
Postrzeganie teraźniejszości

„Polska przyciąga ze względu na swoje talenty,  
jakość społeczeństwa, a nie z powodu działań rządów.”1)

Stawiajmy na inżynierów!

Dwa wielkie międzynarodowe spotkania zajęły uwagę wielu Rodaków w lipcu tego roku. Można jednak przypuszczać, że 
wśród refleksji im towarzyszących niewiele miejsca zajęły związki łączące zarówno wzmocnienie wschodniej flanki NATO, jak 
i światowe dni młodych z elektroenergetyką. A przecież bez sprawnie działających układów zasilania bardzo wielu obiektów, 
w towarzystwie jakich wydarzenia te się odbywały, utrzymanie ich bezpiecznego przebiegu było niewątpliwie mało prawdopodob-
ne, a nawet wręcz niemożliwe. I to zarówno natowskie obrady na stadionie narodowym w Warszawie, jak i zlot młodzieży świata 
i spotkania z Papieżem w Krakowie i Brzegach, w których nocnemu czuwaniu towarzyszyło światło bardzo wielu reflektorów. 
Tylko w Brzegach na niektórych telewizyjnych panoramach i ogólnych widokach pokazano jakby przelotnie słupy linii wysokiego 
napięcia i dwie chłodnie kominowe krakowskiej elektrociepłowni o zachodzie słońca. 

Oczywiście na sprawny przebieg tych wydarzeń wpływ miało bardzo wiele innych czynników i elementów infrastruktury czy 
sił porządkowych, my jednak na tej stronie postrzegamy przede wszystkim sprawy elektroenergetyki. Zdajemy sobie przy tym 
sprawę, że energetycy, zarówno elektrycy jak i „cieplarze” czy elektronicy i mechanicy upodobnili się do postaci towarzyszącej 
im energii i są widziani tylko wtedy, kiedy coś się popsuje, czy ulegnie awarii. Ponieważ nic takiego się nie stało, o inżynierach 
i technikach elektroenergetykach się nie mówiło.

Uwaga ta ma charakter bardziej ogólny, bo o polskich inżynierach mówi się i pisze bardzo mało. Szkoda, że o tym, iż wielu 
z nich reprezentuje wysoki poziom merytoryczny, czasem znacznie wyższy niż reprezentanci innych, znacznie popularniejszych 
zawodów dowiedzieć się można od szefów międzynarodowych firm, ale i „łowców głów” ze Stanów i innych przodujących w in-
nowacyjności gospodarkach krajów. Aby nie być gołosłownym posłużę się przykładem opinii prezesa zarządu General Electric 2), 
pana Jeffreya R. Immelta, jednej z największych firm światowych związanych z energetyką, produkcją maszyn i urządzeń, a także 
energii, czy wydobyciem surowców.3) Stwierdził on, między innymi: „(…) Już od 24 lat działamy w Europie Centralnej. Byliśmy 
jedną z pierwszych firm, które się tutaj pojawiły. Po tym czasie możemy powiedzieć, że jedno już zostało udowodnione – macie 
naprawdę bardzo dobrych inżynierów. Są wydajni, technicznie kompetentni i kosztowo atrakcyjni w porównaniu z każdym innym 
miejscem na świecie. To oznacza, że można u was tworzyć nowe produkty. (…)” Na pytanie „Gdzie pan widzi szczególne szanse 
dla Polski?” odpowiedział następująco: „Nie ma powodu, by Polska nie była liderem w rozwoju nauk materiałowych, w inżynierii 
mechanicznej, w sferze rozwiązań związanych ze środowiskiem i z energią. Jest za to już pewne, że Polska nie będzie liderem 
technologii internetowych skierowanych do zwykłych konsumentów. To miejsce zajęły Seattle, Dolina Krzemowa, Indie. Ale jeśli 
chcecie się zająć rozwiązaniami internetowymi dla przemysłu, to macie szansę. Trzeba wybrać te dziedziny, w których można 
osiągnąć czołową pozycję. Należy przy tym brać pod uwagę ludzki kapitał, którym się dysponuje. (…) 

Dla nas ważniejsze są czynniki bardziej podstawowe, czyli na przykład pracownicy, kadra. A więc to, jak w przyszłości będzie 
wyglądało kształcenie inżynierów w Polsce, jest ważniejsze niż kształt systemu podatkowego. Polska przyciąga ze względu na 
swoje talenty, jakość społeczeństwa, a nie z powodu działań rządów.”

