
Liczne rzàdy na ca∏ym Êwiecie liczà
si´ z Pana wiedzà i doÊwiadczeniem w
dziedzinie budownictwa i stàd pracuje
Pan w wielu zespo∏ach konsultingowych
powo∏ywanych przez te rzàdy. Na czym
polega praca takiego konsultanta?

By∏em i jestem konsultantem przy
wielu opracowaniach rzàdowych, po-
niewa˝ zajmuj´ si´ normami do pro-
jektowania konstrukcji budowlanych,
a normy wydawane sà przez agencje
rzàdowe. Prowadzi∏em te˝ wiele wy-
k∏adów dla osób, które pracujà w ko-
mitetach normalizacyjnych: w Wielkiej
Brytanii, Kanadzie, Wenezueli, Austra-
lii, Holandii, Niemczech, Arabii Sau-
dyjskiej i Hongkongu. Opracowanie
norm jest bardzo wa˝ne, gdy˝ s∏u˝à one
za podstaw  ́do okreÊlania zapasów bez-
pieczeƒstwa przy projektowaniu kon-
strukcji budowlanych i mostowych. W
USA równie˝ bra∏em udzia∏ w takich
opracowaniach; jest to dziedzina, na któ-
rej zna si´ nieliczne grono ekspertów.

Znalaz∏ si´ Pan na liÊcie – przygoto-
wanej przez dr. in˝. Janusza Romaƒskie-
go z Filadelfii – in˝ynierów i naukow-
ców, którzy znaczàco zapisali si´ w hi-
storii nauki i techniki amerykaƒskiej. Ja-
ka by∏a Pana droga do tego sukcesu?

Wyjecha∏em z Polski w roku 1976.
Najpierw pracowa∏em na uniwersyte-
cie w Waterloo w Kanadzie, potem na
State University of New York w Buf-
falo. Nast´pnie trafi∏em na Universi-
ty of Michigan, gdzie przepracowa-
∏em 25 lat. Obecnie ju˝ trzeci rok pra-
cuj´ na University of Nebraska.

WczeÊniej ukoƒczy∏em Politechni-
k´ Warszawskà i tam zrobi∏em dok-
torat w dziedzinie budownictwa. Pó∏
roku po uzyskaniu doktoratu wyjecha-
∏em za granic´ i ju˝ tak zosta∏o. To
by∏ niesamowity przeskok. J´zyk an-
gielski zna∏em dobrze, wi´c z tym nie
by∏o problemu; uczestniczy∏em nawet
w olimpiadzie j´zykowej i zajà∏em
trzecie miejsce w Polsce. Problemem
by∏a sama nauka. W tamtym czasie na-
k∏ady na nauk´ w USA i Kanadzie by-

∏y nieproporcjonalnie du˝e w porów-
naniu z Polskà. W szczególnoÊci do-
tyczy to dost´pu do komputerów, su-
pernowoczesnej technologii i litera-
tury. Stara∏em si´ wi´c pracowaç pe∏-
nà parà, dzi´ki czemu mo˝na by∏o my-
Êleç o post´pie i sukcesach.

Czy widzi Pan istotnà ró˝nic´ mi´-
dzy pracà na uczelni w Polsce a pra-
cà na uczelni w USA?

Trudno porównywaç Stany Zjedno-
czone z Polskà chocia˝by z tego po-
wodu, ˝e w USA dzia∏a 250 uczelni
kszta∏càcych kadry w dziedzinie bu-
downictwa làdowego. Czo∏owe 60 z
nich zajmuje si´ g∏ównie dzia∏alnoÊcià
naukowà, w tym 10 najbardziej reno-
mowanych prowadzi badania na naj-
wy˝szym Êwiatowym poziomie; na-
st´pnych 20-30 niewiele im ust´puje.
W tych uczelniach, które sà w czo∏ów-
ce, pracownicy naukowi pracujà bar-
dzo ci´˝ko, naprawd´ du˝o z siebie da-
jà – bo jest niesamowita konkurencja.

