DYDAKTYKA I NAUKA
Wywiad z dyrektorem NCN prof. Andrzejem Jajszczykiem

NCN od Ğrodka
Barbara Minkiewicz: W opinii pana Profesora organizujemy ¿nansowanie polskiej nauki wedáug najlepszych
Ğwiatowych wzorców. Lepszego systemu niĪ ocena naukowców przez naukowców oraz projektów (ich jakoĞci i dorobku naukowego wykonawców lub kierownika projektu)
w zde¿niowanych, przemyĞlanych proporcjach – nigdzie
nie wymyĞlono1.
Prof. Jajszczyk: System jest sprawdzony w Ğwiecie, w tych
krajach, gdzie nauka jest na najwyĪszym poziomie. Mamy
ĞwiadomoĞü, Īe ma on swoje sáaboĞci, ale inne systemy, alternatywne, oparte gáównie na ocenie iloĞciowej (na zliczaniu
punktów) lub wykorzystujące algorytmy, funkcjonują gorzej.
O tym, Īe system ma swoje sáaboĞci dyskutuje siĊ takĪe
w Ğrodowisku. I o ile nie jest kwestionowana konkurencja
w staraniach o Ğrodki publiczne na naukĊ (bo dziĞ konkurują i jednostki naukowo-badawcze, i naukowcy, i dziedziny,
i dyscypliny), to niektóre rozwiązania szczegóáowe w tym
obszarze juĪ tak. I tak np. elementem oceny jest dorobek
naukowy wnioskodawców lub kierownika projektu. Czy
takie same kryteria stosowane są przy ocenie dorobku
w róĪnych dziedzinach i dyscyplinach? PrzecieĪ dorobek
w naukach technicznych jest áatwiej zmierzyü niĪ dorobek
w naukach humanistycznych…
KaĪda dyscyplina ma swoją specy¿kĊ, dlatego w NCN dzielimy caáy obszar nauki na trzy gáówne dziaáy: nauki humanistyczne, spoáeczne i o sztuce, nauki Ğcisáe i techniczne, i nauki
o Īyciu. Kolejny wprowadzony podziaá – w ramach tych dziaáów – to podziaá na panele tematyczne/dziedzinowe (dyscyplin
lub grup dyscyplin): 6 paneli w naukach humanistycznych, 10
w naukach Ğcisáych i 9 w naukach o Īyciu. Doskonale zdajemy
sprawĊ, Īe istnieją pomiĊdzy nimi (dyscyplinami) bardzo duĪe
róĪnice dotyczące zwyczaju publikowania i cytowania. Inaczej
cytują chemicy, inaczej cytują historycy. Stąd teĪ uĪywane
niekiedy przez ekspertów parametry i wspóáczynniki, np. Hirscha, są oczywiĞcie porównywane, ale tylko w ramach danej,
wąskiej dyscypliny.
Czy na stronie NCN moĪna zapoznaü siĊ z tymi kryteriami? Czy te informacje są ogólnodostĊpne?
Na stronie NCN jest wiele szczegóáowych informacji,
zarówno dla wnioskodawców, jak i dla ekspertów (m.in.
Przewodnik dla ekspertów). Szczegóáowych kryteriów oceny dorobku tam nie ma, m.in. dlatego, Īe ta ocena jest nie
tylko iloĞciowa. Czasem dwie publikacje mogą byü bardziej
znaczące dla nauki (i wyĪej ocenione) niĪ w innym wniosku np. dziesiĊü. MoĪe w tym miejscu warto powiedzieü, Īe
chociaĪ procedury są takie, Īe aĪ 20–40 punktów (w zaleĪnoĞci od konkursu) na 100 to punkty za dorobek, moĪe siĊ
zdarzyü i tak, Īe do¿nansowanie otrzyma wniosek osoby bez
dorobku lub z niewielkim dorobkiem, jeĞli eksperci uznają
go za wybitny.
Rada NCN, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, przyjĊáa pewną strategiĊ dzielenia Ğrodków na naukĊ pomiĊdzy dziedziny. Priorytetem są nauki Ğcisáe i techniczne
i te otrzymują najwiĊcej Ğrodków, mniej – nauki o Īyciu,
a najmniej – nauki humanistyczne. Jednym z kryteriów
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byáa zapewne liczba skáadanych wniosków. Jakie byáy
pozostaáe?
