
W   numerze:   wywiad   z   inżynierem   Krzysztofem   Szwedą   z   Towarzystwa   Techników   Polskich   w   Wielkiej   Brytanii.  
 
Hasłem   IV   Światowego   Kongresu   Inżynierów   Polskich,   który   odbył   się   w   czerwcu   w   Krakowie,   stało   się   hasło   „Inżynier  
przyszłości   ”.   To   odpowiedź   na   IV   rewolucję   przemysłową   (Przemysł   4.0),   która   stawia   przed   Polakami   wielkie   wyzwania  
naukowe,   technologiczne   i   ekonomiczne.   Uczestnicy   kongresu   mogli   posłuchać   inżynierów   pracujących   w   krajach,   w   których  
to   rewolucja   zaszła   daleko   do   przodu.   Przygotowanie   społeczeństwa   do   życia   i   pracy   w   dobie   sztucznej   inteligencji   to   ważny  
problem   społeczny,   w   którym   ważną   rolę   odgrywają   autorzy   technologii   i   inżynierowie.   Oczywiście   w   takim   forum,   obok  
doświadczonych   doktorów   nauk   technicznych,   wzięli   udział   przedstawiciele   młodego   pokolenia   inżynierów,   których,   jak  
mówią,   można   już   nazwać   „inżynierami   przyszłości   ”.   Jednak   nie   było   ich   zbyt   wielu.   Zauważył   to   młody   inżynier   Krzysztof  
Szweda   ze   Stowarzyszenia   Techników   Polskich   w   Wielkiej   Brytanii,   znajdującym   się   w   Londynie,   którego   zaprosiłam   do  
mikrofonu.  
Krzysztof   Szweda:    W   podsumowaniu   kongresu   zauważyłem   brak   młodych   ludzi.   Myślę,   że   powinniśmy   zaprosić   przedstawicieli   kół  
naukowych   i   środowisk   studenckich.   Ale   w   zasadzie   cały   kongres   zrobił   na   mnie   ogromne   wrażenie.  
Tematyczne   panele   dyskusyjne   koncentrowały   się   na   różnych   obszarach   inżynierii,   a   to,   co   łączyło   te   spotkania,   był   temat   przyszłości   i  
Polski.  
-   Przewodniczący   Komitetu   Elektroniki   i   Telekomunikacji   PAN,   wybitny   naukowiec   -   inżynier   elektronik,  
Profesor   Bogusław   Smólski   na   prośbę   moderatorów   aby   przewidzieć   perspektywy   rozwoju   inżynierii   na   50   lat   żartobliwie  
odpowiedział,   że   za   taką   wiedzę   odda   połowę   swego   królestwa.   Ale   przypuszczam,   że   za   50   lat   nadal   będziesz   w   biznesie  
jako   inżynier   i   naukowiec.   Jak   reagujesz   na   obawy   niektórych   uczestników   kongresu   dotyczące   zaginięcia   w   przyszłości  
niektórych   zawodów?  
Krzysztof   Szweda:    Jeśli   mówimy   o   obawach   związanych   z   zanikiem   niektórych   zawodów,   to   odniosę   się   do  
satyry   słynnego   francuskiego   ekonomisty   Frédérica   Bastiata,   napisanej   w   1845   roku.   Jest   napisana   w   formie   listu   wytwórców   świec,  
którzy   narzekają,   że   Słońce   jest   dla   nich   niebezpiecznym   konkurentem.   Ale   poważnie,   dziedzina   IT   oczywiście   wycofuje   ludzi   z   rynku  
pracy,   ale   jednocześnie   tworzy   nowe   miejsca   pracy.   Automatyzacja   zmniejsza   również   koszty   produkcji.   Inżynieria,   technologie   są   ze  
sobą   powiązane,   to   żywy   organizm.   A   postęp   technologiczny   niesie   ze   sobą   zarówno   korzyści   jak   i   wyzwania.  
-   Świadczy   o   tym   obecność   inżynierów   z   Wielkiej   Brytanii,   USA,   Grecji   i   wielu   innych   krajów   na   kongresie  
zapotrzebowanie   na   polski   potencjał   inżynieryjny   za   granicą.   W   czym   się   specjalizujesz?  
Krzysztof   Szweda:    Z   wykształcenia   i   hobby   jestem   inżynierem   elektronikiem,   absolwentem   Elektroniki   i   Telekomunikacji   na   wydziale  
elektrycznym   Politechniki   Śląskiej.   Obecnie   pracuję   w   Londynie,   dokąd   przeprowadziłem   się   zaledwie   cztery   miesiące   temu.   Wcześniej  
przez   rok   pracowałem   w   Polsce   i   mogę   powiedzieć,   że   „polski   inżynier”   brzmi   bardzo   pozytywnie   w   skali   globalnej.  
