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Szko³a zysku
Nauka to biznes, a wykszta³cenie to produkt - udowodni³a
nowa generacja amerykañskich szkó³ wy¿szych. Dziesiêæ najwiêkszych amerykañskich uczelni nastawionych na osi¹ganie
zysku ma ju¿ ponad pó³ miliona studentów! Notowane na gie³dach szko³y Apollo, Corinthian Colleges, Career Education, Strayer
Education i ITT Educational Services znalaz³y siê wród 25 najszybciej rozwijaj¹cych siê firm w tegorocznym rankingu BusinessWeeka. Liczba ucz¹cych siê ronie tam piêciokrotnie szybciej ni¿ na tradycyjnych uniwersytetach! Wszystkie komercyjne
uczelnie zarobi³y w ubieg³ym roku 13 mld USD, czyli dwie trzecie
wiêcej ni¿ w 1999 r. Wykszta³cenie studenta to dla nich produkt,
który musz¹ sprzedaæ pracodawcy. Szko³y przeprowadzaj¹
ankiety wród firm, by jak najlepiej dopasowaæ program studiów do ich wymagañ. Zatrudniaj¹ praktyków ucz¹cych studentów wykorzystywania w pracy nabytej wiedzy. W efekcie
coraz wiêcej nowych studentów wybiera komercyjne szko³y
wy¿sze zamiast tradycyjnych uniwersytetów. (...)
Aleksander Piñski
Wprost, 1 lutego

Studenci chc¹ emigrowaæ
(...) Blisko po³owa studentów najwiêkszych warszawskich
uczelni chcia³aby wyjechaæ na sta³e za granicê, zdecydowana
wiêkszoæ wyjecha³aby na rok-dwa - wynika z badañ przeprowadzonych przez Student News - Badania Rynkowe i Spo³eczne
- Te wyniki nas zaskoczy³y. Nie s¹dzilimy, ¿e a¿ tylu m³odych
chce wyjechaæ i ¿e a¿ tak le oceniaj¹ swoje perspektywy.
Bêdziemy badaæ, jak siê to zmienia na ró¿nych etapach wchodzenia do Unii Europejskiej - mówi Grzegorz Sygnowski z Instytutu Socjologii UW, wspó³prowadz¹cy badania planów i nastrojów studentów przed akcesj¹ Polski do UE.
Badania objê³y najwiêksze uczelnie warszawskie: Uniwersytet, Politechnikê, Szko³ê G³ówn¹ Handlow¹ i Szko³ê G³ówn¹
Gospodarstwa Wiejskiego. Okazuje siê, ¿e prawie po³owa studentów chcia³aby wyjechaæ za granicê na sta³e, a 84 proc. - na
rok, dwa.
Studenci zaskoczeni nie s¹. - Pracujê jako informatyk. Firmy
zwalniaj¹ ludzi i mniej p³ac¹. Kilku moich kolegów ju¿ wyjecha³o
do Irlandii i powa¿nie mylê, czy do nich nie do³¹czyæ - mówi
Piotr, student radiokomunikacji na Politechnice. (...)
Aneta Prymaka
Gazeta Wyborcza, 3 lutego

Nauka manipulacji
Tyranie trwa³yby wiecznie, gdyby uda³o siê w socjologii zbudowaæ formu³ê, dziêki której z niezawodn¹ pewnoci¹ moglibymy przewidywaæ zjawiska spo³eczne. Sprawuj¹cy w³adzê
mogliby manipulowaæ odpowiednimi czynnikami, aby zapobiegaæ na przyk³ad rewolucjom - powiedzia³ prof. Edmund WnukLipiñski z Polskiej Akademii Nauk podczas VII Konfrontacji Naukowych Wprost. Temat dyskusji brzmia³ Czy nauki spo³eczne s¹ nauk¹?. Naukowcy spo³eczni (nieco ironicznie nazywaj¹cy samych siebie spo³ecznikami) nie byli przekonani, jak nale¿y odpowiedzieæ na tak postawione pytanie. Nie mieli jednak
w¹tpliwoci, ¿e ich badania wywieraj¹ wiêkszy wp³yw na codzienne ¿ycie ni¿ najnowsze odkrycia fizyczne czy chemiczne.
(...)
Wp³yw ten sta³ siê wrêcz niebezpiecznie du¿y - twierdzi³ prof.
Ryszard Legutko z Uniwersytetu Jagielloñskiego. - Naukowcy
spo³eczni ³atwo przechodz¹ od opisu tego, co jest, do stwierdzenia, jak byæ powinno, wyci¹gaj¹c zupe³nie nieuprawnione
wnioski. Wypowiadaj¹ siê na tematy, które od wieków by³y zarezerwowane dla filozofów - krytykowa³ prof. Legutko. Skutek
jest taki, ¿e na przyk³ad normy spo³eczne czy obyczajowe s¹
coraz silniej modyfikowane przez pogl¹dy wiêkszoci. - Ka¿dy
wniosek jest dzi uprawniony. Opieraj¹c siê na badaniach socjologicznych, nie bylibymy w stanie sformu³owaæ ¿adnej normy moralnej takiej jak dekalog! - mówi³ prof. Legutko. Jego zda-
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niem, naukom spo³ecznym szkodzi chêæ w³¹czenia ich w program zbawiania wiata i walki o s³usznoæ. (...)
Jan Stradowski
Wprost, 8 lutego

