
Czy bez nowego rozdania uniwersytet może wyjść z kryzysu ?
Niepoprawne rozważania dysydenta akademickiego.

Józef Wieczorek



            Zaproszenie

Zaproszenie na stronę
Blog akademickiego nonkonformisty 

https://blogjw.wordpress.com 
gdzie  została umieszczona prezentacja wykładu

oraz broszura w pdf. przedstawiająca główne tezy wykładu
 

Można tam zamieszczać merytoryczne uwagi w komentarzach
Większe teksty do opublikowania w strefie NFA należy nadsyłać  na 

e-mail jozef.wieczorek@interia.pl   



Opinie

Na ogół w mediach prezentowane są opinie 
decydentów, czy beneficjentów systemu.

Brak zainteresowania opiniami tych, którzy 
przez system zostali odrzuceni, wykluczeni, 
są dysydentami akademickimi.



Kryzys mimo rozwoju ? 

Mówimy o kryzysie uniwersytetu, ale mury 
uniwersyteckie rosną,  produkcja dyplomów, 
tytułów, idzie pełną parą, a uniwersytety są 
największymi pracodawcami.

Może te mury to takie współczesne polskie 
potiomkinowskie wsie ? 

Może żyjemy w kraju wielkiej mistyfikacji ?



Jakie elity ?

Uniwersytet miał kształcić elity – 
akademickie, polityczne, gospodarcze, 
medialne

Mamy niby-elity, pseudo-elity, łże – elity 

Mamy zatem kryzys uniwersytetu



Prestiż uniwersytetu

Najbardziej prestiżowe zawody w Polsce

Strażak

Profesor uniwersytetu 

Murarz (ten, który wznosi mury 
uniwersytetów)



Kryzys uniwersytetu 

Kryzys uniwersytetu na 
Kongresie Kultury 
Akademickiej – A.D. 2014  w 
650 rocznicę powstania 
Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
fatalne tendencje prowadzące 
do kryzysu

Brak monitoringu, brak 
historii tendencji, pominięcie 
odpowiedzialności 
decydentów akademickich

Brak dyskusji z dysydentami 

  

 



Walczący z kryzysem

Celem jest działanie na rzecz przezwyciężenia kryzysu 
instytucjonalnej nauki, zwłaszcza humanistyki, oraz integracja 

środowisk (?), którym los nauki nie jest obojętny.



                                     NFA



                         Praca organiczna



                           Etyka i patologie



                             Po reformach 



                      Uniwersytet jest chory

Trzeba zastosować podejście lekarskie:

Poznać na co naprawdę choruje

Poznać przyczyny i przebieg choroby

Zastosować terapię

Trzeba mieć na uwadze, że najważniejszym 
elementem potencjału naukowego są ludzie

Trzeba wiedzieć - skąd się wzięły obecne kadry 
akademickie



Nieprofesjonalne podejście do choroby uniwersytetu

Brak monitoringu chorób

Brak karty (historii) choroby 

Podejście znachorskie a nie doktorskie

(na każdą chorobę – zwiększenie finansowania, brak profilaktyki)  

Czasem diagnoza - stan agonalny nauki – ale terapia kosmetyczna



Identyfikacja chorób uniwersytetu

Niedostatek pieniędzy – 

choroba podstawowa 

przyczyna chorób pozostałych ?
Choroba chroniczna, znana także w PRL, kiedy naukowcy 

zarabiali ok. 20$ miesięcznie i nie ustępuje w III RP, 
kiedy zarabiają  1000 $ i więcej 

Brak określenia - jaki poziom finansowania nauki 

zlikwiduje  stan chorobowy ?

(pasjanse, granty – wyniki ?)



Wieloetatowość 

– brak kadry,  luka pokoleniowa z powodu niskich 
płac ? Wielka Czystka Akademicka w PRL tematem 

tabu, wilcze bilety nadal ważne, a  Polonia 
akademicka źle widziana w kraju. 

