
ZWALNIAC CZY PRZY§PIESZAC?

Cąrtam try4łsowe wydanie PRYZv{AT-u. Jest
źe? Biednie? Jakże Ę inaczej?!. Czy ktokohriekw
Ęch szacounych murach ośmielił się ptzypllszuaĄ
gdy bankrutują huĘ, zamykanesą kopalnie, elitarne
ulłaty ptzshodą z karabinórna wózki dziecięce,
szpitalom brak funduszy _ że my przwekaay bez,
sałanku? Nie trzeba Ęć inżynierem, Ę od dwóch
lat bez mała prze*,idywać nieuórony kierunek roz-
woju wydarzeń. Oraz Ęąls, który nie povinien nas
zaskakiwać, raer;j dzlutiĄ gty prrychodzi tak późno.
§łowa rektora vrkazują, że zastygła w d$tatku Poli-
technikajest niegotocn na chude lata.

Od stronywarsztatu pracy naukołca i nauczycie-
la, który nie miał otazji po*,iększania pensji urypłaĘ
z przemlłsłouych dcń, ogłaszany dziś stan alarmo-
lvy tłygląda nieco inaczej, niż widać z wienchołka
uczelnianej piranidy.

ZdoĘcie funduszy na imvestycje naukole od kie -
dy pamiętam graniczyło z niemoźności ą. ?ruycryna
jest dziś publiczną tajemnicą- pieniędzy na inwesty-
cje musiało wy§tar€zyć najpierw dla tych, którzy j€
przydzielali, potem dta tych, którży opinionali uza-
sadniające decyzje i tak po kolei. Festiwal inwcsty-
cyjny nasąpil na przełomie 7990l9t. Kto Ęł blisko
żródła, kupił tyle aparatury że do dziś ma trudności
z jej rozpakowaniem. Wygląda na to, żę z KBN tak
łanro nie Ńdzie, bo i pieniędzy mało, i proccs ich
przydzielania nicco bardziej pnejrz3łsty. ay to już
dramat? Dla praizlłyaajonych do imvestorrłrnia -
katastrofa. Inni przeczeloją.

Uruchomienie dotacji na działalność §tatutwą,
czyli naukoulo-badawczą Ęb przełomemw finanso-
waniu. Choć filtrowane prz€z uczelniane sito, okro-
jone pr:zez ins§ńut, obciązone morderczym narzu-
tem, ale pieniądze trafiają tam gdzie Ę potrzebne -
do zespołółv. Nawet mimo ograniczeń formalnych i
szczupłŃci śtodkół zcspoły zyskały po raz pienszy
podstawę semodzielnej i racjonalnej gocpodarti fi-
nansowej. Na przetrwanie tylko, ale o uyjazd na
zagraniczną konferorcję, zakup kompu{en ay
lsiązki nie tnreba żebrać w ccntrali. Pieniędzy nie
prrybyło, ale możliwości vryraźnie qłzro§ly. Jedno-
§tki, któr€ prz€u o,§tatnie lata Pro$,adziły bezpieczną
politykę zatrudnienia, patrą chłodno na obecną
§ytuację, która jemałodotyka: jest to kryłlrccentrali.
Niektór4y mórią - nareszcie.

Kryz5n uderzy bolśnie jednostki oraz moĘ któ-
re ani nauczaniem, ani nauĘ, ani usfugańi nie
umĘą llzasadnić obecności w politechnicoi zarobić
na swoje pcnsje. Iń los zależy w cz$ci lub w całości
od fundoranego prrcz Politechnikę sztucznego od-

dychania. Czy nalezi je poddawać ciągłej reanima-
cji? Czy uczciwość nie wynaga odłączCnić kroplótv-
ki? Zadaniem Politechniki jest llczyć: liczne balasĘ
są ocz;łvisą przyĘyną, dla której pokrpvany pnź
Państwo roczny koszt kształcenia jednego studenta
sĘa tu Z),0 mln d. 10 miesięcznych pensji! Akurat
tyl€ (w porórnaniu do pensji) co w najdroźsąm
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amer}kańskim uniwersytecie prywatnym, tJarvórd
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Widziany z dołu kryłys nie polega na ogólnym
braku pieniędzy, le,u, na ptzelaczaniu ich tam, gdzie
są bezproduktpmie przejadane. Nie dziwi mnie za-
tem proponovane gorzkie lekar§two: redukcj e. Cze-
ka nas nkilkaset straszliwie trudnych deqzji, bardzo
boleśnie uderzających naszych kolegów i
wspóĘracownikóv'. Ale... połowa to zwolnienia
łagodne, naturalne, reszta rozłoży sięwczlsie. Sldu-
acja finansowa Państna jest zmiónna, może udi się
nie ałalŃaó Moze ułsąlstko zostanie po starcmu.
Tlko bardzo młiodzi pracownicy PolileĆhniki nigdy
iazczr nie s$nzeli z centrali groźĘ povszechnógó
ałalniania. Pozoataliwiedą, żejakoś io zarvszę by[o,
Ędzie_ jałoś i teraz. Zastosorłany środek uradc;r,y
.;est zaledwie lekĘ dietą, przynu§ovĘ/m po§tcm.

