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CHEMIA i BIOLOGIA

TECHNOLOGIA

WYDARZENIA

Szanonwni Państwo, Drodzy Czytelnicy!
Na samym początku jesteśmy winni Wam wytłumaczenie, dlaczego słowo od redakcji znajduje 

się w miejscu, gdzie prezentowaliśmy obrazy autorstwa Barbary Nowakowskiej. Ten numer  jest dla 
nas,  a  szczególnie  dla  naszej  Koleżanki  redakcyjnej  Joanny  Więckowskiej,  wyjątkowy.  28  lutego 
obchodziliśmy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Z racji chorób, które dotknęły Asię, postanowiliśmy 
aktywnie  włączyć  się  w  to  wydarzenie.  Stąd  tzw.  "wstępniak"  potrzebuje  więcej  miejsca  niż 
zazwyczaj.

Marcowy  numer  zaczynamy  własnie  od  wywiadu  z  naszą  Zastępcą  Redaktora  Naczelnego. 
Mimo  długiej  znajomości  z  Asią  oraz  wiedzy  na  temat  jej  chorób  rzadkich  muszę  przyznać,  że  ta 
rozmowa  była  jedną  z  najtrudniejszych  rozmów  jakie  przeprowadzałem    a  z  racji  zaangażowania 
społecznego w latach minionych i pasji zdarzało mi się rozmawiać z politykami (trudnymi), prezesami 
dużych  firm  (jeszcze  trudniejszymi)  i  prostymi  ludźmi.  Jednak  w  obliczu  tematu  drażliwego,  a 
zarazem ważnego z punktu widzenia społecznego, czułem pewien niepokój  czy będę umiał zapytać 
o  to,  o  co  chciałem  zapytać.  Czy  to,  o  co  zapytałem,  nie  jest  zbyt  intymne  lub  przypominające 
o  trudnej  przeszłości,  o  której  chorzy  chcą  zapominać.  Kontynuacją  naszego  zaangażowania 
w Światowy  Dzień  Chorób  Rzadkich  jest  nowy  dział,  który  pojawił  się  tuż  po  wywiadzie    Reakcja 
Łańcuhowa.  Dział,  w  którym  będziemy  tłumaczyć  lub  rozwijać  kwestie  poruszone  w  Zderzeniu 
Atomów,  czyli  naszym  cyklu  rozmów  z  ciekawymi  ludźmi  świata  nauki.  Na  inaugrację  możecie 
przeczytać  Państwo  świetny  tekst  o  fenyloketonurii  Andrzeja  Więckowskiego,  prywatnie  ojca  Asi. 
Artykuł jest potwierdzeniem tezy, że najlepszymi lekarzami dla dzieci chorych na choroby rzadkie są 
rodzice  mimo tego, że zawodowo Pan Andrzej związany jest z programowaniem, musiał posiąść dla 
swoich córek niesamowitą wiedzę z zakresu biologi, genetyki i medycyny, tak, aby jego córki mogły 
cieszyć się nie  tylko szczęśliwym dzieciństwem, ale  i bezpieczną dorosłością. W drugiej notce sama 
zainteresowana przedstawi Państwu druga przypadłość, o której mowa w wywiadzie. Mamy nadzieję, 
że dzięki naszej inicjatywie dołożyliśmy cegiełkę do  pogłębiania społecznej wiedzy na temat chorób 
rzadkich, która jest ideą tego święta.

Drugą nowością, jaką chcemy Państwu przedstawić, jest dział felieATOM, w którym będziemy 
prezentować  felietony.  Zaczynamy  od  Profesora  Lajkonika,  którego  znacie  Drodzy  Czytelnicy, 
z  pierwszego  numeru.  Profesor  oprócz  ogromnej  wiedzy  chemicznej  i  niesamowitego  podejścia  do 
swoich  studentów,  spełnia  się  także  jako  felietonista      Ci,  którzy  po  lekturze  Profesora  będą 
spragnieni  kolejnych  tekstów,  mogą  sięgnąć  po  "UL  obrazki  akademickie"  jego  autorstwa.  Mamy 
nadzieję, że Profesor zagości u nas na dłużej!

