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Bez krawata
Życie potrafi być przewrotne. Kiedy nasze oczekiwania, zdawałoby się mało realne, stają się rzeczywistością, przeżywamy chwile zwątpienia czy
realność jest „autentyczna”, czy też może doświadczamy nadal marzeń, pragnień, ułudy.
Kiedy pisałem o odbywającej się w połowie listopada „Kepleriadzie ‘2003”, otwartej imprezie prof.
Janusza Gila i jego Instytutu Astronomii popularyzującej wiedzę, której magia przyciąga ciekawość
niezależnie od wieku słuchaczy – wyrwało mi się
westchnienie: bo mi się marzy Zielonogórski Festiwal Nauki, prawdziwe święto Uniwersytetu, kiedy
świat akademicki otwiera się na zwykłych zjadaczy
chleba. Bo większe ośrodki akademickie w ostatniej
dekadzie takie festiwale zaczęły organizować ku
powszechnemu pożytkowi. Ale u nas? Kiedy na
wszystko brak środków, kiedy są inne, ważniejsze
i pilniejsze potrzeby?
A jednak ta moja idée fixe stanie się wkrótce
w Zielonej Górze rzeczywistością. W październiku
będą organizowane na Uniwersytecie „Dni Nauki –
Zielona Góra ‘2004”. Komitet organizacyjny pod
przewodnictwem prof. Józefa Korbicza, wypracowuje właśnie formułę święta nauki. Imprezę ma
dofinansować KBN, spodziewane są środki z samorządu marszałkowskiego i funduszy miejskich.
Bo taka impreza sporo kosztuje. Nie są to jednak
pieniądze wyrzucone w błoto. Rozbudzanie ciekawości wiedzy od najmłodszych lat, zaspakajanie
aspiracji intelektualnych ludzi w różnym wieku,
popularyzacja wiedzy – to wszystko jest wpisane
w misję uniwersytetu. Zaowocuje to może nie
natychmiast, ale na pewno po latach, kiedy pragnący studiować dojdą do wniosku, że również
w Zielonej Górze uprawia się ciekawą naukę, że
poziom wykładowców gwarantuje zdobycie solidnej
wiedzy. Zyska też Uniwersytet, który otwierając się
na najszersze kręgi lokalnej społeczności przekona, że nie jest jedynie fabryką od wydawania dyplomów, ale na którym pracują ludzie, co wiedzą
i potrafią. Będzie to również rzadka okazja do
zaprezentowania najlepszych wykładowców, którzy
przed szeroką publicznością mogą błysnąć erudycją i oratorskimi talentami.
Udział w tym święcie będzie zapewne i z tego
względu wyróżnieniem, choć niektórzy chcą, by za
wykład czy pokaz przysługiwało honorarium. Mówi
się, że uniwersytet jest królestwem wartości, ale
niekoniecznie wyłącznie tych materialnych – jakby
chcieli niektórzy.
Trochę mi nie odpowiada oficjalność nazwy „Dni
Nauki”, wolałbym w nazwie festiwal, bo on najbardziej wyrażać może powszechność udziału w święcie wiedzy. Wiem, że niektórzy oburzą się na profanację nauki, która ma wyjść z uniwersyteckich
murów. Nauka wszak jest elitarna z natury, a „akademickość” kojarzona z powagą i dostojeństwem.
Tu jednak chodzi o popularyzację wiedzy, która siłą
rzeczy musi nieść uproszczenia i uogólnienia.
I wiarę, że tylko zgłębienie tej wiedzy może nas
przybliżyć do ogarnięcia idei, zjawisk, pojęć. A popularyzacja, by była skuteczna musi odbywać się
w „lżejszy” sposób – już tytuł wykładu powinien
przyciągać ciekawość, wykład okraszony anegdotą
i humorem zawsze jest ciekawszy niż napuszona
hermetyczność wywodu, tak często ukrywająca
znikomość wiedzy.
Myślę, że nauka bez krawata stworzy nowy, cieplejszy wizerunek naszego Uniwersytetu w oczach
mieszkańców Zielonej Góry i regionu. Tym bardziej,
że współorganizatorem imprezy będą wszystkie
mające tu siedzibę regionalne i miejskie środki
przekazu – prasowe, radiowe i telewizyjne. Oby się
udało!
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