
Potrzeba energii 
i masy krytycznej 

Rozmowa z prof. Maciejem Żyliczem o tym, 
w jakich dziedzinach polscy badacze radzili sobie najlepiej 

w ciągu ostatnich 25 lat, i o widokach na przyszłość 

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: - Co upadek komunizmu zmienił w polskiej nauce? 
PROF. MACIEJ ŻYLICZ: - Przecie wszystkim naukowcy stali się wolni. W naukach ścisłych 

ideologiczne spętanie nie było może tak drastyczne, jak w humanistyce, ale jeśli 
się było zaangażowanym w opozycję, bardzo trudno było o wyjazd zagranicz
ny czy awans. Doskwierało nam też olbrzymie niedofmansowanie laboratoriów 
i aparatury. Pamiętam, że odczynniki do badań, które zamawiałem, przychodziły 
czasami po roku, kiedy już nie pamiętałem, po co mi one były. Z drugiej strony 
te ograniczenia dawały nam czas na myślenie. Gdy po raz pierwszy pojechałem 
do USA, zauważyłem, że tam młodzi naukowcy najpierw robili doświadczenie, 
potem myśleli. My działaliśmy na odwrót. 

Prof. Maciej Żylicz 
jest biologiem molekularnym 
i biochemikiem. Dzięki jego 
badaniom w USA powstały 
szczepionki stosowane 
w leczeniu niektórych typów 
nowotworów. Pracował 
na Uniwersytecie Gdańskim, 
Uniwersytecie Stanforda, 
a teraz w Międzynarodowym 
Instytucie Biologii 
Molekularnej i Komórkowej 
w Warszawie. Jest uznanym 
na świecie naukowcem 
(autor 90 oryginalnych 
prac naukowych, które 
mają aż 6 tys. cytowań) 
i wykładowcą (wypromował 
15 doktorów). Od 2005 r. 
prezes Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej, a od 2010 r. doradca 
społeczny prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. 
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Kolejną zmianą było założenie w 1991 r. Komitetu 
Badań Naukowych. 
To był wielki postęp, bo powstała pierwsza instytucja, w której 

sami naukowcy decydowali o podziale pieniędzy na naukę. Na
tomiast błędem strukturalnym było to, że KBN robił wszystko, 
od przyznawania grantów do oceniania jednosteki przekazywa
nia dotacji na ich utrzymanie. Gdy go rozwiązano w 2005 r., do
szło do centralizacji, bo staliśmy się jedynym krajem w Europie, 
w którym decyzje o przyznaniu grantu podpisywał sam minister. 
Dopiero obecny rząd przeprowadził niezbędną reformę syste
mu nauki, m.in. rozdzielając finansowanie badań podstawowych 
i tych, które mają szanse bezpośrednio wspomagać gospodarkę. 
Stosunek do reformy podzielił środowisko naukowe. Ja akurat 
należałem do tych, którzy żałowali, że nie wszystkie postulaty 
reformy udało się od razu wcielić w życie. 

Od czasów komunizmu nie zmieniło się jedno - niedofinanso-
wanie. Polska przeznacza na naukę jedynie ok. 0,8 proc. PKB, 
co plasuje nas na 20 miejscu w Europie. 
Zapóźnienie w finansowaniu nauki jest u nas rzeczywiście 

ogromne. To zabrzmi strasznie, ale amerykański Uniwersytet 
Stanforda ma roczny budżet większy niż polska nauka. Z dru
giej j ednak strony pamiętajmy, że nie ma u nas aż tak wielu na
prawdę wybitnych uczonych, gdyż wielu z nich wyemigrowało. 
Jako prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej mogę powiedzieć 
z czystym sumieniem, że dziś w Polsce każdy naprawdę dobry 
naukowiec ma szansę otrzymać grant badawczy, co w USA, 
ze względu na ogromną konkurencję, mogłoby być trudniejsze. 

Jeszcze w czasach PRL wysoko oceniani byli polscy fizycy, 
chemicy, matematycy, mówiło się też o polskiej astronomii 
i astrofizyce. Czy o którejś z tych dziedzin nadal możemy 
mówić, że jest naszą specjalnością? 
Przez te ostatnie 25 lat cały czas mieliśmy w nich wiele 

do powiedzenia, z tym że jedynie w wąskich specjalizacjach 
jesteśmy w światowej czołówce. Z najnowszych, robionych 
na podstawie poziomu cytowań, zestawień wynika, że w ma
tematyce zajmujemy 20 miejsce na 160 krajów, ale w analizie 
matematycznej - 11. Podobnie jest z fizyką - w ogólnej plasu
jemy się na 17 pozycji, natomiast nasi fizycy jądrowi, cząstek 
elementarnych i wysokich energii są pięć oczek wyżej. Jeszcze 
większą różnicę widać wbiologii, która sama jest na 23 miejscu, 
ale za to nasi biolodzy strukturalni są na wysokiej 11 pozycji. 
O dobrej kondycji fizyki czy biologii świadczy fakt, że wielu 
młodych badaczy tych dyscyplin uzyskuje granty Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych, czyli European Research Council. 

