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Szanowny Panie Redaktorze,

Pozwalam sobie załączyć tekst mojego ai1ykułu, który napisałem pod
wpływem ostatnich \vypowiedzi polityków nieprzychylnych polskiej nauce.
Równocześnie przesyłam plik w tormacie \Vorda na e-mail redakcji (w nadziei,
że może się przydać). Tekst ten wysłałem do redakcji "Gazety Wyborczej" i od
dziesięciu dni nie mam odpowiedzi, więc zapewne uznano go za niegodny
uwagi. Poza tym zresztą atakuję w nim czołowych polityków U\V, więc

skądinąd trudno się temu dziwić.

Profesor Kazimierz Ostrowski, mój mistrz i wielki uczony, były

kierownik mojego zakładu, stwierdził, iż nikt tego ar1ykułu nie opublikuje, gdyż
przedst3\via on praw-dę, niewygodną dla wielu osób. Póki co, rozpuściłem go
wśród kolegów i koleżanek "pocztą pantotlową". Bardzo proszę o rozważenie

ewentualnej publikacji tego al1ykułu lub przynajmniej poruszenie zawartego w
nim tematu na łamach Pańskiego pisma, którego jestem stałym czytelnikiem.
Zresztą w ostatnim numerze, mój ulubiony felietonista, pan Stanisław Tym
również wytknął macosze traktowanie nauki w Polsce. Boję się tylko, że nawet
cały numer tygodnika poświęcony tej tematyce i tak niczego nie zmieni.

Przesyłam naj lepsze pozdrowienia,
Z szacunkiem,

#L~
Cezary \Vójcik,
Doktor nauk medycznych
P.S. Załączam korespondencję pomiędzy moml szefem a Rektorem AM, jako
żywą ilustrację sytuacji - w sumie stron 8



Morderstwo polskiej nauki oczami frustrata

Zgadzam się całkowicie z wypowiedzią Pana profesora Andrzeja K.
\Vróblewskiego, która wywołała takie oburzenie kilku polityków \\' tym pana
Tadeusza Syryjczyka w wywiadzie udzielonemu"Wprost". Z v..ypowiedzią tą

zgadza się większość spośród pracowników nauki, zarówno emerytowanych
profesorów jak i młodych asystentów. Powtórzę \Yięc jeszcze raz, że przez
wszystkie rządy jest realizowany konsekwentnie plan mający na celu całkowitą

eliminację nauki polskiej. Gwoździem do trumny polskiej nauki będzie

zapowiedziane przez Pana wicepremiera Leszka Balcerowicza dalsze obniżenie

wydatków na naukę do 0.47% PKB. i'v1etodami ekonomicznymi w kilka lat
zostanie osiągnięte to, co się nie udało uczynić siłą siepaczom Hitlera i Stalina.
Takie są fakty. O tym, iż niszczenie nauki jest świadome można wnioskować

jeśli się weźmie pod uwagę, że ludzie tworzący kolejne rządy są raczej ludźmi

mądrymi a nawet bardzo mądrymi. Doskonale zdają sobie sprawę, że

wydatkowanie pieniędzy z budżetu paIlstwa nie ma na celu rozwoju nauki jako
celu samego w sobie (choć z punktu widzenia ludzi światłych jest to godny
zamiar), lecz chodzi o to, że \V dzisiejszych czasach podstawę rozwoju
gospodarczego stanowi rozwinięte zaplecze naukowe. Najlepiej tę prawdę

rozumie zresztą zapewne sam pan profesor Leszek Balcerowicz, który teraz
proponuje ograniczyć wydatki na naukę do 0.47% PKB wobec hasła 1% PKB
lansowanego przez jego paI1ię w wyborach parlamentarnych.

