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Radomiu, przy ulicy Malczewskiego, stoi niepozor-
ny, przedwojenny budynek. Kilka pi ter i klatek, po-
dobny rozk ad pomieszcze . W tym samym mieszka-
niu dwóch ch opców sp dzi o dzieci stwo. Starszy, 

Andrzej, wyprowadzi  si  stamt d w po owie wojny; m odszy, te  An-
drzej, zamieszka  tam na jaki  czas w latach 50. Ch opcy nie wiedz  
o swoim istnieniu, cho  historie ich ycia co jaki  czas krzy uj  si  
i przeplataj .

Pami taj  z dzieci stwa ten sam widok z okna, to samo podwór-
ko i kwarta  najbli szych ulic. Ich ojcowie – obaj wojskowi – mieli 
gabinety w tych samych pokojach. Ch opcy wiedz , co si  sta o 
w Katyniu: starszy straci  tam ojca, m odszy – dziadka i jego bra-
ta. Kiedy m odszy Andrzej doro nie, b dzie usi owa  odnale  order 
Virtuti Militari dziadka, jaki ten mia  ukry  tu  przed aresztowaniem 
przez Sowietów. Podczas poszukiwa  pozna Jana Dobraczy skiego, 
podkomendnego dziadka, i Andrzeja Mularczyka, którego ojciec by  
dowódc  II Pu ku Strzelców Konnych i prze o onym dziadka podczas 
kampanii wrze niowej. Wiele lat pó niej Mularczyk napisze opowia-
danie Post mortem – podstaw  scenariusza lmu Katy .

Starszy z ch opców to Andrzej Wajda, a m odszy to ja. O domu 
przy Malczewskiego opowiedzieli my sobie pierwszy raz zaledwie 
kilka lat temu, gdy zwierzy em si  re yserowi, jak bardzo bohaterki 

jego Katynia przypominaj  mi kobiety z mojej rodziny: ich nadzie-
je, poszukiwania, ból... Narysowali my nawet plan mieszkania przy 
Malczewskiego i porównali my – identyczny! Nasze osobiste histo-
rie, Wajdy i moja, czy y si  niewidzialnymi w z ami, niczym w sieci 
internetu, którym zajmuj  si  w pracy badawczej. Tyle e w historii 
obu Andrzejów nie ma elektronicznych czy ani w z ów zapewniaj -
cych niezawodno  przep ywu informacji. Sieci  ludzkich losów rz -
dzi przypadek i zbiegi okoliczno ci. A mo e si  myl ? Mo e by  i jest 
w tym jaki  plan?

Nie mia em pomys u, jaki wybra  kierunek studiów. „Mo e etno-
gra a?” – zastanawia em si . Intrygowa a mnie kultura s owi ska 
na Pomorzu, pracowa em nawet dla Muzeum Pomorza rodkowego 
w S upsku. Rodzice nie byli zachwyceni tak ma o pragmatycznym wy-
borem, ale i nie zabraniali. Drug  opcj  by a Politechnika Pozna ska. 
Decyzj  podj em w ostatnim mo liwym terminie, wybieraj c jednak 
wydzia  elektryczny.

By em przyzwoitym studentem: adnych k opotów z nauk , 
wszystko zaliczone na czas, by em ociupink  pilniejszy od przeci t-
nych. Ale podziwia em innych: e bardziej b yskotliwi, utalentowa-
ni, maj  pomys y... Nie bra em pod uwag  mo liwo ci pozostania na 
uczelni, tym bardziej e nie mia em rewelacyjnej redniej na ko cu 
studiów i podpisa em umow  przedwst pn  z biurem projektów. Ale 

Andrzej Jajszczyk
Od zera

W



jednak zosta em. Namówi y mnie do tego dwie osoby, które wierzy y 
we mnie mocniej ni  ja sam: mama i promotor pracy magisterskiej, 
docent Karol Rumatowski.

