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(...) Nauka nie jest europejska, polska czy francuska. Nauka jest
�wiatowa, kosmopolityczna. Jêzyk nauki, szczególnie nauk �ci-
s³ych, jest uniwersalny. Poszukiwanie obiektywnej prawdy, zdo-
bywanie i przekazywanie wiedzy to podstawowe cechy cz³o-
wieka. Mimo ¿e ró¿nimy siê zaledwie jednym procentem genów
od szympansa, to wyselekcjonowali�my kilkadziesi¹t, mo¿e kil-
kaset tzw. regulacyjnych pêtli genicznych, dziêki którym odczu-
wamy ciekawo�æ, robimy do�wiadczenia, potrafimy w wyniku
tych do�wiadczeñ abstrakcyjnie my�leæ, co� z nich wydeduko-
waæ, co� nowego przewidzieæ, zw¹tpiæ, a potem od nowa -
obudziæ ciekawo�æ, eksperymentowaæ, abstrakcyjnie pomy�leæ
itp. itd. To wszystko stanowi podstawê dzia³ania ludzkiego mó-
zgu i tym w³a�nie ró¿nimy siê od naszych cz³ekokszta³tnych
kuzynów. (...)
Chcia³bym przedstawiæ tezê, ¿e Polska mo¿e staæ siê liderem
naukowej Europy w badaniach podstawowych. Przedstawiê j¹
w sposób ostry i krañcowy, by wywo³aæ dyskusjê nie tylko w
�rodowiskach naukowych, ale równie¿ w krêgach politycznych,
gospodarczych, w�ród decydentów.
Po pierwsze, w Europie - zreszt¹ nie tylko w Europie, bo i na
ca³ym �wiecie - pojawi³a siê dziura naukowa, zw³aszcza w
badaniach podstawowych. O jakiej dziurze my�lê? Otó¿ od kilku
lat w krajach bogatej Europy drastycznie zmniejsza siê liczba
studentów w dziedzinach �cis³ych - od matematyki po biologiê
w³¹cznie. W tym roku we Francji - ale to samo dzieje siê w
Niemczech i Anglii - liczba kandydatów na matematykê, fizykê,
chemiê i biologiê zmniejszy³a siê o 30-40 procent. Szacuje siê, ¿e
w ci¹gu kilku nastêpnych lat niedobór m³odych naukowców w
tych dziedzinach wyniesie a¿ 700 tysiêcy. Powtarzam - na-
ukowców - a nie techników czy laborantów, lecz dziewcz¹t
czy ch³opców przynajmniej na poziomie masters, to znaczy piêæ
lat po maturze, o ile nie doktorantów b¹d� osób ju¿ po doktora-
tach. Istnieje wiêc olbrzymia nisza ekologiczna, handlowcy po-
wiedzieliby "rynek" na m³odych naukowców.
Co z tego wynika dla Polski? Otó¿ trzeba zerwaæ z legend¹ o
polskich gastarbeiterach zalewaj¹cych Europê tani¹ si³¹ robo-
cz¹. Trzeba stworzyæ warunki, ¿eby wk³ad Polski do Europy by³
oparty na mózgach, a nie na miê�niach. Z tego punktu widzenia
ostatnie konflikty w Brukseli s¹ dla mnie ma³o istotne. Cokolwiek
siê stanie i tak bêdzie Europa, a naukowcy w Europie bêd¹
odkrywaæ nowe fakty, tworzyæ nowe pojêcia, nowe koncepty i
nowe paradygmaty. Naukê tworzy siê przez pokolenia, a nie
przez miesi¹ce czy lata. I Polska ma wielkie szanse graæ pierw-
sze skrzypce w europejskiej orkiestrze, przynajmniej w niektó-
rych dziedzinach badañ podstawowych. (...)
Jak pomóc dobrym naukowcom? Oto recepta prof. Piotra S³onim-
skiego:
Szacowna Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje 15 trzy-
letnich stypendiów wspieraj¹cych obiecuj¹cych uczonych po
habilitacji. Proponujê zwiêkszyæ tê liczbê do przynajmniej 300. To
by kosztowa³o 60 groszy na g³owê ka¿dego Polaka.
30 groszy musieliby�my wy³o¿yæ sami, resztê dop³aci³aby nam
Unia.
Fundacja przyznaje te¿ 100 stypendiów dla doktorantów rocz-
nie. Powinni�my zwiêkszyæ tê liczbê do 1000. Koszt? 50 groszy
na Polaka - 25 musimy daæ sami, 25 do³o¿y Unia. Koszt ca³ej
operacji 55 groszy, no, mo¿e 50, bo jest szansa, ¿e Europa
jeszcze te 5 groszy do³o¿y.

Prof. Piotr S³onimski - wybitny genetyk,
od 1947 roku pracuje we Francji,

cz³onek zagraniczny PAN
Fragment Wyst¹pienia wyg³oszonego podczas czwartkowej

sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie
 po�wiêconej m.in. roli nauki w zjednoczonej Europie

Gazeta Wyborcza, 22 grudnia

Nauka nasza Uczelnia z zasadami

Obowi¹zkowy licencjat, a dopiero potem magisterium, wsparcie
z bud¿etu dla studiów dziennych w szko³ach niepublicznych,
ograniczenie wieloetatowo�ci - o projekcie zmian w szkolnic-
twie wy¿szym mówi prof. Jerzy Wo�nicki:
Zbigniew Pendel: Zespó³ Prezydenta RP, którym Pan kieruje, przy-
gotowa³ drugi w ci¹gu ostatnich 13 lat projekt ustawy o szkol-
nictwie wy¿szym. I ju¿ naros³y wokó³ niego spory, choæ jesz-
cze nie ma go w Sejmie...
Prof. Jerzy Wo�nicki: A co w tym dziwnego? Ta ustawa doty-
czy niezwykle zró¿nicowanego grona oko³o dwóch milionów
osób - studentów i pracowników naukowych. Poszukuj¹c kom-
promisu, zbli¿amy siê do koñca prac. Jednak nie da siê uzgodniæ
wszystkiego ze wszystkimi. Rozbie¿no�ci interesów daj¹ o
sobie znaæ, tym bardziej ¿e jednym z g³ównych celów ustawy
jest wprowadzenie ³adu i usuniêcie patologii w szkolnictwie
wy¿szym, które przez kilkana�cie lat rozwija³o siê ¿ywio³owo i
miejscami wygl¹da dzi� jak dziki ogród wymagaj¹cy dobrego
ogrodnika.
Gdzie jest najciê¿ej?
- Spór dotyczy relacji miêdzy uczelniami publicznymi i niepu-
blicznymi. W tym spraw pracowniczych, zw³aszcza ograni-
czenia pracy na wielu etatach. Poza tym tak¿e zasad autonomii
uczelni w systemie szkolnictwa wy¿szego, który minister po-
winien regulowaæ i nadzorowaæ. (...)