Polityka obniżania wydatków na naukę jest konsekwentna niezależnie od
orientacji politycznej, pomimo tego, iż wszyscy wiedząjak bardzo nauka ważna

jest dla naszego Narodu i PaI1stwa. Należy w związku z tym zadać sobie
pytanie, jakie może być uzasadnienie takiego postępowania? Podejrzewam, iz
niestety wiele czynników wpływa na to, iż podejmowane są decyzje tak
niekorzystne dla nauki. Na pierwszym miejscu można by umieścić

krótkowzrocznośćpolityków. Naukowcy stanowią bowiem jakiś marny ułamek

elektoratu i zwiększenie wydatków zarówno na środki do badań oraz na ich
pensje (co byłoby i tak ułamkiem tej pierwszej sumy) nie przyniosłoby

wymiernych korzyści wyborczych formacjom politycznym w odróżnieniu od
dofinansowywania nierentownych kopalń, fabr)'k. banków itp. Pieniądze

wydane na naukę nie przynoszą korzyści w ciągu kilku miesięcy czy lat, lecz
dopiero w ciągu długiego okresu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat.

iekiedy trudno dostrzec związek pomiędzy żmudnymi badaniami
prowadzonymi \\' jakiejś odległej od życia dziedzinie a konkretnymi
korzyściami gospodarczymi, lecz spośród wielu prac w badaniach
podstawO\vych wyłaniają się w kOI1cU takie, które przekładają się na
zastosowania praktyczne, patenty. nowe technologie produkcji czy nowe,
skuteczniejsze terapie. Powoduje to wzrost konkurencyjnościdanej gospodarki i
wzrost PKB. Ponieważ jest to jednak inwestycja olbrzymia i przynosząca



korzyści dopiero po długim okresie czasu, nie stać na nią drobnych i średnich

podmiotów gospodarczych. Jedynie giganty przemysłu łożą na badania
naukowe, choć tylko - co zrozumiałe - w dziedzinach zbliżonych do
bezpośredniej możliwości zastosowania \vyników badali Stąd rola państwa jako
tego, który przeznacza część środków wypracowanych przez wszystkich na
inwestycję przyczyniającą się do wspólnego dobrobytu w przyszłości. Nawet
największe tirmy amerykarlskie łożą stosunkowo niewielkie środki na naukę w
porównaniu z budżetem federalnym, pochodzącym z kieszeni podatników.
Władze amerykal1skie dobrze orientują się w znaczeniu nauki, co przekłada się

na wiele milionów dolarów. Prezydent Clinton przekazał ostatnio nadwyżkę

budżetową na badania biomedyczne. Oczywiście, nie sposób poró\vnywać sum
\\'Ydav;anych \V krajach rozwiniętych gospodarczo z tymi jakie można wydać u
nas, jednak w porównaniu z innymi krąjami o takim potencjale jak Polska
wydajemy na naukę zdecydowanie za mało. Dużo za mało by mogła przetrwać

do czasu gdy dostępnych będzie na nią więcej środkó\v, nie mówiąc już o jej
jakimkolwiek rozwoju.

USA i Europa Zachodnia nasycone są naukowcami własnymi oraz
sprowadzonymi z krajów lukich jak Polska, kraje \VNP czy Chiny. Ci ostatni
często służą za czarną siłę roboczą w nauce i ciężką pracą budują potęgę tych
państw. Drenaż umysłów wciąż trwa w najlepsze. Za nasze wspólne podatki
kształcimy i formujemy zdolnych ludzi, którzy następnie opuszczają nasz krąj 
przede \vszystkim z powodów ekonomicznych. Biorąc pod uwagę koszty
wykształcenia tych ludzi, jest to świetna zdobycz dla krąjów takich jak USA i
Europa Zachodnia, gdyż nic płacąc nich zyskują wykwalifikowanych
pracowników. Kraje te nie potrzebują dodatkowej konkurencji w nauce, chcą

korzystać z osiągnięć własnych instytucji badawczych. Firmy tych krajów
posiadają coraz to nowe technologie produkcji, produkują coraz to lepsze i
wymyślniejsze tOWaI)', ale trzeba gdzieś "upchnąć" te gorsze i stare produkty.
Cóż lepszego niż taki kraj jak Polska? Rynek dla zbytu dla bubli
produkowanych albo zagrańtcą ,aJbo 'w kraju zgodnie z imponowaną,

przestarzałą technologią. Kraje rozwinięte dysponują licznymi placówkami
badawczymi, uniwersytetami i instytutami. Po cóż im więc konkurencja ze
strony cudzoziemców? Polska będzie idealnym źródłem niewykwalifikowanej,
taniej siły roboczej. Takie \vnioski można wyciągnąć przyglądając się temu co
dzieje się wokół.

