F U N D A C J I > > > >

Andrzej Jajszczyk

N A U K I
R Z E C Z
N A
F U N D A C J I
L A T

jego Katynia przypominajò mi kobiety z mojej rodziny: ich nadzieje, poszukiwania, ból... Narysowaliìmy nawet plan mieszkania przy
Malczewskiego i porównaliìmy – identyczny! Nasze osobiste historie, Wajdy i moja, ÝòczyÝy siĀ niewidzialnymi wĀzÝami, niczym w sieci
internetu, którym zajmujĀ siĀ w pracy badawczej. Tyle ôe w historii
obu Andrzejów nie ma elektronicznych Ýòczy ani wĀzÝów zapewniajòcych niezawodnoìü przepÝywu informacji. Sieciò ludzkich losów rzòdzi przypadek i zbiegi okolicznoìci. A moôe siĀ mylĀ? Moôe byÝ i jest
w tym jakiì plan?
Nie miaÝem pomysÝu, jaki wybraü kierunek studiów. „Moôe etnograàa?” – zastanawiaÝem siĀ. IntrygowaÝa mnie kultura sÝowiĆska
na Pomorzu, pracowaÝem nawet dla Muzeum Pomorza ërodkowego
w SÝupsku. Rodzice nie byli zachwyceni tak maÝo pragmatycznym wyborem, ale i nie zabraniali. Drugò opcjò byÝa Politechnika PoznaĆska.
DecyzjĀ podjòÝem w ostatnim moôliwym terminie, wybierajòc jednak
wydziaÝ elektryczny.
ByÝem przyzwoitym studentem: ôadnych kÝopotów z naukò,
wszystko zaliczone na czas, byÝem ociupinkĀ pilniejszy od przeciĀtnych. Ale podziwiaÝem innych: ôe bardziej bÝyskotliwi, utalentowani, majò pomysÝy... Nie braÝem pod uwagĀ moôliwoìci pozostania na
uczelni, tym bardziej ôe nie miaÝem rewelacyjnej ìredniej na koĆcu
studiów i podpisaÝem umowĀ przedwstĀpnò z biurem projektów. Ale
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Radomiu, przy ulicy Malczewskiego, stoi niepozorny, przedwojenny budynek. Kilka piĀter i klatek, podobny rozkÝad pomieszczeĆ. W tym samym mieszkaniu dwóch chÝopców spĀdziÝo dzieciĆstwo. Starszy,
Andrzej, wyprowadziÝ siĀ stamtòd w poÝowie wojny; mÝodszy, teô Andrzej, zamieszkaÝ tam na jakiì czas w latach 50. ChÝopcy nie wiedzò
o swoim istnieniu, choü historie ich ôycia co jakiì czas krzyôujò siĀ
i przeplatajò.
PamiĀtajò z dzieciĆstwa ten sam widok z okna, to samo podwórko i kwartaÝ najbliôszych ulic. Ich ojcowie – obaj wojskowi – mieli
gabinety w tych samych pokojach. ChÝopcy wiedzò, co siĀ staÝo
w Katyniu: starszy straciÝ tam ojca, mÝodszy – dziadka i jego brata. Kiedy mÝodszy Andrzej doroìnie, bĀdzie usiÝowaÝ odnaleðü order
Virtuti Militari dziadka, jaki ten miaÝ ukryü tuô przed aresztowaniem
przez Sowietów. Podczas poszukiwaĆ pozna Jana DobraczyĆskiego,
podkomendnego dziadka, i Andrzeja Mularczyka, którego ojciec byÝ
dowódcò II PuÝku Strzelców Konnych i przeÝoôonym dziadka podczas
kampanii wrzeìniowej. Wiele lat póðniej Mularczyk napisze opowiadanie Post mortem – podstawĀ scenariusza àlmu Katyą.
Starszy z chÝopców to Andrzej Wajda, a mÝodszy to ja. O domu
przy Malczewskiego opowiedzieliìmy sobie pierwszy raz zaledwie
kilka lat temu, gdy zwierzyÝem siĀ reôyserowi, jak bardzo bohaterki
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da siĀ im szansĀ rozwinòü skrzydÝa (tym bardziej ôe ìcieôka kariery
jednak zostaÝem. NamówiÝy mnie do tego dwie osoby, które wierzyÝy
jest dÝuga, a hierarchia stanowisk – sztywna).
we mnie mocniej niô ja sam: mama i promotor pracy magisterskiej,
Moje wÝasne ôycie naukowe pokazuje, ôe moôna startowaü od
docent Karol Rumatowski.
zera – i to w Polsce, nie w USA! – od tworzenia wydziaÝu czy kolejI jak juô zaczynaÝem przekonywaü siĀ do tego, ôe moôe jednych zespoÝów badawczych, a mimo to mieü osiògniĀcia. Doczekaü siĀ