z prof. Jerzym Wo�nickim
rozmawia³ Zbigniew Pendel

Gazeta Wyborcza, 23 grudnia

Niebezpieczna ustawa

Nikt nie kwestionuje potrzeby nowej ustawy o szkolnictwie
wy¿szym. W tej, któr¹ przygotowa³ zespó³ prezydencki, s¹ nowe
i potrzebne rzeczy. Na przyk³ad mo¿liwo�æ tworzenia tzw.
zwi¹zków uczelni, które nabêd¹ osobowo�æ prawn¹, prawa i
obowi¹zki. Jest te¿ ma³y krok do przodu w sprawie wspierania
uczelni przez bud¿et - uczelnie niepañstwowe bêd¹ mog³y do-
staæ dotacjê na pomoc materialn¹ dla studentów, na kszta³cenie
kadry, a tak¿e na inwestycje. Naturalny wydaje siê zapis, ¿e
bud¿et nie bêdzie wspiera³ p³atnych studiów na uczelniach pañ-
stwowych. Bo jak mo¿na mówiæ o równej konkurencji, skoro
jednej grupie pañstwo pomaga, a innej nie. Na dodatek karano
nas za to, ¿e nie prowadzimy studiów dziennych. Jednak jak
mieli�my je prowadziæ, skoro one u nas te¿ musia³y byæ p³atne,
a na uczelniach pañstwowych op³aca³ je bud¿et. Wiadomo, ¿e
student wybierze bezp³atne studia.
To jednak za ma³o, ¿eby uznaæ tê ustawê za dobr¹. I Konferen-
cja Rektorów Uczelni Niepublicznych przyjê³a w³a�nie uchwa³ê,
w której ma wiele zastrze¿eñ. Wci¹¿ dzieli siê szko³y wy¿sze
na lepsze pañstwowe i gorsze niepañstwowe. Tak jakby�my
mieli jaki� garb. Zapisano np., ¿e studia podyplomowe mog¹
prowadziæ tylko szko³y wy¿sze nadaj¹ce stopieñ doktora. Wie-
le uczelni pañstwowych ma do tego prawo. A spo�ród 270
niepañstwowych tylko cztery. Takie kryterium praktycznie kie-
ruje dochody ze studiów podyplomowych w stronê jednej gru-
py uczelni. Zreszt¹ podobne kryterium obowi¹zuje w sprawie
mo¿liwo�ci otwierania tzw. o�rodków zamiejscowych. To cios
i zamach na pieni¹dze, o które my te¿ mamy prawo siê staraæ.
(...)

Prof. Józef Szab³owski, przewodnicz¹cy Konferencji
Rektorów Uczelni Niepublicznych,

rektor Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania w
Bia³ymstoku

Gazeta Wyborcza, 23 grudnia
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Nie³atwo byæ wynalazczyni¹

Z badañ prowadzonych przez dr in¿. Waldemara Matusiaka z
Urzêdu Patentowego RP wynika, ¿e w�ród najwybitniejszych
polskich wynalazców dzia³aj¹cych w XX wieku kobiety stano-
wi³y niespe³na 5%. Bardzo nisko ocenia potencjê wynalazcz¹
kobiet Boles³aw Or³owski, autor obszernego aneksu do "Ency-
klopedii odkryæ i wynalazków". Na sporz¹dzonej przez niego
li�cie ponad 1500 najwybitniejszych w dziejach ludzko�ci wy-
nalazców jest tylko 12 kobiet. Równie¿ analiza jako�ci wynalaz-
ków dokonywanych przez kobiety wykazuje, ¿e - poza nielicz-
nymi wyj¹tkami - proponuj¹ one rozwi¹zania wynalazcze o wiele
mniej nowatorskie ni¿ mê¿czy�ni. Dlaczego tak jest?
Czy s³abe predyspozycje kobiet do dokonywania wynalazków
wynikaj¹ z jakich� daj¹cych siê zdefiniowaæ cech (by nie po-
wiedzieæ - niedoskona³o�ci) ich psychiki?
- Statystyczne �ród³a zagraniczne potwierdzaj¹, ¿e udzia³ ko-
biet nie tylko w twórczo�ci wynalazczej, lecz ogólnie w twór-
czo�ci technicznej jest nik³y. Jednak¿e stanowczo sprzeciwiam
siê tezie, ¿e te dane �wiadcz¹ o intelektualnej u³omno�ci p³ci
piêknej. Jestem pewny, ¿e ju¿ niedaleka przysz³o�æ poka¿e, i¿
kobiety pod wzglêdem zdolno�ci w dziedzinie innowacyjno�ci
technicznej dorównuj¹ mê¿czyznom, a mo¿e nawet ich prze-
wy¿szaj¹.
Dlaczego dotychczas by³o inaczej?
- Wynika³o to z historycznie ukszta³towanego stereotypu roli
kobiety w spo³eczeñstwie. Poczynaj¹c od staro¿ytno�ci chcia-
no, aby by³a ona przede wszystkim ¿on¹, matk¹, osob¹ delikat-
n¹ i trochê bezradn¹. Je�li kobieta ujawnia³a talenty w dziedzi-
nie techniki i zaczyna³a mieæ na tym polu osi¹gniêcia, np. jako
wynalazczyni, to traktowano j¹ jako kobietê niestuprocentow¹
czy zgo³a jako mê¿czyznê pod wzglêdem psychicznym. Kobie-
ta-wynalazczyni ³atwo popada³a w konflikty z mê¿czyznami,
strzeg¹cymi swego prawa do dominacji w dziedzinie techniki.
Niejedna kobieta wola³a unikn¹æ tych komplikacji i po prostu re-
zygnowa³a z twórczo�ci technicznej. A je�li nie rezygnowa³a,
je�li kontynuowa³a pracê nad innowacjami technicznymi, to p³a-
ci³a za to lêkami, zahamowaniami, stanami depresyjnymi. Te za-
burzenia równie¿ i dzi� czêstsze s¹ u kobiet zajmuj¹cych siê
twórczo�ci¹ techniczn¹ ni¿ u ogó³u kobiet. W przesz³o�ci by-
wa³o i tak - jest to opisane m.in. przez F.M. Amrama i J.A. Morga-
na w ich publikacji "Inventor is a masculine word" - i¿ to kobieta
wpada³a na pomys³ wynalazczy, ale do opatentowania zg³asza³
wynalazek jej m¹¿ i na jego imiê by³ wydawany patent. (...)