Pan Tadeusz Syryjczyk nazywa prof. \Vróblewskiego "sfrustrowanym".
Ja również się do tej kategorii mogę zaliczyć. UkOllczyłem studia medyczne z
najwyższą średnią oceną na roku i w wieku 30 lat jestem adiunktem po
doktoracie na najlepszej uczelni medycznej w Polsce (zgodnie z ostatnim
rankingiem ,,\Vprost"). Zyskałem nagrodę premiera RP (raptem 4000 zł, z czego
jeszcze Pan \Vicepremier od razu zabrał Ij~ na podatki), mam 10 publikacji
międzynarodowych i ł l kmjowych oraz wspaniałą pensję 820 zł brutto. Moi
ró\vieśnicy, którzy pokOJlczyli różne inne studia z reguły zarabiają pomiędzy



3000 do saoo zł. Koledzy po medycynie albo wyjechali w szeroki świat, albo
zostali sprzedawcami \V tirmach farmaceutycznych, albo wreszcie pracują za
jeszcze mniejsze pieniądzew szpitalach robiąc specjalizacje w nadziei, iż kiedyś

będzie lepiej, lub, że \\'reszcie osiągną stanowiska pozwalające zacząć im
przyjmować coraz to lepsze "obja\vy wdzięczności". Może Pan Syryjczyk
spróbowałbyutrzymywać rodzinę za 820 zł brutto miesięcznie?

Na szczęście mam z rodziną gdzie mieszkać dzięki pomocy teściów i
rodziców, mam czym jeździć i w co ubrać siebie i najbliższych dzięki v,·)'jazdom
na stypendia zagraniczne. Aby przeżyć musimy \vyjeżdżać co dwa lata na rok.
Zarówno \V Heidelbergu jak i w NO\vym Jorku miałem zarobki jak na tamte
warunki minimalne, lecz pozwalające przeżyć całej rodzinie, odłożyć i obkupić
się co nieco. \Vróciłem z USA \v styczniu i już szykuję plany na kolejny wyjazd
za rok, nim przedrze się ostatnia para dżinsów a dziecko wyrośnie z ostatniej
pary butów. \V Polsce szybko topnieją wszelkie oszczędności dorzucane do
życia codziennego, a o zakupie czegoś innego niż jedzenie, benzyna i opłaty za
gaz oraz światło nie może być mowy. Zupełną abstrakcją są jakieś opowieści

znajomych o wakacjach nad morzem, nowych autach lub walorach
poszczególnych ubezpieczeó na życie. Swoje niskie zarobki odbieram osobiście

jako wielkie upokorzenie. Zaciskam zęby i liczę na to, iż będzie wreszcie
normalnie, tak jak było \v Polsce przed wojną tak jak jest we wszystkich
normalnych krajach do których podobno dążymy. Senat RP przyjął uchwałę o
ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą- i cóż z tego? Wciąż trwa
komunistyczny koszmar. Gdy żona mi wypomni, że za mało zarabiam, gdy
dziecko chce zabawki, której tu nie mam za co kupić (na szczęście przyjechała

walizka zabawek ze Stanów), gdy mam ochotę na dobre \vino lub pójść do
ka\viarni tak jak normalny kolega uczony na świecie to się zastanawiam - co źle

zrobiłem? Może za mało się uczyłem? Może za mało pracuję? Może źle do
pracy się przykładam?