nak mam przed sobò jakòì przyszÝoìü jako pracownik naukowy,
nawet takiego uznania, jak prestiôowa Nagroda Fundacji na rzecz NadowiedziaÝem siĀ, ôe zostanĀ asystentem na nowo utworzonym
uki Polskiej. Nie zmienia to jednak faktu, ôe trudniej osiògnòü sukces,
w politechnice kierunku: elektronika i telekomunikacja. Mój póðpracujòc tylko w polskich jednostkach naniejszy szef, profesor ZdzisÝaw Kachlicki,
To byÝo szaleąstwo, ale mieliëmy
ukowych.
oznajmiÝ: „Zajmie siĀ pan komutacjò, bo
Sam najpierw pojechaÝem na rok aô
nie mamy nikogo, kto by siĀ na tym znaÝ,
teó odrobinÿ szczÿëcia: koniec lat 70.
na uniwersytet w Adelajdzie, ale teô Aua trzeba prowadziü zajĀcia i laboratoria”.
to czas przeÝomu technicznego, kiedy
stralia ma w telekomunikacji znakomiPowiedziaÝem: „Dobrze”. Jednak po wyjna ëwiecie stare elektromechaniczne
te tradycje i oìrodki. Pod koniec lat 80.
ìciu z gabinetu zaczòÝem siĀ zastanawiaü,
systemy telekomunikacyjne zaczÿÝy
rozpoczòÝ siĀ burzliwy okres rozwoju tej
co wÝaìciwie znaczy sÝowo „komutacja”...
odchodziû do lamusa zastÿpowane
dziedziny i wiele àrm oraz jednostek rzòZ paroma kolegami uczyÝem siĀ wszysturzñdzeniami cyfrowymi. Brak
dowych potrzebowaÝo ekspertyz, szukajòc
kiego od podstaw: bez podrĀczników, bo
wiedzy o tradycyjnej telekomunikacji
odpowiedzi na pytanie, jakò sieü budowaü?
nie byÝo, i bez zachodnich czasopism, bo
okazaÝ siÿ zaletñ – myëlaÝem juó
Tak wiĀc zarówno w Australii, jak podczas
nie mieliìmy do nich dostĀpu. Korzystakategoriami nowych metod.
dwóch lat pracy w Queen’s University
liìmy z tekstów naukowców radzieckich,
w Kanadzie, braÝem udziaÝ w projektach
którzy mieli interesujòce publikacje teobudowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych (w Polsce zdobywaretyczne i doìü szybko – lekcewaôòc prawa autorskie! – tÝumaczyli
nie takich doìwiadczeĆ z racji zapóðnienia technologicznego dÝugo
publikacje naukowe z Zachodu. To byÝo szaleĆstwo, ale mieliìmy teô
jeszcze byÝo poza zasiĀgiem naukowców). Po póÝrocznej pracy w École
odrobinĀ szczĀìcia: koniec lat 70. to czas przeÝomu technicznego, kieNationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji
dy na ìwiecie stare elektromechaniczne systemy telekomunikacyjne
zdecydowaÝem, ôe wracam do Polski. ByÝ poczòtek lat 90., wÝaìnie wyzaczĀÝy odchodziü do lamusa zastĀpowane urzòdzeniami cyfrowymi.
buchÝa wolnoìü, gdzie mogÝo byü ciekawiej?
Brak wiedzy o tradycyjnej telekomunikacji okazaÝ siĀ zaletò – myìlaAkademia Górniczo-Hutnicza jest mojò czwartò uczelniò, jednak
Ýem juô kategoriami nowych metod.
zawsze pracowaÝem na jednym etacie, zgodnie z zasadò: full-time job.
Szybko zrozumiaÝem, ôe bez znajomoìci angielskiego moja praKiedy po powrocie do Polski zdecydowaÝem siĀ przyjòü posadĀ w jedca w tej dziedzinie nie bĀdzie miaÝa perspektyw. Angielskie sÝówka
nej z pierwszych niepublicznych uczelni: Francusko-Polskiej Wyôszej
i zwroty zaczòÝem wiĀc wkuwaü na prywatnych lekcjach oraz kurSzkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznasach w empiku, ale miĀdzy kolegami zdarzaÝo mi siĀ sÝyszeü: „Po co
niu, wychodziÝem do pracy o 6.00 rano, wracaÝem po 23.00. BywaÝo,