Z prof. Witoldem Dobro³owiczem, specjalist¹ z zakresu
psychologii twórczo�ci technicznej,

 kierownikiem Zak³adu Psychologii Rozwoju i Kreatywno�ci w
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, rozmawia

Romuald Kary�
Sprawy Nauki, grudzieñ 2003

Jedni s¹ z kitu, drudzy z dynamitu

Jak rozgry�æ eurokratê? Nale¿y wys³uchaæ go jak Anglik, zaga-
daæ jak W³och, zaskoczyæ jak Francuz i postawiæ na baczno�æ
jak Niemiec. Je�li dalej nie bêdzie kapowa³, u¿yj jêzyka migowe-
go. Tak nam radz¹ Finowie. Po o�miu latach obecno�ci w Unii
Europejskiej wiedz¹, co mówi¹.(...)
W fiñskim ¿yciu politycznym wszelkie sprawy gruntownie siê
wyja�nia i uzasadnia. - W Unii Europejskiej natomiast ogromnie
trudno operowaæ rzeczowymi argumentami, podstaw¹ polityki
s¹ kontakty osobiste. Najpierw obgadujesz to i owo przy kolacji,
a potem sprawy uzgadnia siê miêdzy kolesiami. - Je�li kto� przy-
puszcza, ¿e integracja europejska zbli¿y do siebie ludzi i zniwe-
luje dziel¹ce ich ró¿nice kulturowe, powinien pobyæ w Brukseli
nieco d³u¿ej - twierdzi fiñski ekspert do spraw Unii Europejskiej
Alexander Stubb. - Nasi politycy osi¹gnêliby lepsze wyniki w
negocjacjach, gdyby tylko wiedzieli, kiedy i za które sznurki po-
ci¹gaæ.

- Wiele stereotypów utrwali³o siê, poniewa¿ po prostu s¹ zgod-
ne z prawd¹ - zauwa¿a Stubb. Gdy posiedzenie organizuj¹
Finowie, ma ono dziesiêciopunktowy program, zaczyna siê punk-
tualnie o 8.15, a po ogólnej dyskusji uczestnicy wyci¹gaj¹ wnio-
ski, po czym podejmuj¹ odpowiednie dzia³ania. Zgodnie ze sty-
lem w³oskim natomiast kto� na sali og³asza, ¿e obrady zaczn¹
siê za piêæ minut. Obecni dopiero pytaj¹ o ich temat. Spotkanie
ci¹gnie siê przez trzy godziny, a jego uczestnicy bez przerwy
wchodz¹ i wychodz¹. Je�li kto� potem zapyta o wnioski, W³och
bêdzie zdumiony: Jakie wnioski? Z kolei szwedzki model posie-
dzenia przewiduje ogóln¹, demokratyczn¹ dyskusjê. Po jej za-
koñczeniu przewodnicz¹cy zapyta: No i jak siê czujecie? (...)
Jak przebiegaj¹ linie podzia³ów kulturowych w ³onie Unii Euro-
pejskiej? Zdaniem fiñskich weteranów UE nie miêdzy wielkimi a
ma³ymi pañstwami cz³onkowskimi, ale miêdzy katolikami a prote-
stantami. Ogólnie bior¹c, ludzie Pó³nocy s¹ racjonalni, zamkniêci
w sobie i pracowici, a ludzie Po³udnia - towarzyscy, wylewni i
sk³onni do przesady. - Zdaniem Finów pozostawianie innych w
spokoju �wiadczy o uprzejmo�ci. Przedstawiciele krajów Euro-
py Po³udniowej natomiast czekaj¹, by kto� do nich zagada³ -
twierdzi Korhola. (...)
Zdaniem Stubba nie wystarczy wyg³osiæ przemówienie pod-
czas sesji Parlamentu Europejskiego: Zarówno przedtem jak i
potem musisz opowiadaæ wszystkim naoko³o, dlaczego to, co
mówisz, jest tak istotne. Kolejna wskazówka: znaæ s³abe punk-
ty swoich partnerów. Eija-Ritta Korhola jest zdania, ¿e w spra-
wach naprawdê istotnych warto zasiêgn¹æ rady kolegów z
Po³udnia. - Po³udniowcy lubi¹ siê kim� opiekowaæ. Jak mówi
mieszkaj¹cy we Francji Vatanen, Finowie musz¹ dobrze po-
znaæ nie tylko swych kolegów, ale równie¿ ich ¿ony, dzieci oraz
ulubione sposoby spêdzania wolnego czasu. (...)
Im d³u¿ej kto� przebywa w Brukseli, tym ³atwiej przychodzi mu
czytaæ karty w cudzych rêkach. Niebawem Unia przyjmie dzie-
siêciu nowych cz³onków, a pañstwa Europy Wschodniej praw-
dopodobnie bêd¹ siê czuæ tak niezrêcznie jak kiedy� Finowie.
Mo¿e wiêc oni w³a�nie mog¹ teraz im poradziæ, jak unikaæ nie-
zrêcznych sytuacji, choæby takich jak ta: Parê lat temu pewien
fiñski minister odprowadza³ rosyjskiego kolegê na lotnisko w
Strasburgu, ale samolot go�cia wylatywa³ z godzinnym opó�-
nieniem. Fin, zamiast dotrzymywaæ Rosjaninowi towarzystwa,
usiad³ w k¹cie i pogr¹¿y³ siê w lekturze "Economista". Po co mia³
mleæ ozorem, skoro nie mia³ nic do powiedzenia?