-   Czwarta   rewolucja   przemysłowa   jeszcze   się   nie   skończyła,   a   piąta   jest   już   widoczna   na   horyzoncie.   Dla   inżynierów   to  
„Pięć”   mówi   wiele.   Czy   możesz   pokrótce   przedstawić   temat?  
Krzysztof   Szweda:    W   zasadzie   mówimy   o   pewnych   etapach   rozwoju   przemysłu.   A   jeśli   kiedyś   była   to   para   maszyny,   mechanizacja,  
potem   elektryfikacja,   teraz   skupiamy   się   nie   na   świecie   fizycznym,   ale   na   świecie   cyfrowym.   Obejmuje   takie   koncepcja   jako   5G,   internet  
rzeczy,   systemy   maszyna-maszyna.   Oznacza   to,   że   wszystko   będzie   się   koncentrować   wokół   gromadzenia   i   przetwarzania   informacji.  
-   Wybitny   brytyjski   naukowiec   Richard   Dawkins   w   swojej   książce   „Unweaving   the   Rainbow”   wyraził   opinię,   że   ludzie   nauki   i  
technicy   znacznie   skuteczniej   zmieniają   otaczający   ich   świat   niż   politycy   i   mężowie   stanu.   Co   myślisz   o  
zmienić   świat?  
Krzysztof   Szweda:    Technologia   wpływa   na   wszystko   wokół,   a   nie   odwrotnie.    Do   uzależnienia   musimy   się   przyzwyczaić,  
od   technologii,   od   komputerów,   i   powinniśmy   umożliwić   sferze   cyfrowej   zaistnieć   w   każdej   dziedzinie,   mówię   o   specjalizacjach,   o  
osobach   pracujących   z   tymi   systemami.   Na   Światowym   Kongresie   Inżynierów   Polskich   odbyła   się   taka   dyskusja   czy   każdy   powinien  
nauczyć   się   programować,   czy   programowanie   będzie   elitarnym   zawodem.   Opinie   były   spolaryzowane.   Niektórzy   ludzie   myślą,   że  
zawód   ten   przejdzie   stopniowo   do   historii,   inni   -   że   ma   przyszłość   i   że   każdy   powinien   ją   opanować.   Jednak   wniosek   obu   stron   był   taki  
sam.   Mianowicie,   że   świat   potrzebuje   interdyscyplinarnych   programistów,   ludzi,   którzy   są   ekspertami   w   swojej   dziedzinie   i   potrafią  
programować.  
-   Mówiono   też   o   potrzebie   szerokich   horyzontów,   wielkiej   erudycji   inżynierów   przyszłości   i   niespodziewanie   dowiedziałam   się,  
że   jesteś   fanem   twórczości   Włodzimierza   Wysockiego   i   Bułata   Okudżawy   i   podróżujesz   po   Rosji.  
Gdzie   zainteresowałeś   się   tymi   autorami   i   tym   krajem?  
Krzysztof   Szweda:    Zaczęło   się   na   kursie   naukowym   w   Macedonii,   gdzie   spotkałem   studentów   moskiewskich   politechnik.   A   ponieważ  
jestem   fanem   polskiego   barda   Jacka   Kaczmarskiego   którego   inspirowała   twórczość   Wysockiego   i   Okudżawy,   to   naturalnie   też  
zainteresowałem   się   ich   pracą.   Stało   się   to   tematem,   który   znacznie   ułatwił   kontakt   z   rosyjskimi   studentami   i   w   trakcie   studiów  
zdecydowałem   się   pojechać   do   Moskwy,   aby   spotkać   się   z   przyjaciółmi.   Było   bardzo   interesujące   dowiedzieć   się,   jak   wygląda   ich   tok  
nauczania   i   życie   studenckie.   Często   wspominam   ten   wyjazd   i   nie   mogę   się   doczekać   powtórki,   byłem   bardzo   zaskoczony   niezwykle  
ciepłą   postawą   wobec   mnie   jako   gościa   z   Polski,   było   to   bardzo   miłe.  
-   Tutaj   masz   szansę   pozdrowić   swoich   przyjaciół   w   Rosji...  
Krzysztof   Szweda:    Masza,   Aleksiej,   pozdrawiam   serdecznie   z   Polski.   Jak   się   macie?  
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