zawracasz sobie gÝowĀ jakimì angielskim?”. Jeden z szefów nawet zaôe siedem dni w tygodniu. Barbara, moja ôona, uwaôaÝa, ôe skoro prabraniaÝ mi pisania w tym jĀzyku, tÝumaczòc, ôe zepsujĀ sobie styl i nie
cujĀ w takim wymiarze czasowym, jak, nie przymierzajòc, robotnik
bĀdĀ pisaÝ dobrze ani po polsku, ani po angielsku!
budowlany, powinienem chodziü w bereciku z antenkò...
Tyle ôe ja juô miaÝem pomysÝ na siebie i wiedziaÝem, ôe jeìli publiNie wyobraôaÝem sobie, ôe moôna inaczej! Przecieô chcieliìmy
kowaü, to tylko w najlepszych czasopismach naukowych na ìwiecie,
mieü dobrò uczelniĀ, realizowaü w wolnym kraju nowe wzorce naco bez biegÝej znajomoìci angielskiego jest nieosiògalne. Ludzie w sieuczania. Wyjazdu na staÝe za granicĀ, choü pojawiaÝy siĀ takie propobie nie wierzyli: jak to, jakieì pismo w USA miaÝoby opublikowaü tekst
zycje, nie braÝem pod uwagĀ. UznaÝem, ôe moje miejsce jest w Polsce
dotyczòcy naszych badaĆ czy osiògniĀü? ByÝo tak, jak mówiÝ Thomas
i wolaÝem np. przez trzy lata budowaü zespóÝ naukowo-badawczy
Edison: wszyscy wiedzò, ôe coì jest niemoôliwe; jeden o tym nie wie
zajmujòcy siĀ telekomunikacjò w Akademii Techniczno-Rolniczej
i robi wynalazek...
w Bydgoszczy. Potem pojawiÝa siĀ propozycja z AGH i przeniosÝem siĀ
Dwa lata uczyÝem siĀ nowej dziedziny, ale mimo to doìü szybko
z rodzinò do Krakowa.
napisaÝem doktorat; w wieku 33 lat miaÝem juô habilitacjĀ. No i poNie planowaÝem aô takiej mobilnoìci. To dzieÝo przypadku, ale,
szÝo... ZaczòÝem robiü nietypowe rzeczy w teorii telekomunikacji,
przyznajĀ, takôe konsekwencja ciekawoìci ìwiata i przekonania,
w dziedzinie budowy wĀzÝów szybkich sieci telekomunikacyjnych, zaôe naukowcy obowiòzkowo powinni sobie aplikowaü dÝuôsze wyjòÝem siĀ wykorzystaniem komutatorów scalonych czy efektywnych
jazdy zagraniczne czy choüby przenosiny na innò uczelniĀ w kraju.
algorytmów sterowania.
W USA uczeni nie majò obowiòzku zmieniania miejsca pracy, ale to
To jednak dopiero miaÝo przyjìü, tymczasem po habilitacji zajest przyjĀte, ôe mÝody doktor stara siĀ o stanowisko w innej uczelni,
czòÝem wreszcie wyjeôdôaü do pracy na uczelnie zagraniczne. Mónie u siebie. Taka praktyka pozwala tworzyü zespoÝy ludzi o róônych
wiĀ „wreszcie”, bo dla naukowca to elementarz: nawiòzaü kontakty,
doìwiadczeniach, pobudza ich kreatywnoìü, zapobiega powstawaniu
poznaü róône zespoÝy badawcze i metody pracy. Chociaô... Czasami
w katedrach koterii towarzyskich.
mÝodsi koledzy pytajò mnie: „Wyjeôdôaü, czy tu pisaü doktorat?”.
Potrzeba zmian wynika nawet z àzjologii naszych mózgów – by
Uspokajam, ôe na pewno nie napiszò w Polsce gorszej rozprawy
rozbudziü w sobie intelektualne moôliwoìci, potrzeba bowiem wielu
doktorskiej niô na Zachodzie, ale jeìli chcò jechaü – proszĀ bardzo.
róônorodnych bodðców. W pracy naukowej nigdy nie wykorzystaÝem
Przede wszystkim powinni wyjeôdôaü zdolni naukowcy, bo oni muprzedstudenckich fascynacji etnograàò, ani, przejĀtych od ojca-lotszò wspóÝpracowaü z najlepszymi oìrodkami, a w Polsce nie wszĀdzie
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telekomunikacyjnych. Jest dyrektorem Narodowego Centrum
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Ktoë mi kiedyë powiedziaÝ, óe
najlepiej jest wiedzieû coë o wszystkim
i wszystko o czymë. To wÝaëciwa
wskazówka: naleóy byû dobrym
w swojej dziedzinie, ale pielÿgnujñc
niemal dzieciÿce zainteresowanie
caÝym ëwiatem.

