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Pytania bez odpowiedzi do końca roku 2013

W roku 2013 r. w wielu ze swoich tekstów zadałem dziesiątki

pytań w sprawach moim zdaniem ważnych dla Polski, nie tylko

akademickiej. 

Niestety odpowiedzi na postawione pytania na ogół nie było,

choć czasem były – jak sądzę – skutki tych pytań i kwestii w

nich zawartych.

Zadałem  kilka  pytań  w  sprawie  Prof.  A.  Romanowskiego,  o

którym było głośno z powodu haniebnego i niekompetentnego

ataku (rzekomo w imię prawdy) na bohatera naszej historii –

rtm. Witolda Pileckiego 

(Zapytania w imię prawdy 

https://blogjw.wordpress.com/2013/05/20/zapytania-w-imie-

prawdy/  )

Pytanie skierowałem do Rektora UJ, Prezesa PAN,Prezesa PAU,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Zespołu ds. Dobrych

Praktyk Akademickich.
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Niestety  bez  odpowiedzi  (Czy  decydenci  akademiccy  to

niewłaściwi  adresaci  zapytań  w  imię  prawdy  ?

-  https://blogjw.wordpress.com/2013/08/02/czy-decydenci-

akademiccy-to-niewlasciwi-adresaci-zapytan-w-imie-prawdy/)

ale też bez reakcji środowiska akademickiego – stąd pisałem:

‚Nie  znam  też  oficjalnych  wypowiedzi  samego  środowiska

akademickiego,  czyli  elektorów  decydentów  akademickich  –

adresatów moich zapytań, w sprawie kompetencji naukowych

profesora  nienawidzącego  IPN  i  polskich  bohaterów,  a

tworzącego Polski Słownik Biograficzny. 

Widocznie jakie środowisko – tacy i wybierani przez środowisko

decydenci. 

No cóż, długotrwała negatywna selekcja kadr akademickich w

PRL/III RP zrobiła swoje, a nie ma kto otworzyć zamkniętego

układu akademickiego, więc i nie ma do kogo zwracać się w

imię prawdy.’

Z  powodu  braku  odpowiedzi  pokazałem  życzliwie  moim

adresatom rozwiązanie: ‚jest jedno wyjście – podanie się do

dymisji i zajęcie się tym co są w stanie robić. Promocji na rok

następny być nie może’  które spełniła  tylko Minister Nauki i

Szkolnictwa Wyższego (Spełniony postulat obywatelski ? Jest
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jedno  wyjście  –  podanie  się  do  dymisji-

https://blogjw.wordpress.com/2013/11/15/spelniony-postulat-

obywatelski-jest-jedno-wyjscie-podanie-sie-do-dymisji/  ).

Pozostali trzymają się mocno na swoich posadach, bynajmniej

nie  niepokojeni  przez  swoich  wyborców  i  ogól  środowiska

akademickiego (i nie tylko).

Na inaugurację nowego roku akademickiego ponownie zadałem

pytania  rektorowi  UJ  (10  pytań  do  władz  Uniwersytetu

Jagiellońskiego  na  inaugurację  nowego  roku

akademickiego  https://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-

pytan-do-wladz-uniwersytetu-jagiellonskiego/)

‚licząc,  że  tym razem potencjał  intelektualny,  jak  i  moralny

kadry  najstarszej  polskiej  uczelni  i  wzorcowej  dla  innych,

będzie  wystarczający  do  udzielenia  odpowiedzi.  Piszę  tym

razem, bo mimo zadawania licznych pytań, a nawet roszczeń

informacyjnych  w  ciągu  wielu  lat,  a  nawet  wieków,  tego

potencjału  nie  stawało  aby  zaspokoić  moją  ciekawość,  czy

roszczenia.’

Niestety  bez  skutku.  Pytania  jakie  zadaję  decydentom

najstarszej i wg rankingów niemal najlepszej polskiej uczelni są

chyba zbyt trudne. Odpowiedzi brak ! – ale prestiżu bynajmniej

nie tracą !
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Zadałem też dziesiątki pytań w sprawie historii UJ, szczególnie

zakłamanej jeśli chodzi o okres PRL/III RP.

Pytałem  m.  in  -  Dlaczego  się  nie  ujawnia  jawnych

współpracowników?-   https://blogjw.wordpress.com/2013/01/

postulując  „Ujawnijmy  zatem  publicznie  jawnych

współpracowników,  którzy  pozostają  tajni,  gdy  tajni

współpracownicy są już od pewnego czasu są ujawniani. „ Nic z

tego. Poza moim ujawnieniem 

(Poczet  sekretarzy  Komitetu  Uczelnianego  PZPR  UJ  -

http://lustronauki.wordpress.com/2009/04/27/poczet-

sekretarzy-komitetu-uczelnianego-pzpr-uj/)   

ujawnienia historycznego, uniwersyteckiego brak !

W historii  UJ  ujawnia się  natomiast  sukcesy UJ  w produkcji

wina  (Historia-  http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/historia-

‚‚Uniwersytet  Jagielloński  posiada  także  …  własną  winnicę.

Znajduje się ona w Łazach koło Bochni i  obecnie  obejmuje

powierzchnię około 4 hektarów. Produkuje się tam wino białe i

czerwone, które wkrótce będzie dostępne na rynku. Jeden z

jego gatunków uzyskał brązowy medal w konkursie winiarskim

Vinoforum  Trencin  2009.  Z  kolei  na  konkursie  win

uniwersyteckich w Mariborze w 2010 roku, kiedy to w szranki
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stanęło 19 uniwersytetów z całej Europy, Hibernal rocznik 2008

okazał  się  najlepszym  winem  w  kategorii  białych  win

wytrawnych i zdobył tytuł championa w tej klasie.Prof. dr hab.

Stanisław Waltoś’

Moim zdaniem i te sukcesy są mocno naciągane, bo wino –

kiepskie. Zresztą jakie to ma przełożenie na poziom UJ ?

Pisałem In vino veritas, czyli próba odpowiedzi na pytanie: czy

wzrost  produkcji  wina  akademickiego  ‘Novum’  będzie

skutkował  wzrostem  poziomu  polskich  uczelni?-

https://blogjw.wordpress.com/2013/04/26/in-vino-veritas-

czyli-proba-odpowiedzi-na-pytanie-czy-wzrost-produkcji-wina-

akademickiego-novum-bedzie-skutkowal-wzrostem-poziomu-

polskich-uczelni/   ‚Jakoś nie widać aby wino wlewane do gardeł i

uderzające  do  głów  jagiellońskich  spowodowało  zmiany  w

metodyce  poszukiwania  prawdy  na  UJ  i  doprowadziło  do

sukcesów w jej odnajdywaniu.

UJ  zdobywa  trofea  w  konkursach  winnych,  w  rankingach

producentów wina podobno nieźle stoi, i nawet coraz lepiej, ale

poziom  nauczania,  nowych,  a  nawet  starych  rzeczy

odkrywania, się nie podnosi, a nawet opada.  Widać jak wino

trafia  do  kiepskiej  głowy,  to  raczej  samo  się  zepsuje  niż
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uzdrowi jej nosiciela. …’

Na okoliczność 90-tej rocznicy urodzin Wojciecha Jaruzelskiego

pisałem (Alibi  profesorskie  dla  generała.-Rzecz o schizofrenii

społecznej  na  okoliczność  obchodów  90-tej  rocznicy  urodzin

Wojciecha  Jaruzelskiego.

https://blogjw.wordpress.com/2013/07/09/alibi-profesorskie-

dla-generala/  )     ‚ogromne  jest  poruszenie  na  okoliczność

obchodów 90-tej rocznicy urodzin Wojciecha Jaruzelskiego, do

tej pory generała, który na okoliczność takich obchodów czuje

się znakomicie, a na okoliczność stawania przed sądem – stoi

nad grobem i to od lat.

Niestety  jest  z  tym  problem,  bo  cieszące  się  największym

szacunkiem  i  prestiżem  gremia  profesorskie  cieszącego  się

największym  szacunkiem  i  prestiżem najstarszego  polskiego

uniwersytetu (Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego   w

ogóle nie wykrywają w swych badaniach stanu wojennego, a

nawet  okres  1956-1989  r.  nazywają  okresem  stopniowej

liberalizacji.

Więc za co generała stawiać przed sądem ? jak go skazać ? jak

go degradować ?
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Za stopniową liberalizację systemu ? za stan wojenny, którego

nie było, czy był nic nie znaczącym wydarzeniem, nie wartym

nawet wzmianki historycznej ?

Takie jest przełożenie tego co się dzieje na UJ na dzieje Polski !

Przedstawiłem zatem 

„Smutne  refleksje  historyczne  nad  badaniami  dziejów

najnowszych  –

https://blogjw.wordpress.com/2013/02/19/smutne-refleksje-

historyczne/   

zadając  „Kolejne  pytania  w  sprawie  "  ‘Jagiellończyka’

-  https://blogjw.wordpress.com/2013/02/12/kolejne-pytania-w-

sprawie-jagiellonczyka/

w tym moim zdaniem zasadnicze -”Czy integracja środowisk

‘opozycyjnych’ i komunistycznych wobec czystek schyłku PRL,

także  na  poziomie  akademickim,  nie  stanowi  przełożenia

układu okrągłostołowego na układ akademicki ?”

Także bez odpowiedzi. Z nieustającej – mimo to -życzliwości

dla  UJ  (  i  nie  tylko)  opracowałem  Poradnik  dla  badających

czasy  PRL-u  na  odcinku  akademickim

https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-

badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/

analizując 

„  Jak  badacze  walczą  aby  nie  poznać  tego  co  badają,

https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badacze-
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walcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/‚….

Zachodząc  w  głowę  dlaczego  najbłahsza  nawet  informacja

przekazywana SB była ważna i mogła zaszkodzić,

a informacja np. że ktoś ma postawę polityczną zdecydowanie 

wrogą – nie zaszkodziła.

Dlaczego badacze nie chcą badać skutków takich informacji ? „

Nie  wiem  jednak,  czy  te  moje  teksty  skłonią  badaczy

ujotowskich (i nie tylko) do poznania tego co badają ?

Od  lat  zaangażowany  w  sprawy  zmiany  systemu  nauki  i

edukacji w Polsce jak zobaczyłem co i jak chce zmieniać (?)

opozycja -napisałem 

„Uwagi  do  programu  PiS  dotyczącego  nauki  i  szkolnictwa

wyższego  –  https://blogjw.wordpress.com/2013/07/23/uwagi-

do-programu-pis-dotyczacego-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/

czyli przedstawiłem „zdanie głosującego od lat na PiS, od lat

zajmującego się działaniami na rzecz reform systemu nauki i

szkolnictwa wyższego z punktu widzenia dobra wspólnego, a

nie partyjnego.”  a uwagi przekazałem do Biura PiS i posłów PiS

z  podkomisji  d/s  nauki  i  szkolnictwa  wyższego)  pisząc

‚….Jestem  rozczarowany  programem.  Niestety  nic  mi  nie

wiadomo  aby  był  konsultowany  wśród  zwolenników  PiS

zajmujących się reformami nauki i szkolnictwa wyższego. 
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Nie wiem czy PiS prowadzi monitoring skutków funkcjonowania

dotychczasowej ustawy o szkolnictwie wyższym i skutków jej

nowelizowania.

Odnoszę  wrażenie,  że  jestem  jedyną,  obywatelską,

jednoosobową  instytucją,  która  stara  się  to  czynić,  kładąc

nacisk  na  systemowo  uwarunkowane  patologie  akademickie

rujnujące  ten  sektor  odpowiedzialny  za  (niedo)rozwój

Polski…..”

I nic. Nawet – Bóg zapłać !

Zaniepokojony  sytuacją  demograficzną  Polski  –  nie  tylko

akademickiej  -pytałem  –  Chińczycy  –  remedium  na  niż

demograficzny  w  Polsce  ?  A  co  z  Polakami?-

https://blogjw.wordpress.com/2013/08/23/chinczycy  -

remedium-na-niz-demograficzny-w-polsce-a-co-z-polakami/

„Ciekawe, że do tej pory nasi rektorzy, profesorowie nie wpadli

na pomysł, żeby do Polski ściągnąć Polaków ? „

Ale wątpię, czy obecne kadry akademickie są zainteresowane

czymś  więcej  od  utrzymania  (poszerzenia)  obecnego  status

quo.

Podjąłem też sprawę prof. Hartmana w kontekście osobistym -

Pytania do decydentów akademickich: Czy prof. Hartman nie
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powinien  być  usunięty  z  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  ?

https://blogjw.wordpress.com/2013/10/20/sprawa-prof-

hartmana-w-kontekscie-osobistym   pytając  -  „Czy  władze  UJ

zajmą się postawą etyczną swojego profesora ? Czy ta postawa

nie wpływa negatywnie na młodzież akademicką ? Czy może o

to chodzi aby tak wpływała ? „

I jak zwykle pytania za trudne! Bez odpowiedzi.

Nawiązałem także do znanej sprawy Prof. Rońdy (Sprawa Prof.

Rońdy  przez  pryzmat  doznań  własnych

https://blogjw.wordpress.com/2013/11/30/sprawa-prof-rondy-

przez-pryzmat-doznan-wlasnych/  ) 

pytając   " Jeśli blefowanie jest nieetyczne (z czym się zgadzam)

to nieblefowanie winno być etyczne – nieprawdaż ? a tak nie

jest, co więcej, jest jeszcze bardziej karane ! Czy beneficjenci

nieetycznego od lat, a nawet wieków, systemu akademickiego

są w stanie tą kwestię etycznie wyjaśnić/ wyprostować ?

Nikt  mi  tej  kwestii  etycznej  do  tej  pory  nie  wyjaśnił  choć

etyków/komisji etycznych mamy co niemiara.

Postulowałem ponadto –

Czas  odrzucić  etyczny  szantaż  prof.  Zolla  -

https://blogjw.wordpress.com/2013/11/27/czas-odrzucic-

etyczny-szantaz-prof-zolla/   
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pytając  m.  in.  –  „Czy  prof.  Zoll  zrezygnuje  z  szefowania

komisją etyki w nauce po swoim kompromitującym wywiadzie

dla Gazety Wyborczej ?

Czy środowisko akademickie akceptuje taką etykę i takie nauki

?

Czy  nie  nadszedł  czas  aby  odrzucić  etyczny  szantaż  prof.

Zolla ? „

I nadal milczenie.

Podjąłem sprawę amnezji akademickiej 

-32 lata później – czyli długotrwała amnezja akademicka po 

wprowadzeniu stanu wojennego   

-  https://blogjw.wordpress.com/2013/12/12/32-lata-pozniej-

czyli-dlugotrwala-amnezja-akademicka-po-wprowadzeniu-

stanu-wojennego/   

pytając przy tym – „Jakie były straty i zyski osobowe lat 80-

tych ubiegłego wieku dla polskich uczelni ? Czy można znaleźć 

gdzieś taki bilans ?”

Mimo licznych badań i licznych badaczy także tamtego okresu

– odpowiedzi brak !

Skąd to się bierze? Wywnioskowałem – 

Im  wyższe  wykształcenie  tym  większe  ogłupienie   -
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https://blogjw.wordpress.com/2013/12/10/im-wyzsze-

wyksztalcenie-tym-wieksze-oglupienie/

„Na uczelniach od dawna, od czasów PRLu, nie akceptują tych

co uczyli myślenia, szczególnie krytycznego, więc jakie mogą

być skutki uczenia pozostałości akademickiej ?

Czemu  nie  prowadzi  się  badań  nad  zdolnością  czytania  ze

zrozumieniem u profesorów na  uczelniach,  a  zwykle  tylko  u

nastolatków ? „

Przed okresem Bożego Narodzenia  zwróciłem uwagę,  że  ten

nasz  system przypomina  system kolonialny  a  wystawiane w

tym systemie dyplomy/tytuły nadają się w sam raz na choinkę

(Polski  system  tytularny  –  polski  system  kolonialny,  czyli

dyplomy  i  tytuły  niczym  świecidełka  i  koraliki-

https://blogjw.wordpress.com/2013/12/18/polski-system-

tytularny-polski-system-kolonialny/)   ale na pytanie „I kto nas z

tego systemu wyzwoli ? „  nie otrzymałem odpowiedzi, ani na

Mikołaja, ani na Trzech Króli.