Rada NCN ustawowo ma prawo ustalania priorytetów. Czyli
Rada mogáaby, teoretycznie, przyjąü, Īe ¿nansujemy tylko
niektóre dyscypliny, a innych nie, albo, Īe dzielimy pieniądze
po równo. DziĞ jest tak, Īe nauki Ğcisáe i techniczne „zabierają”
prawie poáowĊ Ğrodków. Nie wynika to z jakieĞ naszej specjalnej miáoĞci do nauk Ğcisáych i technicznych, ale z tego, Īe Rada
stara siĊ tak dzieliü pieniądze na poszczególne obszary, aby
wspóáczynnik sukcesu, czyli liczba wniosków, które zostaáy
zakwali¿kowane w stosunku do liczby wniosków záoĪonych
byáa zbliĪona. Stąd na przykáad nauki humanistyczne, spoáeczne i o sztuce mają bardzo podobny wspóáczynnik sukcesu do
nauk Ğcisáych i technicznych. (W 2013 roku byáo to – Ğrednio
– 23%, teraz niestety trochĊ spada). DąĪymy wiĊc do tego,
aby szanse wniosków z dowolnej dyscypliny na otrzymanie
do¿nansowania byáy podobne, ale nauki Ğcisáe i techniczne
mają z reguáy droĪsze projekty, stąd te róĪnice.
Ale czy przyjĊcie takich priorytetów nie skutkuje na
przykáad tym, Īe ¿nansowanie dostaną wnioski nierównowaĪne pod wzglĊdem jakoĞci?
Generalne zaáoĪenie jest takie, Īe Rada chciaáaby spoĞród
tej masy wniosków, którą dostajemy (w zeszáym roku prawie 10,5 tys.), wybraü do do¿nansowania wnioski najlepsze,
niezaleĪnie od tego z jakiej są dyscypliny. OczywiĞcie bywa
teĪ tak, Īe w niektórych panelach są sáabe wnioski. W takiej
sytuacji przesuwamy pieniądze tam, gdzie są potrzebne. JesteĞmy elastyczni.
W kaĪdym z konkursów są zde¿niowane oceny punktowe (max punktów) za, nazwijmy to, syntetyczne kryteria. To
ocena merytoryczna wniosku, ocena wnioskodawcy, ocena
kosztorysu, i tak dalej. Czy są one przyjĊte na jakiĞ okres,
czy na staáe? Czy byáy konsultowane ze Ğrodowiskiem?
JeĞli siĊ zmieniają, to z jakiego powodu?
Oceny punktowe są pomocą dla ekspertów tylko w czasie indywidualnej oceny wniosków. Są punktem wyjĞcia do dyskusji
na temat wniosku na posiedzeniach zespoáów ekspertów w ramach paneli tematycznych, do sformuáowania opinii o wniosku,
do zaklasy¿kowania go do jakichĞ umownych jakoĞciowych kategorii (bardzo dobry, dobry, przeciĊtny, sáaby), ale nie decydują
o pozycji wniosku na ostatecznej liĞcie rankingowej. TĊ ustala
– po wysáuchaniu opinii ekspertów i omówieniu wszystkich
wniosków, które wpáynĊáy na konkurs – caáy zespóá ekspertów.
W tym miejscu warto chyba dodaü, Īe kaĪdy wniosek w I etapie
jest wstĊpnie oceniany przez dwóch ekspertów.
Czyli moĪe siĊ zdarzyü, Īe pomimo tego, Īe wniosek
otrzymaá od ekspertów niskie oceny punktowe, po dyskusji caáego panelu znajdzie siĊ na liĞcie rankingowej na
wysokiej pozycji.
Tak, ale moĪe siĊ równieĪ zdarzyü, Īe nie dostanie do¿nansowania wniosek, który od ekspertów otrzymaá duĪą liczbĊ
punktów.
PowyĪsze wskazuje na duĪe uprawnienia eksperckich
paneli i takĪe na duĪe uprawnienia Rady NCN. Jak zostali
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wybrani czáonkowie Rady – wiadomo. Ale jak są wybierani
eksperci do paneli tematycznych? Czy to są propozycje
czáonków Rady, czy Ğrodowiskowe? Jakie są kryteria doboru recenzentów? (w jednym z artykuáów pisze pan o czarnej
liĞcie recenzentów. Jak dáuga jest ta lista, kto na niej jest
i kiedy powstaáa?).