Nauki oraz profesorem w Katedrze Telekomunikacji Akademii
Górniczo-Hutniczej. W 2008 r. otrzymaÝ NagrodĀ Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych
za badania w zakresie teorii wĀzÝów szybkich sieci
telekomunikacyjnych, które sò podstawò budowy internetu
nowej generacji.
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Ýatwiej bĀdzie im wybraü fach albo dalszy kierunek ksztaÝcenia. Nie
nika, zainteresowaĆ sztukò i architekturò, ale szerokoìü horyzontów
zaszkodzi powiedzieü im na koniec formalnej edukacji: ôycie pÝata
pomaga w pracy naukowej w ogóle. Ktoì mi kiedyì powiedziaÝ, ôe najàgle – byü moôe bĀdziecie robiü w ôyciu coì zupeÝnie innego, niô
lepiej jest wiedzieü coì o wszystkim i wszystko o czymì. To wÝaìciwa
to, czemu poìwiĀciliìcie studia. Sam jestem tego przykÝadem... Ale
wskazówka: naleôy byü dobrym w swojej dziedzinie, ale pielĀgnujòc
trzeba byü otwartym na te „àgle” – dostrzegaü w nich szansĀ, nie
niemal dzieciĀce zainteresowanie caÝym ìwiatem.
ograniczenia.
Zabrzmi to zaskakujòco w ustach czÝowieka, który bada i proponuje
W mojej dziedzinie teô nic nie stoi w miejscu. PrzeÝomy ostatnich
ukÝady elektroniczne zwiĀkszajòce przepustowoìü oraz niezawodnoìü
lat zwiòzane z rozpowszechnieniem ìwiatÝowodów i sieci bezprzewosieci telekomunikacyjnych, ale uwaôam, ôe mimo wielkich zmian cydowych o szerokim paìmie uczyniÝy pilnym problem jakoìci obsÝugi.
wilizacyjnych, trzeba pozostaü staroìwieckim erudytò. CzÝowiekiem,
W USA toczy siĀ nawet dyskusja na temat
który duôo wie, bo duôo czyta, i który
demokratycznego dostĀpu do wysokiej
dziĀki tak zdobytej wiedzy staje siĀ zdolDñóenie do wolnoëci czy szczÿëcia
jakoìci Ýòczy internetowych: czy openy do krytycznego osòdu rzeczywistoìci.
jest chyba tak samo dojmujñce
ratorzy majò prawo róônicowaü jakoìü
To przygotowanie niezbĀdne, by z inforobecnie, kiedy korzystamy z internetu
usÝug w zaleônoìci od ceny, jakò pÝaci
macji i wiedzy, jakie nas zalewajò – takôe
szerokopasmowego i telefonu
odbiorca? A jeìli siĀ zgodzimy, ôe kaôdy
przez internet – wybraü to, co zasÝuguje
komórkowego, jak w czasach maszyny
powinien mieü dostĀp do szerokopasmona uwagĀ.
parowej.
wego internetu, kto za to zapÝaci? I to
Bo choü ìwiat siĀ skomplikowaÝ, pod
niemaÝo, bo np. samo zaprojektowanie
pewnymi wzglĀdami nic siĀ nie zmieniÝo.
przez àrmĀ CISCO najwiĀkszego obecnie rutera, czyli wĀzÝa interneLudzie chcò czyniü ôycie znoìniejszym. Dòôenie do wolnoìci czy