Czasami sam sobie muszę odpowiadać np. (Mobbing skuteczną

metodą  negatywnej  selekcji  kadr  akademickich

https://blogjw.wordpress.com/2013/04/23/mobbing-

skuteczna-metoda-negatywnej-selekcji-kadr-akademickich/)
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‚…Ale co to za zawód naukowy skoro krytyki naukowej w nim

nie ma ?Bez krytyki naukowej nie ma nauki, zostają tylko etaty

naukowe  obsadzane  przez  bezkrytyczną  pozostałość

akademicką  obdarzaną  tytułami  profesorskim  przez

prezydentów  –  tajnych  lub  jawnych  współpracowników

systemu  komunistycznego  do  tej  pory  nie  upadłego,  a

przynajmniej  przez  miłośników  polityki  kadrowej/tytularnej

przez  komunistów  wprowadzonej  i  realizowanej  skutecznie

także w III RP.’

I to by było na tyle. Resztę nich sobie każdy sam dopisze.
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Uczelniany układ zamknięty ma się znakomicie

Mimo  upływu  niemal  ćwierć  wieku  od  tzw,  transformacji

ustrojowej  ustrój  akademicki  nadal  pozostał  zamknięty  na

transformację  i  jest  skansenem  systemu  komunistycznego.

Układ  okrągłostołowy  miał  znakomite  przełożenie  na  układ

akademicki  stąd  po  roku  1989  r.  odwilży  na  uczelniach  nie

było  !  (Jak  uniwersytet  bronił  się  przed  ochroną  –

https://blogjw.wordpress.com/2012/11/04/jak-uniwersytet-

bronil-sie-przed-ochrona/  )

III RP to okres prosperity akademickich beneficjentów systemu

– symbiontów PZPR – SB – akademickiej nomenklatury.

Kryteria  genetyczno-towarzyskie  zdecydowanie  dominują nad

kryteriami  merytorycznymi,  zarówno  na  etapie  rekrutacji  na

studia, na etapie rekrutacji na etaty akademickie i na ścieżkach

karier  akademickich.  Tak  się  składa,  że  taki  system  mimo

licznych narzekań  per saldo  podoba się  zarówno rządzącym,

jak i opozycji. 

Opozycja ma przecież na uwadze, że jak jej przyjdzie rządzić

to w takim systemie także będzie mieć genetyczno-towarzyskie
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profity.

Mimo licznych zmian rządowych system akademicki generalnie

pozostaje  bez  zmian,  a  reformatorzy  –  dla  zyskania

niezbędnych procentów poparcia – myślą tylko (i w mediach to

prezentują) jak by to zmieniać, aby tylko wszystko zostało po

staremu.

Od roku 2005 uczelnie działają w ramach ustawy o szkolnictwie

wyższym tzw. ustawy prezydenckiej, bo przygotowanej przez

prezydenta-choć-nie-magistra  na  życzenie  rektorów-choć-

profesorów uczelni polskich.

Ten bubel legislacyjny przeciwko,  któremu walczyłem i  wiele

pisałem,  destabilizując polskie środowisko akademickie, miał

być  zreformowany  i  niby  został,  ale  patologie  pozostały,  a

nawet się nasiliły. 

Jedną z patologii akademickich (i nie tylko) był od dawna 

nepotyzm, co w ramach działalności Niezależnego Forum 

Akademickiego wielokrotnie podnosiłem (np. Gorący temat: 

Polskie uczelnie chorują na nepotyzm   

http://www.nfa.pl/news.php?id=139  ,

Na froncie walki z nepotyzmem akademickim 
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-https://blogjw.wordpress.com/2012/07/29/na-froncie-walki-z-

nepotyzmem-akademickim/

Głos  ten  dotarł  do  reformujących  ustawę  i  zapisy  anty-

nepotyczne  zostały  do  niej  wstawione,  ale  bez  skutku

pozytywnego, bo nie zmieniono tego co nepotyzmowi sprzyja.

‚Chów wsobny’ 

(Nomadyzm niemobilnych –

http://forumakad.pl/archiwum/2004/12/17-za-

nomadyzm_niemobilnych.htm) 

mimo  reform  pozostał  główną  polityką  kadrową  uczelni,  a

kariery od studenta do rektora na tej samej uczelni,  najwyżej

docenianą ścieżką rozwoju akademickiego. 

Uczelnie  funkcjonują  w  systemie  zamkniętym  produkując

obficie  dyplomy  i  tytuły  o  dużej  wartości  dla  kadry  je

generującej  (rozliczanej  od  dyplomów  i  tytułów),   ale  bez

większej wartości dla rozwoju kraju. 

To że jesteśmy potęgą tytularną, ale mizerią naukową , jakoś

nikogo  nie  martwi  –  ani  rządzących  ani  opozycję,  stojącą

twardo  na  gruncie  utrzymania  systemu  tytularnego,  no  i

nepotycznego.
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Tak tak, jak zarządzono ustawy anty-neopotyczne rozległ się

lament  opozycji  nad  niszczeniem  nauki  polskiej,  która  w

wyniku tych ustaw tracić  miała  szanse na Nobla  (przypadek

Piotra i Marii Curie był koronnym argumentem). 

Co prawda, mimo nepotyzmu funkcjonującego od lat, a nawet

wieków,  na  polskich  uczelniach  Nobli  nie  dostaliśmy,  ale

nikomu  to  nie  przeszkadzało,  tak  jak  i  to,  że  w  wyniku

stosowania kryteriów genetycznych wielu naukowców zostało w

Polsce  wyeliminowanych  z  nauki,  o  ile  nie  salwowali  się

ucieczką za granicę.

Ja krytykowałem nie same ustawy anty-nepotyczne (w końcu

byłem jednym z ich inspiratorów) ale to, że są one pozorne,

nieskuteczne,  bo  towarzyszą  im  ustawy  sprzyjające

nepotyzmowi.  Nie  da  się  zwalczyć  nepotyzmu  przez

zapewnienie mu znakomitych warunków egzystencji.

Uczelniany  układ  zamknięty  ma  się  znakomicie  i  bez  jego

otwarcia nic się zasadniczo nie zmieni co pisałem na początku

tego wieku

System zamknięty i niereformowalny 

-  http://wobjw.wordpress.com/2010/01/03/system-zamkniety-

i-niereformowalny/
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a zapewne na jego końcu też ktoś to napisze, bo na zmiany

rzeczywiste się nie zanosi – bez względu na to kto rządzi, czy

będzie rządził.
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Profesorowie się wyżywią, 

gorzej z absolwentami uczelni

Uczelnie  mimo  reform,  a  może  w  ich  wyniku,  nadal  się

pogrążają. W wyniku niżu demograficznego zmniejsza się ilość

studentów i uczelnie decydują się na zamykanie kierunków a

wiele uczelni prywatnych upada. 

Może to i dobrze, bo wiele uczelni jest tylko z nazwy wyższymi,

a wiele kierunków produkowało głównie bezrobotnych.

W  sumie  to  pozytywne,  że  „Obserwujemy  spadek  chętnych

także na politologii, socjologii, stosunkach międzynarodowych

–  mówi  Jacek  Przygodzki,  rzecznik  Uniwersytetu

Wrocławskiego” – 

.Humanistyka  non  grata:    Płatny  drugi  kierunek  pogrąża

uczelnie–

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/769997,ucz

elnie-zamykaja-kierunki-humanistyczne.html  )

W  końcu  politologów  i  socjologów  w  randze  bezrobotnych

wyprodukowano w bród, więc nie ma co rozpaczać. Gorzej, że

zagrożona  jest  filozofia,  bo  ta  była  jednak  niezbędna  ,

szczególnie  jako  drugi  kierunek  studiów,  ale  wprowadzenie
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opłat  za  drugi  kierunek  spowodowało  zmniejszenie

zainteresowanie studiowaniem filozofii.

Uczelnie są uzależnione głównie od dotacji ministerstwa, której

wielkość zależy od liczby studentów. Jak jest mało chętnych –

kierunki są likwidowane.

Od  dawna  kreatywność  kadr  akademickich  jest  jednak

imponująca.  Aby  utrzymać  się  na  etatach,  wydawać  jak

najwięcej  dyplomów  i  zdobywać  tytuły,  wymyślano  od  lat

najrozmaitsze  kierunki  studiów,  czasem  bardzo  przyjemne  i

przyciągające  kandydatów,  ale  nie  dające  wiele  szans  na

znalezienie po nich pracy.

Bardzo  popularne  były  na  przykład  przyjemne  studia

geoturystyczne, setki studentów na kilku uczelniach - ale kto

po tym kierunku w tej branży znalazł pracę ? 

Nawet  w  Tatrach  –  w  rejonie  o  szczególnych  walorach

geoturystycznych nie działa żadna agencja geoturystyczna. Z

tych studiów wyżywić się może jedynie kadra akademicka.

W  czasie  niżu  demograficznego  kreatywność  kadr

akademickich jeszcze się zwiększa aby tworzyć coraz to nowe

kierunki studiów, bardzo specjalistycznych, o nazwach do tej
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pory nieznanych, a zatem nie kojarzących się z bezrobociem

absolwentów. 

To się opłaca kadrze akademickiej, ale co będzie miał student

po  ukończeniu  takiego  kierunku  poza  bezwartościowym  na

rynku pracy dyplomem ?
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Rok Wielkiego Jubileuszu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok 2014 r. został ogłoszony przez Senat 

Rokiem  Wielkiego  Jubileuszu  Uniwersytetu  Jagiellońskiego

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398485,sen

at-oglosil-rok-2014-rokiem-wielkiego-jubileuszu-uj.html

Nie bez przyczyny, bo założenie Akademii Krakowskiej ponoć

miało  miejsce  12  maja  1364  r.  Wiele  się  od  tego  czasu

zmieniło, także nazwa akademii, ale uczelnia przetrwała do dziś

mimo zawirowań historycznych i wielu okresów kryzysowych.

Nie  jest  jednak  wcale  pewne,  czy  Kazimierz  Wielki  byłby

zadowolony z tego co wyrosło z jego ‚dziecka’, ale dla obecnych

– UJ to duma, prestiż, kult niemalże.

Co prawda UJ to dalekie setki najlepszych uczelni światowych,

ale jeśli chodzi o wiek – to ma się czym pochwalić, historię ma.

Tym niemniej w najbliższą przeszłość jakoś nie chce spojrzeć,

chyba tej  historii  się  wstydzi.  Mimo obowiązku poszukiwania

prawdy tej prawdy nie chce znać. To wiele mówi.
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Na początku akademickiego roku jubileuszowego zadałem „10

pytań  do  władz  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  na  inaugurację

nowego  roku  akademickiego  poprzedzającego  650  rocznicę

powstania  najstarszej  polskiej  uczelni”

https://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-pytan-do-wladz-

uniwersytetu-jagiellonskiego/   

w tym m.in. 1 - Czy na okoliczność 650 rocznicy powstania

uczelni  zostanie  wreszcie  napisana  rzetelna  historia  uczelni

uwzględniająca  także  ostatnie  70  lat,  bez  omijania  jakże

haniebnych  wydarzeń  w  życiu  UJ,  tak  aby  stanowiły  one

przestrogę  dla  współczesnych,  jak  i  przyszłych  pokoleń  ?

Historia napisana na wcześniejszą rocznicę UJ w roku 2000 r.

czyli  sławne  ‘Dzieje  Uniwersytetu  Jagiellońskiego’,  stanowi

ciemną  plamę  w  historii  uczelni

(https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-

uniwersytetu-jagiellonskiego/)

 i niedobrze by było aby ta plama nie została usunięta.……

10-  Czy  UJ  na  swój  kolejny  jubileusz  zrezygnuje  z

bolszewickiego systemu etycznego i czystek etycznych zgodnie

z nim prowadzonych, na rzecz systemu etycznego opartego na

wartościach chrześcijańskich ? Czy planuje uzyskanie zdolności

odróżniania prawdy od kłamstwa, dobra od zła ?
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Upłynęło już kilka miesięcy – i nic ! Chyba pytania znów były

za trudne.

Ostatnio  rektor  UJ  w programie  telewizyjnym mówił,  że  ten

jubileusz to będzie taka mocna lekcja historii  (Prof. Wojciech

Nowak,  rektor  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  21  XII  2013TVP

Kraków,  Tematy  Dnia-http://www.tvp.pl/krakow/tematy-

dnia/wideo/prof-wojciech-nowak-rektor-uniwersytetu-

jagiellonskiego-21-xii-2013/13410894?start_rec=8  ).

Zobaczymy czy to się  spełni,  ale jak na razie to nie  ma ku

temu najmniejszych nawet przesłanek.

Rektor zauważył, że na różnych uczelniach w Polsce dzieją się

bardzo złe  rzeczy, ale jego zdaniem w UJ do takich sytuacji

żenujących nie dochodziło. Widać bardzo słabo się orientuje w

tym co się działo/co się dzieje na uczelni, którą kieruje  (por.

moje  spostrzeżenia  przekazywane  władzom  UJ  –

http://wobjw.wordpress.com/category/blok-inna-prawda-o-uj/

http://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/

https://blogjw.wordpress.com/tag/uj/

http://nfapat.wordpress.com/tag/uj/)

i  jak  na  razie  nie  ma  nadziei  czy  przygotowywany  Kongres

Kultury Akademickiej otworzy mu oczy na rzeczywistość.
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Rektor  informował,  że  kongres  już  ma  swoją  stronę

internetową  i  każdy  może  się  dokładnie  zapoznać  co  tam

będzie się działo. Niestety nigdzie tej strony w cyberprzestrzeni

nie  byłem w stanie  odnaleźć,  a  na  zapytanie  z  10  stycznia

odpowiedzi nie otrzymałem. 

Jako niepoprawny optymista  w liście  z góry dziękowałem za

informacje, ale muszę je ze smutkiem wycofać. Informacji nie

ma, więc i podziękowań być nie może.

Mimo, że Rok Jubileuszowy już trwa na stronie – 

Jubileusz  650-lecia  Uniwersytetu  Jagiellońskiego

http://www.650.uj.edu.pl/start   

jest  tylko  informacja  (Strona  w  budowie.  Zapraszamy

wkrótce).

Czyli na UJ – bez zmian, od lat a nawet wieków i to chyba jest

ta zapowiadana mocna lekcja historii.

♠
Appendix
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Bibliografia  moich  tekstów  na  okoliczność  poprzedniego

jubileuszu UJ w roku 2000

Mój jubileusz  -h  ttp://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/moj-

jubileusz/

Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-

uniwersytetu-jagiellonskiego/

List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z

obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ -

https://blogjw.wordpress.com/tag/dzieje-uniwersytetu-

jagiellonskiego/

List otwarty do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

https://blogjw.wordpress.com/2009/11/04/list-otwarty-do-

prezesa-polskiej-akademii-umiejetnosci/

RECENZJA: Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/recenzja-nauki-

geologiczne-w-uniwersytecie-jagiellonskim/
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O  naukach  geologicznych  w  Uniwersytecie  Jagiellońskim  w

latach 1975-2000 -inaczej

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/o-naukach-

geologicznych-w-uniwersytecie-jagiellonskim-w-latach-1975-

2000-%E2%80%93-inaczej/

STANOWISKA

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/stanowiska/
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Konsekwencje Marca A.D. 1968 dla systemu

akademickiego (i nie tylko) A. D.2014

Od Marca 1968 r. – jednej ze znaczących dat w historii Polski,

także w historii polskich uczelni, upłynęło już prawie pół wieku.

Niestety konsekwencje Marca dla późniejszej historii  polskich

uczelni, dla dzisiejszego stanu nauki i edukacji w Polsce, jakoś

nie są przedmiotem wszechstronnych badań. A szkoda.