Kończąc  chciałbym  podziękować  całej  redakcji  i  współpracownikom  Magazynu 
Popularnonaukowego  eXperyment  za  wzięcie  aktywnego  udziału  w  zdawałoby  się  szalonym 
i niszowym pomyśle, jakim jest czasopismo popularnonaukowe. Jestem niesamowicie dumny nie tylko 
jako  Redaktor  Naczelny,  ale  także  jako  człowiek,  który  może  współpracować  z  pełnymi  pasji, 
zaangażowania i otwartości ludźmi! Jeszcze raz  dziękuję!

Redaktor Naczelny
Jacek Jankowsk

PS. Obrazy Basi wracają w kwietniowym numerze!



wego w rozwiązywaniu współczesnych problemów 
badawczych w biotechnologii. Podczas konferencji 
przeanalizujemy  jedne  z  najważniejszych  zagad
nień  związanych  z  rozwojem  tej  tematyki  tj.  za
stosowaniem  technik  komputerowych  takich  jak 
modelowanie  molekularne.  Metoda  ta  staje  się 
innowacyjnym  narzędziem,  które  w  coraz  więk
szym  stopniu  uzupełnia  tradycyjne  metody  ba
dawcze.  Kolejnym  zagadnieniem  poruszanym 
podczas  konferencji  będzie  wykorzystanie  nano
technologii.  Dziedzina  ta  jest  coraz  częściej  wy
korzystywana  w  obszarze  biotechnologii, 
zwłaszcza  w  takich  zagadnieniach  jak  kontrolo
wane  uwalnianie  leków  (nanocząstki).W  progra
mie  konferencji  przewidziane  są  trzy  bloki 
tematyczne  –  Biotechnologia,  Nanotechnologia 

oraz  Inżynieria  biomedyczna  i  materiałowa. 
W  trakcie  każdego  z  nich  zaplanowane  jest  wy
stąpienie  jednego  z  trzech  zaproszonych  gości. 
Ponadto  zaplanowana  została  również  sesja  po
sterowa. Mamy nadzieję zachęcić studentów I, II 
i  III  stopnia  studiów  oraz  młodych  naukowców 
z krajowego środowiska akademickiego do zapre
zentowania  rezultatów  swoich  badań.  Poprzez 
szeroką  tematykę  konferencji  chcemy  stworzyć 
podstawy do łączenia omawianych w trakcie kon
ferencji  dziedzin  i  tworzenia  innowacyjnych  roz
wiązań.  Spojrzenie  na  bio  i  nanotechnologię 
z perspektywy różnych dziedzin nauki sprawi, że 
dla każdego naukowca będzie to pouczające i cie
kawe doświadczenie. 
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Profesor Lajkonik czyta Jaspersa
Wydarzeniem  jesieni  w  świecie  uczelnianym  nie  był  celebrowany  wśród 
jupiterów kongres nauki, mimo wielkich oczekiwań. Stała się nim natomiast 
niepozorna  książeczka  wydana  przy  tej  okazji:  Karl  Jaspers,  „Idea 
uniwersytetu”.

Napisana była w roku 1923, gdy jej autor (z za
wodu lekarz psychiatra) został profesorem filozo
fii w Heidelbergu, a w uniwersytetach niemieckich 
wprowadzano  nowy  ład  po  upadku  cesarstwa. 
W  roku  1946,  kiedy  po  II  wojnie  uniwersytety 
przywracano normalność uczelni po upadku nazi
zmu, autor napisał ja na nowo, by służyła za dro
gowskaz politykom. Odświeżył  ją  jeszcze w  roku 
1961, miała  się  przydać w  rekonstrukcji  uniwer
sytetów byłego NRD po zjednoczeniu Niemiec.
Doświadczenia  autora  zamknięte w  tomiku  spra
wiły,  że  jego  Idea  stała  się  znaną  w  świecie  le
gendą.  Na  język  polski  nie  przetłumaczono  jej 
jednak aż do roku 2017 (!). Nie bez przyczyny  
na każdej niemal stronie znajdowałem ślady głę
boko wywrotowej wymowy tego dzieła.
Referować  tej  książki  nie warto  –  trzeba  czytać. 
Dla  zachęty  polecam  więc  cytaty  dedykowane 
studentom,  którym  autor  poświęca  nie  mniej 
uwagi niż profesorom.

O studentach

Uniwersytet jest szkołą, ale szkołą jedyną w swo
im  rodzaju.  Uczniowie  nie  tylko  się w  niej  uczą, 
ale  też  uczestniczą w  badaniach,  aby  dzięki  nim 
osiągnąć wykształcenie o charakterze naukowym, 

które określi całe ich życie. Uczniowie to, zgodnie 
z  tą  ideą,  samodzielni,  odpowiedzialni  za  siebie, 
krytycznie  podążający  za  swymi  nauczycielami 
myśliciele. Mają wolność uczenia się.

