznych,
postawienia pod znakiem zapytania mo¿liwoci wype³niania przez Bibliotekê statutowej
dzia³alnoci.

W roku 2002 Politechnika Gdañska zostanie pozbawiona równoczenie dostêpu do wersji drukowanych podstawowych czasopism oraz dostêpu do baz danych obejmuj¹cych te czasopisma.
Budzi to powa¿ny niepokój o przysz³oæ funkcjonowania naszej Uczelni w strukturach nauki polskiej, europejskiej i wiatowej.
Pog³êbiaj¹ca siê przepaæ w zakresie dostêpu do najnowszych osi¹gniêæ wiatowej nauki, techniki i technologii spowoduje, ¿e Politechnika Gdañska znajdzie siê wkrótce w gronie prowincjonalnych uczelni pozbawionych wiêkszego znaczenia i presti¿u.
Wszystko to zmusza cz³onków Rady Bibliotecznej do
kolejnego apelu o podjêcie zdecydowanych dzia³añ.
Tak¹ desperack¹ prób¹ móg³by byæ ogólnouczelniany
protest polegaj¹cy na zawieszeniu wykonywania statutowych obowi¹zków Uczelni.
Przewodnicz¹cy Rady Bibliotecznej PG
Dr hab. in¿. Wac³aw Grzybkowski, prof. nadzw. PG

str. 9

Andrzej Bussler:
Od trzech edycji Mistrzostw Polski jestemy najlepsi w
kraju wród politechnik.

W

akacyjna przerwa sprzyja sportowym podsumowaniom.
O dokonaniach sportowców Politechniki Gdañskiej rozmawialimy z Andrzejem Busslerem, zastêpc¹ kierownika Studium Wychowania Fizycznegi i
Sportu Politechniki Gdañskiej ds.
sportu.
Zacznijmy od tego, po co
przysz³ym in¿ynierom sport i
jakie zajmuje on miejsce na tej
specyficznej uczelni?
Sport, podobnie jak na innych
uczelniach na ca³ym wiecie, jest
jednym
ze
sk³adowych
elementów wychowania. Akurat
na naszej uczelni klimat dla
sportu jest bardzo wa¿ny. W³adze
uczelniane, zw³aszcza rektor, bardzo przychylnie patrz¹ na
zmagania studentów. Baza. któr¹ dysponujemy, jest naprawdê
niez³a. Mamy du¿¹, pe³nowymiarow¹ halê, do tego dochodz¹
diety specjalistyczne, takie jak hala aerobiku, si³ownia, hala judo.
Dysponujemy dwoma basenami, jednym pe³nowymiarowym,
drugim trochê mniejszym  do nauki p³ywania. Jest równie¿
kompleks boisk. Co prawda, s¹ one troszeczkê zaniedbane, ale
mimo wszystko s³u¿¹ studentom. Je¿eli chodzi o sam¹ bazê, to
mamy podstawê do tego, by w pe³ni realizowaæ wychowanie
fizyczne.
Na innych uczelniach wygl¹da to bardzo ró¿nie. S¹ takie,
które w ogóle zlikwidowa³y wf, aczkolwiek po jakim czasie
wracaj¹ do tego. W tej chwili zauwa¿a siê pewien trend powrotu
do rywalizacji miêdzyuczelnianej.
W Polsce jest 18 politechnik. Jak w tej rywalizacji wygl¹da
nasza?
Odby³o siê ju¿ 21 imprez rangi mistrzostw Polski politechnik
w cyklu dwuletnim, wiêc ta rywalizacja istnieje od 42 lat. W
trzech ostatnich edycjach zdobywalimy mistrzostwo, czyli
wygrywalimy w pionie wszystkich dyscyplin, w których
rywalizowano. Jest ich bardzo du¿o i ci¹gle przybywa, bo
wchodz¹ dyscypliny ekstremalne, jak wspinaczka ska³kowa czy
kolarstwo górskie. Bardzo du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê
sporty walki  karate tradycyjne, karate shotokan, czy
taekwondo, We wszystkich konkurencjach nasza uczelnia stara
siê startowaæ i w bilansie ogólnopolskim od trzech lat zajmujemy
pierwsze miejsce, mimo ¿e s¹ uczelnie, które maj¹ lepsz¹ bazê
sportow¹ i s¹ zdecydowanie wiêksze, jeli chodzi o liczebnoæ
studentów.
Ile jest sekcji sportowych i któr¹ z nich mo¿na by uznaæ za
wiod¹c¹?
Sekcji normalnie funkcjonuj¹cych, tzn. maj¹cych swojego
trenera, który jest pracownikiem Studium, mamy 24. S¹ te¿
sekcje, które prowadz¹ wykwalifikowani studenci b¹d
absolwenci naszej uczelni, posiadaj¹cy oczywicie wymagane
uprawnienia. Jeli chodzi o sekcje wiod¹ce. to nale¿y do nich
aerobik. Organizujemy mistrzostwa, które ostatnio odby³y siê
na obiektach AWF. Wydaje mi siê, ¿e gdyby wszystkie
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dyscypliny mia³y tak¹ oprawê i rangê jak aerobik, to sport
akademicki poszed³by zdecydowanie do przodu. Jeli chodzi o
politechniki, to nasza uczelnia wygra³a tam we wszystkich piêciu
konkurencjach i w klasyfikacji generalnej zajêlimy pierwsze
miejsce. Na pewno bardzo mocna jest sekcja lekkoatletyki, która
na przestrzeni wielu edycji jest zawsze w pierwszej trójce.
Równie¿ pi³ka rêczna mê¿czyzn, oparta na dru¿ynie AZS,
wywalczy³a awans do II ligi, choæ ze wzglêdów finansowych
nie wystartuje w rozgrywkach. Do czo³ówki nale¿y równie¿ judo
mê¿czyzn. W grach zespo³owych bywa ró¿nie. Dru¿yna
koszykarska na Wybrze¿u jest bezkonkurencyjna, ale na
mistrzostwach Polski poziom jest trochê za wysoki. Na
niektórych uczelniach s¹ zawodnicy pierwszoligowi, wiêc
wygraæ jest rzeczywicie ciê¿ko, aczkolwiek dwa lata temu
wywalczylimy srebrny medal.
Czy tak jak na niektórych uczelniach w Polsce, nasi studenci
mog¹ liczyæ na jakie gratyfikacje w postaci stypendiów?
Stypendiów nie mamy, aczkolwiek faktycznie zaznacza siê
taki trend jak na Zachodzie, ¿e studenci, którzy prezentuj¹ ten
najwy¿szy poziom, s¹ nagradzani. Wszyscy studenci PG którzy
uczestnicz¹ w mistrzostwachj Polski i zajmuj¹ pozycje
medalowe, s¹ honorowani nagrod¹ finansow¹ rektora. S¹ przez