Konsekwencje Marca A.D. 1968 w sferze akademickiej kojarzą

się  zwykle  z  czystkami  antysemickimi  na  uczelniach,  no  i  z

‚docentami  marcowymi’,  a  to  nie  jest  pełny  po-marcowy

krajobraz,  zresztą  nie  uwzględniany  na  ogół  w  historiach

polskich uczelni, które zwykle się kończą właśnie na r. 1968, a

następnie „przeskakują” do III RP. Już sam ten fakt wiele mówi

i  budzi  podejrzenia,  że  po  Marcu  działy  się  rzeczy  ważne  i

niewygodne  dla  beneficjentów  systemu  nadal  zapełniających

(osobiście lub przez swoich godnych następców) mury uczelni.

Co  prawda  misją  uczelni  jest  poznawanie  prawdy,  ale  gdy

prawda jest niewygodna, to ta misja schodzi na psy, podobnie

jak  same  uczelnie.  I  to  jest  najważniejsza  i  najbardziej

brzemienna  w  skutki  konsekwencja  Marca  A.D.  1968
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odczuwana w Marcu A.D. 2014 r.

W wyniku po-marcowych czystek wielu profesorów, doktorów

pochodzenia  żydowskiego  opuściło  uczelnie,  jak  i  Polskę,

jakkolwiek  nie  zawsze  ze  stratą  dla  nauki  w  Polsce,  i  nie

zawsze była to krzywda dla samych usuniętych. Były to osoby

na ogół zasłużone dla instalacji  systemu komunistycznego w

Polsce  (por. Lustro Nauki http://lustronauki.wordpress.com/    i

niektórych te wyjazdy uchroniły od kar jakie winny ich spotkać,

za to co w Polsce robiły (przykład Heleny Wolińskiej-Brus jest

szczególnie  drastyczny

http://lustronauki.wordpress.com/2008/10/26/helena-

wolinska-brus-doktor-nauk-prawnych-z-europejskim-nakazem-

aresztowania/)

Ale łzy po ich stracie nadal są jednak widoczne, szczególnie w

oczach  populacji  postępowców.  Niektórzy  dzięki  wyjazdowi

zyskali uznanie na świecie (mimo swej nikczemnej przeszłości,

z której nie chcieli się rozliczyć) i także są hołubieni w III RP,

do której wracają na wykłady fetowani na uczelniach (przykład

Zygmunta  Baumana

http://lustronauki.wordpress.com/2008/10/17/zygmunt-

bauman-socjolog-z-kbw-jako-agent-sejmon-represjonowany-

w-1968-r/).
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Z  uczelni  pousuwano  też  niewygodnych  studentów,  z

których  część  poszła  ‚w  kamasze’  (na  wychowanie  w

duchu  socjalistycznym)  i  wróciła  po  roku-dwóch  na

uczelnie,  ale  inni  już  nie  i  zapewne  ten  odpływ

niepokornych  osłabił  nonkonformistyczny  potencjał

akademicki. 

Niektórzy  z  konsekwencjami  Marca  68  procesują  się

bezowocnie  do  dnia  dzisiejszego  (przykład  Z.  Korus  –

http://wkrakowie2014.wordpress.com/2014/01/14/proce

s-zygmunta-korusa/).

Marzec A.D. kojarzy się silnie z „docentami marcowymi”, tzn.

doktorami  bez  habilitacji,  mianowanymi  na  stanowiska

docentów za właściwą politycznie postawę wobec tego co się w

Marcu działo – bez względu na dorobek naukowy.

Skutkowało to procesem obniżenia poziomu intelektualnego, a

przede wszystkim moralnego, kadr akademickich (i przez nich

selekcjonowanych)  coraz  bardziej  zdominowanych  przez

konformistów, oportunistów, miłośników systemu kłamstwa.

Co prawda wielu z tych docentów porobiło habilitacje, czasem

gorsze  od  ich  doktoratów,  ale  czasem  i  na  przyzwoitym

poziomie,  i  zdobyli  kolejne  szczeble  naukowe  (co  w  tym

układowym, zniewolonym systemie nie było i nadal nie jest dla
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prawomyślnych trudne), a czasem zmienili front wraz ze zmianami

wiatrów i można ich znaleźć nawet obecnie wśród ‚naszych’.

Jak wycięli po drodze lepszych od siebie, w glorii i chwale mogli

przetrwać dziesięciolecia.

Gorzej z ich ofiarami, o których na ogół się nie mówi, nie pisze,

ich losów nie bada – bo kto by takim badaczom dał granty/tytuły ?

Do tej pory nie został opracowany poczet docentów marcowych –

ani ich dalsze losy i wpływ na naukę w Polsce. Ciekawe dlaczego ?

Przecież  tak  wielu  mamy  badaczy  i  to

habilitowanych/utytułowanych  od  dołu  do  góry,  wzdłuż  i  w

poprzek.

Niestety  od  czasów  instalacji  systemu  komunistycznego

utytułowanie skorelowane jest nader często z utytłaniem  i  jeno

margines akademicki z tej reguły się jakoś wykręcał.

Dobrze mieć jednak na uwadze fakt, że w owym czasie byli też

docenci i profesorowie bez habilitacji, ale za to na światowym

poziomie, awansowani na podstawie dorobku naukowego, a nie

politycznego,  stąd  dyskredytowanie  wszystkich

niehabilitowanych  nie  ma  żadnego  uzasadnienia,  ale  fetysz
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habilitacji  jest  wykorzystywany  nawet  w  III  RP  do

zabezpieczania się przed niewygodnymi, niepokornymi, przed

powrotami  do  Polski  wybitnych  naukowców  bez  habilitacji,

której w innych krajach o wysokim poziomie naukowym – nie

ma (a nauka jest !).

Skoro narzekamy, że poziom nauki/edukacji jest obecnie niższy

niż w PRLu, a habilitowanych i profesorów (i to belwederskich)

mamy o wiele więcej,  to widać że habilitowani i  ‚belwedery’

należytego  poziomu  naukowego  nie  trzymają  !  –  wręcz

przeciwnie. 

Trzymają  jednak  znakomicie  upolitycznienie  systemu nauki  i

edukacji  z  negatywnymi  konsekwencjami  widocznymi  gołym

okiem.

Tak jak w prylu po Marcu 68, o habilitacjach i ‚belwederach’, a

także  o  grantach,  w  niemałym  stopniu  decydują  kadry

nepotyczno-towarzysko-partyjne  ucinające  niewygodnych,  bo

innej  opcji  politycznej,  innej  orientacji  naukowej,  a  nie  daj

Boże o innym systemie wartości – stanowiących zagrożenie dla

stabilnego patologiami środowiska akademickiego.

Zapomnianymi  konsekwencjami  Marca  68  były  zmiany
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strukturalne  na  uczelniach–zastępowanie  katedr  instytutami

dla  przyspieszenia  wymiany  kadrowej.  Katedry  były  jeszcze

obsadzane przez profesorów formowanych przed wojną. Część

z nich, po banicji w latach stalinowskich, wróciła po odwilży r.

1956.

Tworzenie instytutów ułatwiało zastępowanie tych kadr przez

kadry  nowego,  socjalistycznego  chowu  i  implantację  do

systemu  bardziej  wydajnych  kryteriów  kadrowych  oraz

‚wychowawczych’.

Niestety  jakoś  badań  w  tej  materii  chyba  nie  ma  (będę

wdzięczny jeśli ktoś wie o takowych), nie jest mi znany poczet

dyrektorów po-marcowych  na  uczelniach i  konsekwencje  ich

działalności.

Mogę podać jednak własny, bardzo pouczający przykład. 

Kiedy  kończyłem  UW  (kierunek  geologiczny,  więc

nieideologiczny)  miałem  na  99  %  asystenturę  u  profesora

formowanego  przed  wojną,  szefa  katedry.  W  związku  ze

zmianami strukturalnymi decyzja etatowa należała już jednak

do  towarzysza-dyrektora  instytutu  (habilitowanego!)  i  po

przeczytaniu ankiety, którą trzeba było wypełnić okazało się, że

w tym 1 brakującym procencie doskonale się mieszczę !
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99  %  wartości  merytorycznej  (czego  towarzysz  nie

kwestionował) nic nie znaczyło wobec braku zaangażowania w

budowę najlepszego systemu, które było zerowe.

„A przynależnością do ZMS to się Pan nie zhańbił ?  „ spytał

towarzysz  dyrektor  .  ‚A  nie’  odpowiedziałem  i  wyszedłem

wybierając tułaczkę za chlebem.

Tak tworzyły się nowe kadry. 

Ci,  którzy  się  zhańbili,  nie  mieli  takich  problemów  i  zaszli

wysoko w hierarchii  zhańbionego systemu akademickiego,  w

którym oceny merytoryczne były na ostatnim planie. 

Ten  proces  jeszcze  się  nasilił  u  schyłku  prylu,  w  czasach

Wielkiej  Czystki  Akademickiej,  a  mimo  to prestiż

utytułowanych/utytłanych  pozostał  u  zniewolonego

społeczeństwa.

Tak  jest  i  do  dnia  dzisiejszego  –  niemerytoryczne  oceny,

awanse i prestiż niemerytorycznie ocenianych/awansowanych.

Punkty za pochodzenie znane z czasów PRL co prawda zostały

zniesione,  ale  pozostały  w  praktyce  punkty  (i  to  znacznie

większe) za właściwy kod genetyczny/towarzyski/tematyczny. I

to  na  wszystkich  szczeblach  rekrutacji  i  awansu
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akademickiego, a także finansowego/grantowego itp.

Nomenklatura akademicka pozostała, choć PZPR już nie ma.

Szybkość  karier  naukowych  wzrasta  wraz  z  obejmowaniem

wyższych  stanowisk  partyjnych.  Jak  partia  jest  u  władzy,

trzeba  się  śpieszyć  z  rozwojem  naukowym  (przy  obstawie

towarzysko-układowej) aby po zmianie rządzących wylądować

na  uczelniach,  na  jak  najwyższym,  najlepiej  nieusuwalnym,

stanowisku.

Karuzela po-marcowa kręci się nadal. I nie ma widoków na jej 

zatrzymanie.

Negatywna selekcja kadr jest stałą ‚wartością’ polskiego 

systemu akademickiego co widać wkoło, ale na ten widok 

chowa się odważnie głowy w piasek do podręcznych strusiówek

– nieodłącznego atrybutu akademickiego, aby nie być 

posądzonym, że się widziało i się nie reagowało.

Z podręcznej strusiówki nic nie widać, nic nie słychać, więc 

etos akademicki (zobowiązujący do reakcji na patologie !) nie 

jest zatem naruszany. Spryciarze ci ‚profesorowie ‚ -nieprawdaż

?

Marzec A.D. 1968 uformował na wieki procedury tworzenia 
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konformistycznych mas akademickich, które przetrwały do 

Marca A.D. 2014 ( i jak długo jeszcze ?).

I to było na tyle, na kolejną rocznicę Marca 1968 roku 

przeznaczone.

Józef Wieczorek,

dysydent akademicki,

jako konsekwencja polityki akademickiej po Marcu A.D. 68,

utwardzonej po grudniu 1981 r.

i kontynuowanej po czerwcu 1989 r.

do Marca A.D. 2014 ( i do końca świata ?)

przez siły postępu,

tak proweniencji komunistycznej, jak i solidarnościowej
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Dwa procesy akademickie

Proces za przerwanie wykładu stalinowca,

i proces amnezji akademickiej (i nie tylko)

Media podają,  że rozpoczął się proces w sprawie przerwania

wykładu stalinisty Zygmunta Baumana

http://wpolityce.pl/wydarzenia/76673-zostana-ukarani-za-

przerwanie-wykladu-stalinowskiego-zbrodniarza-majora-

baumana

Widać,  że  w  III  RP  sądy  są  sprawne  jeśli  chodzi  o  obronę

stalinowców. 

Takich sprawności odnośnie obrony opozycjonistów do tej pory

nie  nabyły  jak  wskazują  moje  doświadczenia  ,  no  może  z

jednym wyjątkiem, kiedy WSA uznał,  że sąd mnie nie  musi

bronić,  bo  sam  mogę  się  lepiej  obronić,  gdyż  mam stronę

internetową ! 

W  gruncie  rzeczy  stanowi  to  dowód  wysokiego  uznania  dla

wiarygodności  tego  co  ja  w  cyberprzestrzeni  zamieszczam,

szczególnie  jeśli  się  zaważy  na  fakt,  ze  w przypadku spraw

najbardziej znanego nadredaktora, najbardziej ulubionej przez
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świat  akademicki  gazety,  nigdy  takiej  argumentacji  sąd  nie

przedstawiał  – brał  go  pod obronę bo  biedak,  mimo że  ma

gazetę i www obronić się sam nie może ( bo niby kto w to

wierzył!).

Chyba  jeszcze  gorzej  niż  z  sądami  jest  ze  światem

akademickim.

Niedawno pisałem wspomnienia o kulturze akademickiej i 

przerywaniu mojego wykładu , a potem i wszelakich działań 

akademickich (tych jawnych, bo w konspiracji i to IV, nadal 

coś, a nawet wiele robiłem) 

[Czy Kongres Kultury Akademickiej zdoła podnieść kulturę 

akademicką i trafi do szerokiej opinii społecznej?   

http://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/03/09/czy-

kongres-kultury-akademickiej-zdola-podniesc-kulture-

akademicka/]

Cicho jak makiem zasiał  !  I  nie  chodzi tu o sądowe karanie

kogokolwiek za te niecne czyny (niektórzy już są na drugiem

świecie),  ale  o  moralną  ocenę  tego  co  miało  miejsce,

ujawnianie znanych i nieznanych sprawców, no i wyciągnięcie

wniosków na dzień dzisiejszy i przyszły.

Nic z tego. Tak jak Bauman zapadł na amnezję (nie wie co robił
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w KBW), tak i jego koledzy/następcy ‚profesorowie’ także, a

nawet bardziej (nie wiedzą co robili w PRL/IIIRP).

Widocznie amnezja jest chorobą zakaźną i chyba nieuleczalną.

Rzecz  w  tym,  że  i  opozycja  nic  nie  chce  słyszeć,  wiedzieć,

widzieć,  więc  wyjścia  z  tego  amnezyjnego  stanu  rzeczy

zapewne nie będzie, ani w tym wieku, ani w następnych.
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Czy tylko Hans Frank ?

W III  RP  często  się  mówi/pisze,  że  nie  mamy elit.  Fakt  to

znany. Jednym z powodów od dawna wymienianych, także w

PRL, jest eksterminacja elit przez okupantów 

Zagłada  polskich  elit.  Akcja  AB  –  Katyń   –

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/katalogi-

wystaw/10757,Zaglada-polskich-elit-Akcja-AB-Katyn.html

W Krakowie symbolem eksterminacji polskiej inteligencji przez 

Niemców – szczególnie przez Hansa Franka – jest 

”Sonderaktion Krakau” 

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/717865,Sonderakti

on-Krakau-brutalny-atak-na-polska-inteligencje-

Corocznie  6  listopada  w  rocznicę  Sonderaktion  Krakau  –

aresztowania  pracowników  naukowych  Uniwersytetu

Jagiellońskiego  i  innych  uczelni  Krakowa  –  odbywają  się

uroczystości Uniwersyteckiego Dnia Pamięci.

Eksterminacja  inteligencji  przez  obu  okupantów  w  sposób

oczywisty  musiała  się  odbić  na  przebiegu  instalacji  systemu
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komunistycznego w Polsce. 

Niestety  do tej  pory  chyba nie  są prowadzone badania  nad

postawą  elit  akademickich  wobec  instalacji  systemu

komunistycznego.

Co więcej w historii wzorcowej dla innych uczelni – UJ nawet

nie używa się takiego pojęcia jak system komunistyczny.

Może  go  nie  było  ?  Podobnie  jak  stanu  wojennego  ?  Jak

Wielkiej Czystki Akademickiej schyłku PRL ?

No cóż, do niedawna nieznana była (i powszechnie nadal nie

jest  znana)  ‚Operacja  polska’  NKWD  (1937-1938)  w  której

wyczyszczono terytoria sowieckie z Polaków (ponad 100 tys.),

więc i inne operacje (choć nie eksterminacje), szczególnie jeśli

są niewygodne dla obecnych ‚elit’, też nie są znane/ nie chcą

być znane.