Student  przychodzi  na  uniwersytet,  aby  studio
wać nauki i przygotować się do zawodu. Mimo że 
zadania  i  sytuacja  są  na  pozór  jasne,  student 
często  jest  bezradny.  Najpierw  przeraża  go 
ogrom  materiału,  toteż  pyta,  o  co  tu  właściwie 
chodzi. Wykłady  wprowadzające,  ćwiczenia,  pla
ny studiów jedynie częściowo pomagają pokonać 
te  trudności. Ostatecznie  sam musi  się  odnaleźć 
w świecie wykładów i ćwiczeń.

O oczekiwaniach kandydatów

Uniwersytety  rzadko  spełniają  oczekiwania. 
Pierwszy entuzjazm szybko mija. Być może  stu
dent nie wiedział, czego chciał  i co robił. W każ
dym  razie  najpierw  ogarnia  go  rozczarowanie, 
a  potem  zamęt.  Rezygnuje  z  właściwych  dążeń 
i  brnie  w  ślepe  zaułki:  uczy  się  do  egzaminu 
i ocenia wszystko wedle przydatności do egzami
nu.  Czas  studiów  odczuwa  jako  fatalny  okres 
przejściowy przed praktyką, od której teraz ocze
kuje zbawienia; deklaruje, że jest za głupi, że nie 

Profesor Lajkonik
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pojmuje  najistotniejszego  i  rezygnuje  na  rzecz 
konkretnego zawodu; albo potęguje swój począt
kowy  entuzjazm  w  rozbuchane  marzycielstwo, 
staje  się  coraz  bardziej  leniwy,  chce  bezpośred
nio uchwycić  ideę, całość,  to,  co najgłębsze, bez 
tak  wstrętnego  mu  wysiłku,  o  którym  sądzi,  że 
pozwoli  mu  jedynie  na  ogarnięcie  tego,  co  nie
istotne (…).

O przygotowaniu do zawodu

Dla wykształcenia zawodowego uniwersytet może 
stworzyć  tylko  bazę,  samo  wykształcenie  doko
nuje się w praktyce. A dla tego rodzaju wykształ
cenia  w  praktyce  stworzyć  należy  jak  najlepsze 
warunki.  Należy  przećwiczyć  metodę  stawiania 
pytań,  trzeba  zgodnie  z  wymogami  fachowości 
docierać  w  pewnym  momencie  do  ostatecznych 
fundamentów.  Nie  trzeba  jednak  mieć  w  głowie 
na  podorędziu  całości  rezultatów  danej  wiedzy 
fachowej. Gdy coś  takiego ma miejsce, wówczas 
jest  to  jedynie  tymczasowa  iluzja.  Po  egzaminie 
bowiem  szybko  się  o  tym  zapomina.  A wówczas 
rozstrzyga  nie  posiadanie wyuczonej wiedzy,  ale 

władza  sądzenia.  To  nie  wiedza  pomaga,  ale 
zdolność do samodzielnego zdobywania potrzeb
nej  wiedzy,  zdolność  myślowego  pojmowania 
spraw  z  rozmaitych  punktów widzenia,  zdolność 
stawiania pytań.

W trakcie praktyki zawodowej da się usunąć bra
ki  fachowej  rutyny,  w  znacznej  mierze  obecne 
jeszcze  podczas  zdawania  egzaminów.  Jeśli  jed
nak  zabraknie  owej  podwaliny  naukowego,  du
chowego  formowania,  to  cała  reszta  jest 
beznadziejna.

O wolności

Wychowanie na uniwersytetach to w swej istocie 
wychowanie sokratejskie. Nie jest pełnym wycho
waniem  ani  też  wychowaniem,  jakie  praktykuje 
się  w  szkołach.  Studenci  to  ludzie  dorośli,  nie 
dzieci. Ponoszą w pełni dojrzałą odpowiedzialność 
za siebie. Nauczyciele nie udzielają instrukcji, nie 
kierują nimi osobiście.

W  obrębie  uniwersytetu  nie  obowiązuje  żaden 
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autorytet,  respektuje  się  tu  wyłącznie  prawdę 
w  jej  nieskończonych  formach,  prawdę,  której 
wszyscy szukają, ale której nikt nigdy ostatecznie 
i pewnie nie posiada.