Konieczność dorabiania - bo niskie płace, 

ale  najczęściej wieloetatowcami są najlepiej

 zarabiający na 1 etacie  (profesorowie, rektorzy, dziekani)

Choroba wieloetatowości w PRL, mimo wielokrotnie niższych 
płac, była mniej dotkliwa 



Brak mobilności – chów wsobny

Ideał – od studenta do rektora 
na tej samej uczelni

W PRL większa mobilność – ze względu 
na zamknięcie Warszawy, problem mieszkaniowy, 
wzmacnianie prowincji w kadry nomenklaturowe 

Ustawiane konkursy – na etaty dla swoich
NEPOTYZM

PAJĘCZYNA AKADEMICKA







Niemerytoryczne oceny
„system Drewsa” - każdego 
można  ocenić źle lub dobrze 

w zależności od potrzeb 

Niejawność

Oceny



                  Plagiaty

               

Plaga plagiatów, większa niż w PRL – bo więcej 
studentów i materiały w internecie (kopiuj-wklej)

Programy antyplagiatowe (nie są w stanie zastąpić mistrza)

Mój program - Karanie plagiatofilii a nagradzanie plagiatofobii 
- bez wdrożenia, 

karanie wykrywających plagiaty (w ramach zwalczania wszelkich fobii ?)



                   Mobbing

Choroba niekompetentnych kierowników 

Nieprzyjazne środowisko pracy - niszczenie 
lepszych (mobbing pionowy i poziomy) 

Mobbing silniej ogranicza potencjał intelektualny niż brak pieniędzy

Choroba znana też w PRL – mobberami często towarzysze



         Upolitycznienie nauki

Profesury 'prezydenckie'

Uwarunkowania karier od orientacji politycznej 

Przyspieszanie karier po zdobyciu władzy

Choroba od czasów PRL 



                 Konformizm

Chroniczny konformizm kadr akademickich
(życie akademickie z 'podręczną strusiówką')

Brak krytyki naukowej - a tam się kończy nauka gdzie 
kończy się możliwość krytyki

Boją się podejmować 'trefnych' tematów, wyrażać 
opinie, ujawniać patologie …..przynajmniej do 
emerytury

Choroba znana z PRL, niszczenie/wykluczanie 
nonkonformistów zagrażających systemowi



                    Chorobliwy nadmiar

Nadmiar szkół z nazwy wyższych 

– duże koszty utrzymania 

Nadmiar kierunków studiów 

– niektóre tylko po to aby kadrze było dobrze

Choroba głównie w III RP



             Choroba tytularna

Choroba tytularna – celem jest zdobycie tytułu i 
ten cel uświęca środki

System tytularny – zarządzanie przez 
scentralizowaną habilitację i profesurę, od 
instalacji systemu komunistycznego (jak 
kolonizacja za pomocą koralików, naszyjników)

Profesor może pisać największe brednie i nie można tego podważać

 Finansowanie, ocenianie wg dyplomów, 
tytułów 

 



             Po co uniwersytet ? 

System nastawiony na produkcję dyplomów, tytułów – 

a jaki z tego pożytek dla nauki, dla kraju ? 

Natomiast nikogo (niemal) nie interesuje to co 
zawierają prace dyplomowe, doktorskie, 
habilitacyjne i czego uczy się studentów

(opinia decydentów !)



            Zamknięcie systemu

Zamknięcie systemu – 

strach środowiska przed 'obcymi'

Przed Polonią akademicką

Przed wykluczonymi z systemu 

Negatywna selekcja kadr



        Schizofrenia akademicka

Spuścizna komunistycznego systemu kłamstwa 

gdy w nauce chodzi o poszukiwanie prawdy 

Bojaźń poznania historii choroby

utajnianie i niszczenie

(bunt antylustracyjny !)