I jak ju  zaczyna em przekonywa  si  do tego, e mo e jed-
nak mam przed sob  jak  przysz o  jako pracownik naukowy, 
dowiedzia em si , e zostan  asystentem na nowo utworzonym 
w politechnice kierunku: elektronika i telekomunikacja. Mój pó -
niejszy szef, profesor Zdzis aw Kachlicki, 
oznajmi : „Zajmie si  pan komutacj , bo 
nie mamy nikogo, kto by si  na tym zna , 
a trzeba prowadzi  zaj cia i laboratoria”. 
Powiedzia em: „Dobrze”. Jednak po wyj-
ciu z gabinetu zacz em si  zastanawia , 

co w a ciwie znaczy s owo „komutacja”...
Z paroma kolegami uczy em si  wszyst-

kiego od podstaw: bez podr czników, bo 
nie by o, i bez zachodnich czasopism, bo 
nie mieli my do nich dost pu. Korzysta-
li my z tekstów naukowców radzieckich, 
którzy mieli interesuj ce publikacje teo-
retyczne i do  szybko – lekcewa c prawa autorskie! – t umaczyli 
publikacje naukowe z Zachodu. To by o szale stwo, ale mieli my te  
odrobin  szcz cia: koniec lat 70. to czas prze omu technicznego, kie-
dy na wiecie stare elektromechaniczne systemy telekomunikacyjne 
zacz y odchodzi  do lamusa zast powane urz dzeniami cyfrowymi. 
Brak wiedzy o tradycyjnej telekomunikacji okaza  si  zalet  – my la-
em ju  kategoriami nowych metod.

Szybko zrozumia em, e bez znajomo ci angielskiego moja pra-
ca w tej dziedzinie nie b dzie mia a perspektyw. Angielskie s ówka 
i zwroty zacz em wi c wkuwa  na prywatnych lekcjach oraz kur-
sach w empiku, ale mi dzy kolegami zdarza o mi si  s ysze : „Po co 
zawracasz sobie g ow  jakim  angielskim?”. Jeden z szefów nawet za-
brania  mi pisania w tym j zyku, t umacz c, e zepsuj  sobie styl i nie 
b d  pisa  dobrze ani po polsku, ani po angielsku!

Tyle e ja ju  mia em pomys  na siebie i wiedzia em, e je li publi-
kowa , to tylko w najlepszych czasopismach naukowych na wiecie, 
co bez bieg ej znajomo ci angielskiego jest nieosi galne. Ludzie w sie-
bie nie wierzyli: jak to, jakie  pismo w USA mia oby opublikowa  tekst 
dotycz cy naszych bada  czy osi gni ? By o tak, jak mówi  Thomas 
Edison: wszyscy wiedz , e co  jest niemo liwe; jeden o tym nie wie 
i robi wynalazek...

Dwa lata uczy em si  nowej dziedziny, ale mimo to do  szybko 
napisa em doktorat; w wieku 33 lat mia em ju  habilitacj . No i po-
sz o... Zacz em robi  nietypowe rzeczy w teorii telekomunikacji, 
w dziedzinie budowy w z ów szybkich sieci telekomunikacyjnych, za-
j em si  wykorzystaniem komutatorów scalonych czy efektywnych 
algorytmów sterowania.

To jednak dopiero mia o przyj , tymczasem po habilitacji za-
cz em wreszcie wyje d a  do pracy na uczelnie zagraniczne. Mó-
wi  „wreszcie”, bo dla naukowca to elementarz: nawi za  kontakty, 
pozna  ró ne zespo y badawcze i metody pracy. Chocia ... Czasami 
m odsi koledzy pytaj  mnie: „Wyje d a , czy tu pisa  doktorat?”. 
Uspokajam, e na pewno nie napisz  w Polsce gorszej rozprawy 
doktorskiej ni  na Zachodzie, ale je li chc  jecha  – prosz  bardzo. 
Przede wszystkim powinni wyje d a  zdolni naukowcy, bo oni mu-
sz  wspó pracowa  z najlepszymi o rodkami, a w Polsce nie wsz dzie 
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da si  im szans  rozwin  skrzyd a (tym bardziej e cie ka kariery 
jest d uga, a hierarchia stanowisk – sztywna).