(…) Z wolności nauczania wyrasta wolność ucze
nia się. Żaden autorytet, żaden regulowany prze
pisami  sposób  prowadzenia  życia  i  szkolniacka 
organizacja  studiów  nie  powinny  zawładnąć  stu
dentem. Toteż ma on  również wolność do upad
ku.

O wykładach

Dla wykładów  niepodobna  ustalić  skali  prawidło
wości. Mają one, jeśli są dobre, każdorazowo uni
kalny  kształt.  (…)  Możliwe  są  zarówno  wykłady, 
w  sensie  dydaktycznym  nakierowane  na  słucha
czy  i wewnętrznie  ich przyciągające,  jak  i mono
logowe  omówienia  żywych  badań,  podczas 
których  nauczyciel  nie  myśli  o  słuchaczach,  ale 
właśnie  dlatego  gwarantuje  im  chwilowe  uczest
nictwo w prawdziwej pracy badawczej.

Szczególny status mają wykłady dające całościo
wy obraz danej nauki. Są one niezbędne z uwagi 
na  budzone przez  nie motywacje,  by  dostrzegać 

całość, w momencie gdy  trwa  jednocześnie  zde
cydowana  i gruntowna praca nad szczegółowymi 
aspektami.  (…) Dlatego na uniwersytetach nauki 
podstawowe  każdorazowo w  ich  całości  powinny 
być  wykładane  przez  najznakomitszych  profeso
rów w trakcie głównych wykładów.

Sytuacja wykładu samemu nauczycielowi pozwala 
ukazać to, co bez niej pozostawałoby w ukryciu. 
Nauczyciel  jawi  się mimowolnie  swym myśleniu, 
swej  powadze,  swych  pytaniach,  swej  wrażliwo
ści. (…) Ale ta wysoka wartość zanika, gdy tylko 
zechce ją zyskać wysiłkiem woli. Natychmiast po
jawia  się  kokieteria,  retoryka,  patetyczność, 
sztuczność formuł, efekty, demagogia, bezwstyd. 
Dlatego nie ma  reguł gwarantujących dobry wy
kład.

O wymaganiach

Nauczanie  wygląda  inaczej,  gdy  kieruje  się  ku 
przeciętnej masie, niż gdy zwraca się ku wybra
nej  grupie  uzdolnionych.  Podstawowa  różnica 
między  szkołami  z  jednej,  a  uniwersytetem 
z  drugiej  strony,  polega  na  tym,  że  te  pierwsze 
winny uczyć i wychowywać wszystkich powierzo
nych  im  wychowanków,  podczas  gdy  ten  drugi 
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Widok na budynek A1 Politechniki Wrocławskiej od strony wewnętrznego dziedzińca. fot. Jacek Jankowski



żadną miarą nie  jest do  tego zobowiązany. Sen
sem  formowania  uniwersyteckiego  jest  to,  że 
obejmuje  ono  jedynie wybraną grupę  ludzi,  któ
rzy  są  uskrzydleni  niezwykłą  wolą  intelektualną 
i  mają  odpowiednie  narzędzia.  W  rzeczywistości 
na uniwersytet przychodzi masa przeciętnych  lu
dzi, którzy przez uczęszczanie do szkoły wyższej 
mogą zdobyć wymaganą wiedzę.

(…) masa  studentów,  którzy  do nas  przychodzą, 
musi  się  czegoś  nauczyć,  w  każdym  razie  tyle, 
aby pozdawać egzaminy. Ta zasada jest dla szkół 
równie  trafna,  jak  dla  uniwersytetu,  który  ma 
studentów  będących  pod  względem wieku  doro
słymi ludźmi  niszcząca.

Odpowiednia selekcja winna regulować dostęp do 
uniwersytetu. Dopuszczenie bezwzględnie wyma
ga uprzedniego wykształcenia w szkole, bez któ
rego  studia  nie miałyby  sensu.  Studia  zakładają 
jednak również, że człowieka da się formować, że 
przynosi  on  ze  sobą  predyspozycje,  zdolności, 
cechy  charakteru,  które  mogą  się  rozwinąć 
w trakcie studiów uniwersyteckich. Pozostaje py
tanie,  do  jakich  studentów  kieruje  się  nauczanie 
uniwersyteckie.  Jedynie  z  pozoru  do wszystkich, 
ale w istocie  do najlepszych. (…)