Nadchodzi czas egzaminu
(...) Od roku 1990, kiedy ustawa zezwoli³a na zak³adanie szkó³
niepañstwowych, liczba polskich uczelni wzros³a ponad trzykrotnie. Najwie¿sze dane resortu edukacji mówi¹, ¿e jest ju¿
287 niepañstwowych szkó³ wy¿szych (na pocz¹tku poprzedniego roku akademickiego by³o ich - wg GUS - 252).
Czy wci¹¿ bêdzie ich przybywaæ? Eksperci twierdz¹, ¿e ju¿
tylko nieznacznie. W tym samym czasie czêæ szkó³ zostanie
zlikwidowanych. W tej chwili w stanie likwidacji s¹ cztery uczelnie: Elbl¹ska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna, Wy¿sza Szko³a
Zdrowia i Turystyki z Pucka oraz dwie uczelnie warszawskie:
Europejska Wy¿sza Szko³a Biznesu oraz Wy¿sza Praska Szko³a Biznesu. Te likwidacje to efekt negatywnej oceny jakoci kszta³cenia dokonanej przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ lub
decyzji za³o¿yciela, któremu nie uda³o siê zgromadziæ odpowiedniej liczby studentów. (...)
- Z³ych szkó³ jest za du¿o - uwa¿a wiceminister Tadeusz Szulc.
- S¹ w nich kierunki studiów, które nie powinny byæ prowadzone, bo nie maj¹ odpowiedniej kadry naukowej i zaplecza.
Sporód 350 kontroli, które przeprowadzi³a do tej pory Pañstwowa Komisja Akredytacyjna, co czwarty instytut i wydzia³
uczelni, prowadz¹cych oceniane kierunki studiów, otrzyma³
ocenê warunkow¹, a 5 proc. - negatywn¹.
Kolejne podniesienie poprzeczki wobec wy¿szych szkó³ zawodowych nast¹pi na skutek nowelizacji prawa. Uczelnie prowadz¹ce dot¹d kszta³cenie w specjalnociach musz¹ do wrzenia 2004 przypisaæ swoje specjalnoci do tradycyjnych kierunków studiów, a w ci¹gu roku powinny zadbaæ o odpowiedni¹ kadrê. - S¹dzê, ¿e czêæ uczelni nie bêdzie mia³a kadry,
niektóre ju¿ zabraniaj¹ pracownikom pracy na kilku etatach przewiduje wiceminister edukacji Tadeusz Szulc. - To w krótkim
czasie doprowadzi do zweryfikowania liczby uczelni. (...)
Anna Paciorek
Rzeczpospolita, 9 lutego

Prawo prasowe do renowacji
Spór o zakres tajemnicy pañstwowej miêdzy w³adz¹ a pras¹
ka¿e powróciæ do kwestii zarzuconej dawno nowelizacji prawa prasowego. Gdy w³adza pragnie stworzyæ rozci¹gliwy przepis, jej adwersarze wotuj¹ za precyzj¹ wy³¹czaj¹c¹ dowolnoæ interpretacji. (...)
W ustawie prasowej jest kilkanacie przepisów karnych gro¿¹cych grzywn¹ lub ograniczeniem wolnoci. Prokurator i s¹d
coraz to wkraczaj¹ na nieznany sobie bli¿ej grunt pracy redakcyjnej, nara¿aj¹c siê na zarzut naruszania wolnoci prasy. Czy
nie pora ju¿, by ta lista dopuszczalnych ingerencji uleg³a znacznemu skróceniu, a droga procesu karnego zast¹piona zosta³a
postêpowaniem cywilnym, prowadzonym na koszt zainteresowanego (np. drukiem sprostowania), bez anga¿owania czasu i
autorytetu w³adz cigania i finansowania procesu przez skarb
pañstwa? (...)
Od wyra¿ania opinii o postêpowaniu s¹dowym przed pierwszym wyrokiem dziennikarzowi wara - uwa¿a prawo prasowe, choæ w tym przypadku grzywn¹ ju¿ nie straszy. Tymczasem w 1979 roku Trybuna³ w Strasburgu wypowiedzia³ prze³omowy pogl¹d: S¹dy nie mog¹ dzia³aæ w pró¿ni. Fakt, ¿e s¹
forum rozwi¹zywania sporów, nie oznacza, ¿e niemo¿liwa jest
¿adna wczeniejsza, publiczna dyskusja, dotycz¹ca przedmiotu sporu.
Przed pierwszym terminem procesu Lwa Rywina powszechnie spekulowano wokó³ zawarcia tzw. ugody s¹dowej z oskar¿onym. Czy ci, którzy byli temu przeciwni, naruszyli w czymkolwiek niezawis³oæ s¹du? Czy niedopuszczalna jest tak¿e krytyka d³ugotrwa³ego aresztowania pods¹dnego, który zabi³, broni¹c w³asnego ¿ycia? Czy mo¿na postulowaæ karê wiêzienia
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do¿ywotniego dla parokrotnego zabójcy? Dyskusja publiczna
wokó³ problemów podobnej wagi powinna mieæ miejsce, byle
by³a oglêdna w s³owach i kompetentna w argumentacji. Anachroniczny zakaz takiej dyskusji powinien byæ usuniêty. Niezawis³y sêdzia nie szuka natchnienia w porannej gazecie, ale w
tym, co g³osi kodeks karny, nauka prawa, wyroki najwy¿szych
s¹dowych instancji. (...)
Stanis³aw Podemski
Rzeczpospolita, 11 lutego

Bomba internetowa
Ju¿ za rok wiêkszoæ krajów osi¹gnie poziom technologiczny, który umo¿liwi prowadzenie cyberwojny - ostrzega w najnowszym raporcie amerykañska firma badawcza Gartner. Rosn¹ca popularnoæ Internetu sprawia, ¿e staje siê on coraz
bardziej kusz¹cym celem ataków ró¿nych maci ekstremistów.
Dzi w sieci przesy³ane s¹ nie tylko e-maile i strony WWW, ale
równie¿ rozmowy telefoniczne w technologii VoIP i dane niezbêdne do funkcjonowania systemów, takich jak linie kolejowe
czy sieci energetyczne. - Zmasowany atak internetowy mo¿e
oznaczaæ katastrofê podobn¹ w skutkach do u¿ycia broni j¹drowej w czasie zimnej wojny. USA i inne pañstwa powinny siê
przygotowaæ do walki z nowymi zagro¿eniami - twierdz¹ analitycy Gartnera.
O tym, jak wielkie mog¹ byæ wspomniane zagro¿enia, wiadczy niedawna epidemia wirusa MyDoom. Pojawi³ siê w sieci 26
stycznia i w ci¹gu szeciu dni dosta³ siê do ponad miliona komputerów, ustanawiaj¹c rekord szybkoci w tej dziedzinie. (...)
- Zwyk³e wybryki hakerów i wojnê informatyczn¹ odró¿nia skala dzia³añ. Cyberbroñ to zmasowane, precyzyjnie zaplanowane
ataki - wyjania David Fraley, autor raportu Gartnera.
Napisanie dobrego wirusa wymaga niema³ych umiejêtnoci.
Wystarczy jednak, ¿e kto przetrze szlak. Jak twierdzi Marek
Sell, polski specjalista od wirusów, kolejne mutacje komputerowych mikrobów czêsto zawieraj¹ niewielkie modyfikacje, wprowadzane przez innych programistów. Dziêki temu wirusy zyskuj¹ nowe w³aciwoci (na przyk³ad mog¹ atakowaæ inne serwisy ni¿ pierwowzór) i staj¹ siê niewykrywalne dla programów
chroni¹cych komputery przed infekcj¹. Co gorsza, niektóre mikroby potrafi¹ po prostu wy³¹czyæ mechanizmy ochronne albo
uniemo¿liwiæ u¿ytkownikowi wejcie na stronê WWW firmy
zajmuj¹cej siê zwalczaniem wirusów. Jedno jest pewne: internetowa bomba masowego ra¿enia ju¿ tyka...
Jan Stradowski
Wprost, 15 lutego

