
_, Problemy polskiej nauki i szkolnictwa wyższęga oraz-§ 
wprowadzane obecnie przez rząd reformy - to zagad-

-Y-H nIenia siale obecne na łamach naszego pisrna, Tematy te

§ porusrumy w wywiadach z uczonyłłi z UW, zapraszamy
j także naszych naukowców do pisania artykulów na temat
6 sytuacji środowiska akademickiego - w tym numelze

zachęcamy do zapaznania się z tekstem dr izabeli Wagner z ln-

stytutu Socjologii, Wraz z nowym rokiem zainic,jowaliśmy ież
staly cykt,,Nowel izacja p{awa a szkoln ictw!e",

Cieszy nas, że w dyskus,ię toczącą się ną łamach naszego pisma

wtączają się naukowcy z innych uczelni, Poniżej publikujemy

iekst proi Ludvyika Komorow§kieg$ z Politechniki Vtlrocławskiej,

zaniepokojonego i:rakiem * jego zdanienr - powaźnej dyskusji
w środowisku akademickim na iemat proponowanych zmian,
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Iantów. Misją uczelnianych środowisk staje się sukces materialny,

Uczelnia ma być firmą, której celem istnienia jest dochód i wzrost,

a dobrze sprzedawalnym produktem drukowane dyplomy, Tioską
Ministra jest, aĘ ta firma była lepiej organizowana, a słabości ma

uleczyć niewidzialna ręka rynku. Na dyskusje akademickie nie ma

tu miejsca.
Zistanavńający brak głębszej refleksji naó szczegótami doko-

nyr,vanej reformy akademickiej ma zapewne rozmaite przycżyly,
'S/ymieńmy tylko widoczne gołlT n okiem, Nie najmniejszą jest prze-

konanie wlrażone przez prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego:

IJniwersytet Warszawski mógtby sobie świetnie poradzić bez ministersh,u,

(Zronlmiałe: z każdychprzepisów wybrniemy.) Rozpowszechnione

wśród kadry nalczającej odczucie bezsilności wobec tocząrych się

przemian jest kolejnym, raczej niewesołym spostrzeżeniem, Nie bez

znaczeltia-może b}ć inne, groźne zjawisko zau,wlżalne na posiedze-

niach uczelnianych gremiów: stajemy się zagadkowo ostrożni w spo-

rach publicznych. Negatywne recenzje sącoIaż rzadsze, publicznie

wyrażanę i uzasadnione wąęliwości wydąą się mamowaniem czasu,

Ucieranie wspólnego poglądu, esencja jawnej akademickiej debary,

ustępuje miejsca ,,efektywności" w zarządzaniu: waźkie dia deryzji

stają się zakuliso\i/e fożmowy, a głosowania formalnością, Niepostrze-
żenie przejmujemy obyczaje korporacji biznesowych. zapominając,

że renoma akademickich ośrodków, które radzi byśmy naśladować,

nie stąd się wyr,vodzi, że są dobrze zarządzane. Są przede wszystkim

ośrodkami wymiany myśli i nieskrępowanej dyskusji i dzięki temu

właśnie stają się przestrzenią wvórczości dzieł wljątkowych,
Ciekawie opisyr,vany przez prof- Lucjana Pielę eksperyment

Solomona Ascha stwarza okazję do namysłu pro domo sua, Czy
powszechna, m7\cząca zgoda na powierzchowne i komercyjne rozu-

mienie uczelnianej misji nie jest r}po!\rym efektem Ascha? Czy nie

ma wśród nas nikogo, ko powtórzy głośno za Leszkiem Kołakow-
skim, profesore m w Oxfordzie: To, czego się od nas oczekuje, to, otzywi-

ście, niuczanie na pienłszym miejscu, a praca badawcza dopiero na drugim;

tak jeł i być powinno?6 Czy misją uczelni jest tlwać, ku zadowoleniu

zatrudnionej kadry i radości nie bardzo udręczonych studentów?