W Polsce wielu ludzi pracuje na
politechnice, ale tak naprawd´ zara-
biajà na ˝ycie gdzie indziej, bo nie
da si´ wy˝yç z pensji. Zarobki pra-
cowników na uczelniach czy w in-
stytutach naukowych na ogó∏ nie za-
le˝à od rzeczywistego wk∏adu pracy.
JeÊli nie wynagradza si´ w∏aÊciwie
ludzi, którzy naprawd´ pracujà i ma-
jà osiàgni´cia – to hamuje si´ inicja-
tyw´ tych ludzi i ma to z∏y wp∏yw na
ich prac´. Z kolei jeÊli nie majà wk∏a-
du naukowego – trudno im wymagaç,
aby politechnika wi´cej p∏aci∏a – i to
jest takie b∏´dne ko∏o. To powa˝ny
mankament polskich uczelni i polskiej
nauki. Jestem przekonany, ˝e sytua-
cja ulegnie zmianie.

Jak wyglàda codzienna praca pro-
fesora na uniwersytecie w Nebrasce?

Na amerykaƒskich uniwersytetach
profesor ma du˝à autonomi´. Tak wi´c
ustalenie, czym mam si´ zajmowaç –
zale˝y przede wszystkim ode mnie. Du-
˝o podró˝uj´ w sprawach s∏u˝bowych.
Kiedy jestem na uczelni, to prawie ca-
∏y czas sp´dzam w gabinecie – 7 dni
w tygodniu, od rana do póênych go-
dzin nocnych. Prowadz´ zaj´cia ze stu-
dentami oraz prace badawcze. Dydak-
tykà nie jesteÊmy tak bardzo obcià˝e-
ni jak w Polsce, a liczba wyk∏adów za-
le˝y od tego, jak wiele prac badawczych
si´ prowadzi. Zazwyczaj w trakcie se-
mestru prowadz´ wyk∏ady z jednego
przedmiotu, co oznacza zaj´cia dwa
razy w tygodniu po 75 minut.

Moje dzieci sà ju˝ doros∏e, mieszka-
jà w Michigan i w Georgii. Syn Ma-
ciej jest profesorem w Business
School na uniwersytecie w stanie Ge-

orgia, córka Dorota skoƒczy∏a studia
z zakresu terapii zaj´ciowej i pracu-
je w centrum terapeutycznym, naj-
m∏odsza córka Kasia jest studentkà
biologii na III roku Eastern Michi-
gan University, a potem chce potem
studiowaç stomatologi´.

Czy na Nebraska University ma Pan
kontakt z rodakami – naukowcami
bàdê studentami?

Polonia jest bardzo nieliczna w Ne-
brasce. Ale mam czterech doktorantów
z Politechniki Warszawskiej – sam ich
sprowadzi∏em i zajmuj´ si´ nimi. To
jest zalà˝ek grupy polskiej. Sà m∏odzi,
pe∏ni pomys∏ów i entuzjazmu. Praca z
nimi to prawdziwa przyjemnoÊç. Ko-
ledzy – profesorowie amerykaƒscy pro-
szà mnie, abym im sprowadzi∏ kolej-
nych doktorantów z Polski, bo sà bar-
dzo dobrzy. W USA brakuje kandyda-
tów na doktorantów w dziedzinach tech-
nicznych, poniewa˝ najlepsi studenci
wybierajà zazwyczaj medycyn  ́lub pra-
wo – ze wzgl´du na zarobki po studiach.
Lekarze i prawnicy znacznie lepiej za-
rabiajà ni˝ in˝ynierowie.

W Chicago pod koniec kwietnia
odby∏ si´ III Zjazd In˝ynierów Polskich
pracujàcych w USA. Wzi´∏a w nim te˝
udzia∏ spora grupa in˝ynierów i ludzi
nauki z Polski, Kanady i Francji. Zjazd
poprzedzi∏o spotkanie w konsulacie RP
w Nowym Jorku. Jak Pan ocenia po-
trzeb´ i znaczenie organizowania te-
go typu spotkaƒ?

Polska, po odzyskaniu niepodleg∏o-
Êci w roku 1989, a potem po wstàpie-
niu do Unii Europejskiej, znalaz∏a si´
w szczególnej sytuacji i miejscu. Na-
le˝y maksymalnie wykorzystaç zaist-
nia∏e mo˝liwoÊci, które si´ pot´gujà z
uwagi na fakt, ˝e równie˝ w Stanach
Zjednoczonych dzia∏a wielka rzesza na-
szych rodaków in˝ynierów w sferze
nauki i przemys∏u. Polska potrzebuje
pomocy na ró˝nych p∏aszczyznach, ale
równoczeÊnie polscy in˝ynierowie w
USA potrzebujà pomocy ze strony kra-
ju rodzimego. Chodzi o to, aby jedna
strona mog∏a pomóc drugiej i ˝eby
wspólnie osiàgnàç efekty, których nie
da si´ osiàgnàç w pojedynk´.