G³odny, ale p³odny
Po tym jak trzech studentów Uniwersytetu Warszawskiego
zwyciê¿y³o w miêdzynarodowym konkursie programistycznym,
w mediach rozgorza³a dyskusja: wyjad¹ czy zostan¹ w kraju?
Przed tym dylematem staj¹ kolejne roczniki zdolnych studentów
z ambicjami naukowymi.
 Wiele osób wyje¿d¿a z Polski, bo nie ma szans na karierê
naukow¹ w kraju  mówi Dariusz Jemielniak, absolwent zarz¹dzania, wyk³adaj¹cy w Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoci i
Zarz¹dzania im. L. Komiñskiego w Warszawie.  Wynika to z
faktu, ¿e na niektórych wydzia³ach wci¹¿ na studia doktoranckie przyjmowani s¹ pupile wa¿nych promotorów, a nie osoby z
najwiêkszym dorobkiem czy potencja³em naukowym. (...)
Mimo i¿ w pewnych krêgach intelektualistów traktuje siê po
macoszemu, liczba studentów ci¹gle wzrasta. Dlatego zdaniem
Dariusza Jemielniaka ju¿ teraz dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych traci na znaczeniu zarówno w przypadku kariery akademickiej, jak i prób podjêcia pracy: Niebawem bêdzie on uwa¿any za konieczny, ale niewystarczaj¹cy. Wzronie natomiast
rola doktoratów i dyplomów typu MBA, które wci¹¿ ma niewiele
osób. St¹d tendencja, aby mierzyæ wy¿ej  obecnie niemal na
ka¿dym wydziale w du¿ych orodkach akademickich doktoryzuje siê kilkunastu absolwentów. Natalia, która studiuje prawo
na Uniwersytecie Gdañskim i planuje w przysz³oci zrobienie
doktoratu, uwa¿a, ¿e nie wszyscy maj¹cy podobne zamiary
wi¹¿¹ swoj¹ przysz³oæ z nauk¹: Chc¹ byæ bardziej konkuren-
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cyjni na rynku pracy. Za parê lat doktorzy bêd¹ wygrywaæ z
magistrami w wycigu o miejsca pracy, tak jak dzi magistrowie
wygrywaj¹ z ludmi maj¹cymi rednie wykszta³cenie. Sama
Natalia nie zostanie na uczelni, bo  jak mówi  nie chce zajmowaæ siê czyst¹ abstrakcj¹. (...)
Jakie s¹ marzenia naukowe dzisiejszych doktorantów i wie¿o upieczonych doktorów? Zazwyczaj wi¹¿¹ siê po prostu z
dalszym pog³êbianiem ju¿ zdobytej wiedzy. A to jest cel wymagaj¹cy korzystania z pomocy autorytetów  powinni byæ nimi
profesorowie, ale nie zawsze na takie miano zas³uguj¹.  Mój
poprzedni promotor, na innej uczelni, wyobra¿a³ sobie, ¿e bêdê
dla niego pisa³ programy komputerowe, które rozliczy w bardzo
niejasny sposób z funduszy uczelnianych, a sam bêdzie je sprzedawa³ pod w³asnym szyldem  wspomina jeden z moich rozmówców.  Kiedy siê postawi³em, dowiedzia³em siê, ¿e jak mi
siê nie podoba, to mogê sobie zmieniæ promotora. Relacja mistrz
 uczeñ, niegdy bêd¹ca kluczowym elementem odró¿niaj¹cym
studia od wczeniejszych etapów kszta³cenia, dzi jest zjawiskiem spotykanym coraz rzadziej. Niektórzy studenci twierdz¹,
¿e na studiach nie dzieje siê nic ponad to, co zaserwowano im
w liceum. Nauki tyle samo albo mniej, traktowanie ze strony
kadry tak samo pogardliwe i bezosobowe. (...)
Stypendium doktorskie w Europie Zachodniej wynosi ok. 1200
euro. W ostatnich latach dystans pomiêdzy zarobkami polskich i
unijnych naukowców nieco siê zmniejszy³, ale w dalszym ci¹gu
wynagrodzenie powy¿ej 5000 z³ (po przeliczeniu unijnej stawki
na z³otówki) pozostaje dla naszych pracowników naukowych
marzeniem ciêtej g³owy. Na takie zarobki mog¹ liczyæ tylko profesorzy, i to ci najbardziej medialni. Czy wobec tego Europa
stanie siê zastêpczym domem dla najzdolniejszych studentów z
Polski? (...)
Karolina Wasielewska
Gazeta Studencka, 24 lutego

High Polonia
W ci¹gu ostatnich szeciu lat Amerykanie irlandzkiego pochodzenia zainwestowali na Zielonej Wyspie - bezporednio lub
porednio - oko³o 250 mld euro, g³ównie w przemyle informatycznym, farmaceutycznym i innych bran¿ach high tech. Meksykanie, kszta³ceni w Stanach Zjednoczonych, tworz¹ w Guadalajarze centrum najnowszych technologii - odpowiednik kalifornijskiej Doliny Krzemowej. S³ynne indyjskie centrum technologii informatycznych w Bangalurze powsta³o dziêki wspólnej
inicjatywie hinduskich informatyków i biznesmenów ze Stanów
Zjednoczonych i Indii. Centrum to przynosi tamtejszej gospodarce splendor i 5 mld dolarów rocznie, które p³yn¹ z kalifornijskiej
Doliny Krzemowej w zamian za us³ugi IT. (...)
Czy Polonusi mog¹ byæ dla Polski tym, kim s¹ irlandzcy emigranci
dla Zielonej Wyspy? Tak - z ca³ym przekonaniem twierdzi prof.
Jan £abanowski, biochemik z University of Notre Dame. Wed³ug
jego szacunków, pierwsz¹ kadrow¹ mo¿e byæ na przyk³ad
ponad dwa tysi¹ce naukowców z Polski, którzy pracuj¹ na uniwersytetach w USA i zajmuj¹ siê g³ównie high tech. - Drugie tyle
to mened¿erowie i wysoko wykwalifikowani specjalici w amerykañskim biznesie technologicznym - wyliczy³ Jan Kryñski z
Amerykañsko-Polskiej Izby Gospodarczej w Chicago. Polscy
emigranci to ju¿ nie tylko drobni producenci wêdlin z chicagowskiego Jackowa, w³aciciele firm remontowo-budowlanych z
Greenpoint czy zak³adów rzemielniczych z Hamtramck. To równie¿ ludzie, którzy potrafili przekuæ swoje pomys³y na pieni¹dze,
dzia³aj¹c w najnowoczeniejszych dzi bran¿ach. I to du¿e
pieni¹dze! Na przyk³ad maj¹tek Andrew Filipowskiego przekracza 500 mln dolarów, Tada Witkowicza - 300 mln dolarów, Feliksa Zandmana - 260 mln dolarów, a Zygmunta witkowskiego 150 mln dolarów. - Sporód krajów, w których móg³bym zainwestowaæ swoje pieni¹dze i w których panuj¹ podobne warunki
gospodarcze, zawsze wybiorê Polskê. Swoi powinni popieraæ
swoich - uwa¿a prof. Piotr Moncarz, biznesmen z firmy Exponent i wyk³adowca Stanford University. - W Polsce nadal nie ma
atmosfery do robienia interesów - ocenia jednak Filipowski, który w 1999 r. zlikwidowa³ swoj¹ polsk¹ filiê. I to jest odpowied
na pytanie, dlaczego innym udaje siê zaanga¿owaæ w gospo-
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darcze przedsiêwziêcia swoich najzdolniejszych i najzamo¿niejszych emigrantów, a nam - nie. (...)
Jan M. Fijor
Wprost, 22 lutego 2004