Siadam i weltuję literaturę fachową, robię doś\viadczenia walcząc z
gasnącym w połO\:vie eksperymentu prądem i brakiem papieru do drukarki,
wygłaszam wykład po którym studenci bili mi niedawno po raz pierwszy brawo,
i co, może zarabiam więcej? Patrzę na odbitkę kolejnej pracy, którą udało się

ogłosić \V zagranicznym czasopiśmie i nie czuję radości. Tak, proszę pana
Tadeusza Syryjczyka - jestem sfrustrowany! Nie wezmę się za tłumaczenie

romansów po nocach, bo cały swój czas i uVv'agę poświęcam mojej pracy.
Rzeczywiście wiele koleżanek i kolegów nie ma wyjścia i chcąc przeżyć robi
takie rzeczy lub też pracuje dodatkowo - \V przypadku uczonych po medycynie 
\V szpitalu lub pogotowiu ratunkowym. Niestety, poza tym, iż są notorycznie
zmęczeni zmniejsza to gwałtownie ich \vydajność jako naukowców. Mniej mogą
zdziałać, mniej publikują, na niższym poziomie niż by mogli zrobić gdyby się w
całości poświęcili nauce. Jest to praca, którą się wykonuje 24 godziny na dobę,

siedem dni w tygodniu. Ale panu Syryjczykowi się nie podoba, że pracuje się

mimo wszystko, wytyka środowisku prace "naukawe". Tymczasem nauka jest



międzynarodowa i uprawiając ją w Polsce stajemy do nicrównej walki z armią

uczonych z USA, Japonii i Europy Zachodniej, którzy mają do dyspozycji
świetnie wyposażone laboratoria, rzesze najemnych pracowników (takich jak ja
gdy tam jestem) i pieniążki umilające życie spędzanc poza instytutem
badawczym. \Vydawcy czasopism naukowych na świecie podejrzliwie patrzą na
każdą pracę nadesłaną z Polski i podobnych nam krajów co jeszcze dodatkowo
zmniejsza nasze szanse. \Vystarczy dodać jako współautora kolegę z Nowego
Jorku i już ma się przychylniejsze recenzje. \V takich \varunkach jakie panują \V

połskiej nauce cieszyć się należy \vięc każdą opublikowaną pracą, nawet nie
najwyższego lotu.

\V Polsce wciąż t1"\va komunizm - najważniejszy jcst lud pracujący miast i
wsi, chłopi i robotnicy, którym wmówiono przez lata propagandy, że są solą tej
ziemi. Nawet teoria o równych żołądkach się nie przyjęła, bo zakładąjąc, że

zarobki przeznaczone byłoby wyłącznie na jedzenie, to wtedy mój profesor
zarabiał by przynajmniej tyle samo co górnik, tymczasem nawet wybór na
rektora nie zbliży °0 do sztvaara \Vvnika z teoo że zoodnie z komunistvczną..I b ... b ..J o ,... b J ...

wykładnią więcej należy się robotnikowi niż profesorowi. Przelicząjąc

zapotrzebowanie energetyczne \v kaloriach rzeczywiście robotnik zapewne
potrzebuje więcej zjeść niż protesor, można \vięc rzec, że siatka płac ma
naukowe podsta'wy. No ale wtedy zupełnie nie pasują do niej np. Panowie
Posłowie, którzy też "się nie pocą" siedząc \V ławach (zakładając,że uczęszczają

na posiedzenia Sejmu i że działa klimatyzacja) albo chociaż urzędnicy różnych

organów Najjaśniejszej. Ile posicdzeń Rad Gmin zwołuje się tylko po to by
pobrać należne za te posiedzenia diety! \V tym temacie panuje całkowita

zgodność radnych wszystkich orientacji politycznych! To są dziurawe balie o
których Pan mówi, panie Tadeuszu Syryjczykul Pieniądze podatników, które
mogłyby służyć wszystkim do finansowania nauki, szkolnictwa i służby zdrowia
są od lat trwonione na różne bezsensowne przedsięwzięcia, topione \v
kieszeniach urzędników, rozdawane w dopłatach za paliwa, mamowane w
nierentownych kopalniach, gdzie górników opłaca się po to jedynie, by
przypadkiem nie zastrajkowali. \\1 normalnym świecie, jak jest strajk
nieuzasadniony niczym innym niż eskalacją żąda6 przewyższających zdrowy
rozsądek stosuje się lokaut lub rozwiązania siłowe przywTacające porządek. No
tak, ale tam np. kopalnia jest własnością prywatną i trudno wyobrazić sobie
właściciela dopłacającego do kopalni, chyba że cierpiałby na jakąś chorobę