Mimo Uniwersyteckiego Dnia Pamięci i mimo Narodowego Dnia

Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych elity  akademickie  nie  chcą

pamiętać  o  postawie  wobec  swoich  kolegów,  którzy  nie

akceptowali instalacji systemu komunistycznego w Polsce (Czy

na  Wielki  Jubileusz  UJ  zmyje  Wielką  Hańbę  ?  Czy  rektorzy

potrafią  się  zachować  jak  trzeba  ?

-  http://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/03/01/czy-na-
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wielki-jubileusz-uj-zmyje-wielka-hanbe/).

Lata mijają, Jubileusze są świętowane, a pamięci o tej hańbie,

jak nie było tak nie ma.

Instalacji  systemu  komunistycznego  nie  przetrwały  niektóre

kierunki  studiów,  jak  np.  bliski  mi  kierunek  geologiczny

zlikwidowany  na  UJ  (podobnie  jak  na  wielu  innych

uniwersytetach  polskich)  w  ramach  operacji  centralizacji

akademickiej. 

W wyniku takiej operacji jeden z najwybitniejszych geologów

powojennych Prof. Marian Książkiewicz (powrócił do Polski po

wojnie,  choć mógł zostać  w Edynburgu) został  odsunięty od

wykładów  uniwersyteckich,  a  część  zbiorów  bibliotecznych,

razem z niektórymi pracownikami, powędrowała na AGH. 

Wiele jednak dużych i bardzo cennych zbiorów bibliotecznych

pamiętających  czasy  Ludwika  Zejsznera,  Alojzego  Altha,

Władysława  Szajnochę,  Jana  Nowaka  (ofiara  ”Sonderaktion

Krakau”) przetrwały okupację i likwidację studiów do czasów

reaktywacji studiów geologicznych (połowa lat 70-tych XX w.) i

późniejszych.

Czasy  Hansa  Franka  przetrwały  też  unikatowe  zbiory

geologiczne i paleontologiczne w budynku na św. Anny 6, gdzie
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mieścił  się  Gabinet  Geologiczny  z  wystrojem  meblowym

typowym dla instytucji naukowych/muzeów monarchii austro-

węgierskiej  (podobne  widziałem  np.  w  Naturhistorisches

Museum Wien jeszcze w latach 90 tych.)

Meble  zachowały  się  częściowo  w  budynku  na  św.  Anny  6,

przynajmniej do remontu w okresie Wielkiej Solidarności, gdzie

je  widziałem  podczas  lustracji  pod  kątem  wykorzystania

historycznej  sali  na potrzeby spotkań Polskiego Towarzystwa

Geologicznego. 

Zresztą  niektóre  meble  z  tego  gabinetu  (przeniesione  na

Oleandry)  służyły  mi  na  zbiory  biblioteczne  (i  nie  tylko)  na

Oleandrach, gdzie pracowałem w ING UJ. (lata 70/80 ubiegłego

wieku).

Zbiory paleontologiczne, które przetrwały okupację były bardzo

cenne,  a  nawet  ich  wartość  wzrosła  wobec  utraty  polskich

Kresów, skąd z Podola,  pochodziły  np.  zbiory  Alojzego Altha

skamieniałości jurajskich oraz syluro-dewońskich.

Z opowiadań starszych kolegów wiem, że z ich wartością ok.

1950 r. mógł się zapoznać początkujący wówczas amerykański

paleontolog, Arthur Boucot ( później światowej sławy, w stanie

wojennym przysłał mi wiele swoich publikacji  w tym książkę
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Principles of Benthic Marine Paleoecology).

Nie  udało  mu  się  przekroczyć  granicy  z  ZSRR  (naiwny

Amerykanin nie miał pojęcia jakie są realia) aby udać się na

badania  terenowe  i  zebrać  z  warstw

borszczowskich/czorkowskich interesującą go faunę kopalnych

ramienionogów.  W  teren  się  nie  dostał,  ale  do  zbiorów

podolskich  Altha  dostęp  miał  i  spędził  tam  wiele  dni.  Miał

szczęście  bo gdyby przyjechał  np. 20 lat  później  nie  miałby

takiej szansy.

Po przeniesieniu się  geologii,  na okoliczność Jubileuszu 600-

lecia  UJ,  do  nowego  gmachu  na  Oleandry  zbiory  zostały

poważnie  zdewastowane,  a  podczas  reaktywacji  studiów

geologicznych  i  prac  logistycznych  z  tym  związanych  wiele

cennych  okazów  geologicznych  wyrzucano  na  hałdę  przed

instytutem. 

Sam  je  starałem  się  ratować  (z  konfliktami  !)  znając  ich

wartość, choćby dla celów dydaktycznych. 

Tak  się  składa,  że  kadra  akademicka  po  oczyszczeniu

‚stalinowskim’ nie miała zbyt wielkiego pojęcia o makrofaunie

kopalnej skupiając się na swoich wąskich badaniach.

Ja  przeszedłem  szkołę  warszawską,  która  w  wyniku

centralizacji  akademickiej  była  wówczas  na  poziomie,  z

profesorami proweniencji lwowskiej. Uczyłem się tam m. in. na
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zbiorach zniszczonych podczas okupacji, więc byłem uczulony

na  tym  punkcie  i  zdumiony,  że  w  Krakowie  zbiory,  które

okupację przetrwały – są niszczone.

Wiele godzin spędzałem w muzeum, aby jakoś porządkować

zbiory,  które  wykorzystywałem  do  wykładów  z  geologii

historycznej.  Oczywiście  do  porządkowania  był  etatowy

kustosz, ale trzeba się znać na paleologii aby porządek zrobić,

więc  dla  dobra  wspólnego  pomagałem  kustoszom,  no  i

pokazywałem studentom (w ramach ich ‚psucia’) jak wygląda w

PRL poszanowanie tego co i okupacje przetrwało.

Oczywiście  za  długo  i  ja  przetrwać  nie  mogłem  w  tym

systemie.

Po  wyrzuceniu  mnie  na  bruk  w  czasach  Wielkiej  Czystki

Akademickiej zagrożone zostały także moje zbiory geologiczne

i paleontologiczne, jak i olbrzymia biblioteka naukowa.

Mimo tzw. transformacji na uczelnię nie mogłem wrócić, gdyż

nadal  stanowiłem dla  niej  zagrożenie,  zarówno dla  populacji

proweniencji partyjnej, jak i solidarnościowej – postępowej.

Zbiorów geologicznych nie miałem gdzie ulokować. 2 plecaki

49



zbiorów przetrzymywałem w łazience w małym mieszkanku i

posłużyły  mi  do  napisania  pracy na  europejski  kongres

paleontologiczny, ale rzecz jasna nie było to to co mógłbym

zrobić  w  warunkach  normalnych.  O  warunkach  pracy

naukowców w ‚wolnej’  Polsce nie  znam opracowań i  nikt  się

tym nie interesuje.

Co  gorsza  moje  zbiory  pozostawione  na  Oleandrach  coraz

bardziej były zagrożone, grożono ich zniszczeniem, wyrzucano

z piwnic, więc nie pozostało nic innego aby przynajmniej ich

część uchronić przed barbarzyńcami akademickimi. 

Wywiozłem jakieś 10% poza Kraków, na Podhale, gdzie przez

jakiś czas je przechowywałem. Reszta pozostała, bo nie miałem

szans  na  ich  ocalenie.  Groziłem  prokuraturą  jeśli  będą

niszczone, aby odstraszyć nikczemników. W piwnicy widziałem

też  zagrody  i  napisy  grożące  konsekwencjami  za  niszczenie

moich zbiorów – ktoś ich bronił niezależnie.

Nie był to okres okupacji ani niemieckiej, ani sowieckiej, ale

zagrożenie  dla  zbiorów  naukowych  –  było  (ze  strony

beneficjentów Wielkiej Czystki). Lepiej były traktowane zbiory

pod okupacją Hansa Franka !

Trzeba mieć na uwadze, że  polskich naukowców niszczyli nie
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tylko okupanci ! Ale także elita peerelczyków.

Podobnie  rzecz  się  miała  z  unikatowym  księgozbiorem

naukowym (tysiące prac naukowych z całego świata) , który w

okresie  mojego  ‚psucia’  młodzieży,  służył  nie  tylko  mnie  –

służył  wszystkim,  a  w  szczególności  magistrantom.  Czegoś

takiego ten system nie toleruje.

Księgozbiory naukowe z XIX/XX wieku przetrwały czasy Hansa

Franka, ale moje księgozbiory trafiły na lepszych fachowców od

niszczenia nauki.

Jest jeszcze jedna zasadnicza różnica – o niszczeniu potencjału

intelektualnego i materialnego przez Hansa Franka & co można

pisać , o niszczeniu potencjału intelektualnego i materialnego

przez peereleczyków tak w PRL, jak i III RP – nie.

I  tych  problemów  nie  podejmuje  nikt  !  także  IPN.  Czy  by

przetrwał gdyby podjął ?
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III RP – czas IV konspiracji (akademickiej)

Od  czasu  hitlerowskiej,  a  następnie  sowieckiej  inwazji  na

Polskę, rozpoczynają się kolejne okresy I, II i III konspiracji,

która bynajmniej się nie  skończyła w 1989 r. po odzyskaniu

niepodległości. 

Widać to bardzo dobrze także w sferze akademickiej, jako że

edukacja i prowadzenie badań naukowych wymagały działania

w konspiracji nie tylko pod okupacją niemiecką, ale także po

‚wyzwoleniu’ od Niemców. Oczywiście szkoły wyższe po takim

‚wyzwoleniu’  ruszyły,  ale  jednak  inaczej  niż  w  II  RP,  stąd

niemała część działalności edukacyjnej i naukowej wymagała w

istocie rzeczy działalności podziemnej.

Niewygodna prawda, czy to w nauczaniu, czy w badaniu, była

tępiona  z  przyczyn ideologicznych,  a  niewygodni  nauczyciele

usuwani z uczelni ze względu na negatywne oddziaływanie na

młodzież akademicką (i nie tylko). 

Oczywiście natężenie czystek było zmienne w czasie, ale trwało

do końca PRL, a nawet dłużej, bo trwa nadal.

Niestety,  mimo  że  mamy  obecnie  ogromną  ilość  badaczy,
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badań nad tym problemem nie ma (jeśli są, to będę wdzięczny

za informacje).

Pozostają własne doświadczenia, które do tematu coś wnoszą,

jakkolwiek  jako  niewygodne  dla  badaczy  postępowych  są

pomijane milczeniem/wykluczane z zainteresowań badawczych.

W latach 70/80 badacze mieli  często  problemy z  wyjazdami

zagranicznymi,  ale  na  ogół  nie  mieli  problemów z  wymianą

publikacji  naukowych/z  prowadzeniem  korespondencji  z

kolegami zagranicznymi. 

Fakt,  że  w  stanie  wojennym  korespondencja  ta  bywała

prześwietlana/cenzurowana i co jakiś czas trzeba było chodzić

na pocztę, bo przesyłka przychodziła w stanie ‚uszkodzonym’. 

Tym  niemniej  w  tamtych  ciężkich  czasach  można  było  na

drodze  wymiany  naukowej  wzbogacić  swoją  bibliotekę

tysiącami  prac  naukowych  z  najlepszych  światowych

czasopism,  a  czasem  też  niezwykle  drogich  książek

naukowych. 

Nie zawsze było to możliwe po odzyskaniu niepodległości, po

rozwiązaniu  SB  i  PZPR.  W  systemie  akademickim  trzeci

symbiont  systemu  –  akademicki  przetrwał,  przeszedł  z

sukcesem Wielką Czystkę Akademicką i nawet w III RP nasilił

swe działania antynaukowe wymierzone w niewygodnych.

53



Gdy  po  wyrzuceniu  na  bruk  z  uczelni  (UJ)  zaczepiłem  się

okresowo  w  placówce  PANowskiej  (rzecz  jasna

nomenklaturowej, bo przecież innych nie było), aby nie mieć

negatywnego wpływu na młodzież akademicką ( o co byłem

oskarżany przez nieznanych do dziś  sprawców) nadal  byłem

szantażowany,  że  zostanę załatwiony tak jak na UJ,  jak nie

będę podległy/uległy).

Gdy  otrzymywałem  zagraniczne  prace  naukowe  (naiwny

sądziłem, że co jak co, ale naukę będę mógł oficjalnie uprawiać

!) byłem stawiany na dywanik i musiałem się tłumaczyć czemu

przesyłki otrzymuję i czemu na kopertach jest moje nazwisko i

to na pierwszym miejscu, a pod nim dopiero adres instytutu !

No  cóż,  za  obyczaje  wolnego  świata  nie  odpowiadałem  i

zapobiec eliminacji mojego nazwiska z adresu nie potrafiłem.

Gdy  chodziło  o  ważne  sprawy,  jak  np.  udział  w

międzynarodowym kongresie, prosiłem zagranicę o kierowanie

listów na mój adres prywatny, aby taki wyjazd mógł dojść do

skutku.

Był  to  już  czas  raczej  swobodnego  przemieszczania  się

naukowców po globie ziemskim, ale nie dla wszystkich. Papiery

na  oficjalne  wyjazdy  przechodzić  musiały  przez  instytut,  a
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następnie przez dział zagraniczny PAN w Warszawie. Rzecz w

tym, że jak nie wyszły z instytutu (nad tym człowiek nie miał

kontroli) i nie docierały do centrali, to z wyjazdu były nici. 

Nie  było  kontroli  esbeckiej  czy  partyjnej,  ale  kontrola

akademicka była i to bynajmniej nie merytoryczna – chyba, że

na opak, tzn. sekretarka, laborant, żona kierownika wyjeżdżali

bez  problemów  –  na  wyjazd  ‚naukowy’  a  czynny,  ale

niewygodny naukowiec – nie !

Trzeba było wyjeżdżać w konspiracji (nieraz to robiłem, jeżdżąc

na  koszt  organizatorów),  biorąc  urlop  ‚wypoczynkowy’,  aby

uczestniczyć w kongresie międzynarodowym. Gdy taki kongres

odbywał  się  w  kraju,  a  nawet  w  mieście  PANowskim,

uczestnictwo  oficjalne  też  bywało  odrzucane  –  bo  nie  ma

pieniędzy  !  ‚Nielegalny’  udział  za  swoje,  lub  organizatora

kongresu środki – bez reprymendy nie pozostawał.

Niewygodny  naukowiec  nie  był  nawet  informowany  (nie

mówiąc  o  zaproszeniu)  o  sympozjach  organizowanych  przez

zatrudniający go instytut. Jednego razu jednak nastąpił wyłom

od  tej  reguły  i  współorganizatorka  sympozjum  (naukowo  –

mniej niż zero) zwróciła się do mnie o wzięcie udziału.

Zdumiony  tą  ofertą  zapytałem  –  a  w  jakim  charakterze  ?
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Odrzekła,  że  trzeba  ustawiać  stołki  dla  gości  !  No  cóż,

zaszczytna  to  forma  udziału  dla czynnego  (choć  głównie  w

konspiracji)  naukowca  formatu  międzynarodowego.  Niestety

nie mogłem przyjąć tej zaszczytnej propozycji ze względu na

brak  kwalifikacji  w  tym  względzie.  W  końcu  nie  każdy

naukowiec musi mieć takie rozległe horyzonty naukowe.

Tak się składa, że jednocześnie otrzymałem z zagranicy pismo

z prośbą o przyjazd do Francji dla oceny dorobku naukowego

(na dyrektora badań) jednego z francuskich geologów. 

Taki tam jest obyczaj, że oceny naukowe nie są wsobne, lecz

dokonywane przez gremia międzynarodowe. 

Oczywiście  członkowie  takiego  jury  sami  sobie  podstawiają

stołki (i nie w tym celu byłem tam zaproszony) ale nie jest to

ich  działalność  zasadnicza,  lecz  uboczna  –  posiedzenia

odbywają  się  na  siedząco,  a  nie  na  stojąco,  to  i  stołki  są

potrzebne.  Wyjechałem  w  konspiracji  biorąc  urlop

‚ wypoczynkowy’.