To nie jest skomplikowana procedura, ale takĪe nie ma
tu automatycznych reguá. Decyzje o tym, kto moĪe byü ekspertem, podejmuje Rada NCN. Baza ekspertów powstaje na
podstawie wskazaĔ koordynatorów dyscyplin. A kryteria? Te
są bardzo proste: mają to byü czynni naukowcy, najlepsi z najlepszych. Na listach ekspertów (publikujemy je na koniec roku
w internecie) przewaĪają profesorowie, ale są teĪ doktorzy bez
habilitacji, i jest ich coraz wiĊcej. CzĊsto proponujemy bycie
ekspertem wykonawcom naszych grantów.
Czy to jest jedyna ĞcieĪka? A konkursy na bycie ekspertem, jak w innych agencjach?
Nie ma konkursów. Nikt z zewnątrz takĪe nie moĪe zgáosiü
eksperta. Decyzja naleĪy do Rady NCN. Chodzi o to, ĪebyĞmy
byli zupeánie niezaleĪni. PropozycjĊ bycia ekspertem otrzymują naprawdĊ dobrzy naukowcy. (I tu moĪemy wróciü do czarnej
listy, o której wczeĞniej mówiliĞmy). JeĞli mamy wątpliwoĞci,
co do etycznych zachowaĔ niektórych z nich, to wáaĞnie takie
osoby umieszczamy na naszych umownych czarnych listach
i nie wspóápracujemy z nimi, bo – niestety – wątpliwoĞci nie
Ğwiadczą na ich korzyĞü (jak w procesie karnym), ale wrĊcz
przeciwnie. Na czarnej liĞcie moĪe teĪ znaleĨü siĊ ktoĞ, kto
zobowiązaá siĊ, Īe do jakiegoĞ czasu napisze recenzjĊ i jej nie
napisaá albo zrobiá to w poĞpiechu i niestarannie, czyli ktoĞ
kto po prostu nie sprawdziá siĊ.
A koordynatorzy dyscyplin, czy to są jakieĞ szczególne
osoby?
To osoby wyáonione w konkursach, podobnie jak wszyscy
nasi pracownicy, z tytuáem naukowym doktora lub doktora
habilitowanego, które uczestniczą w posiedzeniach zespoáów
ekspertów z naszej strony, ze strony NCN-u. Nie biorą udziaáu w gáosowaniach, ale pomagają ekspertom, wspierają ich
organizacyjnie i merytorycznie.
Wróümy do konkurencji. Statystyki pokazują, Īe mniejsze instytucje, te które ksztaácą tylko na poziomie doktorskim i zajmują siĊ badaniami naukowymi, mają wiĊksze
sukcesy i chyba szanse w pozyskiwaniu pieniĊdzy niĪ np.
duĪe uczelnie, w których pracownicy mają znaczne obciąĪenia dydaktyczne. Byü moĪe powinny one startowaü
w nieco innej konkurencji?
Stale myĞlimy o tym, jak ulepszyü system, jakie przyjąü
reguáy, Īeby rzeczywiĞcie wybieraü najlepszych. Mamy ze
Ğrodowiska sprzeczne sygnaáy. Jedni mówią, Īe to dobrze, Īe
pieniądze dostają najlepsi, inni – Īe nie powinniĞmy dawaü
pieniĊdzy tylko najlepszym, bo sáabszych teĪ naleĪy wspieraü,
Īeby ich „podciągnąü”. Ale przecieĪ nie jesteĞmy instytucją
pomocy spoáecznej. My po prostu mamy podzieliü publiczne
pieniądze miĊdzy naukowców. I dzielimy. Dajemy na najlepsze
projekty i osoby, bo tylko wtedy te pieniądze bĊdą najlepiej
wedáug nas wydatkowane.