Badania tragedii smoleńskiej



              Choroba moralna 

Produkcja kodeksów etycznych 

przy upadku etyki środowiska akademickiego
Na straży etyki, dobrych praktyk akademickich

ludzie o kiepskich kwalifikacjach etycznych

Znana z amoralnego systemu PRL (ale powstrzymywana przez 
kadry uformowane w II RP o innym etosie naukowca) 



Uwarunkowania i historia choroby

Uniwersytet III RP jest spadkobiercą uniwersytetu 
PRL,  tak prawnym, intelektualnym, jak i 
moralnym– uniwersytetu funkcjonującego w 
systemie totalitarnym, w systemie kłamstwa

Ciągłość nie została przerwana – uniwersytet  
pozostał skansenem nie do końca upadłego 
systemu komunistycznego



                       Kadry

W PRL funkcjonował system negatywnej selekcji kadr – selekcji 
pozamerytorycznej, uwarunkowanej politycznie, model BMW 

Oczyszczanie kadr uniwersytetu z elementu 'wstecznego', 
nieprzyjaznego dla nowego systemu, z nauczycieli akademickich, 
którzy by mogli negatywnie wpływać na młodzież akademicką    - 
po 56 odwilż 

Przyspieszone kariery dla budowniczych nowego systemu, 
konformistów i oportunistów

Zarządzanie nauką przez scentralizowaną habilitację i profesury 
belwederskie (dyscyplinowanie kadr) – CK nomenklaturowa



     Wielka Czystka Akademicka

Zarządzanie uniwersytetami przez jawnych współpracowników 
systemu (często tajni w III RP)

„Ochrona” uniwersytetu przez SB (i tajnych współpracowników) 
częściowo ujawniani w III RP

Etaty, warsztaty pracy, pozytywne opinie wyników pracy, awanse, 
opinie, wyjazdy  zagraniczne uwarunkowane mniej lub bardziej 
politycznie

Wymiana kadr - zastępowanie kadr uformowanych w II RP kadrami z 
epoki ZMP – katastrofą  dla uniwersytetów – lata 'stanu 
wojennego- b. liczne awanse profesorskie dla kadr posłusznych, 
Wielka Czystka Akademicka kadr nieposłusznych 

Uformowanie (co prawda nie bez oporów) zupełnie innej niż w II RP 
elity akademickiej – prawdziwych peerelczyków



Niewyleczone choroby uniwersytetu trwające od czasów PRL

Upolitycznienie systemu , Niemerytoryczne oceny 

Brak jawności dorobku, ocen itp. od PRL (ale to co było tajne w PRL bywa nadal tajne  )

Mobbing, Nepotyzm, Konformizm (życie akademickie z podręczną 'strusiówką”)

Plagiaty i oszustwa naukowe (na mniejszą skalę w PRL) 

Brak mobilności – chów wsobny, ale mobilność niewygodnych i mniej zasobnych 

Brak krytyki naukowej – była krytyka nauki burżuazyjnej, niemieckiej, krytyka osobista 

niewygodnych, ale rzetelna merytoryczna krytyka była i jest rzadkością  

Pozoranctwo naukowe i edukacyjne 

Systemowe zamknięcie na naukę światową i 'Polonię' akademicką 

Wieloetatowość – w PRL znikoma (mimo, że Stachanow był wzorem) 

Wykluczenie z systemu zagrażających systemowi  - wilcze bilety 



      Złamanie kręgosłupa moralnego

Złamanie kręgosłupa moralnego środowiska akademickiego 
przyczyną wielu chorób uniwersytetu, tak w PRL, jak i w III 
RP,  z tym , że niektóre choroby ujawniały się w PRL na 
mniejszą skalę bo wtedy  była jeszcze, choć coraz mniej 
liczna -  kadra uformowana w II RP (opór wobec systemu 
zła)

System akademicki był w PRL wielokrotnie mniej liczny – 
studiowało kilka % społeczeństwa, mniej uczelni



Nie było odwilży na uczelniach w 1989 r. !

Nie zrobiono krzywdy akademickim  tajnym, ani jawnym 

współpracownikom systemu zła, zwykle ludziom  bez twarzy 

i kręgosłupa. Co więcej wielu z nich nie tylko pozostało na 

publicznych uczelniach, ale zasiliło/czy potworzyło uczelnie 

niepubliczne, gdzie nadal swoim przykładem wpływali na 

młodzież  akademicką ! 