Moje w asne ycie naukowe pokazuje, e mo na startowa  od 
zera – i to w Polsce, nie w USA! – od tworzenia wydzia u czy kolej-
nych zespo ów badawczych, a mimo to mie  osi gni cia. Doczeka  si  
nawet takiego uznania, jak presti owa Nagroda Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej. Nie zmienia to jednak faktu, e trudniej osi gn  sukces, 

pracuj c tylko w polskich jednostkach na-
ukowych.

Sam najpierw pojecha em na rok a  
na uniwersytet w Adelajdzie, ale te  Au-
stralia ma w telekomunikacji znakomi-
te tradycje i o rodki. Pod koniec lat 80. 
rozpocz  si  burzliwy okres rozwoju tej 
dziedziny i wiele rm oraz jednostek rz -
dowych potrzebowa o ekspertyz, szukaj c 
odpowiedzi na pytanie, jak  sie  budowa ? 
Tak wi c zarówno w Australii, jak podczas 
dwóch lat pracy w Queen’s University 
w Kanadzie, bra em udzia  w projektach 

budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych (w Polsce zdobywa-
nie takich do wiadcze  z racji zapó nienia technologicznego d ugo 
jeszcze by o poza zasi giem naukowców). Po pó rocznej pracy w École 
Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji 
zdecydowa em, e wracam do Polski. By  pocz tek lat 90., w a nie wy-
buch a wolno , gdzie mog o by  ciekawiej?

Akademia Górniczo-Hutnicza jest moj  czwart  uczelni , jednak 
zawsze pracowa em na jednym etacie, zgodnie z zasad : full-time job. 
Kiedy po powrocie do Polski zdecydowa em si  przyj  posad  w jed-
nej z pierwszych niepublicznych uczelni: Francusko-Polskiej Wy szej 
Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Pozna-
niu, wychodzi em do pracy o 6.00 rano, wraca em po 23.00. Bywa o, 
e siedem dni w tygodniu. Barbara, moja ona, uwa a a, e skoro pra-

cuj  w takim wymiarze czasowym, jak, nie przymierzaj c, robotnik 
budowlany, powinienem chodzi  w bereciku z antenk ...

Nie wyobra a em sobie, e mo na inaczej! Przecie  chcieli my 
mie  dobr  uczelni , realizowa  w wolnym kraju nowe wzorce na-
uczania. Wyjazdu na sta e za granic , cho  pojawia y si  takie propo-
zycje, nie bra em pod uwag . Uzna em, e moje miejsce jest w Polsce 
i wola em np. przez trzy lata budowa  zespó  naukowo-badawczy 
zajmuj cy si  telekomunikacj  w Akademii Techniczno-Rolniczej 
w Bydgoszczy. Potem pojawi a si  propozycja z AGH i przenios em si  
z rodzin  do Krakowa.

Nie planowa em a  takiej mobilno ci. To dzie o przypadku, ale, 
przyznaj , tak e konsekwencja ciekawo ci wiata i przekonania, 
e naukowcy obowi zkowo powinni sobie aplikowa  d u sze wy-

jazdy zagraniczne czy cho by przenosiny na inn  uczelni  w kraju. 
W USA uczeni nie maj  obowi zku zmieniania miejsca pracy, ale to 
jest przyj te, e m ody doktor stara si  o stanowisko w innej uczelni, 
nie u siebie. Taka praktyka pozwala tworzy  zespo y ludzi o ró nych 
do wiadczeniach, pobudza ich kreatywno , zapobiega powstawaniu 
w katedrach koterii towarzyskich.