To moĪe jeszcze jeden postulat. Chodzi o wiĊkszą elastycznoĞü. Po pierwsze, máodzi naukowcy, z racji krótkiego
staĪu naukowego, przy takiej punktacji za dorobek mają
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mniejsze szanse niĪ starsi staĪem z dorobkiem. Po drugie,
niektórzy starsi staĪem, którzy mają maáy dorobek nie skáadają wniosków do NCN, bo oceniają swoje szanse jako
zerowe. Co pan sądzi o dodatkowej kategorii konkursowej:
mniejsze kwoty, krótszy czas realizacji, decydująca jakoĞü
projektu, a nie publikacje? Taka kategoria pozwoliáaby siĊ
wybiü początkującym badaczom i daáa szanse starszym,
którzy nie mają znaczącego dorobku.
Od najnowszych konkursów w konkursach Preludium dla
najmáodszych naukowców dorobek to 20% oceny. A jak juĪ
mówiáem, ten podziaá 40–60% jest podziaáem bardzo roboczym. Zespóá ekspertów ma ogromną wáadzĊ… jeĞli uzna, Īe
projekt jest Ğwietny, to niezaleĪnie od dorobku moĪe wnioskowaü o jego do¿nansowanie.
Czy duĪo jest takich sytuacji?
Nie, nieduĪo, ale siĊ zdarzają. NieduĪo, bo w naszym przekonaniu posiadanie dobrego aktualnego dorobku za ostatnie
5 lub 10 lat (w zaleĪnoĞci od obszaru) to wiĊksza gwarancja
realizacji projektu. Poza tym po to mamy aĪ 10 rodzajów konkursów, Īeby kaĪdy mógá coĞ wybraü, Īeby máodzi staĪem
naukowcy nie musieli konkurowaü ze starszymi.
Poza tym generalnie nie uĪywamy sáowa „máodzi naukowcy”, ale osoby rozpoczynające karierĊ naukową. Dla nas nie
ma konkretnej granicy wieku. MoĪe byü tak, Īe ktoĞ z jakichĞ
powodów póĨno zacząá pracĊ naukową i np. w wieku 50 lat
robi doktorat. Wedáug naszych kryteriów jest naukowcem rozpoczynającym karierĊ naukową i moĪe startowaü w konkursie
Sonata do 5 lat od ukoĔczenia doktoratu. Nie bierzemy wiĊc
pod uwagĊ wieku, nie bierzemy pod uwagĊ páci.
JeĞli chodzi o páeü: z czego pana zdaniem wynika niski
w niektórych kategoriach odsetek wniosków skáadanych
przez kobiety? Np. w 2012 roku jedynie 23% wniosków
w kategorii Maestro záoĪyáy kobiety, a spoĞród nagrodzonych projektów jedynie 15% byáo autorstwa kobiet.
Akurat o tej sprawie mówiáem tydzieĔ temu w Pekinie na
spotkaniu szefów Ğwiatowych agencji grantowych. Ustalana
byáa sprawa parytetów kobiet i zapytano mnie, jak to jest
w Polsce. Powiedziaáem, Īe po pierwsze, mamy w Polsce
dobrą tradycjĊ pracy naukowej kobiet (Maria Skáodowska-Curie), a po drugie, Īe nasze statystyki dokumentujące kto
dostaá pieniądze w 2013 roku pokazują niezáą sytuacjĊ w tym
zakresie.
Z naszych danych wynika, Īe – szczególnie wĞród máodych – jest coraz wiĊcej wnioskodawców kobiet. JeĞli zaĞ
chodzi o Maestro, to dominacja mĊĪczyzn jest efektem piramidy wiekowej w nauce: o ile wĞród magistrów i doktorów
jest duĪo kobiet, to wĞród profesorów mniej, z róĪnych zresztą
powodów (m.in. macierzyĔstwo i urlopy z tym związane).
To siĊ juĪ zmienia i bĊdzie zmieniaáo. Byü moĪe za 10 lat
mój nastĊpca bĊdzie musiaá wprowadzaü parytety dla mĊĪczyzn. Wracając do konkursu Maestro – wyniki są zakáócone
takĪe tym, Īe jest w nim niewiele grantów, stąd maáa próba
statystyczna.
Kolejna kwestia, o którą chciaáabym zapytaü, to sposób oceny wniosków interdyscyplinarnych przez panele
tematyczne.
Dla tych wniosków jest konkurs Symfonia. Tworzymy dla
niego duĪy, wieloosobowy zespóá ekspertów, interdyscyplinarny
i miĊdzynarodowy. Póki co, reguáą w NCN są zespoáy záoĪone
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z Polaków, ze wzglĊdu na koszty i logistykĊ, ale do Symfonii,
ze wzglĊdu na interdyscyplinarnoĞü, ale i wysokoĞü budĪetu,
dopraszamy równieĪ znaczny procent ekspertów zagranicznych.
