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Grodzenie płotów
109

 

Wspomnienie dawnego wiersza porusza mnie jesienią, gdy po roztrzepanym lecie wracam myślą do 

zadań porzuconych w lipcu. Grabiąc liście powtarzam w duchu za poetą
110

: 

„Jest coś, co czuje niechęć do granicznych murów, 

(...) 

„Tu, gdzie obaj żyjemy, mur nam niepotrzebny: 

Sąsiad ma same sosny, ja – jabłkowy sad. 

Moje jabłonie przecież nie przejdą przez wyrwę – 

Mówię mu – nie wyjedzą mu szyszek spod sosen.  

A on: – Gdzie dobre płoty, tam dobrzy sąsiedzi. – 

Wiosna pobudza we mnie przekorę; próbuję 

Skłonić go do myślenia: – Właściwie dlaczego?” 

Pierwszym tematem jesiennych rozmów moich współpracowników będzie powierzanie zajęć 

dydaktycznych. Słusznie się trapią – niepełne pensum to wykroczenie w oczach dziekana, choć nie 

nauczyciel tu winny. Wiec trzeba się nachodzić, zadbać o zlecenie zajęć. I ja obok stałego wykładu 

muszę wziąć ćwiczenia i seminarium, przywykłem; ostatnio dbam by mi dano także pracownię, aby 

wyrobić godziny – studentów mniej. Młodsi mają trudniej – pracowni dla wszystkich nie starczy, 

nawet w mikro-grupach; muszą się angażować w przedmioty sąsiadów. Są komputery – to poprowadzi 

każdy. Doktorantów udaje się cichcem zapisać jako towarzyszących dublerów. 

Przewidujący kierownik zespołu za ścianą nie zapomniał o problemie wiosną, w czas rewizji 

programów. Miał gotową propozycję: nowa specjalność - nowoczesna, aktualna i w języku obcym! 

Jego współpracownicy są stworzeni do jej prowadzenia (jest przecież Internet). Do podziału tortu 

zdobył wpływowego partnera i specjalność została gładko przegłosowana, o szczegóły nikt 

specjalistów nie pytał, że język znają – szef zaświadczy. Po czasie słyszę od dyplomanta, że szlagier to 

powtórka z rozrywki, a wykład anglojęzyczny to slajdy kopiowane z sieci. Nie dziwię się - muszą 

przeżyć. Pakiet zajęć będą grodzić najpilniej przed sąsiadami, którym wykształcenie lub 

doświadczenie dawałoby większe kompetencje - lecz pozostali za płotem. 

W budynku opodal obserwuję krzątanie dużego zespołu prowadzącego kierunek interdyscyplinarny 

wg najnowszej mody. Rozpoczynali w wysokim stylu zapraszając do zajęć nie tylko profesorów spoza 

wydziału, lecz i z pobliskich uczelni; przed drzwiami mieli tłok kandydatów, choć nie kusili łatwym 

zawodem. Prowadzącym atrakcyjny kierunek dziekan nie odmawiał etatów - argument ambitnego 

dyrektora był zniewalający: nowi pracownicy to nowe publikacje, punkty, granty. Istotnie, 

zatrudniając swoich absolwentów efektownie powiększyli dorobek, pojawiły się branżowe doktoraty, 

jest habilitacja. 

A urząd dziekański napominał: Czy musimy jeszcze zatrudniać obcych?  

Więc dziś uczą sami: etyki, prawa, zdrowia, komputerów – w opinii spostrzegawczego absolwenta, 

prowadzący wyprzedza wiedzą studentów o jeden wykład. Udowodniają, że potrafią. Patrząc z boku 

dziwuję się, że odprawieni specjaliści nie protestują przeciwko szarganiu wiedzy hodowanej na ich 

podwórkach. 

Zagaduję uczonego, doświadczonego w interdyscyplinarnych zawodach:  ??? 
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Słyszę: Freblówka dla mas to nie atrakcja, profesor woli nauczać wąskiego fachu w małej 

grupce, a wykładowca wegetujący na bocznym torze, nie ma głosu. Kto dobrze publikuje, może 

uczyć cokolwiek umie. 

Nieprzekonany, zasumowany, biłem się z myślami: 

 Czy publikacje i własne mniemanie wystarczają, by nauczać do woli? 

Przecież nasze procedury awansowe to starannie nadzorowana selekcja kadry! 

 Doktorat? – Dowód, że jestem sprawnym badaczem w swojej zagrodzie. 

 Habilitacja? – Demonstracja, że skutecznym badaczem umiem być samodzielnie. 

 Profesor? – Znak, że potrafię innych do pracy badawczej zachęcić. 

 Tytuł? – Wniosek, że inni mnie cenią. Jako badacza oczywiście. 

Do roli nauczyciela muszę dorastać poza konkursem piękności, sam uczę się na błędach kradnąc czas 

pracy badawczej. Żadne bariery nie ograniczają prawa nauczania do mych wyuczonych i 

wypraktykowanych kompetencji.
111 

 W salach wykładowych wolno mi prezentować owoce swojej 

pracy i zamiłowań na równi z projekcją skrytych ambicji, marzeń i frustracji; słuchacze nie 

rozpoznają, przymuszeni do uczestnictwa, dbają żeby zaliczyć. Złota wolność!? 

Zarabianie na życie handlem ulęgałek podkradanych z sąsiedzkiego sadu przestało nas razić, 

zapominamy, że nie uchodzi zbierać na cudzym polu. Czy konieczna nam opieka kolejnego zastępu 

stójkowych? 

Gdzie dobre płoty, tam dobrzy sąsiedzi. I pewniejsze plony. 

(Piękny wrzesień 2014) 
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