Czyli nie tylko kontynuujemy to, w czym już wcześniej 
byliśmy dobrzy? 
To zależy. W przypadku fizyki to rzeczywiście kontynuacja. 

W komunizmie istniały u nas znane na całym świecie szkoły po -
wstałe wokół naukowych indywidualności, takich jak profeso
rowie Marian Danysz i Jerzy Pniewski z Uniwersytetu Warszaw

skiego, którzy na początku lat 50, po raz pierwszy zaobserwowali 
hiperjądro, za co byli nominowani do Nagrody Nobla. Dla naszych 
fizyków charakterystyczne było, że chociaż pochodzili z socja
listycznego kraju, współpracowali z najlepszymi światowymi 
ośrodkami, na przykład z CERN, i to od początku jego istnienia. 
Dzięki temu fizyka jądrowa, cząstek elementarnych i wysokiej 
energii była dobra już wtedy, a i dziś ma się całkiem nieźle. Moim 
zdaniem, do najważniejszych dokonań ostatnich lat w ramach 
fizyki należy stworzenie przez prof. Tomasza Dietla z Instytutu 
Fizyki PAN podstaw spintroniki, przybliżającej nas do budowy 
komputerów kwantowych; opracowanie podstaw informatyki 
kwantowej przez prof. Ryszarda Horodeckiego z Uniwersytetu 
w Gdańsku; oraz prowadzone na tej samej uczelni przez prof. Mar
ka Żukowskiego badania wielofoto nowych stanów splątanych, 
które doprowadziły do sformułowania przyczynowości informa
cyjnej jako zasady fizyki. 

Z chemią jest równie dobrze? 
Niestety, nie do końca. Problem polega na tym, że nasi chemicy 

są skoncentrowani raczej na swojej - skądinąd wspaniałej - prze
szłości i za mało promują młodszych kolegów. Nasza chemia jest 
dziś na 17 miejscu, ale tę wysoką pozycję zawdzięcza głównie do
konaniom sprzed 1989 r. takich badaczy, jak Mieczysław Mąkosza, 
Wojciech Stec, Włodzimierz Kołos czy Bogdan Marciniec. W tym 
kontekście martwi mnie, że tylko jeden pracujący w Polsce chemik 
- prof. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN - uzyskał 
grant ERC. W dodatku jego badania nad mikrokapilarnymi prze
pływami cieczy, które mogą zrewolucjonizować np. diagnostykę 
medyczną, to nauka na granicy chemii i fizyki. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w jubileuszowym 
plebiscycie na najważniejsze dla Polski osiągnięcie naukowe 
zaproponowało 25 odkryć z różnych dziedzin. Najwięcej 
nominowanych to właśnie chemicy! 
To prawda, zresztą wszyscy ci naukowcy to laureaci lub pod

opieczni FNP. Jednym z nich jest prof. Leon Gradoń z Politech
niki Warszawskiej, który opracował teorię procesówpowstawa-
nia transportu aerozoli i mikrocząstek w gazach i cieczach oraz 
jej wykorzystanie w urządzeniach technicznych i medycznych. 
Na podstawie jego patentów pracuje wiele fabryk produkują
cych np. filtry samochodowe. Drugi - prof. Karol Grela z Uni
wersytetu Warszawskiego - zsyntetyzował nowe katalizatory, 
stosowane obecnie w przemyśle chemicznym. Nie zmienia 
to jednak faktu, że brakuje młodych, zdolnych chemików. 

A co ze spadkobiercami Mikołaja Kopernika? Takie nazwiska, 
jak Aleksander Wolszczan, Bohdan Paczyński czy Andrzej 
Udalski, są chyba na świecie znane? 
Jak najbardziej. Prof. Wolszczan, który odkrył pierwszy pozasło-

neczny układ planetarny, oraz prof. Paczyński, który opracował 
nową metodę wykrywania obiektów kosmicznych i wyznacza
nia ich masy poprzez mikrosoczewkowanie grawitacyjne, to już 
klasycy. Obaj jednak prowadzili badania za granicą, natomiast • 
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• prof. Udalski, pracując na Uniwersytecie Warszawskim, zrewi
dował skalę odległości we Wszechświecie i odkrył wiele ciemnych 
obiektów towarzyszących gwiazdom. Najważniejsze jednak jest, 
że w tym czasie urosło nam kolejne pokolenie doskonałych astro
nomów, takich jak prof. Grzegorz Pietrzyński, który wyznaczył 
odległość do Wielkiego Obłoku Magellana, uznawaną za wzorzec 
odległości we Wszechświecie, czy realizuj ący ambitny projekt SO
LARIS prof. Maciej Konacki, który poszukuje planet obiegających 
zaćmieniowe gwiazdy podwójne. 