L. Pekonen
FORUM nr 51/2003

Wojna w telewizji

(...) Jest wysoce kszta³c¹c¹ zabaw¹ poskakanie sobie, kolej-
nego wieczoru wojny, po programach informacyjnych emito-
wanych przez ró¿ne kraje. Zacznijmy od s³ownictwa. Zdjêcia
pokazuj¹ ¿o³nierzy amerykañskich albo angielskich w�ród gli-
nianych domków nadeufrackiego miasteczka. Sk¹d oni siê tam
wziêli? W telewizjach francuskich mówi siê najczê�ciej o "opa-
nowaniu" przez Amerykanów takiej a takiej miejscowo�ci. Szwaj-
carzy i Hiszpanie wol¹ na ogó³ neutralne "wej�cie" - wojska
amerykañskie wesz³y do... Czasami, w przypadku szczególnie
zaciek³ych walk - "zdoby³y".
Spo�ród tych wielu programów, które ogl¹da³em, tylko w Polsce
u¿ywa siê �ladem amerykañskim warto�ciuj¹cego okre�lenia
"wyzwoli³y". W momencie, kiedy kamera pokazuje trupy i znisz-
czone domostwa "wyzwolonych", s³owo to niebezpiecznie �li-
zga siê na krawêdziach k³amstwa. Pani Pieñkowskiej z TVP 1
najwyra�niej nie przychodzi to jednak do g³owy. Sprawdzi³em
w komunikatach z koñca II wojny �wiatowej. Wojska sojuszni-
cze przekroczywszy granicê Rzeszy walczy³y o obalenie naj-
straszliwszego re¿ymu XX wieku. A jednak w doniesieniach
prasowych u¿ywane by³o konsekwentnie capture, seize, a nie
liberate, podobnie "zawojowaæ", "wzi¹æ", "dostaæ", a nie "oswo-
bodziæ". Rzecz jêzykowo subtelna, a manipulacja niema³a.
Ogromna wiêkszo�æ stacji zarówno o�wiadczenia w³adz woj-
skowych amerykañskich, jak i irackich opatruje tym samym ko-
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mentarzem: "co jest w tej chwili niemo¿liwe do sprawdzenia",
"czemu zaprzecza druga strona", "czego nasi dziennikarze nie
mogli potwierdziæ". Nie u nas. Zarówno na Polsacie jak i kana-
³ach publicznych komunikaty irackie uznawane s¹ a priori za
k³amstwo, amerykañskie natomiast podawane bez w¹tpliwo-
�ci, niczym prawdy objawione. Dziêki temu np. An-Nasirija zdo-
bywana by³a ostatecznie kilka dni po kolei, w Basrze wybuch³o
powstanie (to pod³ug rzecznika wojsk angielskich), co rzetelniej
widaæ informowany Blair zmieni³ od razu na "rewoltê o ograni-
czonym zasiêgu", potem na "manifestacjê", ale "eksperci" na
Woronicza pozostali przy wersji pierwszej. (...)
W wiosce irackiej odkryto maski i p³aszcze przeciwgazowe.
Ogl¹damy te maski do znudzenia. Có¿, maska jak maska. Ko-
mentator og³asza od razu, ¿e jest to dowód, i¿ Irak szykowa³
�wiatu chemiczn¹ zag³adê. Wprawdzie Amerykanie og³osili, ¿e
dysponuj¹ gazem, który, bez skutków ubocznych rzecz jasna,
obezw³adnia si³y ¿ywe npl-a, co armia iracka mog³a wzi¹æ na
serio. Wprawdzie maski s¹ czê�ci¹ standardowego wyposa-
¿enia wszystkich armii �wiata... Nasz komentator nie ma wszak-
¿e takich w¹tpliwo�ci. Zreszt¹ to mu usprawiedliwia tamto, wiêc
te maski po prostu spad³y mu z nieba. Jakby móg³ nie podzieliæ
siê swoj¹ rado�ci¹. (...)

Ludwik Stomma
POLITYKA, 15/2003

Oksford nie dla gwiazd

University of Oxford zosta³ uznany za najnudniejsz¹ angielsk¹
uczelniê.
Szacowny kompleks uniwersytecki w Oksfordzie �ni siê po
nocach niejednemu prymusowi. Tymczasem z danych zgroma-
dzonych przez firmê telekomunikacyjn¹ Siemens Mobile wynika,
¿e jest on szko³¹ nudziarzy. Metoda, jak¹ pos³u¿yli siê twórcy
rankingu, by³a tyle¿ prosta, co kontrowersyjna: polega³a na
sprawdzeniu, ilu absolwentów danej uczelni wybi³o siê jako
osobowo�ci show-biznesu. I tak na szczycie listy uniwersyte-
tów najbardziej "cool" znalaz³y siê Manchester University oraz
Univeristy College London. Absolwentami tego ostatniego s¹
m.in. Alex Comfort, autorka "Rado�ci seksu", oraz cz³onkowie
rockowej grupy Coldplay. Manchester mo¿e natomiast pochwa-
liæ siê takimi znakomito�ciami jak komicy Ben Elton i Rick Mayall.
Zdaniem organizatorów akcji, którzy o skomentowanie wyni-
ków poprosili studentów, s¹ to postaci bardziej przez m³odych
Brytyjczyków powa¿ane ni¿ posiadaj¹cy dyplom Oksfordu Tony
Blair i Tomasz More. Sama uczelnia nie przejê³a siê rankingiem,
wysy³aj¹c do szefostwa Siemens Mobile list nastêpuj¹cej tre-
�ci: Nie jeste�my nudni. Nazwiska takich naszych absolwen-
tów jak Rosamund Pike ("dziewczyna Bonda", modelka - przyp.
KW) czy Hugh Grant mówi¹ same za siebie.

opr. KW
�ród³o: "The Economist"