Praca szkodzi
Objawy wstêpne to szybkie: jedzenie, mówienie, je¿d¿enie i
chodzenie. Objawy zaawansowane: zapalenie koci i nerwów,
bulimia, otêpienie, choroba psychiczna, zawa³. Przyczyna: praca. Chocia¿ przynosi satysfakcjê, nie mówi¹c ju¿ o korzyciach
materialnych, praca szkodzi i s¹ na to dowody! Dostarczaj¹ ich
naukowcy z ca³ego wiata. Ci, którzy do tej pory g³osili, ¿e
ród³em schorzeñ s¹ przede wszystkim czynniki zwi¹zane z
ogólnym stanem zdrowia i trybem ¿ycia, musieli z³o¿yæ broñ.
Bo przyk³adów na szkodliwy wp³yw pracy na nasze zdrowie
jest coraz wiêcej. (...)
Pracownik idealny ma na³ogow¹ sk³onnoæ do ci¹g³ego przyspieszania tempa. Wci¹¿ jest skoncentrowany, ¿yje w wiecznym napiêciu psychicznym i fizycznym. Dla niewielkiej pochwa³y
rezygnuje z zaplanowanego urlopu. Zamiast jeæ  ³yka. Ubocznym skutkiem takiej postawy mo¿e byæ agresja i wrogoæ wobec otoczenia. (...)
Kilka lat temu Amerykanie przeprowadzili krótk¹ ankietê z
udzia³em tysiêcy osób. Inicjator przedsiêwziêcia  doktor David
Schwartz, specjalista od sukcesów, zada³ w niej dwa pytania:
 Czy otrzymujesz tyle pochwa³ za dobrze wykonan¹ pracê,
na ile zas³ugujesz? Czy pracowa³by lepiej, gdyby otrzyma³
wiêcej pochwa³? Okaza³o siê, ¿e ponad 97 procentom ludzi
przyda³oby siê wiêcej aprobaty, a ponad 98 procent zadeklarowa³o wydajniejsz¹ pracê w zamian za s³owa uznania.
Tyle ¿e wiêkszoæ szefów nie zna wyników tego badania.
Z³y szef szkodzi. Mo¿e to byæ szef, który nie docenia, czyli nie
zwraca uwagi  komentuje Rafa³ Ohme, psycholog.  My jestemy przekonani, ¿e nale¿y nam siê nagroda, a dostajemy karê,
bo nas siê nie dostrzega. To powoduje, ¿e mamy coraz mniejsz¹ motywacjê.
Frustracja z powodu niedoceniania mo¿e doprowadziæ do
nerwic, a w efekcie do rozstrojów ¿o³¹dka, bulimii itp. Mo¿e te¿
wpêdziæ w depresjê lub alkoholizm  nawet niepij¹cych optymistów. (...)
Jeli kto dogaduje siê z szefem, nie jest nadgorliwy i czêsto
go chwal¹, te¿ nie powinien spaæ ca³kiem spokojnie. Jest 
niestety  spora szansa, ¿e zdrowie zrujnuj¹ mu przedmioty
martwe. Komputery, kopiarki albo budynek, w którym mieci siê
biuro, a konkretnie klimatyzacja. Z raportu opublikowanego w
pimie American Journal of Industrial Medicine wynika, ¿e praca przy komputerze niszczy zdrowie fizyczne i psychiczne.
Badania przeprowadzili Japoñczycy, zaniepokojeni stanem zdrowia swoich rodaków. Doktor Tetsuya Nakazawa z Chiba University przez trzy lata nie robi³ nic innego, tylko przygl¹da³ siê,
zapisywa³, a potem drobiazgowo analizowa³ zdrowie a¿ 25
tysiêcy pracowników. Okaza³o siê, ¿e niebezpieczne dla zdrowia jest ju¿ piêæ godzin dziennie spêdzonych przed monitorem
komputera. I nie chodzi tylko o bóle oczu, g³owy i barków. 
Skutki to równie¿ k³opoty ze snem i opanowaniem stresu 
wymienia Nakazawa.  Plus otêpienie, rozdra¿nienie i k³opoty
w porozumiewaniu siê z grup¹. (...)
Ma³gorzata Woniak
Kulisy, 24 lutego