psychiczną. Tymczasem LI nas właścicielem jest państwo, z którego można

"doić" pieniądze bez ograniczeń, zwłaszcza gdy kupuje się za to głosy

wyborcó\v.
Na zakoJ1czenie przytoczę skalę płac, gdy było normalnie, czyli przed II

wojną światową. Robotnik rolny obficie pocąc się od świtu do zmierzchu przy
zbiórce plonów zarabiał :2 zł dziennie, czyli 60 zł miesięcznie. \\1 tym samym
czasie nauczyciel szkoły powszechnej bez wyższego wykształcenia dostawał

127 zł a dyrektor tej szkoły 240 zł. Jeden z moich dziadków był



wyk\valifikowanym robotnikiem \v Łodzi i potrafił zarobić ponad 200 zł na
m iesiąc. Prawie 300 zł zarabiał drugi dziadek będący zawiadowcą stacji w
Kowlu. \V tym samym czasie asystent na Uniwersytecie \Varszawskim zarabiał

240 zł, adiunkt 480 zł a profesor 800 zł. Dodam, że pensja profesora
z\vyczajnego byłą wó\vczas r()\vna z pensją generała brygady lub dyrektora
depal1amentu w ministerstwie. Tak przedstawia się normalna skala płac w
normalnym społeczeństwie. To co jest dziś w Polsce jest kpiną. Od razu się

zastrzegam, że zarobki uczonych na świecie nie są specjalnie 'Wysokie w
porównaniu z zarobkami tych, którzy pracują dla firm lub tych, którzy działają

na własny rachunek, tak jak lekarze. Nieco więcej zarabiają nauczyciele
akademiccy, którzy prócz tego, że uprawiają naukę kształcą nowe kadry.
Spośród tego grona nauczyciele w uczelniach medycznych zarabiają najlepiej.
Są to pieniądze godne, pozwalające na przyjemne życie i zaspokojenie \vielu
potrzeb. Pieniądze wyższe niż te, które zarabia kierowca autobusu, górnik czy
hutnik. Tymczasem wciąż nie dostaliśmy nawet zapowiadanej ostatnio
"podwyżki", która dla pracowników nauki miała wynosić zgodnie z tym co
głosiła prasa i telewizja ok. 140 zł. Mój bezpośredni szef dostał do dyspozycji
taką sumę, która nie starcza na\vet na "podv,ryżkę" wysokości 90 zł ustaloną

przez władze Akademii Medycznej. Ale kiedy tę jałmużnę dostaniemy - nie
wiadomo. Trwa poniżanie pracowników nauki.

Gdy się szykowałem do powrotu z Nowego Jorku do Polski koledzy i
koleżanki "wyrobnicy naukowi" z Indii, Chin czy byłego ZSSR pytali się mnie
po co wracam, jeżeli oferowano 111 i rnożlh.vość dalszej prac)' na miejscu. Trudno
było mi odpowiedzieć na to pytanie, jak im 0poloiedziałem. że moje zarobki są

dziesięciokrotnie niższe a za to wszystko w Polsce (może poza chlebem i
kartoflami) kosztuje drożej niż \V Nowym Jorku. Ale wróciłem, kształcę kolejne
pokolenie ak\vi~ torów, em igrantów i kilku lekarzy, sam się szykuję znów do
wyjazdu. Ale ile może to tnvać? Czy do nędznej emerytury mam tak jeździć tam
i z pO\vrotem'? Czy nie mogę godnie żyć i pracować we własnej Ojczyźnie, lecz
muszę lizać obce klamki? Jestem sfrustrowany, proszę Pallstwa.

Cezary \Vójcik,
Doktor nauk medycznych,
Adiunkt Zakładu Histologii i Embriologij Akademii ivledycznej w Warszawie