towego, kosztowaÝo póÝ miliarda dolarów.
szczĀìcia jest chyba tak samo dojmujòce obecnie, kiedy korzystamy
A moôe godzimy siĀ ìwiadczyü usÝugi na zasadach komercyjnych
z internetu szerokopasmowego i telefonu komórkowego, jak w czai rzòd dba tylko o to, by tym, których nie staü na wyôszy standard,
sach maszyny parowej. Zmiany wywoÝane osiògniĀciami telekomunioperator ìwiadczyÝ usÝugi podstawowej jakoìci na przyzwoitym pokacyjnymi zachodzò jednak tak szybko i dotykajò nas tak gÝĀboko, ôe
ziomie? Potrzebny jest tu rozsòdny interwencjonizm paĆstwowy, któod czasu do czasu powinniìmy siebie zapytaü: o co nam chodzi? po
ry nie zabija innowacyjnoìci. Mamy zresztò w Katedrze Telekomunico ôyjemy? czy naszym celem ma byü li tylko maksymalizacja doznaĆ
kacji AGH pomysÝy, jak te problemy rozwiòzaü.
i zysków? Kiedyì wielkie cele popychaÝy ludzkoìü do przodu, teraz
Druga kwestia to podwyôszenie odpornoìci sieci internetowej
niekoniecznie. Ciògle chcemy czegoì wiĀcej, ale wiĀcej nie znaczy
na uszkodzenia, by nawet w przypadku mechanicznego przerwania
lepiej.
kabla ìwiatÝowodowego, uôytkownicy wciòô mieli dostĀp do sieci.
Sam stawiam sobie te pytania. I w mojej prywatnej hierarchii na
Dalej: zapewnienie poufnoìci przepÝywu informacji i zabezpieczenie
pierwszym miejscu znajduje siĀ wolnoìü. Teraz mniej siĀ jò ceni, bo
danych przed intruzami.
juô nie wszyscy pamiĀtajò, ile dla nas znaczyÝa, gdy byÝa towarem
Kaôde z tych wyzwaĆ prowokuje do zadania mnóstwa ciekawych
deàcytowym. Potem: zrównowaôone ôycie, w którym „kaôda rzecz
pytaĆ: technicznych, spoÝeczno-politycznych, biznesowych, nawet
ma swój czas”. NastĀpnie: wyksztaÝcone spoÝeczeĆstwo, mimo ôe nie
àlozoàcznych. Ta róônorodnoìü jest w mojej dziedzinie tym, co najbrakuje osób, które uwaôajò, ôe mamy w Polsce zbyt wielu studenlepsze. I choü nie uwaôam, ôe nauka powinna byü zawsze aplikacyjna,
tów, na dodatek wiele uczelni ma niski poziom nauczania. To prawda,
cieszy mnie, ôe moje i wspóÝpracowników pomysÝy stajò siĀ uôyteczale nie naleôy sztucznie tego zmieniaü, bo studia to wartoìü sama
ne, odpowiadajò na czyjeì potrzeby, zmieniajò ìwiat. Mam nadziejĀ,
w sobie. Powinniìmy raczej zaoferowaü mÝodym osobom, które nie
ôe mimo wszystko na lepsze.
majò jeszcze pomysÝu na ôycie, studia ogólnorozwojowe, po których
WysÝuchaÝa i opracowaÝa: Anna Mateja