W  dydaktyce  uniwersyteckiej  nie  może  jednak, 
mimo wszystko, chodzić wyłącznie o garstkę tych 
najlepszych.  Rohde  twierdził:  ze  100  słuchaczy 
99  nie  rozumie  docenta,  a  ten  setny  go  nie  po
trzebuje.  To  sytuacja  beznadziejna.  Chodzi 
o  mniejszość,  której  potrzeba  studiów,  ale  nie 
o przeciętność. Dydaktyka nie kieruje się do tych 
najznakomitszych,  nie  do  przeciętnych,  ale  do 
tych,  którzy  zdolni  są do wzlotu oraz  inicjatywy, 
ale potrzebują zajęć.

(…)  Gdy  skala  tych  najlepszych  będzie  rozstrzy
gać  o  przebiegu  zajęć,  wówczas  przeciętni  będą 
za nimi podążać z całych sił.

O szkolnych zwyczajach na uczelni

Uszkolnienie  zamierza w  sposób w miarę  pewny 
osiągnąć dobre, przeciętne wyniki. Dla uniwersy
tetu to zgubna droga.

Prawdziwy student zdoła pośród trudności i omy
łek,  koniecznych  i  nieuniknionych  w  intelektual

nym  rozwoju,  odnaleźć  swą  drogę  dzięki 
dyscyplinie własnych studiów i dzięki właściwemu 
wyborowi pośród obfitej oferty zajęć i możliwości, 
jakie daje uniwersytet. Należy się pogodzić z fak
tem,  a  może  wręcz  go  afirmować,  że  ci  inni 
w  swej  bezradności,  jak  to  wszystko  rozpocząć, 
z braku kierownictwa oraz instrukcji być może ni
czego się nie nauczą. Sztuczne protezy, takie jak 
plan studiów czy wszystkie te metody uszkolnie
nia  studiów,  sprzeciwiają  się  idei  uniwersytetu 
i  powstały  w  imię  dostosowania  do  masy  prze
ciętnych studentów.

O tym, czego uniwersytet nie znosi

To,  co  twórcze,  powstaje  często  poza  murami 
uniwersytetu,  bywa  przez  niego  odrzucane,  po
tem jednak  jest sankcjonowane, aż w końcu za
czyna  obowiązywać.  Renesansowy  humanizm 
powstał  poza  scholastycznymi  uniwersytetami 
i w walce z nimi. Gdy następnie uniwersytety sta
ły się humanistyczne, a potem filologiczne, to fi
lozoficzna  i  związana  z  naukami  przyrodniczymi 
odnowa  znów  przyszła  z  zewnątrz  (…)  Także 
mniejsze  zjawiska powstają  często poza uniwer
sytetami  i  długo  są  przez  naukę  uniwersytecką 
odrzucane,  np.  marksistowska  socjologia,  dzie
siątki  lat  temu  hipnotyzm,  grafologia,  którą  do
piero teraz uznaje się na uniwersytetach,…

Na  uniwersytetach  rządzi  imponująca  uczoność 
książkowa, która się  rozrasta  i którą się przeka
zuje, która jednak odrzuca tymczasem niezwykłe 
prace, zanim nie zyskają znaczenia.

O politechnice przyszłości

(…) połączenie uniwersytetu ze szkołą techniczną 
przyniesie  obopólne  korzyści.  Uniwersytet  stałby 
się  bogatszy,  różnorodniejszy,  nowocześniejszy; 
formułowane w  nim  pytania  podstawowe  nabra
łyby nowej dynamiki. Świat techniczny stałby się 
bardziej refleksyjny, jego sens stałby się kwestią 
poważnego namysłu; głębiej też dałoby się pojąć 
jego  akceptację  i  jego  ograniczenia,  jego  zu
chwałość i jego tragizm.

Swym zadaniem winien uczynić wszystko,  czego 
tylko  da  się  nauczyć,  ale  tylko  wówczas,  gdy 
w swej strukturze dokona radykalnego rozróżnie
nia między obszarami badawczymi,  które należy 
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doń włączyć  z  racji  ich własnych osiągnięć  i  tre
ści, oraz obszarami nauczania, które należy jedy
nie  tymczasowo  doń  dołączyć  jako  osobne 
instytuty dydaktyczne.  Ich nauczyciele  i studenci 
będą  funkcjonować  w  obrębie  nauk  podstawo
wych i oddychać atmosferą uniwersytetu, nie na
leżąc do niego w ściślejszym sensie.