Proponowane leczenie może oznaczać, że pacjent
jest nvażanyza ogólniezdrowego, a pounót do ńor-
malnej finansowej diety prrywróci mu krzepę.
DziwiĘ mnie taki pogląd, ĘłĘ dowodem bezkry-
tycznego zapanzenia w siebie. Nadmierny apetyt
finansmy pacjenta jcst bcnriem oznaĘ ń*izn-"i
choroĘ, któr€j objawem jest otyłość strukturalna.
Obawiam się, że przyuyna tej zastarzałej choroby
może Ęć usunięta tylko operacyjnie. Na taĘ ą,en-
tualność trzeba by pacjenta przygotowywać, jego
współdziałnnie j€śt niezĘdnym warunkićn sukcesu
lekarza.

Zwalniać pojedyncuych ludzi, jak ądzę, nie na
wiele się przyda, jeśli w ogóle się uda. Politechnilca
rypada we własne sidła centralnego zarądzania.
Zadenz dyr€ktor6*, nie zlihridujeitatu, kióry mu
się należy zgodnie zevzorem, rozdzielnikiem i pen-
sum, Jedynym vryjściem Ęłoby przyspieszeniehie-
uniknionich od dawna zmian struktuialnyó, które
anłalnianie ludzi poarolą zastąpć uwalnianiem
caĘch jednostck spod politechniczno-budżctowego
para§ola. Może ezas zacząć wreszcie otwartą
łskusję o modelu Pplitechniki, aĘ zdążyć przed
koĘnyn kryąłem. Proponuję Ąlskusję priez PRY-
z\l,{l.
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Guinessa sprawia, że aika§§tydliwość i szorstkŃć,
rozwiązują się jęryki. Tańce, mu4rka i śpiewy
działają jak prrypravły dodane do pońw, a'irland:i-
ka potrawa'j€§t mocrro prąrprrwióna! Tnrdno o tym
pisa§ to trzeb8 pozn8ć na miejscu.

Picenki śpievłane po irtandzku nawiązują do hi-
storii, są uyrazem niezalcżności od Bryt_yjczykórv.

Tę caĘ opowiść nalezałoĘ jednak zaczląć d
@ziękowań dla fundatora - krajół EWG. Pobytw
Irlandii Ę możlluy dzięki roczhemu sqrpendium,
które otrzymałem w ramach pnogremu TEMPUS
stwarzającym Bożlivlość studentom §tudk)tirania,

"a! 
pracovmikon - provładzenia pmc badawczych w

wybranych uczelniach krajów Wspólnoty.
Studia na VĘdziale Botaniki Uniwersytetu w

Dublinie r§zpocz€łv sie nader intenesuiaco. Pozo-

}rla razie jednak 25 rekordów baży danycłł i ldo-
kovqy program (ustawiaiący lormat iapisu ddy i poĘ
wiadaiąoy, żc naloży uruchornićASS|STa - połbrcgrr
dBASE'a), w poĘczeniu z powyższym listem, śri&
przede rcrystkim o dobrym samopoczuciu p. Afi
... C.69o isobio życrymy.
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wiąpane tu kontakty wysz§ poaa granice czlnro Ę
jacielskich i stały Ę zawodowymi.

W planie studiór zajęia praktyczne prłr;' li/i
nad t€ór€tyczn}mi, Ich zgrupowanie w kilkur16l
dniwe blolti tematyczne na o§tatnim roku stu&
rrwaźam za bardzo udane roarią7anie i dla łtu&
tół, i dla pracowników Interesująrymi kurrl
taboratoryjnymi Ęł np. genetyka rŃliĄ sp€cjri
ca biotechnoloda roślin_ w realiz-zcii tepo rxtłtd