Ból z g³owy
Gdybymy nie czuli ostrzegawczego bólu, nasze ¿ycie by³oby ryzykowne jak rosyjska ruletka.
Dlaczego ¿o³nierz na polu bitwy nie czuje bólu po utracie rêki,
a z kolei osoby, którym w szpitalu j¹ amputowano, odczuwaj¹
go tak, jakby nadal by³a na swoim miejscu? Zrozumienie tych
mechanizmów mo¿e przynieæ ulgê w cierpieniu. (...)
W kilka sekund po uszkodzeniu skóry uwalniane s¹ do krwiobiegu tzw. cytokiny, które pobudzaj¹ w³ókna nerwowe. Jako
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jedne z nielicznych w organizmie mog¹ przenikaæ barierê miêdzy krwi¹ a komórkami mózgowia. Szybko docieraj¹ wiêc do
podwzgórza przynosz¹c z³e wieci: organizm dozna³ urazu
(odciêta rêka)  leje siê krew. Na ocenê sytuacji mózg ma niewiele czasu  w pierwszym odruchu nastêpuje wyrzut glukozy, która  jak dobre paliwo  pomo¿e uruchomiæ najpilniejsze
procesy naprawcze. Równolegle rozpoczyna siê wydzielanie
adrenaliny. Poprzez orodki najwa¿niejszych czynnoci ¿yciowych, zlokalizowane w pniu mózgu, wysy³a informacjê alarmow¹ do wy¿szych piêter mózgowia, ale te¿  przez wspó³czulny uk³ad nerwowy  wprost do serca, naczyñ krwiononych i
innych narz¹dów. Musz¹ b³yskawicznie przestawiæ siê na pracê w wyj¹tkowych warunkach. Aby udostêpniæ jeszcze wiêcej energii, organizm przyspiesza têtno i oddech, ronie cinienie krwi, serce wali jak m³ot.
 Silny stres w niejednym wypadku pozwala uratowaæ ¿ycie
 mówi prof. Kowalczyk.  Poszerzaj¹ siê naczynia krwionone zaopatruj¹ce miênie, renice staj¹ siê szersze, zwiêksza
siê czujnoæ umys³u, skraca czas reakcji. Ale stres codzienny
ma na nas wp³yw niekorzystny i zamiast znosiæ ból, czêsto
bywa jego przyczyn¹.
Najlepszy tego przyk³ad to bóle krzy¿a. Mitem sta³ siê pogl¹d,
¿e wywo³uje je praca fizyczna  plaga tych dolegliwoci od
kilku lat dotyka pracowników umys³owych spêdzaj¹cych wiele
czasu w pozycji siedz¹cej. St¹d co druga pracuj¹ca zawodowo kobieta odczuwa okresowe bóle krzy¿a, a co pi¹tej zdarza
siê z tego powodu niezdolnoæ do pracy! Dziêki badaniom opublikowanym przez prof. Astrid Lampe z Uniwersytetu w Innsbrucku wiadomo, ¿e czynnikiem odpowiedzialnym za bóle krzy¿a mo¿e byæ w³anie stres. Stworzono nawet psychiczny portret osoby szczególnie podatnej na te dolegliwoci. Jest to kobieta nadpobudliwa, nieopanowana, niepotrafi¹ca siê odprê¿aæ, le znosz¹ca zamkniête przestrzenie w swojej pracy, pozbawiona pewnoci siebie. Problemy emocjonalne spycha do
podwiadomoci i one wywo³uj¹ fizyczne napiêcie, które nieoczekiwanie ujawnia siê w postaci bólów pleców. (...)
Pawe³ Walewski
Polityka, 7/2004

Okopy wiêtego embriona
Koreañscy uczeni wyhodowali ludzki zarodek i pozyskali z
niego komórki macierzyste. To prawdziwy prze³om w dziejach
medycyny, a religijni fundamentalici niech id¹ do diab³a.
Na wieæ o ostatnich dokonaniach naukowych w Korei Po³udniowej wszyscy myl¹cy ludzie powinni otworzyæ szampana
i uciskaæ dzieci. Pocz¹tek klonowania terapeutycznego jest
potencjalnie równie donios³ym osi¹gniêciem cz³owieka, jak przeszczepianie narz¹dów, wynalezienie pigu³ki antykoncepcyjnej
czy nawet penicyliny. Dzi chorym na chorobê Parkinsona, Alzheimera czy cukrzycê wita promyk nadziei. (...)
A jednak miliony ludzi nie przyjê³y tego z uznaniem. Wrêcz
przeciwnie, wielu potêpia³o koreañskich naukowców, mówi¹c,
¿e to, co robi¹, jest z³e. (...)
Chrzecijanie, pocz¹wszy od papie¿a a¿ po Jerryego Falwella (kaznodzieja amerykañski, za³o¿yciel ruchu Moralnej Wiêkszoci, zamachy z 11 wrzenia okreli³ jako karê za grzechy 
przyp. FORUM) wychodz¹ z tak archaicznych za³o¿eñ, ¿e nie
sposób znaleæ jaki rozs¹dny kompromis pomiêdzy nimi a awangard¹ wiata nauki. Dzieli ich zasadnicza rozbie¿noæ pogl¹dów w najbardziej podstawowej kwestii: czym jest ¿ycie ludzkie. Chrzecijanie odrzucaj¹ klonowanie terapeutyczne, poniewa¿ wi¹¿e siê ono ze stworzeniem embrionu, a potem zniszczeniem go. Dla nich to jest morderstwo, poniewa¿ z chwil¹,
gdy plemnik zetknie siê z komórk¹ jajow¹, powstaje kompletna
istota ludzka, z dusz¹ dan¹ przez Boga. Dowodz¹, ¿e embrion
jest tak¹ sam¹ osob¹ jak Steven Hawking, choæ embrion sk³ada
siê jedynie z oko³o setki komórek i jest prawie niewidzialny dla
ludzkiego oka. Spalenie embrionu po przeprowadzeniu na nim
badañ jest dla niego równie przera¿aj¹ce, jak spalenie Hawkinga po uprzednim przebadaniu go. St¹d ju¿ blisko do s³ynnego
refrenu Monty Pythona: Sperma jest wiêtoci¹/sperma cudna

uniwersytet

zielonogórski

marzec 2004

jest/traktuj j¹ z dba³oci¹/bo Bóg wkurzy siê (przek³ad T. Beksiñskiego  przyp. FORUM).
Singer podkrela, ¿e ostatnie naukowe odkrycia coraz bardziej podwa¿aj¹ te religijne zasady i coraz bardziej siê z nimi
rozmijaj¹. Poniewa¿ duszy, jako wymys³u nale¿¹cego do dziedziny zjawisk nadprzyrodzonych, nie mo¿na poddaæ naukowej
analizie, nauka wprowadzi³a bardziej wyrafinowan¹ metodê
okrelenia, kiedy zaczyna siê ¿ycie. Zdolnoæ odbierania bodców i odczuwania bólu jest lepszym wskanikiem istnienia ¿ycia ni¿ moment zap³odnienia. Dzi wiemy, ¿e p³ód staje siê wra¿liwy na bodce dopiero po 18 tygodniach, a mo¿liwe, ¿e nawet
trochê póniej. W takim razie mówienie o maleñkich bry³kach 
zawieraj¹cych materia³ genetyczny, które nie osi¹gnê³y jeszcze
tego wieku, niezdolnych do mylenia czy odczuwania bólu 
jako o ludziach, mo¿na wyt³umaczyæ tylko przez odwo³anie siê
do si³ nadprzyrodzonych. Ka¿dy, kto chce sobie wyrobiæ w³asne zdanie na ten temat, musi odpowiedzieæ na dwa proste
pytania. Czy w XXI wieku nasza moralnoæ ma siê opieraæ na
odwiecznych naukach pustynnych koczowników, którzy wierzyli, ¿e maj¹ bezporedni kontakt z Bogiem? Czy nie jestemy
dzi lepiej przygotowani do tego, abymy sami dokonali moralnej
oceny tych nowych sytuacji, na podstawie ogromnej wiedzy
naukowej, której nie mia³ Moj¿esz, Chrystus ani Mahomet? (...)
Johann Hari
Tygodnik Forum