O egzaminach

Egzaminy  są  albo  egzaminami  dopuszczającymi, 
które rozstrzygają, czy ktoś nadaje się do studio
wania,  albo  egzaminami  końcowymi,  które  po
twierdzają  jednostce,  że  po  ukończonej  edukacji 
osiągnęła swój cel.

Selekcja  dopuszczająca  jest  konieczna  już  we 
wcześniejszych fazach kształcenia wyższego, któ
re  dziś  nie  może  być  jeszcze  udziałem  całego 
społeczeństwa, a jedynie mniejszości.

Egzaminy  końcowe  mają  natomiast  podwójny 
sens.  Albo  są  jedynie  potwierdzeniem  uzyskania 
koniecznej  wiedzy,  odbywającym  się  zazwyczaj 
po  upływie  zwykłego  roku  akademickiego,  przy 
czym oblewa  je ostatecznie niewielu,  tych·zupeł
nie  nieprzydatnych  i  leniwych.  Albo  egzaminy  te 
oznaczają rzeczywistą selekcję, to znaczy oblewa 
je wielu z dopuszczonych, i to ostatecznie, a zda
ją jedynie najlepsi lub określona uprzednio liczba 
(numerus clausus).

W  trakcie  egzaminu  należy  sprawdzać  nie  tylko 
wiedzę, lecz także zachowanie i skuteczność przy 
rozwiązywaniu  zadań,  sposób  operowania meto
dami,  zdolność  postrzegania,  umiejętność  ade
kwatnego  do  danej  sprawy  sposobu  mówienia 
i pisania.

W sumie egzaminy, świadectwa powinny być  jak 
najrzadsze.  Ich  natłok  powoduje,  że  sama  reali
zacja  staje  się  nieodpowiedzialna.  Gdy  jest  ich 
niewiele, wówczas można je przeprowadzić grun
townie  i  z  całą  powagą.  Jałowy  bieg  egzaminów 
i  zaliczeń przy  ilościowo  rozdętych wymaganiach 

jest  nieskuteczny,  ponieważ  nie  dokonuje  się 
wtedy właściwej selekcji.

Droga przez długi szereg egzaminów, gdzie krok 
po  kroku  osiąga  się  cel,  pomaga  przeciętności 
niesamodzielnych. (…)
Wśród  ludzi, którzy, pracując w swym zawodzie, 
samodzielnie przygotowywali się do matury, zdali 
egzamin,  następnie  dotarli  do  egzaminu  doktor
skiego  i  państwowego,  widzieliśmy  również  ta
kich, którzy bezdusznie zakuwali, nie odczuwając 
w  żadnej  chwili  atmosfery ducha mimo encyklo
pedycznej wiedzy  to ludzie sukcesu, którzy sa
mych siebie używali niczym aparatury.

O wartości wykształcenia

Uniwersytet nie byłby szkołą wyższą, gdyby wy
brana  na  skutek  uprawnień  liczba  studiujących 
podlegała  bezpiecznej  szkolnej  kontroli  aż  do 
końca  studiów.  Istotą  szkoły wyższej  jest  raczej 
to, że wyboru w trakcie studiów musi dokonywać 
każda jednostka, nawet gdyby na końcu miało się 
okazać,  iż niczego się nie nauczyła  i niczego nie 
potrafi.

W miarę  jednak,  jak wykształcenie  i  nauk  niosą 
ze  sobą  jednocześnie  przywileje,  zaczyna  się  ku 
nim garnąć masa ludzka. A jako że niemal każdy 
człowiek pragnie  tego,  co niesie  korzyści  i  przy
daje  znaczenia,  jako że większość nie mierzy  sił 
na zamiary,  to za sprawą przyznawanych premii 
bynajmniej nic uprzywilejowuje się właściwych sił 
intelektualnych, a co najwyżej energie, które po
trafią  skutecznie  pozorować  zjawiska  duchowe. 
Preferuje się ludzi, dla których nic nie jest ważne 
jako takie, nie znających twórczego próżnowania 
i  kontemplacji,  a  jedynie  pracę  i  rozrywkę,  dla 
których wszystko jest stopniem i trampoliną i dla 
których  ostateczną  motywacją  jest  społeczna 
i  ekonomiczna  premia  za  sukces    i  tak  w  nie
skończoność.

Cytaty wybrał i do dalszej lektury zachęca 
Profesor Lajkonik
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