O konspiracyjnie prowadzonej współpracy zagranicznej, a także

o  badaniach  krajowych  prowadzonych  w  ramach  urlopów  i

weekendów  mógłbym pisać/mówić  wiele,  gdyby  decydentów

nauki/  historyków  nauki  to  interesowało.  W  końcu  jestem

świadkiem  historii.  Rzecz  w  tym,  że  niewygodnym,  bo
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podważającym  ustalenia  beneficjentów  systemu  –  więc

wykluczanym z obiegu.

Nie sposób jednak wspomnieć o ochronie naukowca w III RP

przed dostępem do komputera. W instytucie było komputerów

moc, ale niewygodny naukowiec miał dostęp tylko do maszyny

do pisania. 

Kiedyś  zauważyłem  ,  że  w  ‚technicznym’  pokoju  stoją  trzy

komputery na 2 osoby, więc nieśmiało spytałem czy ten jeden

zbyteczny  mógłbym  wykorzystać(  w  końcu  jedynie

przeszkadzał).  Po  negocjacjach  z  decydentami  stało  się  to

możliwe, z tym że komputer miał uszkodzoną płytę główną i

przy próbie zapisania często ‚fiksował’. Syzyfowa praca !

Dostępu  do  najlepszego  komputera  w  sekretariacie  bronili

‚pretorianie’ i ‚halabardnicy’.

Był bardzo zajęty, służył bowiem do ‚badań’ nad pasjansami. 

Jako naukowiec innego tematu/formatu dostępu nie mogłem

mieć. Ja w dziedzinie badań nad pasjansami byłem zupełnym

dyletantem, ale  zainteresowanie wynikami badań wykazałem

pisząc do Komitetu Badań Naukowych abym mógł zapoznać się

z wynikami tych badań, w końcu opłacanych przez podatnika.

Chciałbym też podnieść swoją wartość naukową korzystając co
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nieco  z  tej  krynicy  wiedzy.  Nic  z  tego.  Mimo upływu lat,  a

nawet wieków, odpowiedzi nie otrzymałem.

Starałem  się  również  o  zakup  sprawnego  komputera  przy

okazji  wniosku  grantowego,  ale  nie  uzyskał  on  aprobaty  w

instytucie  ‚naukowym’  z  powodu nadmiaru  komputerów  !

Musiałem  wstawić  we  wniosku  zakup  laptopa,  ale  to  nie

przeszło w KBN, gdyż recenzenci, naukowi rzecz jasna, uznali,

że laptopa w żaden sposób w badaniach nie da się wykorzystać

!

No  cóż,  prace  naukowe  pisałem  zatem  na  komputerach  w

instytucjach  nienaukowych,  nie  bez  konsekwencji,  bo  do

czasopism nieinstytutowych.

O  reprymendach  za  rozmawianie  z  innymi  pracownikami

instytutu bez zezwolenia, czy za samodzielne wychodzenie do

WC  podczas  zebrania  (ignorując  bezczelnie,  że  instytut

naukowy  ma  poziom przedszkolny!),  też  należy  wspomnieć,

choć  to  jest  tak  żenujące,  że  może  obniżyć  wiarygodność

piszącego te słowa. 

Tak,  tak,  ludziska,  nie  tylko  akademickie,  wierzą  głównie  w

brednie i  kłamstwa, w prawdę nie uwierzą, nawet jak by im

była na tacy podana. To by obrażało ich inteligencję (tzn. jej

brak)!
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Takimi przykładami mógłbym zapisać całą książkę, a nie tylko

krótki  artykuł,  mam  jednak  na  uwadze  fakt,  że  żaden  z

beneficjentów  akademickich  PRL/III  RP  nawet  jeśli  by  to

przeczytał to głowę jeno wsadzi do podręcznej strusiówki dla

utrzymania dobrego samopoczucia.

Niestety znaczna część zniewolonego mentalnie społeczeństwa

(także  opozycyjnego),  otaczającego  (pół)światek  akademicki

kultem i uwielbieniem, z domieszką zazdrości (kto by nie chciał

być takim etatowym akademikiem ?) – postąpi  tak samo, a

często wystąpi z heroiczną obroną takich ‚akademików’, takiego

systemu  akademickiego,  od  czci  i  wiary  po  ‚chrześcijańsku’

odsądzając tych, co by prawdziwy obraz tego stanu nakreślali,

w IV konspiracji (akademickiej) działali.

I niby jak Polska może się wybić na prawdziwą niepodległość ?
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III RP – czas wielkiej inwigilacji i imitacji

(akademickiej)

Dzięki badaniom IPN nieco wiemy (choć o wiele za mało) o

inwigilacji środowiska akademickiego w okresie PRL, kiedy SB

chroniła  uczelnie  (i  nie  tylko)  przed  niekomunistycznymi

wirusami.

Wielu  uważa,  że  nawet  chroniła  dobrze  (nawet  jak  są  tą

‚ochroną'  -  oburzeni),  bo  elity  uczelniane  podobno  przeszły

przez  okres  czerwonej  zarazy  z  sukcesem  niczym  Mojżesz

przez Morze Czerwone. 

Takie bajki/dyrdymały można poczytać, a także posłuchać nie

tylko  1  kwietnia  (także  w  obozie  opozycyjnym!  pro-

lustracyjnym).

Badań nad inwigilacją środowiska akademickiego w III RP o ile

wiem – nie ma( będę wdzięczny za informacje o ile się mylę)

 .

Fakt,  że  SB  nie  ma,  PZPR  też  wyprowadziła  sztandary,  ale

zupełnie  nie  wiadomo  czemu wolne  i  niezależne  środowisko

akademickie ukrywa tyle prawd które winna ujawniać i badać

bo  do  tego  jest  powołane  i  za to  jest  finansowane  ?
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Dlaczego akademicy boją się prezentować swoje poglądy, także

naukowe,  dlaczego  nie  ma  krytyki  naukowej  i  najbardziej

pożądanej konstruktywnej krytyki tego co jest złe w systemie ?

Zdumiewające  –  nieprawdaż  ?

Ale tak jest. I często można usłyszeć wyjaśnienie, że przecież

nie  jestem  głupi/głupia,  bo  muszę  zdobyć  grant,  wyjazd

zagraniczny,  zrobić  doktorat,  habilitację,  profesurę.

To  co  ci  naukowcy  robią  tak  naprawdę  ? –  naukę,  czyli

poszukiwanie  i  ujawnianie  prawdy,  czy  jej

pozorowanie/imitowanie  w  procesie  zdobywania  stopni  i

tytułów,  jakby  od  nauki  niezależnych.

Co  najwyżej‚  głupcy’  robią  naukę  niezależną  od

polityki/układów,  ale  oni  nic  nie  znaczą  w  tym  systemie

obfitującym  w  utytułowanych  mędrców  bez  twarzy  i

kręgosłupa. Tak było w prylu, tak jest i w III RP.

Mimo rozwiązania SB i PZPR system się nie zmienił zasadniczo,

a beneficjenci systemu całkiem sprawnie i z sukcesem przejęli

ich role i główne zasady negatywnej selekcji kadr pozostały.

Nawet any-komunistycznie i pro-lustracyjnie nastawieni marzą
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o  tym  aby  otrzymywać  granty,  doktoraty,  profesury  –  od

tajnych  (ci  czasem  są  ujawniani)  czy  jawnych

współpracowników  (ci  są  zwykle  utajniani).

To  problematyka  na  książkę,  a  nawet  wiele,  ale  póki  co

podzielę  się  kilkoma  wspomnieniami  z  okresu  instalacji

systemu III RP.

Euforia  wolności  po  r.  1989  mimo  wszystko  była  wielka  i

człowiek  z  nadzieją  patrzył  na  zmiany.

Ja  naiwny  wystąpiłem  nawet  do  posła/szefa  ówczesnej

‚Solidarności’ UJ, aby pomógł mi dotrzeć do moich teczek UJ,

które  pod  koniec  obalonego  (rzekomo)  systemu  władze

wysyłały do Warszawy, do mgr Ługanowskiego (widocznie ich

systemowego przełożonego)  gdy  ja  miałem do  wglądu tylko

papiery do wiosny 1980 r. (reszty nie było) ! 

Niby  nic  nie  ma  w  tym  dziwnego,  bo  nawet  jak  się  czyta

historię  UJ,  to  zdaje  się  późniejszego  (po  81  r.)  okresu  w

historii nie było – zapewne tylko jakaś post-historia, którą nie

warto  sobie  zawracać  głowy.

Poseł  sprowadził  mnie  od  razu  na  ziemię  zarzucając  mi

postawę roszczeniową, prywatę jakąś, no i groził, że jeśli będę
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o  coś  takiego  się  domagał  to  on  mnie  w  sejmie  załatwi.

Trochę  wtedy  zrozumiałem  co  się  będzie  święcić  w  tej

wymarzonej III RP.

Wtedy  byłem  już  poza  systemem  uczelnianym,  który

skutecznie się obronił przed groźbą kontynuacji negatywnego

oddziaływania na młodzież akademicką z mojej strony. Gorąca

linia  między  moim  przyłożonym  z  czasów  UJ  i  nowym

przyłożonym  w  PAN  (kiedyś  z  jednej  komórki  PZPR)

funkcjonowała sprawnie, podobnie jak były sprawne, a nawet

usprawnione  sposoby  zarządzania  moją,  nic  nie  znaczącą,

osobą.

Ja jednak trochę zasady konspiracji opanowałem, więc i trochę

problemów  moim  ‚ochroniarzom’  –  przysparzałem.

O  konieczności  konspiracji  z  powodu  inwigilacji  badań

naukowych, korespondencji, współpracy zagranicznej nieco już

pisałem  III  RP  –  czas  IV  konspiracji  (akademickiej)

https://blogjw.wordpress.com/2014/03/23/iii-rp-czas-iv-

konspiracji-akademickiej/   ale za dużo – za mało.

W wyniku mojej  konspiracyjnej  działalności  naukowej  doszło

m. in.  do kontaktów z  partnerem francuskim, który przesłał

papiery  do  centrali  polskiej  nauki,  aby  współpracować  –  o
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zgrozo – z kimś takim jak ja. 

Rzecz niebywała. stąd papiery z centrali poszły nie do mnie,

tylko  do  jednego  z  profesorów  z  innego  całkiem  instytutu

(innej profesji !) który po konsultacjach towarzyskich uznał, że

należy papiery schować w szufladzie do czasu wyjaśnienia czy

rzeczywiście partner francuski chce współpracować ze mną, czy

z  UJ,  bo  zapewne  się  pomylił  w  swych  zamiarach.

Rzecz  jasna  ja  o  niczym nie  wiedziałem a  zacząłem szukać

papierów jak  partner  francuski  zaczął  się  niepokoić  brakiem

odzewu.

W  końcu  doszło  w  całym  zamieszaniu  do  zezwolenia  na

przyjazd partnera francuskiego, choć nie do końca, bo mimo

zgody centrali przyłożeni usiłowali jednak nie dopuścić do takiej

niestosownej  współpracy.  Decyzja  o  (nie)przyjeździe

Francuzów niestety ( dla nich) podjęta została zbyt późno –

Francuzi  byli  już  w  drodze  zbliżając  się  granic  od  strony

południowej. 

Jak się okazało, że są już pod Austerlitz otrzymałem zgodę na

ich przyjęcie.ie było to jednak takie proste. 

Musiałem napisać szczegółowy plan prac terenowych w Tarach,

bo współpraca miała dotyczyć badań nad geologią Tatr i  Alp

Francuskich. Co do planu naukowego ja nie miałem żadnych

problemów, ale ta placówka była tylko z nazwy naukowa, więc
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moje  plany  były  całkiem niezrozumiałe,  nie  obejmowały  np.

konsumpcji obiadu w porze obiadowej ! 

A taki plan i to jako punkt najważniejszy zawsze się znajdował

w planach przyjmowania gości zagranicznych, bo konsumpcja

obiadów dla tego grona to rzecz święta, i najważniejsza ( jak

mnie pouczano udzielając reprymendy). 

Tłumaczyłem, że jak się chce zjeść obiad w porze obiadowej, to

w żaden sposób nie zrealizuje się badań w obszarze górskim,

gdzie  obserwacje  geologiczne prowadzi  się  z  dala  od ludzi  i

knajp, a co najwyżej w towarzystwie kozic będących pod ścisłą

ochroną.  Co więcej plan miał być niemal minutowy, czyli taki,

żeby  przyłożony  mógł  o  zaznaczonej  godzinie  gdzieś  pod

skałką/smrekiem  się  zaczaić  obserwując  co  też  my  tam

porabiamy!

W końcu mi nieco odpuścili bo Francuzi już przekroczyli pola

Austerlitz  i  zbliżali  się  nieuchronnie  do  granic  Polski.  Trzeba

było ich przyjąć. Ja ze względu na oszczędności (w końcu na

naukę nie ma pieniędzy) postulowałem kwaterę akademicką za

darmo  (i  tak  wynajmowaną)  zupełnie  wystarczająca  na

terenowe badania. Nic z tego, z powodu braku pieniędzy goście

mieli być ulokowani w najlepszym hotelu ( po-rządzie PRL) bo

w takich hotelach zwykle się lokowali bonzowie akademiccy III
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RP  –  bo  to  świadczyło  o  ich  prestiżu.

Jak Francuzi tam dotarli to byli osłupieni, bo ich nie stać na

takie luksusy, a przy tym sądzili, że ja jestem personą około-

rządową! Nie koniec tego. Delegację trzeba było przywitać i na

przywitanie  i  rozmów  spisanie  wybrały  się  na  delegację  4

osoby  !  (przyłożony,  sekretarka,  księgowa,  kierowca).

Na  jednego  pracującego  naukowo-  obstawa  czteroosobowa.

Pobito tu na głowę znany model sowiecki, zgodnie z którym na

delegację  3-4  naukowców  przypadał  jeden‚  cichociemny’  z

teczką, nic nie mówiący (w żadnym języku), ale raportujący do

centrali.

W wolnej III RP model sowiecki, został udoskonalony, do n-tej

potęgi  !  Obstawa  czteroosobowa  na  jednego  naukowca!

Wystarczy ? Powinno, ale może jeszcze jeden przykład.

Zakład  ‚naukowy’  prowadził  współpracę  naukową  z  takimi

potęgami naukowymi, jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia, gdzie w

ramach  wymiany  jeździli  np.  sekretarka,  kserografista,  żona

przyłożonego itp. Ale doszło – nie wiem z jakiego powodu – do

współpracy  z  samym  Egiptem.

Miało tam pojechać kilka osób i ja do tej współpracy miałem

być wciągnięty, aby można było coś tam zaprezentować. Temat
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wymyśliłem, coś zrobiłem, ale jak się zbliżał termin wyjazdu

byłem zdziwiony, że formalności nie są załatwiane, a do Egiptu

były potrzebne wizy. 

Wyjaśniono  mi,  że  nie  zdążono  mi  wyrobić  wizy,  ale  nie

poinformowano  dlaczego  nawet  mnie  nie  spytano  o  numer

paszportu aby podjąć starania. 

Chciałem się wycofać ze współpracy, ale nic z tego – musiałem

oddać  opracowanie,  bo  (szantażowano)  inaczej  nie  dostanę

zgody na wyjazd do Francji, który widząc jak się rzeczy mają –

sam załatwiałem.

Tekst dla Egipcjan był tylko po polsku (taki był wymóg),  by

delegacja  coś  z  tego wyrozumiała,  a  ponadto  w Egipcie  jak

wiadomo zimują polskie bociany, stąd Egipcjanie język polski

znają. Chyba go nawet nie tłumaczono, bo po co – wystarczyła

atrapa ! 

Okazało  się  potem  w  sprawozdaniu  z  wyjazdu  –  w  którym

oprócz  przyłożonego  brała  udział  rzecz  jasna  jego  żona,

sekretarka  i  przyboczny  –  że  owocem  tego  wyjazdu  było

zaprezentowanie  stronie  zagranicznej  mojego  opracowania

(którego rzecz jasna autor nie mógł dowieźć, a były do tego

potrzebne  4  osoby  nie  mające  zresztą  pojęcia  o  tym  co

prezentują).  Wyjazd  (  i  nie  tylko)  z  jakiegoś  powodu  (nie

mojego) stał się głośny i zainteresowała się nim prokuratura,

ale  wszystko  się  jakoś  rozeszło  mimo  stwierdzonych
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nieprawidłowości.