Gazeta Studencka, grudzieñ 2003

Ciê¿ary dla si³aczki

Skoñczenie studiów i tak od mieszkañca prowincji wymaga ci-
chego bohaterstwa. Projekt ustawy o szkolnictwie wy¿szym
wprowadza nowe bariery i jeszcze bardziej utrudni kszta³cenie
liderów spo³eczno�ci lokalnych - pisze Jerzy Regulski, prezes
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Prof. Jerzy Wo�nicki przedstawi³ (w "Gazecie" 23.12.2003) tezy
projektu ustawy o szkolnictwie wy¿szym, który przygotowa³
zespó³ powo³any przez prezydenta. W moim przekonaniu ta
ustawa nie prowadzi w dobrym kierunku i jej wprowadzenie w
¿ycie spowoduje wiele szkód. Patrzê bowiem na ni¹ nie z punk-
tu widzenia rektora, lecz za³o¿yciela szkó³, który je powo³a³ dla
spe³nienia misji edukacji �rodowisk gmin i powiatów. Otó¿ pro-

ponowana ustawa misjê tê utrudni, je�li w ogóle jej nie uniemo¿-
liwi.
Do�wiadczenia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej upowa¿-
niaj¹ nas do zabrania g³osu w sprawie systemu edukacji w
Polsce, a poczucie odpowiedzialno�ci za realizacje naszej misji
zobowi¹zuje do przeciwstawiania siê regulacjom prawnym, któ-
re by j¹ utrudnia³y. Podniesienie poziomu wykszta³cenia setek
tysiêcy pracowników i dzia³aczy samorz¹dów lokalnych jest
warunkiem rozwoju kraju i spo³eczeñstwa, a osi¹gniêcie tego
celu jest mo¿liwe tylko przez rozwój wy¿szego szkolnictwa
zawodowego, dostêpnego dla pracuj¹cych w gminach wiej-
skich i ma³ych miasteczkach.
Wy¿sze szko³y za³o¿one przez fundacje posiadaj¹ prawa nada-
wania stopnia licencjata i nie zamierzamy wystêpowaæ o pra-
wa nadawania stopni wy¿szych, jakkolwiek wiêkszo�æ z na-
szych szkó³ spe³nia w tym zakresie obowi¹zuj¹ce wymagania.
Jednak nasza misja to edukacja spo³eczno�ci lokalnych. A jest
oczywiste, ¿e ma³o który absolwent ze stopniem magistra czy
doktora wraca do swojej wsi.
Nie mo¿emy wiêc akceptowaæ my�li przewodniej projektu usta-
wy mówi¹cej, ¿e tylko elitarne uniwersytety pañstwowe mog¹
byæ uznane za uczelnie wiarygodne i mieæ przywileje prawne.
Nie kwestionujê konieczno�ci tworzenia szkó³ o najwy¿szych
warto�ciach naukowych. S¹ niezbêdne dla rozwoju wiedzy i
nauki. Jednak nie przyczyni¹ siê one do nadrobienia ogromnych
opó�nieñ w wykszta³ceniu spo³eczeñstwa polskiego. To jest
rola szkó³ zawodowych i przez nie prowadzonych ró¿nego
rodzaju studiów podyplomowych. Elitaryzm szkó³ nie mo¿e byæ
traktowany jako bariera dla rozwoju i dzia³alno�ci wy¿szego
szkolnictwa o charakterze masowym.
Z przyjemno�ci¹ odnotowa³em wypowied� prof. Wo�nickiego o
tym, ¿e zrezygnowano z zakazu prowadzenia studiów pody-
plomowych przez szko³y zawodowe. Jednak, przyznam, nie
rozumiem wprowadzania monopolu studiów podyplomowych
"niezbêdnych do zajmowania stanowisk - np. dyrektora szko³y
czy kapitana ¿eglugi wielkiej" dla uczelni posiadaj¹cych prawo
doktoryzowania. Nie rozumiem, jaki jest zwi¹zek miêdzy jako-
�ci¹ wysoce specjalizowanego studium na kapitana a prawem
do doktoryzowania... no w³a�nie z czego? Bo przecie¿ nie z
¿eglugi wielkiej - takiej dziedziny naukowej niema. A wiêc z
budowy okrêtów, gospodarki morskiej czy te¿ w ogóle z cze-
go� zupe³nie innego? (...)

prof. zw. dr hab. Jerzy Regulski, jest prezesem Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej,

 b. pe³nomocnikiem rz¹du ds. reformy samorz¹du
terytorialnego.

   Gazeta Wyborcza,  8 stycznia

�Lalka� po persku?

- Na pocz¹tku tego roku rozpocz¹³ dzia³alno�æ Instytut Ksi¹¿ki,
który przej¹³ wiele zadañ dawnego Departamentu Ksi¹¿ki w
Ministerstwie Kultury. Jako dyrektor tej instytucji bêdzie pan dzieli³
pieni¹dze i decydowa³ o sposobach promocji literatury w kraju i
za granic¹. To du¿a odpowiedzialno�æ.
- Nie mo¿na stawiaæ znaku równo�ci miêdzy instytutem a daw-
nym Departamentem Ksi¹¿ki, który - mówi¹c bez ogródek - by³
niewydolny. W ministerstwie znaczy³ najmniej, a sprawy ksi¹¿ki
zawsze przegrywa³y z innymi formami aktywno�ci kulturalnej.
Powstanie instytutu nie jest konsekwencj¹ likwidacji departa-
mentu, lecz efektem strategii ministra Waldemara D¹browskie-
go, który postanowi³ oddaæ decyzje w sprawie promocji polskiej
kultury wyspecjalizowanym instytucjom.
- Jakie s¹ zadania instytutu na najbli¿sze lata?
- Szeroko rozumiana promocja polskiej literatury, miêdzy innymi
organizowanie zagranicznych wyst¹pieñ - zarówno autorskich,
jak i wydawniczych - wspieranie finansowe twórców i t³uma-
czy w innych krajach. Bêdziemy równie¿ odpowiedzialni za
promocje ksi¹¿ki i czytelnictwa na naszym polskim podwórku.
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Wielkim problemem - w moim przekonaniu - jest chocia¿by
sytuacja bibliotek: ich informatyzacja, zakupy nowych tytu-
³ów, utrzymanie dotychczasowej sieci bibliotecznej itd. Mamy
oczywi�cie zobowi¹zania wynikaj¹ce z kalendarza imprez
w kraju i za granic¹. Jest na przyk³ad Rok Gombrowiczow-
ski, Rok Polski we Francji - przygotowujemy du¿e narodo-
we stoisko na marcowe targi ksi¹¿ki w Pary¿u. Od kwietnia
zaczyna siê Rok Kultury Polskiej na Ukrainie, w planach -
Rok Polski w Niemczech, a my�lê te¿ o szerokiej promocji
polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. (...)
z Andrzejem Nowakowskim, dyrektorem Instytutu Ksi¹¿ki