lat Fundacji
na rzecz
Nauki Polskiej

Redakcja merytoryczna i koordynacja publikacji
Elôbieta Marczuk
Redakcja tomu
Agnieszka Markuszewska
Korekty
Magdalena Bizior-Dombrowska
Projekt graßczny
Nikodem PrĀgowski
Printed in Poland
© Copyright by Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
and Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu MikoÝaja Kopernika
Toruą 2011
ISBN 978-83-231-2706-2
WYDAWNICTWO NAUKOWE
UNIWERSYTETU MIKOèAJA KOPERNIKA
Redakcja: ul. Gagarina 5, 87-100 ToruĆ
tel. +48 56 611 42 95, fax +48 56 611 47 05
e-mail: wydawnictwo@umk.pl
Dystrybucja: ul. Reja 25, 87-100 ToruĆ
tel./fax: +48 56 611 42 38, e-mail: books@umk.pl
www.wydawnictwoumk.pl
Wydanie pierwsze
Druk i oprawa:
ZakÝad Poligraàczno-Wydawniczy POZKAL
ul. Cegielna 10/12
88-100 InowrocÝaw
www.pozkal.eu
MateriaÝ promocyjny FNP

spis treìci
SÝowo wstĀpne

Ludzie Fundacji
Magdalena Bajer

Laureaci Fundacji
Anna Mateja
i SÝawomir Zagórski

PrzykÝad integralny – Henryk Samsonowicz
InteresowaÝa mnie biologia, genetyka, geologia historyczna... – Janusz SÝawiĆski
Skok z wysokiej góry – Maciej W. Grabski
ZobaczyÝem fascynujñcy obraz – Marian Grynberg
Miejsce wyróónione – Janina Jóðwiak
Etos Fundacji – Andrzej CzÝonkowski
Mistrzom i uczniom – Maciej óylicz

7

13
19
25
35
41
45
49

Jestem speÝnionym czÝowiekiem – Robert HoÝyst
Ten Andrzej to siÿ na tej medycynie zmarnowaÝ – Andrzej Szczeklik
Nie mam naboóeąstwa do tytuÝów – Karol Grela
Hierarchia tÝamsi inicjatywÿ – Jakub GoÝòb
Trudnoëci mnie napÿdzajñ – Leszek Kaczmarek
Coë poóytecznego – Krzysztof KurzydÝowski
O ëwiecie nie wiemy prawie nic – Piotr Garstecki
Miliard gwiazd kaódej nocy – Andrzej Udalski
Czujÿ ëwiat pod palcami – Maciej Wojtkowski
Kilka atomów w kropce – Jacek Kossut
Bezczelny pomysÝ Imhotepa – Karol Myìliwiec
Mam ciñgle niedosyt – Jacek Kuðnicki
Biomaszyny w skali nano – Joanna Trylska
Trzy lata do odkrycia – Tomasz Dietl
Jestem socjologiem takóe po wyjëciu z biura – Natalia Letki
ZÝe i dobre aerozole – Leon GradoĆ
Na jednym oddechu – Anna Broôek
Od zera – Andrzej Jajszczyk
Moja cegieÝka – Barbara Klajnert
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Marzÿ o drugim MIA – Agnieszka ChaciĆska
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