Niemiec w koloniach
Wydawca z Passau robi w Polsce co, na co nigdy by siê nie
odwa¿y³ w Niemczech. Rynek ma w Polsce dobr¹ prasê: prawie wszyscy pisz¹ dobrze o rynku. O jego niewidzialnej rêce
reguluj¹cej wszystko zgodnie z elementarn¹ logik¹. Niestety, nie
dzia³a to w odwrotn¹ stronê: nie ma dzi w Polsce dobrego
rynku dla prasy. Tak samo zreszt¹ jak wszêdzie w Europie. Jest
to sprzecznoæ, która w najszerszym planie doprowadzi³a do
konfliktu pomiêdzy Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a grup¹ wydawnicz¹ Polskapresse.
Sprowadzony do czysto rynkowych problemów, oczyszczony ze specyfiki towaru, jakim jest informacja i opinia, konflikt ten
mo¿na by przedstawiæ nastêpuj¹co: w dwóch regionach Polski
producent ogórków konserwowych PASS po cichu wykupi³
wszystkie kwaszarnie. Jedne zlikwidowa³, dzia³alnoæ innych
zredukowa³ do zakrêcania s³oików, a od jeszcze innych bra³ dla
ozdoby po jednym ogórku na s³oik. W rezultacie na tych terenach ten, kto chcia³ zak¹siæ ogórkiem w occie, musia³ korzystaæ
z produktów PASS, a jeli mu nie smakowa³y, móg³ wyjechaæ w
inne okolice, gdzie ogórków w occie w ogóle nie by³o, tylko by³y
kiszone. PASS t³umaczy³, ¿e nikomu nie odbiera prawa wyboru,
bo jeli kto nie chce konsumowaæ jego ogórków, to mo¿e jeæ
grzybki marynowane, liwki w occie albo zamarynowaæ co
samemu.
Tak¹ w³anie operacjê przeprowadzi³ koncern wydawniczy
Polskapresse na Dolnym l¹sku i w Wielkopolsce. Tyle ¿e nie
chodzi³o o ogórki, ale o lokaln¹ prasê. Wykorzystuj¹c trudnoci
finansowe regionalnych tytu³ów, zwi¹zane ze spadkiem liczby
reklam, Polskapresse przeprowadzi³a wiele operacji kapita³owych i zawar³a doæ tajemnicze porozumienia, dziwnie przypominaj¹ce przygotowania do tak zwanego wrogiego przejêcia,
czyli postawienia upatrzonych tytu³ów pod cian¹. W rezultacie
sta³a siê jedynym wydawc¹ gazet regionalnych na Dolnym l¹sku i w Wielkopolsce. Zosta³a na tych terenach absolutnym
monopolist¹. (...)
Polskapresse, Passauer i Hirtreiter robi¹ w Polsce co, na co
nigdy by siê nie odwa¿yli w Niemczech. Zachowuj¹ siê tak jak
Niemcy w koloniach. Wszelkie bredzenie o okrutnych prawach
rynku jest w tym wypadku bez sensu, bo przecie¿ Polskapresse nie czeka³a, a¿ G³os Wielkopolski czy S³owo Polskie os³abn¹, tylko aktywnie dzia³a³a w tym kierunku. (...)
Wracaj¹c do przyk³adu z ogórkami, na wszystkie tego rodzaju zarzuty prezes Polskapresse Maciej Jankowski odpowiada,
¿e nie ma mowy o ograniczeniu dostêpu do informacji, bo przecie¿ ka¿dy ma poza pras¹ wydawan¹ przez Polskapresse jeszcze prasê ogólnopolsk¹, radio, telewizjê i Internet. S³owem - jeli
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nie ma dobrych ogórków, niech je grzybki. Ostatecznie, mo¿na
jeszcze pójæ do wró¿ki, ¿eby siê czego dowiedzieæ.
Maciej Rybiñski
Wprost, 29 lutego

Genogladiatorzy
Ludzkie gryzonie pragn¹ walczyæ o medale olimpijskie. Terapia genowa o 30 proc. zwiêksza u szczurów przyrost masy
miêniowej - obwieci³ prof. Hugh Lee Sweeney z University of
Pennsylvania podczas odbywaj¹cego siê w Seattle zjazdu
Amerykañskiego Towarzystwa Postêpu Naukowego (AAAS).
Po og³oszeniu wyników prac uczony otrzyma³ setki maili od sportowców gotowych poddaæ siê terapii, któr¹ przesz³y laboratoryjne gryzonie. Najpóniej podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 r. pojawi¹ siê pierwsi genetycznie zmodyfikowani
sportowcy - powiedzia³ przed kilkoma miesi¹cami prof. Charles
Yesalis z Penn State University, ekspert w dziedzinie dopingu.
Niewykluczone jednak, ¿e wyst¹pi¹ oni na arenach sportowych
ju¿ podczas tegorocznych igrzysk w Atenach.
In¿ynieria genetyczna mo¿e przynieæ lepsze efekty ni¿ u¿ywane dzi rodki dopinguj¹ce. Na dodatek doping genetyczny
jest w zasadzie niewykrywalny - twierdzi Jacques Rogge,
prezes Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. - Doping genowy jest ju¿ na czarnej licie wiatowej Agencji Antydopingowej. Nie mo¿emy wykluczyæ, ¿e gdzie na wiecie trwaj¹ prace nad zastosowaniem go u ludzi - mówi dr Dorota Kwiatkowska, kierownik zak³adu badañ antydopingowych w Instytucie
Sportu. (...)
Pawe³ Górecki
Wprost, 29 lutego

