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mctu nakładół o

2.4 bln zł. Innlm roz(mocno kontrowerryjnym) jest podniengrodzeń nauczycieli akademickich do
l

l7

% pn*iętnego wynagrodzenia w go-

trl tym wypadku konieczny yzro§t śrcd-

i1.7 bln d.

lpłacorrra w sakolnictwiew5żsrym ma

bar-

Już trzy miesiące jakzamknąłem §tatutową k§ięgę
i pozwalam jej zbierać kurz na dalekiej półce. Okres
ten dostarczył emocji każdemu ob§erwatorowi Politechnicznej śceny.Wydarzenia unkazują, jak połażnym oparciem dla degzji i poliĘki mógłĘ Ęć sta-

wpł&, na lrształcenie. Następuje
;rtyłma na wielu kierunkach kształcenia,
lościw informatyce, filologiach stosora-

tut, jeśliĘ zawierał śladwŁji, obok litanii prr€pi-

rrtwa i instytucje innych resortóv przy-

ńartyły się w polu dostępnym mojej obaerwacji,

try§tny

bankowości, ponieważ prywatne

sów.

W katalogu cielrawych przypadków, które

prmi naucrycieli.
b ma sie rue,gzw odniesieniu do badań

zarejĆsirowałem kilka bardzo charakterystycznych,
które choć błahe w istocie, poru§ryły moją duszę

lysię na poziomie zbliżonym do nakładórv
!u, ale ulzględnienie wskaźnika inflacji
bniźcnie ich realnej wartości o 304%.
i q/pływa to takze w vymiarze finanso-

Pierłsza Ęła baba. Idzie korytarzem, pro§to na
PRYZMATi móri: czytałś? No...A
ia ciągnie pisą, krytykują, ułs4łstko zepsują. Dla-

t śroakirrnansowe

na badania naukorve

Paktykę, cłyżtwt.narzuty są pochodną

ryń

badań nauko*,ych.

,laleł, żę w 1997 roku uczelnie nie
|y Łdnych środkóu, przeznaczonych na
tlfury.
:
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§cętyka.

mnie, trzyma

czego rektor płaci za wydawanie tych napaści ! Bud-

wali, ludzi się aralnia, a ci jex;zrzc judą Iajkoniki cholerne. Poszła baba. Myślę:fakĘcznie,

żrct się

rektor funduje wydawanie tych krytyczrrych

żeĘ

Ten katalog mógłĘ Ęć dłuz§zy. Podobne rozproszone zdarzeńia-sygnał| wyrołują nieodparcie pyta-

nie, uy j6t cośvyjątkowego w tej uczelni, któĘ
wciąz j:eśzczejedni wielbią, krytykują drudzy? Dla
zanunonego w niej pracownika pytanie pozo§tanie
retoryczne. Dla kaŻdego, kto obsertvował śrcdou,isko naukowe innych polskich ośrodkón, innych kraió,rv może. odoorłiedźiest niebanaIna i potrzebna.
NiełaŃo jdj udziefiĆ. Wytykać błędyi Wychwalać
sukcesy? To ĘłoĘzĘlt proste i Pytkie. Proponuję
ryzykowną może, ale słęboĘodpowiedź, wyrasĘącą m.in. z opisanych obserwacji. Ins§ltucja, w
której publicznej wiwisekcji poddawany mcrźe zostać
§tatut, otwarcie dyskutowane są degzje akademickich władz, głośnoproponuje się rcdukcje kasĘ panującej, zgłaszane ą druzgocące dla Senatu wnioski
- insĘtucja taka daje dowód, że nie obawia się oddy-

'

chać. Są to oznaki umysłowego fermentu,

Drugi Ęł profesor, warszawiak, ognisĘ pub|icysta. Napisał w liścietyle ciepłych kornplementów
pod adresem "słynącej ze śmiałychreform Politechniki Wrocławskiej", ż,e musiałem się upewnić czy ją
ao.ó*naał, Tlvierdzi, że uyjątkowa. Kto

nieobojętności wobec jej spraw. Rołolucyjne? Nonsensowne? Niepotrzebne? OŁzże się po latach. Sam
fakt, że środolł,isko takich odruchów w zarodku nie
dławi, że sprawując.v władze ich nie zvtaluają, że
vydaje się naturalne, co wwielu znanych mi insĘtusię nie mogło (lub, zdaniem ich
cjach zdarzyć
zarządóut,nie powinno) - to wsrystko.iest po\ł/odem

ma pomysfu, jakrądzić tą instytucją, głosi projekt,

(|jk)

bazgrołów. Ale inaczej nD baba, nie wygląda,

miałzazłe, Choć kto wie...

f;::.ln*.