Wspomniał pan o idącej w dobrym kierunku biologii. 
Może niedługo nauki o życiu prześcigną nauki ścisłe, 
stając się naszą specjalnością? 
Nauki o życiu też miały przed 1989 r. swoje szkoły naukowe 

- w Collegium Med i cum Uniwersytetu Jagiellońskiego działają 
profesorowie Ryszard Gryglewski, Stanisław Konturek oraz nie
żyjący już Andrzej Szczeklik, a na Uniwersytecie Warszawskim 
- prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski. Ten najwybitniejszy polski 
biolog za stworzenie podwalin współczesnej 
embriologii otrzymał w 2002 r. „Japan Prize", 
co po Nagrodach Nobla dla Marii Skłodow
skiej-Curie jest najwyższym wyróżnieniem, 
jakie uzyskał polski uczony. W ciągu ostat
nich 25 lat w naukach o życiu wiele się działo. 
Do podręczników trafiło już odkrycie prof. Jac
ka Oleksyna z Instytutu Dendrologii PAN uni
wersalnych biogeograficznych zależności 
między cechami roślin, bardzo istotnych dla 
zrozumienia globalnych procesów ekologicz
nych. Również dokonane przez prof. Leszka 
Kaczmarka z Instytutu Biologii Doświadczalnej 
im. M. Nenckiego odkrycie zmian w aktywno-
ściach genówzachodzącychwprocesie uczenia się czy opis mezozo-
icznej ewolucji ssakówpaleontolog prof. Zofii Kielan-Jaworowskiej. 

Wymieniamy tu różne dziedziny nauki, tymczasem taki 
sztywny podział jest dziś coraz mniej jasny - z jednej strony 
następuje specjalizacja, z drugiej coraz więcej naukowców 
działa na styku różnych nauk lub korzysta z metod zaczerp
niętych z innych dyscyplin. 
Też miałbym kłopot, jak się samemu zdefiniować. Kończyłem 

fizykę, studiowałem biologię, teraz pracuję nad nowotworami, 
a więc w zakresie medycyny. Ale ma pani rację, to pokazuje, 
że wszelkie klasyfikacje dyscyplin naukowych są sztuczne i nie 
powinniśmy się za bardzo przejmować definicjami, tylko po pro
stu robić dobrą naukę. W dodatku od otwarcia granic coraz trud
niej mówić o naukach narodowych. Dziś mamy naukę globalną, 
w której każdy badacz musi się odnaleźć, włącznie z humanista
mi, chociaż im jest akurat trudniej ze względu na język polski, 
którym się posługują i który w wielu dziedzinach odgrywa u nas 
dominującą rolę. 

Tylko jak mierzyć jakość nauki, jedni mówią o liczbie cytowań, 
inni ojej przydatności? 
Badanie poziomu cytowań prac naukowych jest ważnym ele

mentem pomocniczym oceniającym jakość pracy, ale ma wady, 
szczególnie w ocenie badań interdyscyplinarnych. Trudno jest 
porównywać ze sobą cytowania w poszczególnych dziedzinach 
nauki. Przy ocenianiu poszczególnych odkryć naukowych trzeba 
je oddzielnie analizować, szukając w nich oryginalności. Wielkie 
odkrycie powinno obalać kanony, wskazywać nowe drogi, bo tylko 
takie trafiają do podręczników. Jeśli chodzi o zastosowanie osią
gnięcia naukowego, to nie musi ono być natychmiastowe, czasami 
na przykład trzeba poczekać, bo nasza wyobraźnia jeszcze za nim 
nie nadąża. Katastrofą jest sytuacja, gdy bez prawdziwych odkryć 
próbuje się uprawiać tak zwane nauki stosowane. Dobrowolnie 
spychamy się wtedy na peryferia nauki i wpadamy w pułapkę na
śladownictwa. Dlatego zawsze będę bronił badań podstawowych, 
bo choć nauka stymulowana przez głód poznania to inwestycja wy
sokiego ryzyka, warta jest finansowania. Weźmy tomograf optycz
ny do bezkontaktowego badania wnętrza oka, opracowany przez 

Przy tak niskim poziomie 
finansowania nauki 

prawdopodobieństwo, 
że ktoś pracujący 
w Polsce dostanie 

Nagrodę Nobla, 
jest bardzo małe. 

prof. Macieja Wojtkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
który kilka lat temu zaczął być produkowany przez polską firmę 
na Śląsku. Firma wraz z technologią szybko została sprzedana 
za ok. 270 mln dol. koncernowi Canon. Dziś urządzenie to stoso
wane jest w okulistyce na całym świecie. To są wymierne osiągnię
cia gospodarcze, ale nie doszłoby do nich, gdyby nie lata badań 
prof. Wojtkowskiego, inspirowanych czystą ciekawością naukową. 