rozmawiali: £ukasz Go³êbiewski, Krzysztof Mas³oñ
RZECZPOSPOLITA, 10 stycznia

Balanga w kampusie

(...) Powie�æ uniwersytecka jest specjalno�ci¹ Anglosa-
sów. Wbrew pozorom nie jest to jednak nudna i przeintelek-
tualizowana literatura. ¯ycie w kampusie toczy siê pomiê-
dzy kolejnymi skandalami, romansami, na tle nieustaj¹cej
balangi. Tytu³owy ma³y �wiatek z powie�ci Lodge'a to po
prostu plotkarska wioska, tyle ¿e zamieszkana przez na-
ukowców. S¹ w�ród nich alkoholicy, erotomani oraz intry-
ganci, dla kariery gotowi pod³o¿yæ �winiê ka¿demu. Dwuli-
cowo�æ i �wiêtoszkowato�æ akademików obna¿a te¿ Tom
Sharpe, autor satyrycznego cyklu o pechowym wyk³adow-
cy literatury.
Sta³ym elementem kampusowej prozy jest zabawa, a twór-
cy tych powie�ci, choæ jako profesorowie potrafi¹ siê ba-
wiæ literackimi konwencjami, pisz¹ prostym jêzykiem. W³a-
�nie dlatego ich b³yskotliwe i zabawne utwory ciesz¹ siê
uznaniem zarówno masowego czytelnika, jak i wymagaj¹-
cej krytyki. (...) Polska rzeczywisto�æ akademicka sama w
sobie jest dreszczowcem i kabaretem w jednym. St¹d kiep-
skie komedie w stylu "E=mc2" Olafa Lubaszenki - historia
¿a³osnego naukowca, który pisze gangsterowi doktorat.
Gdzie mu do bohatera "Lolity" Nabokowa, nie mówi¹c o
awanturniczym Indianie Jonesie. Dlatego symbolem polskie-
go humanisty pozostaje Ada� Miauczyñski z "Dnia �wira",
zdegenerowany potomek szlachetnych bohaterów kina mo-
ralnego niepokoju. (...)

Marta Sawicka
Tygodnik "Wprost", 11 stycznia

Kolumbowie biznesu

Krzysztof Kolumb w poszukiwaniu nowej drogi do Indii od-
kry³ Amerykê. Piêæset lat pó�niej amerykañskie firmy infor-
matyczne odkry³y Indie. Stworzy³y oprogramowanie umo¿-
l iwiaj¹ce przygotowywanie projektów naukowych przez
ludzi znajduj¹cych siê na dwóch krañcach �wiata. Wyko-
rzystuj¹c rewolucyjn¹ technologiê, buduj¹ o�rodki badaw-
cze w Indiach i zatrudniaj¹ mieszkaj¹cych tam jednych z
najlepszych i najtañszych na �wiecie naukowców. "Z per-
spektywy technologii i produktywno�ci in¿ynier pracuj¹cy
9,7 tys. km od nas niczym siê nie ró¿ni od siedz¹cego przy
s¹siednim biurku" - komentuje Andrew S. Grove, dyrektor
generalny Intel Corporation. Efekty wspó³pracy s¹ korzyst-
ne i dla USA, i dla Indii. PKB Indii zwiêksza³ siê w ostatnim
dziesiêcioleciu �rednio o 6 proc. rocznie. To tempo wzrostu
- jedno z najszybszych na �wiecie - osi¹gniêto g³ównie
dziêki indyjskim informatykom. Jak przewiduje agencja
McKinsey, do 2008 r. warto�æ us³ug informatycznych i biu-
rowych zamawianych w kraju nad Gangesem zwiêkszy
siê piêciokrotnie, do 57 mld USD rocznie. Ten sektor bêdzie
wypracowywa³ 7 proc. PKB Indii! (...)

Aleksander Piñski
Tygodnik "Wprost", 11 stycznia

Kucie bez bólu

Wielkimi krokami nadchodzi sesja. Radzimy wam, jak w krót-
kim czasie wkuæ gigantyczn¹ porcjê materia³u i przebrn¹æ
przez ka¿dy egzamin. (...)Specjali�ci od metod szybkiego
czytania radz¹, zamiast czytaæ wyraz po wyrazie, skupiæ
siê na grupach wyrazów, staraj¹c siê obj¹æ je jednym rzu-
tem oka. - Do æwiczeñ tej techniki mo¿e pos³u¿yæ kilka kartek
z dowolnej ksi¹¿ki. Narysuj na nich linie dziel¹ce ka¿dy wers
na trzy czê�ci. Staraj siê odczytaæ jednym spojrzeniem kilka
zaznaczonych w ten sposób wyrazów - radzi psycholog
Agnieszka Zielonka-Sujkowska, trener z O�rodka Doradz-
twa i Treningu Kierowniczego. Jak twierdzi, uwagê nale¿y
skupiæ g³ównie na wstêpie, bo w nim autor mówi, dok¹d
bêdziemy zmierzaæ, i zakoñczeniu, bo jest w nim zawarta
informacja, dok¹d doszli�my. - Wa¿ne s¹ tak¿e rysunki,
wykresy, tabelki i mapy. Informacje wizualne przyswaja siê
60 000 razy szybciej ni¿ tekst drukowany - mówi Zielonka-
Sujkowska. Jednak w�ród studentów du¿o bardziej popu-
larne s¹ notatki. Z powodu braku czasu s¹ one uwa¿ane za
najskuteczniejsz¹ metodê na zaliczenie egzaminu. Te jed-
nak te¿ mog¹ byæ zrobione lepiej lub gorzej. (...)