Jak wypasaæ, by siê nie rozpasaæ?
Teoria wspólnego pastwiska pomaga rozwik³aæ jeden z g³ównych dylematów wspó³czesnoci. Jeli uczeni zastanawiaj¹
siê nad tak zwanym dylematem wspólnego pastwiska, to nie
dlatego, by zadowoliæ hodowców krów. Od rozwi¹zania tego
dylematu zale¿y dzi przetrwanie ludzkoci.
Garrett Hardin, amerykañski biolog, opublikowa³ w 1968 r. w
renomowanym czasopimie Science esej, który szybko zdoby³ uznanie daleko wykraczaj¹ce poza granice biologii. Artyku³
Tragedy of the Commons (Tragedia wspólnego pastwiska)
sta³ siê klasycznym tekstem studiowanym przez politologów,
socjologów i filozofów. Autor dowodzi³, ¿e ka¿de dobro wspólne pozostawione w rêkach wolnych jednostek musi prêdzej
czy póniej popaæ w ruinê. Tak jak dzia³o siê na przyk³ad we
wsiach, w których istnia³y wspólnotowe pastwiska.
Hardin, wyrafinowany intelektualista i cz³owiek owiecenia,
przyj¹³, ¿e jednostki zachowuj¹ siê racjonalnie, a wiêc w swoich decyzjach pos³uguj¹ siê rozumem. A rozum mówi: trawa jest
za darmo, dodam wiêc jeszcze jedn¹ krowê do stada, bêdê mia³
wiêcej mleka. Jeli ja tak nie zrobiê, zrobi kto inny. Ka¿dy, kto
myli, dochodzi do podobnych wniosków, wszyscy chc¹ wiêc
wpuciæ na pastwisko jak najwiêcej krów. W efekcie dobro
wspólne popada w ruinê. (...)
Problem dobra wspólnego, przedstawiony przez Hardina, opisuje wiêkszoæ codziennych sytuacji i dylematów, które musimy rozwi¹zywaæ jako mieszkañcy wspólnot lokalnych i wspólnoty globalnej. Czy warto oszczêdzaæ wodê? Segregowaæ
mieci? Nie dawaæ (nie braæ) ³apówek? Podobne dylematy spotykaj¹ równie¿ pañstwa, które musz¹ zdecydowaæ, czy warto
stosowaæ siê na przyk³ad do ustaleñ konferencji w Kioto, narzucaj¹cej ograniczenia emisji gazów wywo³uj¹cych efekt cieplarniany. Wystarczy, ¿e wy³amie siê jeden gracz (w tym przypadku Stany Zjednoczone), by inni zaczêli iæ jego ladem (Australia lub Rosja). Hardin pisz¹cy swój artyku³ 35 lat temu znalaz³
tylko dwa skuteczne rozwi¹zania dla problemu dobra wspólnego. Nale¿y je zlikwidowaæ albo poprzez prywatyzacjê, albo przez
upañstwowienie. (...)
Edwin Bendyk
Polityka, 8/2004
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Klon marnotrawny
Rozmna¿anie drog¹ p³ciow¹ od setek tysiêcy lat sprzyja rozwojowi ludzkiej kultury. T¹ w³anie drog¹ materia³ genetyczny
pewnego holenderskiego m³ynarza po³¹czy³ siê z informacj¹
genetyczn¹ córki piekarza, czego wynikiem nie by³ ani nowy
m³ynarz, ani nowa piekarzówna, ale Rembrandt. Przy zap³odnieniu dwa drzewa genealogiczne zostaj¹ ze sob¹ po³¹czone
w sposób niemo¿liwy do przewidzenia. To dlatego siodlarz z
Królewca Johann Georg Kant nie obdarzy³ wiata kolejnym siodlarzem, lecz zrobi³ ¿onie dziecko, które inteligencj¹ przewy¿sza³o oboje rodziców: ten syn mia³ na imiê Immanuel. Miguel de
Cervantes móg³ napisaæ Don Kichota tylko dlatego, ¿e przyszed³ na wiat nie jako klon pewnego zubo¿a³ego szlachcica,
który zarabia³ na ¿ycie jako znachor, lecz jako jego czwarte
dziecko, sp³odzone metod¹ tradycyjn¹. (...)
Sklonowane dziecko najpierw uraduje swego twórcê, który
bêdzie je radonie porównywa³ z w³asnymi zdjêciami z dzieciñstwa. Wkrótce jednak pojawi¹ siê problemy. Je¿eli ten mê¿czyzna jest ¿onaty, to za kogo powinna uwa¿aæ siê jego ¿ona? Za
matkê, macochê czy mo¿e raczej szwagierkê? A gdyby zakocha³a siê w klonie, to czy by³oby to kazirodztwo, czy tylko powtórka ma³¿eñstwa? W s¹dzie trzeba by by³o pytaæ wiadka,
czy nie jest krewnym, powinowatym ani klonem oskar¿onego.
(...)
W rzeczywistoci taki klon bêdzie oczywicie prawie zawsze inny ni¿ jego stwórca: bêdzie rós³ o pokolenie póniej,
w³¹czy siê w zupe³nie odmienny wiat. Znajdzie siê pod wp³ywem ca³kiem innych przyjació³, nauczycieli, zespo³ów muzycznych. Do tego bêdzie pod kuratel¹ ojca-bliniaka, co tamtemu
zosta³o oszczêdzone. Nie mo¿e wiêc byæ identyczn¹ kopi¹.
Dawca sklonowanej komórki bêdzie patrzy³ na niego raczej z
obrzydzeniem jak na plagiat  albo zacznie siê go baæ jako rywala.
Nawet niesklonowani synowie wprawiali ojców w panikê,
gdy byli do nich zbyt podobni Johann Strauss ojciec (ten od
Marsza Radetzkyego) czu³ siê tak uciemiê¿ony przez swego
syna (tego od Piêknego modrego Dunaju i Zemsty nietoperza), ¿e chcia³ mu s¹downie zabroniæ publicznego muzykowania. W koñcu, po kilku latach zmagañ i rywalizacji, zmar³ z wyczerpania i rozpaczy w wieku 45 lat. (...)
Wolf Schneider
Forum, 9/2004