A kiedy, oprócz teĪ powyĪszej sytuacji, siĊga siĊ po miĊdzynarodowych ekspertów?
Chcemy, Īeby ekspertów miĊdzynarodowych byáo jak najwiĊcej. We wszystkich konkursach. DziĞ w pierwszym etapie
oceny mamy tylko polskich ekspertów wewnĊtrznych (poza
konkursem Symfonia), natomiast recenzje zewnĊtrzne takĪe od ekspertów zagranicznych (np. w 2013 roku mieliĞmy
ponad 40% recenzji zagranicznych; w tym roku bĊdzie ich
wiĊcej). Te liczby siĊ róĪnią w zaleĪnoĞci od dyscyplin, bo
np. w jĊzykoznawstwie polskim ten procent jest mniejszy,
ale w biochemii bywa, Īe wszystkie recenzje przygotowują
recenzenci zagraniczni. Uzasadnienie jest dosyü oczywiste:
chcemy siĊgaü po ekspertów najlepszych i chcemy uniknąü
lokalnych ukáadów. Poza tym chodzi o promocjĊ polskiej nauki
i polskich naukowców, o popularyzacjĊ naszych pomysáów
i osiągniĊü, o tworzenie sieci wspóápracy.
Czy ten nasz system – moĪliwoĞü aplikowania o pieniądze do NCN-u, do NCBR-u, nie osáabia – w jakiejĞ
mierze – innej aktywnoĞci w tym obszarze, np. związków
z praktyką?
JeĞli chodzi o NCBR, które ¿nansuje badania stosowane,
oczywiĞcie moĪna dyskutowaü na ile to wzmacnia związki
nauki z praktyką. Natomiast jeĞli chodzi o NCN – sprawa jest
prosta. My ¿nansujemy badania podstawowe, które biznes
wspiera niechĊtnie i nigdzie na Ğwiecie, z maáymi wyjątkami, ich nie ¿nansuje. Zresztą na tym spotkaniu w Pekinie,
o którym mówiáem wczeĞniej, ktoĞ trafnie zauwaĪyá (rektor
znanego amerykaĔskiego uniwersytetu, a wczeĞniej dyrektor
amerykaĔskiej agencji grantowej NSF), Īe na sali siedzą osoby,
które mają do dyspozycji 95% Ğwiatowych Ğrodków na badania
podstawowe. To pokazuje przykáadaną w caáym Ğwiecie wagĊ
¿nansowania badaĔ podstawowych z pieniĊdzy publicznych.
Czy podziela pan opiniĊ o wyĪszoĞci badaĔ podstawowych nad stosowanymi, Īe to one odsáaniają ludzkoĞci nowe
horyzonty (astro¿zyk, noblista George Smoot)? W rozmowie z Tomaszem Ulanowskim mówiá pan o potrzebie (przynajmniej) zrównania nakáadów publicznych na badania
podstawowe i stosowane. Czy mógáby pan uzasadniü taką
swoją opiniĊ?
Jestem ostroĪny we wzajemnym porównywaniu obu rodzajów badaĔ – niewątpliwie jedne i drugie są potrzebne. Nie
podzielam jednak entuzjazmu tych, którzy uwaĪają, Īe pieniądze podatników powinny byü wydawane wyáącznie na to, co
da siĊ przeáoĪyü na praktykĊ. W najbardziej innowacyjnym
kraju Ğwiata jakim są Stany Zjednoczone publiczne agencje
grantowe ¿nansują prawie wyáącznie badania podstawowe jako
te, które tworzą niezbĊdne podglebie innowacji i dają szansĊ na
przeáomowe odkrycia w nauce. JeĪeli powstaje dobry pomysá
badawczy w obszarze badaĔ stosowanych, z dobrą perspektywą
praktyczną (a tym samym perspektywą zysków), to na jego
s¿nansowanie znajdą siĊ bez trudu Ğrodki prywatne – pieniądze
podatników są tu niepotrzebne. OczywiĞcie niektóre rodzaje badaĔ aplikacyjnych wymagają wsparcia publicznego, na
przykáad te związane z obronnoĞcią, bezpieczeĔstwem publicznym czy waĪnymi celami paĔstwa. Tego typu zapotrzebowanie
speánia u nas NCBR.