Potrzeba zmian wynika nawet z zjologii naszych mózgów – by 
rozbudzi  w sobie intelektualne mo liwo ci, potrzeba bowiem wielu 
ró norodnych bod ców. W pracy naukowej nigdy nie wykorzysta em 
przedstudenckich fascynacji etnogra , ani, przej tych od ojca-lot-

To by o szale stwo, ale mieli my 
te  odrobin  szcz cia: koniec lat 70. 
to czas prze omu technicznego, kiedy 
na wiecie stare elektromechaniczne 
systemy telekomunikacyjne zacz y 
odchodzi  do lamusa zast powane 
urz dzeniami cyfrowymi. Brak 
wiedzy o tradycyjnej telekomunikacji 
okaza  si  zalet  – my la em ju  
kategoriami nowych metod.
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Prof. ANDRZEJ JAJSZCZYK 

(ur. w 1952 r. w D blinie), specjalista od w z ów i sieci 

telekomunikacyjnych. Jest dyrektorem Narodowego Centrum 

Nauki oraz profesorem w Katedrze Telekomunikacji Akademii 

Górniczo-Hutniczej. W 2008 r. otrzyma  Nagrod  Fundacji 

na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych 

za badania w zakresie teorii w z ów szybkich sieci 

telekomunikacyjnych, które s  podstaw  budowy internetu 

nowej generacji.

Kto  mi kiedy  powiedzia , e 
najlepiej jest wiedzie  co  o wszystkim 
i wszystko o czym . To w a ciwa 
wskazówka: nale y by  dobrym 
w swojej dziedzinie, ale piel gnuj c 
niemal dzieci ce zainteresowanie 
ca ym wiatem. 



nika, zainteresowa  sztuk  i architektur , ale szeroko  horyzontów 
pomaga w pracy naukowej w ogóle. Kto  mi kiedy  powiedzia , e naj-
lepiej jest wiedzie  co  o wszystkim i wszystko o czym . To w a ciwa 
wskazówka: nale y by  dobrym w swojej dziedzinie, ale piel gnuj c 
niemal dzieci ce zainteresowanie ca ym wiatem. 

Zabrzmi to zaskakuj co w ustach cz owieka, który bada i proponuje 
uk ady elektroniczne zwi kszaj ce przepustowo  oraz niezawodno  
sieci telekomunikacyjnych, ale uwa am, e mimo wielkich zmian cy-
wilizacyjnych, trzeba pozosta  staro wieckim erudyt . Cz owiekiem, 
który du o wie, bo du o czyta, i który 
dzi ki tak zdobytej wiedzy staje si  zdol-
ny do krytycznego os du rzeczywisto ci. 
To przygotowanie niezb dne, by z infor-
macji i wiedzy, jakie nas zalewaj  – tak e 
przez internet – wybra  to, co zas uguje 
na uwag .

Bo cho  wiat si  skomplikowa , pod 
pewnymi wzgl dami nic si  nie zmieni o. 
Ludzie chc  czyni  ycie zno niejszym. D enie do wolno ci czy 
szcz cia jest chyba tak samo dojmuj ce obecnie, kiedy korzystamy 
z internetu szerokopasmowego i telefonu komórkowego, jak w cza-
sach maszyny parowej. Zmiany wywo ane osi gni ciami telekomuni-
kacyjnymi zachodz  jednak tak szybko i dotykaj  nas tak g boko, e 
od czasu do czasu powinni my siebie zapyta : o co nam chodzi? po 
co yjemy? czy naszym celem ma by  li tylko maksymalizacja dozna  
i zysków? Kiedy  wielkie cele popycha y ludzko  do przodu, teraz 
niekoniecznie. Ci gle chcemy czego  wi cej, ale wi cej nie znaczy 
lepiej.