niego przyjmowani, wyró¿niani sporód ca³ej rzeszy studentów.
Jeli chodzi o stypendia, jest taki projekt i byæ mo¿e wkrótce
zacznie funkcjonowaæ.
Czy Politechnika organizuje inne sportowe imprezy?
Z racji organizacji mistrzostw w aerobiku ciê¿ko jest siê nam
przebiæ do innych imprez. Koncentrujemy siê bardziej na sporcie
masowym. Mamy na Wybrze¿u rozgrywki w ligach
miêdzyuczelnianych, oprócz tego prowadzimy rozgrywki
miêdzywydzia³owe dla szerokiej rzeszy studentów, a tak¿e
miêdzy DS-ami. Fina³em tych dzia³añ s¹ dni sportu, które
odbywaj¹ siê na prze³omie kwietnia i maja.
Czy uczelnia mo¿e pochwaliæ siê wybijaj¹cymi siê
zawodnikami, kadrowiczami...?
Mamy reprezentantów ze cis³ej kadry Polski w windsurfingu.
To bracia Frydrychowiczowie. Specyfika uczelni sprawia
jednak, ¿e trzeba troszeczkê wiêcej czasu powiêciæ na naukê
ni¿ np. na uniwersytecie. Ale by³y tu osoby, które uprawia³y
sport na poziomie wyczynowym, ¿eby wspomnieæ tylko Tomka
Korynta. Jeli bardzo siê chce, to mo¿na to pogodziæ.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: Tomasz Aftañski
Przedruk: G³os Wybrze¿a
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