
nik agitatora

|ogo te pretensje? Medice, ata te

!Łja teZZrywiłem kiedyś nadzieje
lie się środowisk naukowych. I

lhĘ Ę całe dyscypliny, których
;dektualny sprawia, że miernota i

lrz vans. Niestety, to raczej wy-
lim zdaniem. rozmiary demora_
FÓlłlzw. Świata nauki są takie, że
h tych dziedzin bez bodźców
Frać nie można.

§ odrodzenie musiałoby polegać
lizeni u, sel ekcji, lłryw dz i e l u dz -

tsdziec zewnętrzny jest tlko je-
;r56łoszę pogląd, który w oczach
bzahłalifikuje mnie już nie pod

;rhrszki. Nauce w Polsce lrzłba
t;ać niewlęcej pieniędzy (o co
ftczmniej. Nie po to, by mecha-
i;ać, lecz z nadzieją, że sytuacja
ltoru obudzi uśpiony instynkt
lfskieruje go ku oczyszczeniu się
lń i poczynańjałowych,

Polegliwości tej należałoby
irrlom, o których już terazmożna
lEyły na pełne przetrwanie lub
|rocniej powinna ona potrząsnąć
FOrą, drzemią i tych. którzy
lnrybaczają. Cdy już to nastąpi,
Fodki i mechanizmy sprzyjające
lcj młodziezy, §ystemaygznej ro-
hryczny profil wiekowy zaęyr'a
il svm ptomem chorobowego za _

flotłist 
badawcrych.

fi:lacja działalności naukowej w
lrzne pieniądze), to znaczy obwa_
rórvw swoich minitemacikach i
irtyrucjach przeciw wszelkim
hu społecznym, pozbawia naukę
Pi Porytki kulturotwórcze i edu-
Ęrawiedliwiają ją społecznie na
- poznawczymi, aplikaryjnymi i
ij warunkiem przenikania odpo-

F, do szerszego obiegu
PFb intetektualnego).
Ęnsposobem po temu jest udział
Eaniu, co stanowi jeden z moc-
:zr skupieniem badań podslawo-
l e przeciw podtrzymywan i u plo-
inatutowo oderwanego od rycia.
loów nalezyjednakowo cenić tra-
luą jak i ambitną popu larpację
pirnie współczesnej wiedzy w

F,rch.
iE
I o nauce opłacanei ze środków
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7. Przewid ując - mimo'wszystkich poczynionych
zaslrzeżęń - niechybne oskarzenie o próbę klecenia
polskiej nauki, proponuję na koniec rozważeniejesz-
cze jednego argumentu za selektywną koncentracją

POLI-WLZJA

"Na święty Jan, każdy sobie pan". To porłekadło
pracowników najemnych w dawnej Polsce doskonate
harmonizuje z atmo§ferą otwartego §potkania z Re-
ktorem, które Solidarność - Związek Zawodowy -
zorganizowała 24 czerwca, Była to typowa dyskusja
praco-u,ni ków najem nych, naj rzetel ni ej zatroska-
nych o swój warsztat pracy, lecz nie sięająrych
myślą poza jego horyzont. Pracownikowi obca jest
wizja, obraz celu któremu jego wysiłek słuzy. Wy-
starczy funkcjonujący warsztat. I kasa w dniu
vrypłaty.

A jednak probleln wizji zawisł nad zebraniem od
jego pclczątku. Rektor nie ukrywał krytycznego sto-
sunku do reform wyrastających z utopijnych obra-
zów. Odważnie wynienił i\łielkiego wizjonera", któ-
rego działalność zaciążyła nad Politechniką
Wrocławską. Dziś nie potrzeba haseł wielkiej prze-
budouy, usłyszeliśny z ust Rektora. To swoiste wy-
znanie wiary pragmatyka wygloszone zostało w
osobliwym konteKcie: pomiędzy rzęsitymi kom ple-
mentami pod adresem Politechniki, najlepszej (ia-
koby) instytucji naukowej w Polsce, a wspomnie-
niem okresu, gdy pod dyktando wizjonera budowano
materialne podstawy dzisiejszej potęgi uczelni.
Uważny słucha cz, musiał zadać sobie pytanie o zwią-
zekprąuynowy.