I tak by można zapisać niejedną książkę takimi wspomnieniami

o imitacji i inwigilacji w nauce III RP, bo to jej chleb codzienny i

spożywany nie tylko w jednym z nazwy naukowym zakładzie.

Niestety o utrzymanie status quo tak funkcjonującego systemu

nauki w Polsce walczą wszelkie siły (także opozycyjne). 

No cóż w takim systemie biedny kraj (biedny przede wszystkim

swoimi elitami akademickimi) można w ten sposób doić niczym

krowę  w  PGR  i  jeszcze  mieć  status  świętych  krów  i

jednocześnie pokrzywdzonych przez ministra finansów ( i  nie

tylko).
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Twórczy wkład elit akademickich w honorowanie

twórców/wykonawców stanu wojennego

Po  raz  kolejny  wysokie  emerytury  dla  komunistycznych

aparatczyków,  prześladowców  opozycji  antykomunistycznej,

ideologów  i  wykonawców  czystek  (także  akademickich),

twórców  i  wykonawców  stanu  wojennego  bulwersują

społeczeństwo.

Same  tytuły  w  mediach  mówią  wiele:

np.  Kaci  z  PRL  dostają  tłuste  emerytury

-http://www.fakt.pl/emerytury-katow-z-prl-kiszczak-jaruzelski-

ciaston-pietruszka,artykuly,452134,1.html

Fakt – to skandal i obraz tego co III RP sobą reprezentuje.

 

Kaci po kilka tysięcy emerytury, ich ofiary wielokrotnie mniej,

choć po bezetatowych latach nawet i taka emerytura to nieraz

zbawienie. Hańba !
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Niestety dla tego stanu rzeczy, dla ‚właściwego’ klimatu jego

funkcjonowania, niemałe zasługi mają elity akademickie,

 ‚solidarnościowe’, no i także obóz opozycyjno-patriotyczny, w

retoryce  antykomunistyczny,  pro-lustracyjny,  a  w  praktyce

mający jednak zasługi negatywne. Do opisu zjawiska winny być

przeprowadzone wszechstronne studia, ale sam fakt, że nie są

– wiele mówi. 

Ja  zwrócę  tylko  uwagę  na  to  co  wielokrotnie  już  uwagę

zwracałem, ale elity w/w głowy odwracały, uszy zatykały, na

żadne argumenty, na zapytania nie reagowały.Podnosiłem, że

najstarsza polska uczelnia, matka wszystkich innych i dla nich

wzorcowa nie rozpoznaje uparcie, mimo kolejnych jubileuszy,

istnienia stanu wojennego w swej i wspólnej dla Polski historii .

Nie odpowiada na pytania: 

Co  się  działo  na  UJ  po  roku  1981 ?

http://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/02/03/co-sie-

dzialo-na-uj-po-roku-1981   i  podobne.

Widocznie tak uczelnie wyczyszczono, że beneficjenci czystek

stanu  wojennego/i  powojennego  nie  są  w  stanie  na  takie

pytania odpowiedzieć. Zbyt trudne. A to pokazuje charakter i

zakres czystek !
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Prosta  konsekwencja  takiego  stanu  rzeczy  –skoro  stanu

wojennego nie było, lub był nic nie znaczącym epizodem (aby

o  nim  w  historii  pisać),  to  niby  za  co  kogokolwiek  karać/

emerytury obniżać ? 

Na pewno nie za stan wojenny, bo ten nic nie znaczył (!?). Tak

można interpretować to co wybitni akademicy do wierzenia i

nauczenia  się  podają!  Jak  wielokrotnie  podawałem  oficjalna

komisja uczelniana nie zauważyła krzywd wyrządzonym w PRL,

chyba że współpracownikom systemu zła! (badając na wszelki

wypadek krzywdy tylko u beneficjentów systemu !) i nikt poza

mną tego nie nagłaśniał,  a ja zresztą za nagłaśnianie byłem

uciszany  !  Inni  co  prawda  stan  wojenny  identyfikowali,  o

strasznej inwigilacji, ‚ochronie’ uczelni ze strony SB pisali, ale

wnioskowali, że nikomu się mimo tego (a może właśnie dlatego

?) nic złego nie stało !

Czyli wniosek podany na talerzu – więc takim ochroniarzom co

jak co, ale wysoka emerytura się należy – nieprawdaż ?!

Nieprawdaż jednak, bo to dyrdymały zaprzeczające prawdzie i

winny  spotkać  się  z  należytą  odprawą  przynajmniej

opozycji/obozu  patriotycznego  –  a  nie  są  !  

I  to  jest  jasna  i  klarowna  odpowiedzialność  zarówno  elit

akademickich,  jak  i  opozycji,  za  to  co  się  w  tym  kraju

wyprawia.
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Takie elity władzy, wraz z takimi elitami akademickimi, winny

być zmiecione jednym solidarnym ruchem. A tu nic. 

Pokrzyczą,  po  pomstują,  zaapelują  tu  i  tam,  a  na  elity

akademickie i ich producentów złego słowa nie tylko sami nie

powiedzą, ale murem staną za nimi, a przeciw tym co by im

cokolwiek zarzucały!

Czy nie jest to schizofrenia i to paranoidalna ? Może ktoś mnie

oświeci,  bo  ja  nieuczony  przez  elity.  Sam  się  uczyłem  i

oduczałem!
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Nauka i szkolnictwo wyższe w programie PiS pod

niezależną lupą

Pod uwagę:

Jeśli diagnozujemy, że ktoś jest w stanie agonalnym,

to trzeba szybko go przewieźć na oddział intensywnej terapii a 

nie na kosmetologię !

♣
Program Prawa i Sprawiedliwości 2014

http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=164

♣

jw – Program PiS dotyczący nauki i szkolnictwa wyższego jest

przygnębiający. Wiadomo, że jest źle, ale czy nie będzie gorzej

jeśli  by  został  zrealizowany  ?

System nauki i szkolnictwa wyższego jest patologiczny, nadal

silnie  zakorzeniony  w  systemie  PRL  i  skutecznie

uniemożliwiający  wykorzystania  kapitału  intelektualnego

Polaków,  wręcz  szkodliwy  dla  rozwoju  Polski,  a  nauka

uprawiana  w  Polsce  ma  znikome  znaczenie  w  świecie.

Diagnoza i program PiS zawiera wiele szczegółowych zapisów,
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bardzo  dyskusyjnych,  często  chaotycznych,  w  dużej  mierze

odnoszących  się  do  bieżącej  krytyki  partii  rządzącej,  a  nie

uwzględnia długotrwałych przyczyn istniejącego stanu rzeczy i

nie  wyznacza  filozofii  i  kierunku  koniecznych  zmian

systemowych.

Nie wiadomo na jakich danych program został oparty. Odnosi

się wrażenie, że został sformułowany przez osoby nader słabo

znające  funkcjonowanie  systemu  akademickiego i  nie

monitorujące jego patologii, co potwierdza, że dotychczasowy

system  nauki  i  szkolnictwa  wyższego  nie  zdaje  egzaminu.

Jako  stały  wyborca  PiS,  wspierający  wraz  z  licznymi

naukowcami  skupionymi  wokół  Niezależnego  Forum

Akademickiego zasadnicze kierunki reform w programie PiS –

NSZZ Solidarność z roku 2004, nie mogę nie wyrazić swoich

krytycznych uwag w stosunku do programu PiS A.D. 2014 .

Dla jasności uwagi zamieszczam między wierszami programu

PiS  –  jw  –  na  czerwono

DIAGNOZA

Szkolnictwo wyższe i nauka są traktowane podobnie jak inne
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dziedziny życia społecznego, czyli jako zasób. Wykładnikiem tej

polityki  jest  spadek  udziału  wydatków  w  PKB  na  dziedziny

ważne dla innowacyjności, z 0,82% do 0,75%. 

Trzeba  dodać,  że  obydwa  wskaźniki  są  w  skali

międzynarodowej bardzo niskie. Wprowadzono też odpłatność

za  drugi  kierunek  studiów,  co  boleśnie  uderzyło  w  niektóre

kierunki,  grozi  likwidacja  wydziałów  filozoficznych  i

humanistycznych  w  większości  ośrodkach  akademickich.

Trudno  określić  czy  przyczyną  tych  działań  są  tylko

oszczędności,  czy  też  skutki  są  przewidywane,  a  chodzi  o

degradację polskiej nauki i Polski.

jw – Niejasne ! Odpłatność za drugi kierunek studiów w tym

systemie daje skutki negatywne, ale to systemowa bezpłatność

(pozorna!) studiów, w praktyce kształcenie studentów na koszt

podatnika,  ale  w  dużym  stopniu  na  potrzeby  zagranicy

(masowe  wyjazdy  z  Polski  wykształconych  u  nas  za  darmo

absolwentów) prowadzi do degradacji Polski. To jest szkodliwe

zjawisko  o  wiele  większej  rangi  niż  odpłatność  za  drugi

kierunek w tym systemie.

Rozwojowi  nauki  nie  służy  tez  z  całą  pewnością  nowy
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mechanizm awansu. Z jednej strony w jego ramach rezygnuje

się  z  niektórych  wymogów  (np.  kolokwium  habilitacyjne),  z

drugiej zaś wprowadza nowe (np. doświadczenie w kierowaniu

zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w

drodze konkursów krajowych i zagranicznych).

jw-  To  szczegóły  systemowe,  drugorzędne.  Niby  jaki  jest

negatywny skutek rezygnacji z kolokwium habilitacyjnego dla

rozwoju  nauki  ?  Mało  kto  na  kolokwium habilitacyjnym ma

pojęcie  o  tym  co  mówi  habilitant,  więc  może  lepiej  że

niekompetentni mniej decydują o tym na czym się nie znają ?

Było kolokwium habilitacyjne i jesteśmy potęgą habilitacyjną a

zarazem mizerią naukową. Widać kolokwium habilitacyjne jak i

sama habilitacja od mizerii naukowej nas nie uchroniła.

Nie ma wątpliwości, że w istocie chodzi o lojalność wobec nie

tyle  uczelni,  co  specyficznego  systemu,który  został

wprowadzony  w  ostatnich  latach w  życiu  akademickim.

Środowisko  naukowe  jest  poddane  presji  poprawności

politycznej.

jw – To jest atrybut systemu panującego w Polsce od czasów

instalacji  systemu  komunistycznego,  a  nie  tylko  zmian
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wprowadzonych w ostatnich latach. Tak było i jest nadal, PO

tego nie zmieniła, lecz utrwaliła, a nie widać co PiS zamierza

zrobić  aby  zmienić  tak  system  aby  było  inaczej.

Obecne środowisko jest beneficjentem czystek prowadzonych

w  PRL,  negatywnej  selekcji  kadr  kontynuowanej  w  III  RP,

było/jest konformistyczne wobec władzy (bez względu na opcję

polityczną),  wykluczające  (samo  !  Bez  potrzeby  ingerencji

ministerstwa, które nie ma mocy wykluczającej, przynajmniej

bezpośrednio!  )  ze  swego  grona  niezależnych

nonkonformistów,  jako zagrażających stabilnemu patologiami

środowisku.

Z  jednej  strony  jest  to  poprawność  europejska  wymagająca

pełnej akceptacji specyficznego, w przypadku Polski całkowicie

nienarodowego,  europejskiego  punktu  widzenia,  a  z  drugiej

jest to akceptacja dla ideologii  gender oraz innych przemian

kulturowych i obyczajowych, z jakimi mamy dziś do czynienia

w Europie.

jw – Generalnie słuszne, ale brak nawiązania do systemu nauki

Istnieje  również  poprawność  krajowa,  polegająca  na

powstrzymaniu  się  od  krytyki  obecnego  rządu,  a  jeszcze

bardziej na unikaniu jakiegokolwiek demonstrowania akceptacji

dla największej partii opozycyjnej.
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jw  –  Tak  jest,  ale  istnieje  też  poprawność  akademicka  w

efekcie której zanikła merytoryczna krytyka naukowa (i to od

lat , a nawet wieków) a trzeba mieć na uwadze, że nauka tam

się  kończy  gdzie  kończy  się  możliwość  krytyki.  Jest  zatem

pytanie – czy to co się w Polsce uprawia tak naprawdę jest

nauką ? Ja uważam, ze w niemałym stopniu – nie .

Nierzadko prowadzi to do wykluczenia osób o innej orientacji

politycznej,  w  sposób  całkowicie  niezależny  od  względów

merytorycznych oraz do jawnych prób ograniczenia  wolności

nauki przez władze.

jw  –  Takich  wykluczano  pozamerytorycznie  już  podczas

Wielkiej  Czystki  Akademickiej  przygotowując  grunt  pod

‚transformację’  wykluczającej  na  trwałe  wykluczonych  w

systemie komunistycznym. Po 1989 r. odwilży nie było (inaczej

niż po 1956 r) ! szczególnie na uczelniach i żadnej orientacji

politycznej to  tak naprawdę nie  przeszkadza.  Jest  haniebne,

jak władze ograniczają wolność nauki, ale nie mniej (a nawet

bardziej) haniebne jest ograniczanie wolności nauki przez samo

środowisko  naukowe  –  a  to  ma  miejsce,  gdyż  tak  to

środowisko  po  czystkach/negatywnej  selekcji  zostało
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uformowane

Do  polskiej  nauki  nieoficjalnie  powróciło  pojęcie

nieprawomyślność:  premier  grozi  autorom nieprawomyślnych

książek naukowych jeszcze przed ich wydaniem, minister nauki

i  szkolnictwa  wyższego  zapowiada  nasłanie  kontroli  swoich

urzędników na najstarszą w Polsce uczelnię z powodu wydania

drukiem wyróżniającej się pracy magisterskiej.

jw  –  To  prawda,  to  haniebne,  ale  dla  nieprawomyślnych  w

systemie  akademickim  PRL/III  RP  miejsca  na  ogół  nie  było

(wyjątki tylko potwierdzały regułę) a analiza PiS całkowicie to

pomija,  odcina  ‚grubą  kreską’. 

Pomija się także, ze najstarsza w Polsce uczelnia ma grzechy

nie mniejsze, a może i większe od aktualnie (jak i wcześniej)

rządzących, a przy tym władze tej uczelni z planowanej kontroli

ministerialnej wyrażały zadowolenie ! (A jeden z członków PiS

wręcz w TVP wyrażał opinię, że za taką pracę magisterium by

nie dał – krytyki tej opinii w PiS nie słyszałem). To są pułapki

wchodzenia z zacietrzewieniem w bieżącą walkę polityczną na

polu naukowym ( jednocześnie minowym), bez uwzględniania

niewygodnych faktów.
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Mamy do czynienia z naruszaniem w „systemie Tuska” z jednej

strony podstawowych praw konstytucyjnych i wręcz jednego z

podstawowych praw człowieka, jakim jest wolność poszukiwań

intelektualnych, a z drugiej strony z niezwykle destrukcyjnym

oddziaływaniem  na  rozwój  nauki.  Istotą  twórczej  pracy

naukowej jest gotowość do stawiania najtrudniejszych pytań,

kwestionowania  autorytetów,  odrzucania  konformizmu,  także

wobec własnego środowiska.

jw –  To  nie  jest  oryginalny  ‚system Tuska’,  który  jest  tylko

rodzajem  plagiatu  na  systemie  komunistycznym.  Na  polu

akademickim ten system bynajmniej nie został odrzucony w III

RP i funkcjonował/-uje niezależnie od opcji politycznej będącej

u  władzy.

Jako odrzucający konformizm zostałem odrzucony z systemu

‚nauki  polskiej’  u  schyłku  PRLu  i  odrzucany  nie  mniej

skutecznie poprzez cały okres III RP ( także za rządów PiS).

„System  Tuska”  najwyraźniej  polega  na  stworzeniu  sytuacji

odwrotnej.  Konformizm  i  oportunizm,  dążenie  do

przypodobania  się  establishmentowi  naukowemu (i  nie  tylko

naukowemu) mogą sprzyjać akademickim karierom, ale z całą

pewnością nie sukcesom polskiej nauki.

jw  –  To  tylko  kontynuacja  systemu nauki  polskiej  z  czasów
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komunistycznych. Żadne nowatorstwo, raczej plagiat.