Ę

mego zdumienia. I satysfakcji. Uczelnia, której
KBN,
który Politechnikę WrocławsĘ przyszło nam służyćsiłą bezmładnościu$ciej nńz
Trzeci
Ęł
koLNtcTWA
ulokował najvyzej na liściefinansowej uczelni pol- wyboru, ma niezliczone wady, ma i szczególne
skich. §am ranking uczelni i wydziałór,jest wydarze- osiągnięcia. W tym nie jest bardziej oryginalrra od
n przewodnim założrcó jest kontynuacja niem epokovrym. Jdli KaBaN potrafi go obronić i innych. Dając jednak dowody akademickiej swobonia nowego modelu k§ztałcenia, dosto- utrzymać, lista gotowa stać się pienrszym ijedynym dy i onłartości,tlzięki którym wiele się tu jeszcze
& qntemów zachodnich. Wprowadz^ne obiek§łł,nym instrumentem ksztahującym poziom moż,e zdarzy ć, ujawn ia swoj ą naj głębsą i prawdziwie
naukouiy placówek. Pierwsze miejsce Politechniki i oryginalną wartość.Swój charakter. I zbiorową
; fmmy i poziomy lształcenia, zapewniają_
lf systemu.
rekordowa liczba jej jednostek nagrodzonych mątlrość,która oprze się nietrafnej krytyce, banaldyskusjom, paradoksalnym wnioskom.
amerykańsĘ oceną A dowodzi, że w innych uczel- nym
Cha-raktei cbĆńby najlepszy, nie jest grłarancją
niach jest gorzej. Ktowie...
§zenie liczby młodzieży
Całarty Ę p. Tarczewski, Antoni. Napisał w powodzenia w działaniu, Bywa pozomą przeszkodą,
rej na poziomiewyższym.
liście,a PRYZMAT 7 wl,drukował, że weryfikację gdy odrzuca roałiązania łatwe, lerz poniżej ambicji.
r Ę wzrost wskażnika skolaryncji z12 Vo
personelu naleĘ naąć od głorrry, od profesury, Bywa i oparciem w trudnyclt czasach, ponllala za,
bocny) do 14 -L5 Vo,pdeas gdywartość gremium dotąd nietyl€lnego. Pogląd nienowy, jed- chtrwać spokój, kaze cierpliwie szukać dryogowsĘ;
1r trajach Europy Zachodniej wynosi 20 nak śmiaĘsposób jego ogłoszenia dowodzi, że zów na rnało czytelnym szlaku, Nie boi §ię twardej
irt będzie rłspierać liberalizację warun- doświadczony autor pałien jest poparcia w tych szczerŃci, otwartej rozmowy. Ktytykę i zauutywyęć na studia na tych uczelniach i kierun- murach. Ktowie...
korą§ta dla budowy norvych wartości.
llr,na których niewystępują ograniczenia
Wszystko to je§t w Politechnice możliwe. Dokąd
Piąty był manifest, pĄekt uchwały Senatu
iqlrątoule.
zgłoszony przez dziekana. Skoro -jak*idać - nikt nie doprowadzi ? Ktowie.,.

wyższeco

ibcja kształcenia zawodowego
otwórzmy konkurs. Możie zgłosi się ktoś,możestanie
się mś. Bo dziśbrak nie Ęlko pomysfu, brak nawet
nienryższym.
nia w tej dziedzinie zmierzają do BIBLIOTEKI. Tak napisał, i jerizcz;e więcej. Pełne
lrb tadr między innymi dla małych oraz cutery strony maszynopisu, czytałem dwukrotnie.
Senat pennie też. Napadali jedni. Milczeli drudzy.
. firm przemysłowych i handlowych,
,etĄkże dla rolniczych gospodarstw ro-

Czy tędy droga? Kto wie...

Resort *spierać Ędzie organŁowanie
furm kształcenia, tzn. dwuletnich kole,i
lńłletnich studiów zawodowych, o szer-

zwo

flu edukacyjnym z naciskiem na ekonormę lształcenia.

lcnianie uczelni lokalnych i ra|cja wydatków builżetowych.

dokończenie ze str.
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Od redakcji:
Zapewnienie dożone w numerzB 7 PBYzlrATu, źe seńal €ry,
!uż się skońcrył, okazalo się, także dla redakcii,
żartem primaaprili§owym (mivm).
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-Tkli!-ty,:,Ale !of,l1czal9!{, Ł".T_1 Jaka będzie tego konselrrrencja?