Paulina Koziejowska
Dlaczego, styczeñ 2004

Kto rz¹dzi �wiatem

Stu najbardziej wp³ywowych ludzi na Ziemi: politycy, biz-
nesmeni, twórcy, intelektuali�ci. Oto �wiatowa grupa trzy-
maj¹ca w³adzê. W dodatku wy³oniona jawnie, globalnie i do�æ
demokratycznie. Jej cz³onków zidentyfikowa³ miêdzynaro-
dowy sonda¿  POLITYKI i FORUM.
(...)Spo�ród rozmaitych osób umieszczonych na li�cie ka¿-
dy respondent mia³ wybraæ ok. 20. Do tej dwudziestki ka¿dy
móg³ dopisaæ dowoln¹ liczbê osób, które jego zdaniem po-
winny siê znale�æ w�ród najbardziej wp³ywowych. Na ko-
niec spo�ród wybranych i dopisanych przez siebie ka¿dy
mia³ wybraæ najbardziej wp³ywow¹ trójkê. W "3" tylko 8 oso-
bisto�ci otrzyma³o wiêcej ni¿ jeden g³os. W "20" takich wska-
zañ by³o ju¿ 130. Jednak w obu przypadkach sk³ad pierw-
szej czwórki okaza³ siê identyczny: Papie¿, prezydent USA,
przywódca Al-Kaidy, w³a�ciciel Microsoftu. Zmieni³a siê tyl-
ko kolejno�æ. W "20" wygra³ Jan Pawe³ II (z trzema zdobyty-
mi we wschodniej Europie g³osami przewagi nad Bushem i
ibn Ladenem), ale w "3" George Bush zdystansowa³ wszyst-
kich, uzyskuj¹c przesz³o dwa razy wiêcej wskazañ ni¿ na-
stêpny w kolejno�ci Osama ibn Laden, Jan Pawe³ II za� zna-
laz³ siê na 3 miejscu ex aequo z Billem Gatesem. Na naszych
ilustracjach przedstawiamy listê wed³ug wskazañ na dwu-
dziestkê najbardziej wp³ywowych osobisto�ci. (...)
Przygotowuj¹c sonda¿ obawiali�my siê, ¿e jego wyniki bêd¹
oczywiste. Ju¿ jednak pierwsza czwórka przekona³a nas,
¿e tak nie jest. Ca³kiem oczywista jest tu bowiem tylko wy-
soka pozycja prezydenta Busha - przywódcy jedynego mo-
carstwa globalnego. Nieporównanie trudniej jest ju¿ wyt³u-
maczyæ pozycjê Jana Paw³a II. Zw³aszcza je�li siê zwa¿y,
¿e zdecydowana wiêkszo�æ respondentów reprezentuje
kraje, w których katolicyzm jest s³aby. To by wskazywa³o,
¿e wp³yw Jana Paw³a II ma �ród³a nie tyle religijne, co raczej
moralne czy intelektualne. Byæ mo¿e jaki� wp³yw na g³osu-
j¹cych mia³ fakt, ¿e organizatorem ankiety by³a polska gaze-
ta, ale zgodno�æ opinii co do autorytetu papie¿a jest zdumie-
waj¹ca. Zw³aszcza ¿e (s¹dz¹c z deklaracji) niemal wszy-
scy z uwag¹ s³uchaj¹ s³ów papie¿a, ale kiedy przychodzi
co do czego, ma³o kto gotów jest go us³uchaæ? Bo przecie¿
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w wielu bardzo wa¿nych sprawach �wiat dokonuje wybo-
rów sprzecznych z tym, do czego wzywa papie¿ - nawet
wówczas, gdy wypowiada siê ca³kiem jednoznacznie. (...)
Warto siê te¿ zastanowiæ, co oznacza wysoka (w "20" i "3"
tu¿ obok prezydenta Busha) pozycja ibn Ladena. Nasi re-
spondenci z pewno�ci¹ nie nale¿¹ do jego zwolenników.
Wiêkszo�æ widzi w nim pewnie co� w rodzaju diab³a wcie-
lonego. To przypomina, ¿e wysoka pozycja w rankingu nie
ma nic wspólnego z sympati¹ tych, którzy g³osuj¹. Jakiego
rodzaju jest wiêc wp³yw szefa Al-Kaidy? Czy respondenci
mieli na my�li sam szok 11 wrze�nia, który wci¹¿ wp³ywa na
nasze my�lenie o �wiecie? Czy raczej my�leli ju¿ o skutkach
wojny z terroryzmem? Czy miejsce ibn Ladena w najbardziej
wp³ywowej trójce to signum temporis naszej nowej epoki, w
której o losach globalizuj¹cego siê �wiata - zgodnie z g³o-
szonymi od lat prognozami - bêd¹ decydowa³y nie tyle trady-
cyjne zasoby politycznej mocy: si³a, bogactwo, rozum i idee,
co determinacja, desperacja, nieobliczalno�æ, rosn¹cy ra-
dykalizm mniejszo�ci, za wszelk¹ cenê próbuj¹cych broniæ
swego stylu ¿ycia i narzuciæ go innym? (...)

Jacek ¯akowski
Polityka, 4/2004

Dzi� Mars jutro Saturn

Zdjêcia z Marsa to tylko pierwsze z kilkunastu sensacyjnych
doniesieñ z kosmosu, jakie czekaj¹ nas w tym roku. Gwiaz-
d¹ telewizyjnych ekranów nastêpnej Gwiazdki bêdzie Sa-
turn. W ci¹gu pierwszego tygodnia 2004 roku w kosmosie
rozegra³y siê dwa szerokoekranowe dramaty. Na powierzch-
ni Marsa wyl¹dowa³o a¿ dwu nowych go�ci z Ziemi - brytyj-
ski l¹downik Beagle 2 oraz amerykañska sonda Spirit. Przed
ostatnim atakiem na Czerwon¹ Planetê niewielka amerykañ-
ska sonda kosmiczna Stardust, pêdz¹c przez ogon komety
Wild-2 z szybko�ci¹ 6 km/s, pobra³a próbki substancji wydo-
staj¹cych siê z j¹dra komety - obiektu wielokrotnie wiêksze-
go od statku oceanicznego. Ale na przysz³¹ Gwiazdkê trwa-
j¹ce w³a�nie wyprawy kosmiczne sond Beagle 2, Spirit i
Stardust bêd¹ siê wydawaæ tylko uwertur¹ imponuj¹cych
projektów kosmicznych roku 2004. Projektów przygotowa-
nych przez naukowców i in¿ynierów, którzy po�wiêcili kil-
kadziesi¹t lat swego ¿ycia, aby zyskaæ parê godzin, dni lub
miesiêcy kosmicznej chwa³y. (...)
W lutym tego roku Europejczycy wy�l¹ w 10-dniow¹ podró¿
kosmiczn¹ sondê Rosetta, która ma dotrzeæ do komety i umie-
�ciæ na powierzchni jej j¹dra wiele przyrz¹dów pomiaro-
wych. Inni naukowcy bêd¹ obserwowaæ S³oñce.
Europejczycy i Chiñczycy wy�l¹ w kosmos Double Star, sa-
telitê, który bêdzie badaæ, jaki wp³yw wywiera na pole ma-
gnetyczne Ziemi wiatr s³oneczny (czyli strumieñ elektrycz-
nie na³adowanych cz¹stek emitowanych przez S³oñce).
Miêdzynarodowy zespó³ naukowców z rado�ci¹ powita po-
wrót sondy Genesis, która przez ostatnie dwa lata zbiera³a
cz¹stki wiatru s³onecznego, pozostaj¹c zawieszona w miej-
scu, gdzie si³y przyci¹gania grawitacyjnego S³oñca i Ziemi
siê równowa¿¹ (nazywanym punktem Lagrange'a). Sonda
Genesis dostarczy te cz¹stki na Ziemiê w pojemniku, który 8
wrze�nia 2004 r. zostanie przechwycony przez helikopter
kr¹¿¹cy nad pustyni¹ w stanie Utah.
Jednak najwspanialszym osi¹gniêciem tego roku bêdzie wy-
konanie fotografii Saturna, planety otoczonej pier�cieniami (i
obieganej przez wiele ksiê¿yców). Pêdzi ku niej obecnie, z
szybko�ci¹ ponad 6 km na sekundê,  amerykañska sonda
Cassini, rozmiarami przypominaj¹ca niewielki autobus. Jej
misja trwa ju¿ ponad sze�æ lat. Dotychczas sonda pokona³a
3,4 miliarda kilometrów, od Saturna dzieli j¹ wci¹¿ ponad 80
milionów kilometrów. (...)