Sam stawiam sobie te pytania. I w mojej prywatnej hierarchii na 
pierwszym miejscu znajduje si  wolno . Teraz mniej si  j  ceni, bo 
ju  nie wszyscy pami taj , ile dla nas znaczy a, gdy by a towarem 
de cytowym. Potem: zrównowa one ycie, w którym „ka da rzecz 
ma swój czas”. Nast pnie: wykszta cone spo ecze stwo, mimo e nie 
brakuje osób, które uwa aj , e mamy w Polsce zbyt wielu studen-
tów, na dodatek wiele uczelni ma niski poziom nauczania. To prawda, 
ale nie nale y sztucznie tego zmienia , bo studia to warto  sama 
w sobie. Powinni my raczej zaoferowa  m odym osobom, które nie 
maj  jeszcze pomys u na ycie, studia ogólnorozwojowe, po których 

atwiej b dzie im wybra  fach albo dalszy kierunek kszta cenia. Nie 
zaszkodzi powiedzie  im na koniec formalnej edukacji: ycie p ata 

gle – by  mo e b dziecie robi  w yciu co  zupe nie innego, ni  
to, czemu po wi cili cie studia. Sam jestem tego przyk adem... Ale 
trzeba by  otwartym na te „ gle” – dostrzega  w nich szans , nie 
ograniczenia.

W mojej dziedzinie te  nic nie stoi w miejscu. Prze omy ostatnich 
lat zwi zane z rozpowszechnieniem wiat owodów i sieci bezprzewo-
dowych o szerokim pa mie uczyni y pilnym problem jako ci obs ugi. 

W USA toczy si  nawet dyskusja na temat 
demokratycznego dost pu do wysokiej 
jako ci czy internetowych: czy ope-
ratorzy maj  prawo ró nicowa  jako  
us ug w zale no ci od ceny, jak  p aci 
odbiorca? A je li si  zgodzimy, e ka dy 
powinien mie  dost p do szerokopasmo-
wego internetu, kto za to zap aci? I to 
niema o, bo np. samo zaprojektowanie 

przez rm  CISCO najwi kszego obecnie rutera, czyli w z a interne-
towego, kosztowa o pó  miliarda dolarów.

A mo e godzimy si  wiadczy  us ugi na zasadach komercyjnych 
i rz d dba tylko o to, by tym, których nie sta  na wy szy standard, 
operator wiadczy  us ugi podstawowej jako ci na przyzwoitym po-
ziomie? Potrzebny jest tu rozs dny interwencjonizm pa stwowy, któ-
ry nie zabija innowacyjno ci. Mamy zreszt  w Katedrze Telekomuni-
kacji AGH pomys y, jak te problemy rozwi za .

Druga kwestia to podwy szenie odporno ci sieci internetowej 
na uszkodzenia, by nawet w przypadku mechanicznego przerwania 
kabla wiat owodowego, u ytkownicy wci  mieli dost p do sieci. 
Dalej: zapewnienie poufno ci przep ywu informacji i zabezpieczenie 
danych przed intruzami.

Ka de z tych wyzwa  prowokuje do zadania mnóstwa ciekawych 
pyta : technicznych, spo eczno-politycznych, biznesowych, nawet 

lozo cznych. Ta ró norodno  jest w mojej dziedzinie tym, co naj-
lepsze. I cho  nie uwa am, e nauka powinna by  zawsze aplikacyjna, 
cieszy mnie, e moje i wspó pracowników pomys y staj  si  u ytecz-
ne, odpowiadaj  na czyje  potrzeby, zmieniaj  wiat. Mam nadziej , 
e mimo wszystko na lepsze.

Wys ucha a i opracowa a: Anna Mateja

D enie do wolno ci czy szcz cia 
jest chyba tak samo dojmuj ce 
obecnie, kiedy korzystamy z internetu 
szerokopasmowego i telefonu 
komórkowego, jak w czasach maszyny 
parowej. 
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