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Metropolia  zer...? 
 

 W listopadzie ub. roku ukazał się w internecie obszerny tekst pióra red. Jarosława 
Chrostowskiego, fizyka i dziennikarza, pt. Miasto bez atmosfery do nauki. Bydgoszcz 
metropolią zer?, poświęcony problematyce pomijania czołowych postaci polskiej nauki. 
Tekst opublikowany pierwotnie w "Gazecie Wyborczej", jest pełen żalu i goryczy, ale i troski 
o pamięć przyszłych pokoleń. Warto zacytować niektóre fragmenty, bo mogą dotyczyć wielu 
miast polskich i ich władz. Autor pisze o sytuacji w Bydgoszczy, ale w miejsce słowa 
"Bydgoszcz" można wstawić nazwę innego miasta, a tekst pozostanie aktualny. 
 

 (...) Naprawdę "ciekawe" rzeczy dzieją się jednak nie z Marianem Rejewskim, a z Janem 
Czochralskim. Dotychczas był on - oraz dziedzina, którą się zajmował - w ogóle nieobecny 
w przestrzeni publicznej. To się, niestety, zmieniło. W maju tego roku Maria Drabowicz, dyrektor 
Wydziału Mienia i Geodezji, przedstawiła radzie miasta projekt uchwały o nadaniu imienia 
Czochralskiego jednej z ulic. Rada miasta uchwałę radośnie przyjęła, a Roman Jasiakiewicz, jej 
przewodniczący, złożył pod nią zamaszysty podpis. Niewiele krótszy od ulicy Czochralskiego, ta 
bowiem to 80-metrowy kawałek rozjechanej szutrowej drogi na zachodnich rubieżach miasta, 
prowadzący przez nieurodzaj do zagajnika, przed którym stoją dwa domki jednorodzinne. W budowie. 
[pisaliśmy o tym w numerze 6/111; przyp. P.Tom.] 
 W rozmowie telefonicznej Drabowicz na pytanie o ulicę Czochralskiego stwierdza 
z rozbrajającą szczerością: "Ulica się kiedyś rozbuduje. A tego pana to nie znam". Aż prosi się 
zapytać, gdzie dyrektor ważnego wydziału bydgoskiego urzędu miasta spędziła uchwalony przez sejm 
RP Rok Czochralskiego 2013? Nie wiem, ale jedno wiem na pewno: najwyraźniej w tym samym 
miejscu, gdzie reszta radnych i ich przewodniczący. 
 Ta uchwała to hańba. To publiczne prezentowanie mentalności naukowo-technicznego homo 
sovieticusa. Czy raczej homo polacusa, bo homo sovieticus słynie z braku jakiegokolwiek szacunku do 
kultury terenów podbitych, a homo polacus, jak widać, nie szanuje nawet własnej. Przy takim 
poziomie ignorancji może warto się zastanowić, czy kolejnych kandydatów do władz miasta nie 
należałoby jeszcze szybko przepytać z elementarnej kultury przyrodniczo-technicznej. Najlepiej na 
żywo, przed kamerami, żeby wyborcy mogli docenić ich rzeczywisty polot i erudycję w czasach, gdy 
nauka i technika decydują o pozycji miast w regionie, regionów w państwie i państw w świecie. Tylko 
kto miałby przepytywać, skoro w bydgoskim ośrodku Telewizji Polskiej (prawdę mówiąc nie tylko 
w nim) w ogóle nie ma rzetelnie wykształconych dziennikarzy naukowych? 
 I aż korci, by wśród nowych władz Bydgoszczy znaleźć poparcie dla idei zmiany nazwy ulicy 
prof. Czochralskiego. Na przykład na ulicę Drabowicz. Lub Jasiakiewicza. Nie wiem tylko, czy pomysł 
przepchnę, bo przy zasługach Czochralskiego dokonania obu kandydatów są tak perfekcyjnie zerowe, 
że ktoś może mi słusznie zarzucić, iż akurat ta ulica jest dla nich nazbyt reprezentacyjna. 
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 Ale problem jest nie tylko z władzami, które w tym roku beztrosko zmarnowały wyjątkową, 
daną nam przypadkiem przez UNESCO okazję do promocji regionu na świecie. W Międzynarodowym 
Roku Krystalografii, w dniu urodzin Jana Czochralskiego, żadne lokalne media nie raczyły poświęcić 
temu uczonemu nawet jednego zdania. Także sam Międzynarodowy Rok Krystalografii to temat, który 
dla bydgoskich dziennikarzy dotychczas w ogóle nie istniał.  
 Nie lepiej jest ze światem lokalnej nauki. Nie chodzi już nawet o jego nieobecność w życiu 
kulturalnym miasta. Chodzi o brak elementarnej kultury doceniania osiągnięć regionu, widoczny 
w działaniach... edukacyjnych. Przykład? Program tegorocznego Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Lista 