Jestem z lasu
Co to jest MISH? To pomys³ na zrewolucjonizowanie naszej
edukacji wy¿szej. Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia Humanistyczne daj¹ studentowi wolnoæ w kszta³towania swojego programu. Na pierwszym roku wybiera on sobie trzy równoleg³e dyscypliny wiedzy i stopniowo decyduje siê, której z nich
siê ostatecznie powiêciæ. Ma na to czas do IV-V roku. MISH
przyci¹ga ludzi, których pasj¹ jest zdobywanie wiedzy. 50 proc.
absolwentów idzie na studia doktoranckie. Reszta znajduje pracê w mediach, w public relations, zostaj¹ dobrze op³acanymi
t³umaczami albo badaczami marketingu. Czêsto próbuj¹ ³¹czyæ
karierê naukow¹ z zawodow¹. Wstêpne testy z polskiego i
historii nie s¹ trudniejsze ni¿ gdzie indziej, ale decyduje rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat przygotowuje siê do rozmowy na
dowolny temat humanistyczny. To mo¿e byæ na przyk³ad jazz
czy redniowieczne czarownice. W ten sposób wy³uskuje siê
ludzi, których zainteresowania i wiedza wykraczaj¹ poza program szkolny. Po³owa z oko³o setki przyjmowanych co roku na
warszawski MISH to laureaci olimpiad. S¹ oni zwolnieni z egzaminów wstêpnych.
Przeczyta³am kiedy w pimie kobiecym, ¿e wycig szczurów zaczyna siê w ³onie matki. Zdolnych dzieci jest du¿o, a
miejsc na dobrych studiach ma³o. Ju¿ bêd¹c w ci¹¿y, powinnam
wiêc zapisaæ córkê do prywatnego przedszkola, gdzie s¹ kolejki na kilka lat naprzód, podstawówka powinna byæ obcojêzyczna - s¹ takie przy ambasadach, a potem powinnam walczyæ dla
niej o miejsce w najlepszym liceum. Inaczej zwichnê jej karierê.
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A tymczasem Monika, Magda, Adam i Maciek w wiêkszoci w
ogóle nie chodzili do przedszkola, potem by³a wiejska podstawówka, czasem z wychodkiem w podwórzu, potem pañstwowe licea - Pyrzyce, Mszczonów, £uków, Brodnica - a jednak
dostali siê na elitarne Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia
Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pozna³am ich
dziêki pracy magisterskiej Micha³a £uczewskiego M³ode pokolenie z wsi polskich. W stronê teorii czynników rozwoju edukacyjnego. To czworo sporód 13 studentów MISH pochodzenia
wiejskiego, z którymi autor rozmawia³, ¿eby dowiedzieæ siê, co
najbardziej pomog³o, a co przeszkadza³o w ich awansie. Ja te¿
poprosi³am ich, ¿eby opowiedzieli mi o swojej drodze. To nie s¹
radosne historie. Uderza w nich poczucie osamotnienia i nieprzystawalnoci do grupy. Cz³owiek ze wsi czêsto brnie pod
pr¹d - na przekór biedzie, zniechêcany, wymiewany, nierozumiany przez otoczenie. Bohaterów pracy £uczewskiego ³¹czy
to, ¿e wszyscy mieli silne oparcie w rodzinie. To, co ci¹gnê³o w
dó³, to rówienicy - cinienie, ¿e lepiej olaæ, ¿e lepiej pójæ na
piwo, albo zwyk³y brak przyk³adu, ¿e mo¿na pójæ dalej, postaraæ siê.
- Dzi nie wystarczy dyplom, potrzebny jest dyplom dobrej
uczelni. Je¿eli kto wyrwie siê ze wsi na byle jakie studia, to
czêsto po ich ukoñczeniu i tak musi wróciæ na wie. A inteligent
na wsi to siedem nieszczêæ. Jest za miêkki. No i dochodzi
wstyd wobec otoczenia - chcia³e byæ lepszy od nas, a tu nie
wysz³o - t³umaczy to Micha³ £uczewski. Dla cz³owieka ze wsi
sama decyzja o studiowaniu to ryzyko. Tak te¿ mo¿na sobie
zwichn¹æ ¿ycie. (...)
Katarzyna Surmiak-Domañska
Du¿y Format, 1 marca

Studiowaæ w Chinach
(...) Jacy s¹ wspó³czeni chiñscy studenci? Dr Lohmann: Oni
s¹ praktyczni. Chc¹ dyplomu. Wykszta³cenie to pieni¹dze. To
du¿e pieni¹dze. Studenci s¹ tego wiadomi i mo¿na od nich
wiele wymagaæ. Dodaje tak¿e: W odró¿nieniu od studentów
europejskich tutejsi s¹ bardziej zorientowani na autorytet nauczyciela i masz na nich wiêkszy wp³yw.
Dr Hans-Rudolf Kantor studiowa³ cztery lata w ChRL, na Tajwanie, spêdzi³ kilka lat w Japonii, obecnie wyk³ada na prywatnej
uczelni buddystycznej w Taipei. Stosunek do nauczyciela i mentalnoæ w tym wzglêdzie studentów z kontynentu i z Tajwanu
s¹ praktycznie identyczne. Dr Yang powo³uje siê tak¿e na obserwacje profesorów z ChRL, odwiedzaj¹cych Tajwan, którzy
s¹ zszokowani powa¿aniem, jakim ciesz¹ siê wród studentów wyk³adowcy. Zgodnie z konfucjañsk¹ tradycj¹ ka¿dy cz³owiek powinien szanowaæ niebiosa, ziemiê, w³adcê, rodzinê i
nauczyciela. ¯aden tajwañski polityk nie pozwoli³by sobie na
wypowied jak kilka lat temu kanclerz Schröder, który okreli³
nauczycieli jako leni. Kantor i Lohmann s¹ tu zgodni: Kariera
takiego polityka by³aby skoñczona.
(...) Wagê wykszta³cenia doceniaj¹ tak¿e w³adze Tajwanu,
przeznaczaj¹c na edukacjê i kulturê 15% z bud¿etu centralnego, z bud¿etów lokalnych nawet dwukrotnie wiêcej. Pensje nauczycieli znacznie przewy¿szaj¹ redni¹ krajow¹, wynagrodzenia wyk³adowców akademickich to odpowiednik kilkunastu
tysiêcy z³otych.
Jak system edukacyjny komunistycznego nadal w sferze ideologii pañstwa wspó³gra z przyzwyczajon¹ do wolnoci wypowiedzi zagraniczn¹ m³odzie¿¹? To bardzo proste i bardzo
chiñskie - odpowiada profesor Uniwersytetu Chengchi, naukowiec z bogatym dorobkiem zagranicznym - wyk³adowcy odpowiadaj¹ w trakcie zajêæ zgodnie z oficjalnie obowi¹zuj¹c¹ wyk³adni¹. Prywatnie, po wyk³adach, rozmawiaj¹ otwarcie, nie ma
tu ¿adnych problemów. Dodaje tak¿e: Od pocz¹tku lat 90. regularnie je¿d¿ê do Chin kontynentalnych, moje kontakty z tamtejszymi wyk³adowcami przebiegaj¹ bez zarzutu i jestem z nich
bardzo zadowolony. (...)
Ryszard Zalski
Stosunki Miêdzynarodowe, 2 marca 2004
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