RozpatrywaliÊmy cztery zasadnicze
grupy spraw do za∏atwienia. Pierwsza
– to sprawa transferu technologii i in-
nowacji. MówiliÊmy o tym, co nale˝y
robiç, jak usprawniç istniejàcy system,
aby Polska odczu∏a znaczàcy post´p i
do∏àczy∏a do Êwiatowej czo∏ówki.

Bo takie mo˝liwoÊci istniejà...
Jak najbardziej. My mamy napraw-

d´ zdolnych in˝ynierów. W∏aÊciwe
wykorzystanie ich potencja∏u nie jest
jednak sprawà do za∏atwienia z dnia
na dzieƒ. Drugà zasadniczà sprawà
do za∏atwienia jest wymiana studen-
tów i pracowników mi´dzy uczelnia-
mi oraz wspó∏praca naukowa. Nale-
˝y zwi´kszyç liczb´ polskich dokto-
rantów na uczelniach w USA, aby wy-
korzystaç ogromny potencja∏ amery-
kaƒskiej nauki. Licz´ na to, ̋ e cz´Êç

polskich studentów i doktorantów zo-
stanie po zakoƒczeniu studiów na
uczelniach amerykaƒskich i utworzà
zalà˝ek czegoÊ, co nazwa∏bym “pol-
skim lobby naukowym w USA”.

DyskutowaliÊmy równie˝ o sytua-
cji polskich in˝ynierów w Ameryce
Pó∏nocnej, o formach pomocy, czy wy-
maga to zorganizowanego dzia∏ania
oraz jak podnieÊç presti˝ polskich in-
˝ynierów. Kolejna sprawa, jak najbar-
dziej na czasie – to jest kwestia utwo-
rzenia klubu polskich ekspertów. W
tym przypadku mo˝na mówiç tylko o
samych korzyÊciach. Chodzi o stwo-
rzenie struktury organizacyjnej, która
pozwoli wykorzystywaç potencja∏
polskich in˝ynierów i naukowców w
USA i w Polsce w skutecznym roz-
wiàzywaniu problemów krajowych.

Niedawno otrzyma∏ Pan tytu∏ pro-
fesora z ràk prezydenta Lecha Kaczyƒ-
skiego. To oznacza, ̋ e doceniono rów-
nie˝ w kraju Paƒski dorobek...

By∏o to dla mnie bardzo wielkie wy-
ró˝nienie. Dziekan Wydzia∏u In˝y-
nierii Làdowej Politechniki Warszaw-
skiej Grzegorz Jemielita wystàpi∏ z
wnioskiem i sta∏o si´. By∏a to bardzo
mi∏a i wzruszajàca uroczystoÊç.
OczywiÊcie utrzymuj´ wcià˝ bliskie
kontakty z kolegami z Politechniki
Warszawskiej, m.in. z prorektorem
Tadeuszem Kulikiem. Otrzymywa-
liÊmy tytu∏y profesorskie tego same-
go dnia, staliÊmy obok siebie.
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Tworzymy polskie lobby 
naukowe w USA

■ Rozmowa z Andrzejem S. Nowakiem, profesorem budownictwa làdowego
na University of Nebraska w Lincoln

Prof. Andrzej 
Nowak: 

“My, polscy 
in˝ynierowie 

w USA, chcemy
mieç swój udzia∏

w procesie 
do∏àczania Polski

do Êwiatowej 
czo∏ówki zarówno

pod wzgl´dem
wytwarzania 
najnowszych

technologii, jak 
i korzystania 

z nich”
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RADA POLSKICH IN˚YNIERÓW 
W AMERYCE PÓ¸NOCNEJ 
zosta∏a utworzona w paêdzierniku
2003 r., podczas za∏o˝ycielskiego zja-
zdu na University of Madonna w
Orchard Lake ko∏o Detroit w stanie
Michigan. Rada uto˝samia si´ z po-
wsta∏à 2 lipca 1944 r. w Chicago Pol-
sko-Amerykaƒskà Radà Technicznà i
jest spadkobierczynià jej dzia∏alnoÊci.
Strona internetowa Rady: 
www.Polish-Engineers.org
e-mail: rada.inz@earthlink.net