Tim Radford
FORUM, 4/2004

Nauka jak ska³a

- Od wielu lat naukowcy starszego pokolenia biadaj¹, ¿e
brakuje im nastêpców, ¿e m³odzi nie chc¹ pracowaæ nauko-
w o .
dr T.P.: - To wynika ze struktury edukacyjnej - od wielu lat
oblegane jest zarz¹dzanie, marketing, które z nauk¹ nie maj¹
wiele wspólnego, niemniej  daj¹ mo¿liwo�ci zrobienia szyb-
kiej kariery. W ca³ej Europie jest coraz mniej fizyków, chemi-
ków, technologów. W Niemczech szczególnie brakuje che-
mików.
prof. M.W.G.: - M³odzie¿ g³osuje nogami. Je¿eli s¹ dyscypli-
ny umieraj¹ce, gdzie nie ma ani mistrzów, ani ¿adnej intelek-
tualnej oferty - trudno, aby tam znale�li siê kandydaci na
studia doktoranckie. Z drugiej strony widaæ np. jak wielki
jest nap³yw na modne kierunki: biotechnologiê, biologiê mo-
lekularn¹, tak¿e chemiê - to pokazuje, gdzie m³odzi widz¹
swoje szanse.
dr T.P.: - W ca³ej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)
brakuje naukowców z nauk �cis³ych. I choæ my najczê�ciej
mówimy o wzro�cie liczby studiuj¹cych, to trzeba te¿ do-
strzec, ¿e jeszcze bardziej wzros³a liczba osób rozpoczy-
naj¹cych studia doktoranckie. Skutki tego odczujemy za dwa
- trzy lata, kiedy bêdziemy mieli wyra�n¹ nadprodukcjê dok-
torów, co mo¿na oceniaæ i negatywnie, i pozytywnie.
prof. M.W.G.: - Uwa¿am, ¿e skutki tej nadprodukcji bêd¹
pozytywnie, bo choæ nie bêdziemy mieli dla nich miejsc pra-
cy w kraju to znajd¹ je z ³atwo�ci¹  w Europie. Je¿eli bê-
dziemy dzia³ali m¹drze to m³odzi Polacy maj¹ szanse opano-
waæ ERA z po¿ytkiem dla nas wszystkich. (...)
z prof. Maciejem W. Grabskim oraz dr. Tomaszem Perkow-
skim, prezesem i wiceprezesem Zarz¹du Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej,

rozmawia Marta Bryjarska
Sprawy Nauki, styczeñ 2004

Seks, rozum, wiara

Braæ studencka wygl¹da podobnie: pogodni, nastawieni do
¿ycia optymistycznie, ubrani w d¿insy i podkoszulki albo
(mniejszo�æ) w garnitury i kostiumy. Za t¹ fasad¹ kryje siê
jednak niepokój sumieñ. Daje o sobie znaæ, gdy poprosiæ ich
o odpowiedzi na trudne pytania etyczne. Tak uczyni³a grupa
badaczy z australijskiego Uniwersytetu Adelaide, pracuj¹-
ca pod kierunkiem socjologa prof. Jerzego Smolicza, uro-
dzonego w Warszawie, wykszta³conego w Wielkiej Bryta-
nii, mieszkaj¹cego od prawie 40 lat w Australii. We wspó³-
pracy z kolegami z Polski i Filipin przebadali niedawno pra-
wie 500-osobow¹ grupê studentów piêciu wy¿szych uczel-
ni. Chodzi³o o to, jak radz¹ sobie z naporem globalizacji w
dziedzinie warto�ci. Czy i jak bardzo s¹ religijni? Czy religia
wp³ywa na ich wybory moralne?(...)
Badania grupy Smolicza dotycz¹ trzech bardzo ró¿nych kra-
jów. Egzotycznych dla nas Filipin, Polski postrzeganej w
�wiecie jako skansen ludowego katolicyzmu oraz wielokul-
turowej, bogatej i nowoczesnej Australii. Filipiny i Polska to
kraje kulturowo katolickie. Filipiny, nazwane tak od imienia
hiszpañskiego króla Filipa II, przez prawie czterysta lat by³y
koloni¹ Hiszpanii i prowincj¹ tamtejszego surowego Ko�cio-
³a katolickiego. Sta³y siê jedynym krajem katolickim w Azji -
¿arliwie i tradycjonalnie katolickim jak Polska w Europie. Po
wojnie hiszpañsko-amerykañskiej pod koniec XIX w. Madryt
sprzeda³ koloniê Stanom Zjednoczonym za 20 mln dol. (...)

Adam Szostkiewicz
POLITYKA, 5/2004

wybra³a esa