Nastąpiła  marginalizacja  szkół  wyższych  z  powodu  ich

niedofinansowania.  Przestrzeń  akademicka  została

zdominowana  przez  postawy  klientystyczne  wobec  władzy

państwowej, jak i samorządowej. Dostęp do istotnie wysokich

pieniędzy na naukę został uzależniony od systemu grantowego,

który funkcjonuje w sposób nieprzejrzysty, wręcz patologiczny.

jw – System grantowy nigdzie nie jest doskonały ( tak jak i np.

demokracja)  ale  chyba  nikt  lepszego  nie  zdołał  w  nauce

wymyślić. U nas działa od lat (a nawet wieków) patologicznie, i

to  bardzo,  co  wielokrotnie  wykazywałem jeszcze  w  czasach

rządów  SLD  czy  AWS,  i  nie  jest  to  oryginalne  ‚osiągnięcie’

Tuska.

Państwo samo pozbawiło się tworzenia zachęt finansowych do

podejmowania  badań  ważnych  dla  jego  podmiotowości  i

kondycji w środowisku międzynarodowym. Nowe regulacje w

odniesieniu do kariery akademickiej uzyskały cechę tajności, a

bieżące funkcjonowanie szkół wyższych zostało sparaliżowane

przez biurokratyzację działań edukacyjnych, co przekształciło

naukowców niemal w pracowników administracji akademickiej.
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jw – Tajność regulacji karier akademickich jest u nas znana i

stosowana  od  dawna.

Znamy np. w najstarszej polskiej uczelni skład Kapituły win ale

Kapituła  Winnych  regulacji  karier  akademickich  –  nie  –

np.http://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/02/22/list-

otwarty-do-czlonka-kapituly-wina-rektora-uj-na-jubileusz-650-

lecia-uj/

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

Nauka i  szkolnictwo wyższe w Polsce funkcjonują w sytuacji

paradoksalnej.  Z  jednej  strony,ich  stan  uzależniony  jest  od

ogólnego poziomu rozwoju cywilizacyjnego kraju, a z drugiej,

są one tym wehikułem, które mają nasz kraj wydźwignąć na

poziom wyższy, zgodny z naszymi aspiracjami.

Zadaniem rządu jest stworzenie takiego otoczenia prawnego,

instytucjonalnego  i  finansowego,  by  pozwolić  uczonym  i

akademikom rozwinąć cały ich potencjał intelektualny. Ta jasna

dyrektywa ogólna nie jest jednak prosta do realizacji, o czym

przekonaliśmy  się  już  niejednokrotnie  w  ciągu  ostatnich

dziesięcioleci. Ani nadmierna regulacja, ani komercjalizacja, ani

biurokratyzacja,  ani  powielanie  rozwiązań  z  importu  nie

przyniosło  efektów  zadowalających.  Polska  ma  znakomitych
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uczonych  o  randze  międzynarodowej,  ale  instytucjonalnie

sytuacja jest daleka od zadowalającej.

jw  –  Fakt,  że  powielanie  w  Polsce  rozwiązań  z  importu  (z

systemu  nauki  socjalistycznej)  nie  przyniosło  efektów

zadowalających,  system  akademicki  w  III  RP  pozostał

kompatybilny  z  systemem  takich  potęg  naukowych  jak

Białoruś,  Ukraina  Mongolia,  Kuba

http://wobjw.wordpress.com/2010/01/03/prof-dr-hab-

dozywotni/   (stąd m. in. trwająca latami turystyka habilitacyjna,

ostatnio skoncentrowana na kierunku słowackim).

Rangę międzynarodową mają jednak głównie Polacy pracujący

za granicami, ale system w Polsce jest dla nich nieprzyjazny

np.http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-zbigniewa-

ben-zylicza/  )   i nie widać planów, także PiS, aby było inaczej.

Czy  nie  należałoby  opracować  programu  bardziej  pro

polskiego ?

Szkolnictwo  wyższe,  podobnie  jak  szkolnictwo  niższych

szczebli,  padło  ofiarą  niefortunnych  reform,które

przeprowadzono  w  podobny  sposób,  czyli  przez  imitację

rozwiązań z innych krajów.

Kierowano  się  niedorzecznym  przekonaniem,  że  taki

przeszczep  struktury  da  podobne  skutki,  że  innymi  słowy
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wprowadzając  model  amerykański  wychowamy  w  niedługim

czasie odpowiednią liczbę noblistów.

jw  –  Zdumiewające.  Kto,  kiedy  i  jak  wprowadził  w  Polsce

system amerykański ? Gdzie można o tym przeczytać ? O ile

wiem w systemie amerykańskim profesury nie nadaje Obama ,

ani inny prezydent, a tylko uczelnie i stąd nauka nie jest tam

tak  upolityczniona  jak  u  nas.

Można  ogólnie  określić  system  amerykański  jako  system

dorobkowy,  a  nasz  system  jako  system  tytularny  i  to  są

fundamentalne  różnice.W  systemie  amerykańskim  nie  ma

profesur  prezydenckich,  habilitacji  –  a  nauka  jest,  a  u  nas

fundamentem systemu są profesury prezydenckie, habilitacje a

nauki tyle co kot napłakał, i nie ma woli ( także politycznej –

np.  PiS)  aby  było  inaczej.

Imitowanie  w  Polsce  systemu  sowieckiego  (do  dnia

dzisiejszego) jest jednym z przyczyn mizerii nauki w Polsce.

Niedorzeczność tego przekonania polega na tym, że struktury,

zwłaszcza takie, które wiążą się z najwyższymi osiągnięciami

umysłu  ludzkiego,  to  nie  są  proste  mechanizmy,  które,jak

maszyny,  można zaimportować i  będą działać  niezależnie  od

miejsca.

Po tych niefortunnych reformach skazani zatem jesteśmy nie

84



tylko  na  zmianę  systemu,  ale  także  na  odwracanie  tych

niedobrych  zjawisk  i  procesów,  które  pojawiły  się  po

reformach.

jw – Dobrze by było poznać przynajmniej główne kierunki tych

zmian i ich uzasadnienie oparte na analizach porównawczych z

innymi systemami i monitoringu dotychczasowego systemu

Finansowanie polskiej nauki

Jedną  z  najważniejszych  spraw  jest  finansowanie  polskiej

nauki.

jw  -Tak,  o  ile  zmieni  się  jej  strukturę,  aby  nie  była

marnotrawna.  Od  lat  nie  widać  u  nas  relacji  między

finansowaniem  badań  a  ich  efektami.  Wiele  środków

księgowanych  po  stronie  wydatków  na  naukę  jest

marnowanych,  a  nawet  kierowanych  na  niszczenie

nauki/niewygodnych naukowców. Zdumiewające jest, że nieraz

naukowcy  bez  finansowania  mają  większe  efekty  od  tych,

którzy  są  finansowani  i  to  nieźle.

np.Petycja  o  zmniejszenie  marnotrawstwa  środków

finansowych  księgowanych  po  stronie  wydatków  na  naukę–

http://www.nfa.pl/articles.php?id=236

http://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/
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Wielkość tego nakładu nie jest stała i nigdy nie była stała w

historii  III  RP,  a  w  ostatnich  latach  uległa  obniżeniu.

Warunkiem  wstępnym  jest  zatem  określenie  aktualnego  i

przyszłego udziału procentowego tych nakładów w PKB jako

stałej  kroczącej,  aż  do  uzyskania  średniej  dla  najbardziej

rozwiniętych krajów Unii  Europejskiej  (1,2% PKB) lub OECD

(1,6% PKB).  Taka  decyzja  musi  zostać  podjęta  i  winna  być

nienegocjowalna  również  w  przyszłości,  niezależnie  od

zmiennych  koniunktur  politycznych  i  innych.

Z  tym  łączy  się  sposób  finansowania  uczelni,  który  teraz

dokonuje  się  przy  zastosowaniu  tzw.  algorytmu.  W  dalszej

perspektywie czasowej przygotowujemy się do radykalnej jego

zmiany.  W  tej  chwili  ten  algorytm,  niezależnie  od  jego

skomplikowania,  sprowadza  się  do  prostej  zasady,  że  ilość

pieniędzy  pozostaje  w  stosunku  proporcjonalnym  do  liczby

studentów. Jest to strategia błędna i szkodliwa.

jw – Zgoda

Nie tylko bowiem zmusza ona uczelnie do przyjmowania zbyt

dużej  liczby  studentów  (co  nieuchronnie  obniża  poziom),

obniżania  kosztów  kształcenia,  otwierania  niepoważnych
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kierunków i  uzależniania się od demograficznych perturbacji,

ale  w  istocie  oznacza,  że  pracownik  wyższej  uczelni  jest

wyłącznie dydaktykiem, a w każdym razie, iż płaci mu się jako

dydaktykowi.

jw – Pełna zgoda

Praca naukowa, którą wykonuje – jak słusznie zauważył jeden

z profesorów – jest właściwie nieobjęta wynagrodzeniem. Takie

podejście kłóci się z poczuciem sprawiedliwości i powinno być

zmienione.

jw – Jak najbardziej,  dobrze  by było  jednak poznać projekt

zmian

Od pewnego czasu  polska  nauka,  a  także  po  części  polskie

uczelnie  wprzęgnięte  zostały  w  system  grantów,  często

europejskich,  które  mają  zapewnić  polskiej  nauce  środki

finansowe oraz wciągnąć ją w światowy nurt badań. 

Ta  strategia  trwa  już  na  tyle  długo,  że  widać,  iż  wymaga

korekty.  Zdążyła  się  ona  zrutynizować  i  wytwarza  cały

przemysł  zdobywania  grantów,  zbyt  często  bez  związku  z
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realnymi osiągnięciami naukowymi. Strategia ta utrwala także

pewne stałe paradygmaty myślenia, co zwłaszcza w naukach

społecznych  i  humanistycznych  powoduje  myślowy

konformizm.

jw – Zgoda, z tym że system grantów polskich (kiedyś KBN),

polski system rekrutacji pracowników naukowych, system ich

awansowania,  ma podobne cechy,  prowadzi  do konformizmu

nie tylko myślowego i nie tylko w naukach humanistycznych, a

o tym ani słowa.

Na przykład stosowanie modnego języka czy modnych teorii

zwiększa szansę zdobycia grantu, niż trzymanie się rzetelnych

standardów poznawczych.  Stąd  ważnym celem,  które  resort

nauki  i  szkolnictwa  wyższego  kierowany  przez  Prawo  i

Sprawiedliwość  musi  zrealizować  jest  racjonalizacja  polityki

grantowej  tak,  by  rozwojowi  nauki  sprzyjała,  a  by  nie  była

mechanizmem samym w sobie.

jw – Czyli jak ?

Należy  także  odrzucić  obowiązujące  dzisiaj  niemal

automatyczne wiązanie liczby grantów z jakością nauki. Tym

samym  kryteria  grantowe  przy  staraniach  o  tytuł  profesora
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należy odrzucić jako chybione.

jw – Jakość tytułu profesora wskazuje, że kryteria (nie tylko

grantowe) tytularne są u nas wadliwe

Hasło rzucone przez obecny resort nauki, że droga do rozwoju

Polski  prowadzi przez granty europejskie jest błędne. Będzie

tak wtedy, gdy granty będą wspomagać badania naukowe, a

nie,  gdy uczeni  będą organizować swoje życie  naukowe pod

kątem dostępności grantów.

Zniesienie balastu biurokratycznego

Ostatnia duża reforma polskiej  nauki i  szkolnictwa wyższego

doprowadziła  do  wielu  niekorzystnych  zmian,  które  trzeba

odwrócić likwidując ich przyczyny.

jw – Powrót  do przeszłości  ? Wcześniej  było  też źle,  co PiS

zauważał  np.  w  trakcie  forsowania  przez  SLD  i  PO  ustawy-

bubla  z  2005  r.  Czemu  PiS  A.D.  2014  nie  korzysta  z

generalnych założeń programu A.D. 2004 ? Nieco można by

wykorzystać  (np.  otwarcie  na  naukę  światową),  mimo  że

sytuacja się zmieniła.

Taką  zmianą  jest  gwałtowny  wzrost  biurokratyzacji  polskiej

nauki  i  polskich  uczelni,  spowodowany  między  innymi

ilościowym podejściem do oceny dorobku uczonego i  jakości
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uczelni, co przekłada się na awans i poziom finansowania.

jw  –  Każde  podejście  biurokratyczne,  także  środowiska

negatywnie  wyselekcjonowanego  -

będzie szkodliwe. Podejście ilościowe ma swoje zalety i wady,

ale  może  być  wykorzystane  pozytywnie  lepiej  niż  podejście

uznaniowe  przy  zastosowaniu  kryteriów  towarzysko-

genetycznych, czy partyjnych, które u nas dominowały i nadal

są  obecne.  Niestety  zdegenerowany  system  na  wszelkich

szczeblach  tworzy  tylko  zdegenerowaną  jakość.

Trzeba  system  uzdrowić,  otworzyć  (  m.  in.  na  Polonię

akademicką), ale nie ma takiej woli. W systemie zamkniętym

pozytywnych  zmian  nie  będzie.

http://wobjw.wordpress.com/2010/01/03/system-zamkniety-i-

niereformowalny/

Pojawiają  się  już  pierwsze  oznaki  buntu  wobec  niezliczonej

ilości  dokumentów,  jakie  trzeba  wypełnić  i  jakie  w  coraz

powszechniejszym  odczuciu  są  absurdalne.  Jest  wręcz

niemożliwe,  by  dzisiejszy  system  skonsumował  taką  ilość

informacji  oraz  taką  ilość  sprawozdań  i  formularzy,  jakich

oczekuje od uczonych, a nawet gdyby to się udało uczynić, to

praktyczne  wnioski  z  tego  wynikające  będą  żadne.

Ilustracją  tego  systemu  są  tak  zwane  Krajowe  Ramy
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Kwalifikacyjne,  wyjątkowo niemądra  konstrukcja  urzędników-

biurokratów,  uprzykrzająca  życie  uczonym  i  uruchamiająca

mnóstwo  działań  zbędnych.

Jedną z pierwszych decyzji resortu będzie likwidacja Krajowych

Ram Kwalifikacyjnych

jw – Kierunek słuszny

i możliwie szybkie odbiurokratyzowanie, najpierw do momentu

sprzed reformy, a później stopniowe odchodzenie od systemu

ilościowego.

jw – ? Obawa czy nie będzie wzmocniona dominacja systemu

uznaniowego, towarzysko-genetycznego, partyjnego ? Jeśli tak

to nauka w Polsce stoczy się jeszcze bardziej.

W  ten  sposób  usunie  się  kolejną  niedobrą  konsekwencję

obecnego  systemu,  a  mianowicie  fałszywe  kryteria  jakości

dorobku, które wysoko premiują, na przykład, opublikowanie

średniej  jakości  artykułu  w  średniej  jakości  piśmie

anglojęzycznym, a nisko premiują wybitną książkę napisaną w

języku polskim. Ta degradacja produkcji polskiej, która zaczyna

nabierać  charakteru  systemowego,  też  powinna  zostać
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odwrócona. Internacjonalizacja nauki bywa często pożyteczna,

ale  nie  zawsze  ma  sens  i  nie  prowadzi  z  konieczności  do

osiągnięć znaczących.

jw  –  Trudne  do  zrozumienia,  mimo  wskazania  na  znane

patologie. Nauka z samej istoty jest globalna, a nie narodowa i

nie  należy  degradować  polskich  naukowców  preferując

produkcję ‚podwórkową’ (takie jest zagrożenie).

Co stoi na przeszkodzie aby wybitną książkę napisaną w języku

polskim wydać np.  po angielsku,  aby  znalazła  się  w obiegu

światowym a  nie  tylko  krajowym ?  Czemu taka  degradacja

polskich naukowców ? No i Polski ? Wiele prac na awanse to

makulatura, potrzebna tylko do zdobycia tytułów.