Choć nie naałana, przejrzyście wyłoniła się z dwu-
godzinnego referatu rektorska wizja uczelni. Trwać
i zatrudniać - oto nasze zadan ie. brabiać,zdobywać
fundusze - oto na§z cel. Szukaj,my dochodów, zlece-
niodawców, sponsorów, partnerów. Drenujmy
MEN zwiększając liczbę §tudentów, jeśli algorytmy
finansowe to uzasadnią.

Słuchałem tych §łów obserwując poiakujące uzna-
nie na wielu twarzach. Salę ulypełniali bowiem pra-
cowniry najemni, dla których problem pracy i piacy
jest codzienną i podstawową troską. Nie zauważyłem
studentów. Szkoda. Z obecnych bowiem nikt nie
odwazył się zapytać: po co to wszystko? W jakim celu
żeramy rocznie 20 milionów dolarów (!) pieniędzy,
polskiego podatnika? Dla jakiej idei państwo ma
ut rzym}Ąilać a rm ię 5000 pracowników najemnych,
t udynki, konsumującą energię aparaturę, biuia, ga-
binety itp. itd.? Takich pytań nie zadawano. I-ę,cz
gdy Rektor wskazał: "spójrzcie na uczelnie byłej
NRD, czy takiej reformy oczekujecie ?", jedna tylko
Ęła możliwa odpowiedź. Istnieć! Za wszelką cenę!
Nie zadawać pytań. Trwać.

Echa tego spotkania rozejdą się szeroko po
mieście, po Dolnyln Sląsku, po Polsce może, jeśli
prawdą jest legenda o naszej pozycji. Trafią do upa-

dających zakładów, dyszących w niemożności fa-
bryk, Zawisną nad niejednym zebraniem czy de-
cyzją. Tu bowiem try§ka źródło wiedry i doświadczeń
zyciowych kadry inzynierskiej i zzrąazającej. Stąd
czerpią doświadczenia i wzory. Ci ludzie, bezradni

.cza§em wśród ekonomicznego chaosu, uzy,skali od
nas bezcenną radę, znaleźli rłzór dla rozstrzygania
gospodarczych dylematów: trwać, utrzym ać lłłrżdą
komórkę, za wszelką cenę, choćby bez sensu.
Reformę zredukować do utopii. Czy od na§z}ch ab-
solwentów możemy Ędać przebudowy absurdalnie
nieekonomicznej hqty lub zamykania rujnującej
państwowy budżer kopalni, jeŚli tak elementarnych
problemów nie dotyka wiodąca uczelnia techniczna.
nawet w formie teoretycznej dyskusji? Jeśli ź:rrden z
jej profesorów nie zada pytania o odpowiedzialność
za powierzone nam środki. Więcej - o powierzane
nam każdego roku pokolenia młodzieĘ, która od
nas ma usĘszeć, jakimi drogami ruszać w Ęcie za-
wodowe. Którą mamy nauczyć krytycznego §pojrze-
nia na świat, twórczej działalności, bezkomprońiso-
wych decyzji. Dziś ta nauka została wzbogacona o
ważną wskazówkę: Nie wyrywajmy się. Państwo
płaci.

Pamiętam w tych murach zadawane pytania o
ethos. Dziś nikt nie odwazył się przypornnieć obe-
cnym na sali nauczycielom o odpowiedzialnościjaką
ponoszą za nauczaną młodzież, wzory jakie im pze-
kazują, środkijakie temu słuĘ. Czy z podniesionym
czołern potrafimy się rozliczyć z zadań, jakie nam w
kraju prrypadĘ, ześrodkówjakie otrzymujemy? C, zy
świadomość że są gorsi, może nas usprawiedliwidĆ ?
Takie pytania są widocznie na zebraniach axiązko-
wych niemodne.