FNP wyspecjalizowała się w promowaniu talentów, 
ale to nadal jednostki. Macie pomysł, jak wokół nich 
zbudować instytucje badawcze na światowym poziomie? 
Właśnie nad tym pracujemy. Polska bierze udział w konkursie 

w ramach unijnego programu „Horyzont 2020", którego celem 
jest stworzenie, z wykorzystaniem także funduszy strukturalnych, 
nowych instytucji promujących jakość naukową w krajach do
ganiających europejski poziom. Gotowość do współpracy zade
klarowały takie giganty, j ak instytuty Towarzystwa Maxa Plancka 
czy Uniwersytet w Cambridge. Ich zadaniem będzie pilnowanie, 

by powstające w Polsce nowe ośroelki uprawia
ły naukę na najwyższym poziomie. 

Dziś może to być łatwiejsze niż kilka lat 
temu, bo młode pokolenie naukowców jest 
bardziej mobilne i otwarte niż ich starsi 
koledzy, młodzi świetnie też się orientują, 
jak nauka działa na świecie, bo sami 
często pracowali za granicą. Czy tych, 
którzy wyjechali, udałoby się ściągnąć 
z powrotem? 
Z moich obserwacji wynika, że wielu mło

dych badaczy chętnie wróciłoby do Polski. 
Na razie oferta dla nich nie jest zbyt rozbudo
wana, choć staramy się to zmienić, w Fundacji 

mieliśmy np. specjalny program zachęcający do powrotu do kraju. 
Ale to za mało. Nowo powstałe Międzynarodowe Agendy Badawcze 
0 światowej renomie, które, mam nadzieję, uda się u nas stworzyć, 
byłyby dla nich o wiele większym magnesem. Zresztą zagranicz
ni badacze też deklarują, że chętnie by do nas przyjechali. Swego 
czasu wysłaliśmy ankietę do naszych zagranicznych recenzentów. 
Wśród nich są obcokrajowcy, którzy nic o Polsce niewiedzą, i osoby 
pochodzenia polskiego. Napytanie: „jakie warunki musielibyśmy 
spełnić, by chcieli u nas pracować naukowo", pierwsi odpowiada
li, że musielibyśmy zaoferować im coś, czym mogliby pochwalić 
się w CV; drudzy, że oczekiwaliby wolności i dyskusji naukowej, 
a dopiero potem wspominali o pensjach. Niestety, polskim insty
tucjom badawczym brakuje na razie klimatu naukowego i marki. 
Powinniśmy skupić się na ich budowie. 

Co jakiś czas pojawiają się wśród kandydatów do Nagrody 
Nobla polskie nazwiska. Myśli pan, że w końcu komuś się uda? 
Przy tak niskim poziomie finansowania nauki prawdopo

dobieństwo, że ktoś pracujący w Polsce dostanie Nagrodę No
bla, jest bardzo małe, ale oczywiście nie można tego wyklu
czyć. Musi u nas dojść do tego, że powstanie masa krytyczna 
1 będziemy mieli tylu wybitnych naukowców, że w końcu ktoś 
się przebije. Nie zapominajmy jednak o tym, że ważną rzeczą 
w uzyskaniu Nobla jest też lob bing kraju, z którego dany badacz 
pochodzi. WUSA czy Wielkiej Brytanii powstają instytuty imie
nia żyjących jeszcze profesorów „czekających" na Nobla. To jest 
rodzaj promocji, o którym u nas w ogóle nie wypada mówić. 

Przez skromność? 
Myślę, że to jest jeszcze pozostałość wychowania w czasach 

komunizmu, kiedy niewychylanie się było mile widziane. To jest 
mocno wdrukowane w naszą psychikę. WUSA wysoko aspiruje się 
już od samego początku. Pierwszą pracę naukową od razu wysyła 
się do najlepszego czasopisma, licząc się z tym, że w rezultacie 
ukaże się pewnie w słabszym piśmie; u nas nie wierzymy w siebie 
i chcemy robić naukę małymi kroczkami, na czym często tracimy. 
To też trzeba zmieniać i zacząć pracować, wierząc, że to, co od
kryjemy, zmieni świat i przyniesie nam Nobla. 

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA KRZEMIŃSKA 
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