imprez to około 700 pozycji, przygotowywanych przez kilka uczelni. Próżno tam szukać czegokolwiek, 
co nawiązywałoby do metody Czochralskiego czy kryształów w ogóle (i ma to miejsce 
w Międzynarodowym Roku Krystalografii, parę miesięcy po zakończeniu Roku Czochralskiego!). 
Może coś dotyczącego Michelsona, zabaw z czasoprzestrzenią? Skądże! Z Kopernikiem też było 
niewiele lepiej. Nie można oczekiwać, by rozplenieni we władzach miasta naukowo-techniczni 
ignoranci byli zainteresowani honorowaniem naszego fenomenalnego wkładu w rozwój cywilizacyjny 
świata, skoro sami tutejsi naukowcy ewidentnie nie są tego wkładu świadomi. (...) 
 Najwyższa pora, by władze Bydgoszczy przestały nas epatować pseudopatriotycznym 
pustosłowiem i przyrodniczo-techniczną ignorancją, bo ich połączenie z niezasłużenie dobrym 
samopoczuciem zaczyna mieć katastrofalne skutki. Trzydzieści lat temu Bydgoszcz była w kraju 
znaczącym miastem przemysłowym. Dziś, po ćwierćwieczu rządów wiecznie zadowolonych z siebie 
pseudohumanistów, gwiazdą miasta jest jedynie PESA, największą inwestycją przemysłową - dopiero 
powstająca spalarnia śmieci, a władze miasta widzą przyszłość w... turystyce. I wodzie. Lubię 
i szanuję wodę, zrewitalizowany Kanał Bydgoski i czysta Brda to fajna sprawa, ale nim przekształcimy 
Bydgoszcz w port morski, wolałbym widzieć moje miasto na czołowych miejscach ogólnopolskich 
rankingów, nie, jak dziś, na ostatnich. Nie ukrywam, że wolałbym też żyć wśród światłych, 
kreatywnych i inteligentnych bydgoszczan, zatrudnionych w polskich zakładach przemysłowych 
i prowadzących godne życie, zamiast wśród ludzi zgaszonych, zmuszanych do pracy przy kasie czy 
miotle w zagranicznym hipermarkecie, ludzi, których ogromny potencjał intelektualny jest niszczony 
nieustanną troską o to, jak dożyć do końca miesiąca. 
 Chciałbym żyć w innej Bydgoszczy. Takiej, w której każdy młody człowiek patrząc wieczorem 
na panoramę miasta mógłby czerpać inspirację z mieniącego się kolorami kryształów Mostu 
Uniwersyteckiego imienia prof. Jana Czochralskiego - monokrystalicznego pręta wyciąganego 
z kolistego tygla. Takiej, w której zamiast ulicy Kamiennej mamy ulicę Michelsona, zgodnie z obcą 
kulturze dotychczasowych władz Bydgoszczy zasadą, że lepiej honorować noblistę niż kamienie 
właśnie. Chciałbym Bydgoszczy, w której działa prężny ośrodek popularyzacji nauki i osiągnięć 
naukowych regionu, gdzie młodzież może znaleźć rzeczywistą intelektualną inspirację nie przy 
wyświechtanych kopiach eksponatów podejrzanych w innych eksploratoriach, ale na stanowiskach 
jawnie i kreatywnie nawiązujących do fenomenalnych odkryć moich krajan. Gdzie młodzi 
bydgoszczanie mogliby się spotykać z elitą intelektualną kraju i świata, żywić się jej ideami, rozwijać 
je i tworzyć własne. Gdzie patriotyzm buduje się nie na trupach i krzyżach, a na kryształach i orbitach. 
 Uporczywe eliminowanie nauki i jej ideałów z życia publicznego oraz ostentacyjne 
deprecjonowanie wybitnych uczonych naszego regionu powinno się wreszcie skończyć - w lokalnych 
władzach, mediach i w ludzkiej świadomości. Jest nie tylko upokarzające dla osób inteligentnych 
i wykształconych. Przede wszystkim jest wybitnie zniechęcającym sygnałem, wysyłanym do młodych 
fizyków, chemików, matematyków, biologów, inżynierów - jedynych ludzi zdolnych tworzyć 
nowoczesny, dający pracę przemysł, mogący konkurować w kraju i na świecie. Nie żałośnie niskie 
stypendia dla studentów kierunków ścisłych i technicznych zatrzymają tych ludzi w Bydgoszczy. Może 
ich tu zatrzymać wyłącznie atmosfera kreatywności, gwarantująca, że ich umysły nie będą się nudzić. 
Tej atmosfery w Bydgoszczy nie ma za grosz. 
 Zmieńmy to. Zmieńmy jak najszybciej, nim ostatni inteligentny młody człowiek wyjedzie stąd 
w głębokim przekonaniu, że porzuca metropolię zer. 

 

* * * * * * * * * * * 
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