Czy misją profesorów uczelni wyższej nie jest zadawanie takich

pytań, nawet wtedy, gdy przewidujemy, że odpowiedzi przy,wiodą

nas do kłopotliwych wniosków? :::

IL. Piela et al.. Misia Uniwersltetu - aspekt dzisiejszy. ..UW" nr t/5l, II

20Il, s.36-38.2A. Kórzekwa. Ców ustauie piszczy?.-.Lj.W" nr 1/51.II 20l|,
s. 18'-19.3M. Kula, Sprawa glębsza niż system bolóński, warszawski czyjaki-
kolwiek inny, ,,UV" ir. 1l4Ś, i201,0, s.2-4; Uniwersytet nie może się.zajmo-

-ac właczńie nauczaniem gry na fortepianie - rozmowa z prof Andrzejem
Klietańęm Wróblewski m.,,(Ńr' nr ł 4o, III 20 l 0. s. 2-5: A. Jajszczyk, Zadz i-
wiiiaca zbieżność poe|adów, .,UVi " nr 3/47, V 20l0. s. 23-24: A,K, Viróblew-
,ń.' il. nog -, wąź?.'..LJV/-' n, 3/47. V, 2010. s.25.'Ręktor Wroclawskiej
Ńademii fi4edycznej jest oskarżany o plagrat w prary habilitaclnej,, 'lŁrl-
Theodor zu Gutenberg. minister obrony Ntemlec l potencJalny Kandyoat na

kanclerza ,r.rygno*ri, urzędu (marzec 20l l). gdy prasa pokazala p)agiat

w ieso pracv cióktorskiei. 6L. Kołakowski, Po co uniwersytet [w:] Czy Pan
B<ig jeri szcŹęśIi*y i inni pytania,'Wydawnictwo Znak,2009, s.264,
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Pismo lJniwels}tetu 'W'arszawskiego, szeroko dostępne w kraju

dzięki mediom elektronicznym, nie od dziś bldzi mój szacunek,

Gdy Ępowe uczelniane gazetki służą po prostu budowaniu dobrego

samopoczucia akualnie piastujących akademickie urzędy, pismo

,,UW' znajduje miejsce na materiały tchnące świeżością, a nawet -
rzecz niesporykana - na dyskusję, której echa trafiły do krajowych

mediów1. Niestery nie dlatego, że dotyka jlż w qruule sprawy dla

uczelni podstawowej -jej mis3i, lecz z powodu drażliwego meritum
sporu, budzące go żgola nieakademickie emocj e.

I{u memu zdumieniu, reforma akademicka, temat dla :uczęlnia^

nej misji zasadniczy, nie wzbudził emocji, które przebiłyby się szerzej

nałam},,UW". Śladem zainteresowania przygotowanymi zmianami

prawa, których skutki niedługo poznamy, był zamleszczony w tym

i"-y- numerze pisma skromny reportaż z prac parlamentarnychZ,

Publikowaną rok wcześniej wyrrianę zdań o stanie uczelni trudno
nazwać dyskusją o reformie: głosy doświadczonych profesorów

Marcina Kuli, Andrzeja Kajetana Wróblewskiego i Andrzeja Jajsz-
czyka prezentowały raczej poważną, choć bezsilną, troskę niż próbę

wnikliwej analizy, któr a zmięrzalaby do zdefi niowania praprzy czyny

obecnych trudności uczelni wyższych3.
'W}miana poglądów między profesorami jest pouczająca dla

obserwatora. Stanowi eksperymentalny dowód, że poważna dysku-

sja w środowisku akademickim jest jednak możliwa, lecz uświada-

mia przytomnie uczestnicząrym w życiu akademickim, że dyskusje

i spory mer}toryczne także w tym gronie napotykają naturalne gra-

nice wyztaczane prżez poglądy własnego otoczenia.
Brak szczegółowej dyskusji o reformie jest symptomaqczny

i wart byłby pŚychologicznej analizy. Przecteż na naszych oczach

media licytowały się w epitetach: ,S)ższa szkoła wstydu", ,$Iyższa
szkoła tego i owego". Reakcją na krytykę jest wyniosłe milczenie,

nikt nie od.",r-, ciężaru odpowiedzialności za opisyrvane zjawiska,
-V/iadomości o plagiatach stają się ntżące, nawet gdy dorykają naj-

wyższy ch uczelnianych stanowisk $/rocława). Reakcji Gutenberga'

nie będzie, środowisko broni swoichperJas et nęfas.

A w tym samym czasie Pani Minister ogłasza program reformy
akademickiej. Nie dlatego, żę zaulvaża opis}nvane publicznie
ułomnoŚci systemu, ale dlatego aby było jeszcze lepiej. Jest dobrze:

buduj emy, kup uj emy, zar abtamy, publikuj emy, patentuj emy, orga-

nizujemy, powołujemy, kontrolujemy, zasiadamy, przyznajemy,

dekorujemy - a po ciężkim trudzie 1ubimy w uczelnianej gazetce

zobaczyć fotografie w togach i gronostajach. Dyskutowanie jest

dowodem bezsilności - nal,eży raczej lobbować, oczywiście we

własnej sprawie.
Mńją, do której każdy z nas widzi się powołany, jest sukces,

Thk uczymy studentóW w takiej atmosferże wychowujemy dokto-
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