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Czy nauka moĪe funkcjonowaü bez grantów? Jakie
dyscypliny bezwzglĊdnie wymagają wsparcia systemem
grantów, a jakie w mniejszym stopniu i dlaczego?
System grantowy jest po prostu dobrym sposobem dzielenia
Ğrodków w warunkach gdy zapotrzebowanie przekracza moĪliwoĞci ¿nansowania. Pozwala na wybranie najlepiej rokujących
projektów i zapobiega marnotrawstwu pieniĊdzy publicznych.
MoĪe dziaáaü dobrze w przypadku wszystkich dyscyplin. Inną
sprawą jest dáugofalowe ¿nansowanie infrastruktury badawczej, czy udziaá w przedsiĊwziĊciach wynikających na przykáad
z wieloletnich zobowiązaĔ miĊdzynarodowych.
Które z projektów (z puli nauk ekonomicznych) s¿nansowanych przez NCN byáy pana zdaniem najciekawsze?
NCN ¿nansuje oczywiĞcie projekty naukowe związane
takĪe z szeroko rozumianą ekonomią. Tylko dla naukowców
z SGH, NCN przyznaáo w ciągu nieco ponad trzech lat swego
istnienia 54 granty na sumĊ ponad 13 mln zá. Wiele tych
projektów ma duĪy ciĊĪar gatunkowy i mamy nadziejĊ, Īe
otrzymane wyniki bĊdą stanowiáy istotny wkáad do rozwoju
nauki. Przykáadem ciekawych badaĔ jest projekt dr Agnieszki
Grzelak pt. Standard ochrony danych osobowych w obszarze wspóápracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
w Unii Europejskiej realizowany w ramach konkursu OPUS,
Warto dodaü, Īe pani Agnieszka Grzelak otrzymaáa w 2013
roku NagrodĊ NCN, która stanowi wyróĪnienie dla máodych uczonych za znaczące osiągniĊcia naukowe, dokonane
w ramach badaĔ podstawowych prowadzonych w polskiej
jednostce naukowej. Przykáadem innego ciekawego projektu jest projekt pt. ZrównowaĪony rozwój a globalne dobra
publiczne w teorii i praktyce organizacji miĊdzynarodowych
realizowany takĪe w ramach konkursu OPUS przez prof. EwĊ
Latoszek. Finansujemy równieĪ projekty podnoszące waĪne
problemy sáoneczne, jak np. Wykluczenie spoáeczne – jakoĞü
i godnoĞü Īycia osób w wieku 60+, „rdzennych” mieszkaĔców wsi w Polsce realizowany przez prof. TeresĊ Sáaby.
Czy konkursowe przyznawanie Ğrodków na badania
naukowe podniosáo ich jakoĞü?
W ciągu ponad trzech lat dziaáalnoĞci Narodowego Centrum
Nauki zauwaĪamy systematyczny wzrost poziomu skáadanych
do nas wniosków – to dobrze rokuje polskiej nauce.
Czy pana zdaniem polska nauka wywiera realny wpáyw
na funkcjonowanie polskiej gospodarki, w szczególnoĞci
czy przyczynia siĊ do wzrostu gospodarczego?
Wpáyw badaĔ naukowych na wzrost gospodarczy ma wiele
wymiarów i czĊsto trudno oceniü go iloĞciowo. Same badania,
poza przynoszeniem wymiernych korzyĞci, przyczyniają siĊ do
tworzenia tkanki intelektualnej kraju, wpáywają pozytywnie
na podnoszenie poziomu ksztaácenia studentów i mogą byü
Ĩródáem ekspertyzy na przykáad dla polityków.
Bardzo dziĊkujĊ za rozmowĊ.
Rozmawiaáa Barbara Minkiewicz

1

Gazeta Wyborcza, Polski inteligent tĊskni za utopią, 14.02.2014; Gazeta
Wyborcza, Dobór naturalny naukowców, 26.07.2013; Grantowe strachy
na lachy (http://www.ncn.gov.pl/sites/default/¿les/pliki/centrum-prasowe
/2013_07_29-grantowe-strachy-na-lachy.pdf)
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