Takie opinie i oceny zagranicznych bossów nie są zbyt często podzielane w kraju, gdzie poglądy kształtują znaczne ilości 
psychologów, prawników, adwokatów, radców prawnych czy absolwentów coraz większej liczby szkół i uczelni prywatnych, a tak-
że znających się na wszystkim dziennikarzy. Już przed kilku laty polemizowałem na tych łamach z jednym z historyków idei, który 
popełnił publikację uzasadniającą karkołomne tezy o zacofaniu intelektualnym polskich inżynierów i braku polskich wynalazków 
od czasów Ignacego Łukasiewicza. 

Niestety braki rzetelnej wiedzy o polskiej technice i światowej skali polskich wynalazkach technicznych, negliżowanie wiedzy 
matematycznej i fizycznej, czy elementarnej logiki wśród znacznej części społeczeństwa, wynikające ze zwykłego nieuctwa i pre-
ferowania za wszelką cenę rozrywki niskiego lotu, są także skutkiem kulejącego systemu oświaty.

Tym większe uznanie należy się tym wszystkim, którzy w pocie i znoju studiów politechnicznych zdobywali i zdobywają wy-
kształcenie techniczne i służą społeczeństwu swymi umiejętnościami i kwalifikacjami w dziedzinach niezbędnych do współczesnego 
życia. To ci, dzięki którym działają oświetlenie i ogrzewanie, mogą produkować fabryki i zakłady produkcyjne, działa telekomunikacja, 
umożliwiająca między innymi poszukiwanie pokemonów, o wizycie Papieża, czy o medycynie nie wspominając.

Pewnego rodzaju reliktem tego uznania, jakim cieszyli się w społeczeństwie epoki powszechnej elektryfikacji kraju elektroenerge-
tycy jest corocznie obchodzony Dzień Energetyka. Obchodzony w ostatnich latach głównie przez samych energetyków, świadomych 
wprawdzie wypełnianej roli, ale spotykających się często z ostrą krytyką wszelkich tak zwanych przywilejów branżowych, a także z nie-
chęcią i bojkotem realizowanych inwestycji sieciowych i elektrownianych, o oporze „ekoterrorystów” nie wspominając.

Z okazji więc przypadającego na dzień 14 sierpnia, Dnia Energetyka, obchodzonego w rocznicę męczeńskiej śmierci Świę-
tego Maksymiliana Marii Kolbego, patrona energetyków, elektryków i elektroników składam wszystkim pracownikom firm energe-
tycznych, wszystkim energetykom pracującym i odpoczywającym na emeryturze serdeczne życzenia i gratulacje. 

Warto przy tym wspomnieć, że nasz patron pasjonował się w latach dwudziestych i trzydziestych minionego XX wieku ra-
diem, interesował badaniami nad przekazywaniem za pomocą fal radiowych obrazów, założył elektrownię konstruując agregat 
prądotwórczy, który choć nieużywany, wciąż jest czynny w Niepokalanowie, stworzył także projekt eteroplanu, czyli pojazdu ko-
smicznego wykorzystującego silnik odrzutowy, a nie poruszanie się przy pomocy koła lub śmigła.
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1) Opinia pana Immelta, prezesa GE.
2) GE tworzy tak zwany konglomerat (ang. conglomerate), czyli koncern, który grupuje przedsiębiorstwa o najróżniejszym profilu produkcji bez żadnej 

trwałej zasady doboru. Liczy się rentowność zainwestowanego kapitału.
3) Rozmowę z panem Immeltem opublikowano między innymi w tygodniku „wSieci” z 4 lipca br.