Prawdziwyrn tryumfatorem spotkania został dyre-
ktor administracyjny Politechniki, wielokrotnie
przywoły,rłanyjako uczestnik zasadniczrych - w opirrii
Rektora - działań ostatnich miesięry, Administracja
centralna zyskała niebywały atut: publicznie
określono ją jako (z małymi wyjątkami) już orlno-
wioną oraz publicznie prryznano jej rolę kontrolną i
nadzoruą. Od lat już tego w auli nie słyszano, a
mimo to nadzorcze naw}ki urzędów centralnych
trudne były do okieŁnania. Dziś usankcjonowane,
rozkwitną. W czyim jednak imieniu bedzie gmach
główny ograniczać statutowo suwerenne działania
władz akademickich? Nie podano. Kaźdy bowiem
rozumie, że aby życie utrudnić wystarczą mądre
przepisy, a tych mamydostatek. Dowodem anegdota
Rektora: uruędnik odmówił wykonania jego za-
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Mlchał Ogórek

NIEDOBORY KADROWE

ż przeczy temu dŃwiadczenie potocznie
be szczególnie ze sklepów i tramwajów, po
'{rzeba jednak dojść downiosku, że jest nas
imało.
irno doc. JerschiTa z Uniwersytetu
3kiego uderzył w "Życiu Warszaf' na
łrPszymi studiami objęĘ jest zastraszają-
irocent młodzieżryi -jeśli takdalej pójdzie
typrzed widmem odmóżdżenia. Mimo alar-
i Jerschiny trzeba jednak porłliedzieć, że
lbiptz.anauyćna inteligencję juz nie moż-
lry się zĘt wycieńczyli jako naród. Inteli-
b tak słabe warunki, że jak wykazały bada-
iinteligentem nie zapewnia zupełnie utrzy-
Ę prą,życiu, co tym §amym wyklucza
hcję i przedłużenie gatunku.
ldigencję już teraz nie można nastarcżyć
Ie tu jeszcze 'Trybuna Ludu" stawia przed

!c zadania. Rozczarowawszy się do klasy
rj, która nie spełnia pokładanych w niej
a rra priryszłość wygląda, że może w ogóle"klćzł 

s*,ojej dziejowej roli, ideolodrypo-
7grzerzucić w jej szeregi cz$ć inteligencji.
heligencji technicznej wchodzi obiektyrnie
pcgo się uysokoprzemysłowego tnonu kla-
§oej, zgodnie z rolą, jaką spełnia w proce-
Lcji. Jezeli inzynier lub pracownik naukowy
ilje instrukcje, opisy reżimów techniczno-
lienych już nie dla robotników, lecz dla
bvanej masryny, to przestaje być pracowni-
łednio produkryjnym a sam staje się jakby
Lzemysłovym robotnikienr". Jest to nawet
i.

i, nęki toast JM Rektora Politechniki
Ftiej adresowany do Prerydenta zaprryjaź-
lUniwersytetu rozpoeął cz$ć nieoficjalną
t lrboratorium komputerowego ufundowa-
Fu AID. W Klubie Pracowniczym Politech-
loro,*,anyrn błękitną flagą Un'iwersytetu z
fra 3 czerwca l99żr. o godzinie 16.45, było
!b (o*,oce południowe), nowocześnie (chi-
bntami euro-środkowo-wschodnimi. Była
ia do przeprowadzenia rozmów z Panami
iemi: Johnem Shumakerem, Prezydentem
c-łnnecticut state universitv i Andrzeiem

[EOFICJALNIE PRZEMOWIENIE

dość sprawiedliwe, że kto eliminuje ze struktury
społecznej jej przewodnią siłę, tzn. robotnika, powi-
nien znalgźć kogoś na jego miejsce, w przeciwnym
wypadku - zostaje nim sam.

Okazuje się, że brakuje ludzi z prz,eznaczeniem
zaŃwno na inteligencję, jak i na klasę robotniczą, a
pnecież społeczeństwo musi się z esgń składać.
Jesteśmy chyba świadkami narodzin niepnał,idzia-
nej klasy spolecznej, któĘ członkowie charaktery-
zują się tym, że ani nie pracują, ani nie myślą.