Wykluczeni z systemu zła nadal zostali wykluczeni, gdyż 

ocalały mimo transformacji system zła nadal ich odrzucał.



   Kompatybilność z systemem sowieckim

Utrzymano w Polsce system tytularny nadal  kompatybilny z 

systemem b. bloku komunistycznego, a nie przystający do 

bloku zachodniego.  Skutkowało to częstym robieniem 

tytułów niewiele wartych za wschodnią granicą (turystyka 

habilitacyjna) i blokadą powrotów do Polski  naukowców 

pracujących na Zachodzie. Z obywatelstwem polskim nie 

mieli szans na zatrudnienie np. na stanowiskach profesora, 

bo nie mieli habilitacji nieznanej w większości krajów 

zachodnich.



           Patologiczne status quo

 

Dla naszego zadowolenia mamy największą liczbę 

'udyplomowionej' młodzieży, mamy największą w świecie 

liczbę doktorów habilitowanych, oraz profesorów 

belwederskich, a jesteśmy mizerią naukową  i kraj nie ma z 

tego większego pożytku.  

I tego systemu nikt tak naprawdę nie chce zmienić.



                            Reformatorzy

 



          System na rozdrożu

Na przejściu z PRL do III RP należało zerwać ciągłość 
systemową, uczynić system kompatybilny z systemem 
zachodnim,  a nie komunistycznym  - otwierając go dla 
Polonii akademickiej, usuwając z systemu 
przynajmniej na kilka lat tajnych i jawnych 
współpracowników systemu komunistycznego, a 
przywracając do systemu wykluczonych na 
podstawach pozamerytorycznych w czasach PRL



   Nowe rozdanie – nikła nadzieja

Przy utrzymaniu obecnego status quo politycznego – 
kryzys  uniwersytetu nie zostanie powstrzymany (brak 
woli politycznej), ale nowe rozdanie daje jedynie nikłe 
nadzieje, że zostaną podjęte  działania na rzecz reform 
radykalnych (intensywnej terapii),  odwrócenia złych 
tendencji w funkcjonowaniu systemu nauki i 
szkolnictwa wyższego.

Program PiS nie napawa optymizmem 



      Powstrzymanie kryzysu

Poważna reforma zatrzymania kryzysu wiąże się ze zmianami, 
które nie mogą być przyjazne dla większej części etatowców 
akademickich zatrudnianych w ramach fikcyjnych 
konkursów, przy przewadze kryteriów genetyczno-
towarzyskich nad merytorycznymi, utrzymywanych  także 
przy kolejnych etapach awansu akademickiego

Na to demokratyczna większość środowiska rzecz jasna zgody 
nie wyrazi: dowód- protesty przy próbach (nieudolnych) 
ograniczenia nepotyzmu, czy wieloetatowości  



           Reforma musi boleć

Reforma nie może polegać na tym, że zrobi się dobrze 
dla beneficjentów patologicznego systemu utrzymując 
systemowe status quo przy zwiększeniu podaży 
pieniędzy  księgowanych po stronie wydatków na 
naukę i przy utrzymaniu dotychczasowego 
marnotrawstwa oraz działań szkodliwych

Reforma musi boleć – jak każda operacja na chorym 
pacjencie 

Problem polityczny – znalezienie środków 
uśmierzających ból  



        Wychodzenie z kryzysu

Konieczna wola polityczna przeprowadzenia reform 
głębokich, systemowych, niepopularnych

Opracowanie strategii wychodzenia z kryzysu

Grupy eksperckie (specjalistów) bo 'internista' nie 
ma szans na uleczenie chorego systemu

Potrzebna  dyskusja i kontrola środowiskowa (bez 
wykluczania i cenzury prewencyjnej) i włączenie 
Polonii akademickiej 

Media mogą odegrać rolę pozytywną. Obecne 
zaangażowanie mediów - znikome
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