A jednakw sytuacji takich niedobońw przydadą
sie wszyscy, tylko ą^łi. Według PAP kazdy Ąruy
dobrze świadczy o naszej służbie zdrowia. Na dowód
osiąghięć medycyny przytoczono następującą
kalkulację: "WPolsce na 1000 mieszkańów przypa-
da rocznie 10 zgonów, a więc mniej niż w Austrii,
Belgii, Bułgarii Danii, NRD, RFN, w Szwecji, na
Węrzech iw Wielkiej Brytanii. Pomimo uza§adnio-
nej dumy, zestawienie to budzi pewną wątpliwość,
ponieważ sĘdinąd wiadomo, że ludzie w Polsce frą
o parę lat krócej niż we wsąłstkich tych krajach.
Takie dobre wyniki moźna było osiągnąć chyba
dzięki temu, że większość zmarla już wcześniej, w
poprzednim okresie rozrachunkowym.

Widzę w tym wielki przełom. Zryvłamy tutaj z
romantyczno-straceńcrym podejściem do neczJnłi-
stości: nie liczy się zmaĘch, tylko tych, którym
udało się utrzymać prły zyciu.

(Fragment zksialki Jak przekonać do aresźu,
Warszawa 1991 rok),

DZIEKANA WYDZIAŁU
CHEMICZNEGO

(słowa wygłoszone poza
protokołem podczas otwarcla
laboratorlum kompute]owego
powstalego dzięki funduszom

uryskanym z AlD}

Szanowni Państwo,bnnecticut State University i Andrzejem
,w<tim pelłlnrem pnlitechniki

Poli - vńzja

dokończeni6 z6 §tr. 5

rządzenia, powołując się na inne zarządzenie
wewnętrzne. Przewidywany rozro§t struktury
wydziałowej przyniesie dalszy postęp w dziedzinie
efektpvnego vykonywania degzj i.

Nie oĘło się bez satyry. Gorzkiej i charakterysty-
cznej. Potriedziano: nasze narzutysą nadmierne cze-
go KBN tolerowa ć nie zam|erza. Zapevme zabraknie
pieniędzy na amortlzację aparatury, ponieu,łż na
światło, cieplo i obsługę wystarczyć musi. Co robić?
7^ź?tdamy od kierovmikół zleceń wĘczenia amor-
t}zacji wpro§t do planowanych vydatkóq poza na-
rzutami! Oczywisty skutek całŃć zlecenia zjedą
koszty lokalne. KBN naiwnie pIanował zmusić nas
do obcięcia ttadmiernych wydatkólt, przerostów...
nie u nas! My znajdziemy sposób Ę ich wykiwać. A
eńas? Jakiś si ę znajdzie.

Inna ciekawostka: odmladzamy uczelnię, bo śred-
nia wieku nam urosła ponad czterdziestkę. Przyjmu-
jemy doktorantów, 30 rocznie. Czemu nie więcej,
skoro kandydatów była prawie setka? Bo stypendia
funduje uczelniana centrala a pieniędzy nie wystar-
cza.Ptząnaczamy je na pensje dla starych pracow-
ników, i wźniejsze(!) wydatki bieĄce. Bez dokto-
rantów, jak wiadomo centrata się obej dńe. TYmczz-
sem ktokolwiek próbował ufundować sĘpendium
dla doktoranta z własnycb funduszy, np. statutorłych
przekonał się, źe zabraniają tego przepi§y tejże cen-
trali. Która widać wie lepiej, ilu nam doktorantów
potrzeba i w jakim tempiewolno się odmładzać.

Wychodziłem z zebrania zmęczany, jes;zcze pmedl
zakończen iem dyskusj i. P rzygnieciony potokiem
słów sugestywnie rysujących stabilną wizję
największego zakładu pracywe Wrocławiu. JaĘ rolę
w tym funkcjonującym na własne potrzeby kolosal-
nym zakładzie spełniają kształcenie, nauka i twór-
czość - nie usłyszałem. Widać nie są to dla aviązkow-
ców istotne problemy.

(Lajkonik)

CYTAT NADZIS

(do teczki)
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