Jak  nie  ma  książek  polskich  naukowców  w  języku  np.

angielskim  np.  o  niemieckich  obozach  koncentracyjnych  na

terenie okupowanej Polski, to mamy w konsekwencji ‚polskie

obozy  koncentracyjne’  opisywane  w  różnych  językach

światowych. Świat wie o powstaniu w getcie warszawskim, a

nie  wie  o  powstaniu  warszawskim,  choć  dzięki  książce  N.

Davisa  wydanej  po  angielsku  ostatnio  już  jest  inaczej  –

wystarczy ‚ wygooglować’).Dlaczego polscy naukowcy piszą dla

siebie,  a  nie  dla  świata  ?  I  to  ma  być  wzmacniane  ?
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Czy to jest program aby ambitni polscy naukowcy opuszczali

Polskę, bo tu się nic nie zmieni ?

Dodatkową szkodą jest to, że powoli znika polski język nauki,

który  wypracowywaliśmy  przynajmniej  od  początku  wieku

dziewiętnastego do schyłku wieku dwudziestego. Zastępowany

on  bywa  swoistym wolapikiem,  co  dzieje  się  ze  szkodą  dla

polskiej kultury.

Jest  oczywiste,  że  uczelnie,  ośrodki  naukowe,  instytuty,

katedry  są  'hierarchizowalne',  i  te  lepsze  muszą  się  cieszyć

większym wsparciem państwa, niż te słabsze. 

To one przecież są główną siłą rozwojową.

Ale  nie  może  to  prowadzić  do  prostego  podporządkowania

nauki,  tak  jak  dzieje  się  obecnie,  wymiernym  kryteriom

utylitarnym.  Państwo  będzie  wspierało  także  te  dyscypliny

naukowe,  które  bezpośredniego  związku  z  rozwojem

gospodarczym  czy  technicznym  nie  mają.  Są  to  dyscypliny

teoretyczne,  takie  jak  matematyka  czy  fizyka,  czy  pewne

dyscypliny humanistyczne, których rozwój jest niezbędny dla

wykształcenia  ogólnego.  Takie  wsparcie  jest  niezbędne  dla

przetrwania uniwersytetu jako instytucji. 
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Obecna  polityka  zmienia  powoli  uniwersytety  w  szkoły

zawodowe,  dając  pierwszeństwo tym kierunkom,  które  mają

kształcić  specjalistów  w  dziedzinach  uznanych  za  rynkowo

atrakcyjne.  Błąd  takiego  założenia  jest  oczywisty.  Nie  ma

rozwoju  dziedzin  użytecznych  bez  rozwoju  dziedzin

teoretycznych  i  bez  mocnej  pozycji  samej  instytucji

uniwersytetu  w  klasycznym  sensie.  Upadek  takiej  funkcji

uniwersytetu na pewno nie spowoduje wzrostu gospodarczego i

technologicznego,  lecz  grozi  poważnym  zastojem.

A  zresztą  nie  jest  prawdą,  że  absolwenci  kierunków

utylitarnych  lepiej  odnajdują  się  na  rynku  pracy; zachodzi

zależność odwrotna – wykształcenie teoretyczna daje większe

możliwości,  ponieważ przygotowuje  do dalszego uczenia  się,

przyjmowania i interpretowania nowych informacji.

Odejście od modelu bolońskiego

Sprawą o ważnym znaczeniu jest przywrócenie w dającej się

przewidzieć  przyszłości  zintegrowanych  studiów pięcioletnich.

Wcześniejsze  przyjęcie  modelu  bolońskiego,  zakładającego

między  innymi  trzy  stopnie  kształcenia  –  licencjacki,

magisterski i doktorski – dokonało się dlatego, że środowisko

uznało, że tak trzeba i że stanie się to z korzyścią dla jakości

kształcenia. Dzisiaj widzimy, że jest inaczej.
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jw – Łatwo było  przewidzieć,  ze  szkody będą większe. Inne

kraje, także z UE, przed tym modelem lepiej się uchroniły.

Wprowadzona  zmiana  polega  na  tym,  że  student  będzie

rozpoczynał pięcioletnie studia magisterskie, choć w ich trakcie

będzie mógł, po spełnieniu pewnych warunków, ograniczyć się

do ukończenia trzyletnich studiów licencjackich. System 3 plus

2 zostanie więc zastąpiony systemem 5 minus 2. Studia będą

więc nastawione na kształcenie magisterskie. 

Zachowane jednak zostaną szkoły mające uprawnienia tylko do

I  stopnia  kształcenia,  w  których  nauka  potrwa  trzy  lata.

Ponieważ  studia  magisterskie  są  bardziej  wymagające,  niż

studia  licencjackie,  potrzebna  jest  staranniejsza  selekcja

kandydatów. Uczelnie  powinny zatem korzystać z możliwości

przeprowadzania  egzaminów  wstępnych,  jeśli  uznają  to  za

stosowne. Stanie się to zapewne powszechniejsze po przyszłej

zmianie  algorytmu,  gdy  nie  będą  one  w  takim  stopniu

uzależnione  od  liczby  przyjmowanych  studentów.

Odejście na uniwersytetach i głównych uczelniach technicznych

od  modelu  bolońskiego  będzie  pociągało  za  sobą  zmianę

koncepcji  kształcenia  doktorskiego.  Sprawa  ta  wymaga

dodatkowych  konsultacji  ze  środowiskiem.  Wydaje  się,  że
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lepszym  rozwiązaniem  będzie  traktowanie  doktorantów  jako

asystentów  aspirujących  do  pracy  naukowej,  niż  jako

studentów. Obecna formuła studiów doktoranckich jest zresztą

wysoce  niejasna  i  faktycznie  ze  studiowaniem nie  ma wiele

wspólnego.

jw  –  Tak,  trzeba  by  więcej  ze  środowiskiem  (nie  tylko

beneficjentów systemu) dyskutować, nie tylko w tej kwestii

Bezpłatny drugi kierunek studiów

Bezdyskusyjnie  przyjmiemy  możliwość  bezpłatnego

studiowania  drugiego  kierunku.  Wybór

drugiego kierunku zwykle jest podyktowany prawdziwą pasją i

chęcią  rozwoju  intelektualnego.  Utrudnianie  realizacji  takich

zamiarów byłoby niegodne samo w sobie, a także sprzeczne z

samą ideą studiów wyższych.

jw – Szkoda jednak, że nie ma dyskusji na płatnymi studiami,

oczywiście  przy  rzeczywistych  zmianach  systemowych,

zabezpieczeniu stypendialnym. Byłoby o czym dyskutować.

System awansu akademickiego
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Zmian  wymaga  także  system awansu  akademickiego.  Nowa

formuła habilitacji nie zdała egzaminu.

jw – Jak zwykle w Polsce wszystko sprowadza się do habilitacji,

zgodnie z polityką wytyczoną na początku instalacji  systemu

komunistycznego,  kiedy  politruk  Włodzimierz  Sokorski  po

likwidacji  frontu  wojennego  skierowany  został  na  front

naukowy  i  zapowiedział  zarządzanie  nauką  poprzez  system

scentralizowanej habilitacji. 

Tej  polityki  prowadzącej  do  upolitycznienia  nauki,

wytresowania konformistycznego środowiska, wszystkie opcje

(także te retorycznie antykomunistyczne), nawet po formalnym

upadku  komunizmu  trzymają  się  jak  rzep  psiego  ogona.

System hablitacyjno-profesorski (belwederski) do tej pory nie

spowodował  należytego  wykorzystania  potencjału

intelektualnego polskich naukowców, którzy odnoszą sukcesy

głównie w systemie niehabilitacyjnym.

Nie  wprowadziła  żadnej  nowej  jakości  w  ocenie  kandydata,

natomiast wprowadziła element absurdalny, a mianowicie taki,

że  komisja  habilitacyjna  nie  widzi  kandydata,  nie  ma nawet

możliwości  porozmawiać  z  nim  i  zadać  mu  pytania.  Taka

ewentualność  istnieje  tylko  w  przypadku  wątpliwości,  co  do

ostatecznego  wyniku,  a  nie  jako  oczywisty  wymóg.  Nie  ma
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więc  powodu  podtrzymywać  podobnej  formuły.  Habilitant

powinien poddać się  kolokwium – przed Radą Wydziału,  lub

przed innym gremium – a także wykazać się jako dydaktyk.

jw  –  Jeśli  rodzaj  kolokwium  to  dlaczego  nie  przed

międzynarodowym gremium ? 

Skoro habilitacja ma zostać i być przyznawana za wnoszenie

istotnego wkładu w rozwój nauki, to winna być oceniana przez

gremia  kompetentne  w  nauce,  a  nie  przez  krajowych

znajomych  ‚królika’  (czasem  o  tej  samej  orientacji,  czy

umocowaniu politycznym)

Uważamy za niezbędne funkcjonowanie Centralnej Komisji ds.

Tytułów  Naukowych,  przynajmniej  do  czasu,  aż  procedura

habilitacyjna okaże się szczelna.

jw – W jaki sposób zostanie uszczelniona ? Kto to uszczelni ? I

na  czym  to  będzie  polegało  ?  Czym  się  będzie  różniło  od

szczelności  gwarantowanej  przez Włodzimierza  Sokorskiego  i

jego następców ? Póki co przyszli habilitanci boją się pracować

nad niepewnymi  tematami  badawczymi,  prezentować  swoich

poglądów (także  naukowych,  o  ile  podważają  poglądy

potencjalnych recenzentów), mówić to co myślą, bo przecież

habilitacja przed nimi, a (niemal)nikt w Polsce nie wierzy, że w

procesie habilitacyjnym zostanie oceniony merytorycznie. (pod
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uwagę  np.  http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-

roberta-koscielnego  /)

Jednak w sytuacji coraz większej ilości szkół z uprawnieniami

habilitacyjnymi  oraz  przy  rosnącej  liczbie  kandydatów  na

profesorów, Centralna Komisja ma ważną rolę do odegrania.

jw – Na czym ta ważność polega ?  Co sobą członkowie CK

reprezentują,  skoro  nawet  przewodniczący  tego  nie  wiedzą

(por.  np.  Jawna  niejawność  dorobku  naukowego

http://wobjw.wordpress.com/2010/01/02/jawna-niejawnosc-

dorobku-naukowego/

Niektórzy  członkowie  CK  –  historycy,  nie  byli  w  stanie

zidentyfikować  w  historii  stanu  wojennego,  np.

https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-

akademii-umiejetnosci/   więc nieraz tylko niezgodność z CK ma

jakąś wartość naukową.

Prestiż zawodów akademickich

Osobnym  problemem  są  patologie,  jakie  zdarzają  się  w

środowiskach  naukowych  i  akademickich.

Niektóre  z nich,  jak na przykład,  nierzetelność  recenzencka,

trudne  są  do  wyeliminowania
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metodami  ustawowymi  i  muszą  być  tylko  zminimalizowane

energicznymi działaniami środowiska.

jw – Środowisko energicznie działało i działa aby rzetelnych,

merytorycznych recenzentów eliminować ze środowiska, więc

kto i jak je zmusi do tego aby postępowało inaczej tj. zgodnie

ze  standardami  naukowymi  ?

Jak  nie  będzie  otwarcia  na  rzetelnych  badaczy  klasy

międzynarodowej a popierane będą zamknięte kliki/klany/sami

swoi – finalny efekt  negatywnej selekcji  kadr,  to nic  się  nie

zmieni na plus.

Inne, jak plagiaty, już nie. Ponieważ zjawisko plagiatów nie ma

tendencji malejącej i pojawia się ono czasami w najwyższych

sferach  hierarchii  akademickiej,  pewne  regulacje  wydają  się

konieczne.

jw – Przedstawiłem swój program regulacji  antyplagiatowych

-Darmowy program antyplagiatowy, czyli karanie plagiatofilii i

nagradzanie  plagiatofobii

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/31/darmowy-program-

antyplagiatowy/   ale  zainteresowania  decydentów  tym
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programem  nie  ma  !  Ilu  by  ich  zostało  gdyby  go

wprowadzono ?

Na  przykład,  musi  zostać  stworzona  procedura  odbierania

tytułu  profesorskiego  w  przypadku  jednoznacznie

udowodnionego  plagiatu,  jeśli  ów  plagiat  był  podstawą

uzyskania  profesury.  Przypadki  takie  istnieją,  a  prawo,  jak

również Centralna Komisja, są wobec nich bezradne.

jw – No właśnie. System patologiczny w Polsce jest doskonale

prawnie umocowany ! Dobrze, że jest projekt odbierania tytułu

profesorskiego  niesłusznie  zdobytego.  Szkoda,  że  nie  ma

projektu  aby  honorowy  tytuł  profesorski  nadawany  przez

prezydenta (ale nie tajnego, czy jawnego współpracownika) był

limitowany  np.  do  100  najwybitniejszych  w  skali  światowej

naukowców,  a  stanowisko  profesorskie  (niedożywotnie)  było

ograniczone  do  uczelni  i  osiągane  w  drodze  konkursów.

Dobrze  by  było  aby  zaprogramowano  przenoszenie  w  stan

nieszkodliwości  tych  co  nauce  szkodzą.  Ja  to  proponowałem

jeszcze w połowie lat 80-tych, ale uznano to za szkodliwe dla

szkodników  !  (  oczywiście  z  konsekwencjami  dla

pomysłodawcy)
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Inną  patologią,  z  którą  mieliśmy  do  czynienia  i  która  nam

ciągle  zagraża  to  zagrożenie  wolności  badań  naukowych.

Ostatni okres obfitował w przypadki brutalnego nacisku władz

politycznych,  w  tym  premiera  oraz  ministra  nauki  na

naukowców,  a  także  na  uczelnie,  w  tym  Uniwersytet

Jagielloński.

jw  –  Tak,  to  skandal,  ale  np.  władze  Uniwersytetu

Jagiellońskiego  były  z  tego  zadowolone  !

Większych protestów środowiska akademickiego nie było,  bo

zapewne była obawa o doktoraty, habilitacje, profesury, granty

itd., itp. uwarunkowane politycznie/układowo/towarzysko….

Reakcja środowiska naukowego była dość słaba, ale problem

nadal  istnieje.  Pojawiały  się  też  niebywale  brutalne  ataki,

również przy przychylności części środowiska, na naukowców

badających  przyczyny  tragedii  smoleńskiej.  To  są  zjawiska,

które nie powinny mieć miejsca – ani po stronie rządzących,

ani po stronie naukowców biernie się temu przyglądającym.

jw  –  Jak  najbardziej,  ale  to  świadczy  jak  głębokich  trzeba

dokonać zmian w systemie, bo ten stan nauki jest agonalny.

Jeśli diagnozujemy, że ktoś jest w stanie agonalnym to trzeba
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szybko go przewieźć na oddział intensywnej terapii  a nie na

kosmetologię ! A tak kosmetycznie (dla niemal nieboszczyka)

wyglądają projekty ratowania nauki w Polsce.

Rząd  Prawa  i  Sprawiedliwości  będzie  uznawał  za  zasadę

bezwzględną,  że  wolność  badań  naukowych  powinna  być

zagwarantowana  nie  tylko  przed  ingerencją  polityczną,  ale

także  przed  ingerencją  środowiskową.

Ten problem może stać się  jeszcze bardziej  nabrzmiały,  gdy

nasilą  się  tendencje  ideologii  politycznej  poprawności  w

naukach  społecznych  i  w  całej  humanistyce.  Jak  świadczą

wydarzenia  w  innych  krajach  oraz  jak  już  zaczyna  to  być

widoczne w Polsce, polska nauka może stać się w najbliższej

przyszłości  zagrożona  różnymi  agresywnymi  ideologiami

poprawnościowymi. Przyszły rząd Prawa i Sprawiedliwości i tu

nie  będzie  się  wahał  utrzymać  zasady  wolności  badań  jako

nienaruszalnej.

jw – oby !

Najbardziej dotkliwym problem dla środowiska naukowego od

wielu lat są niskie zarobki. Takie zarobki to nie tylko kwestia

godnościowa, lecz także mająca duży wpływ na jakość nauki i
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nauczania.

jw – Dotkliwy, ale nie najbardziej dotkliwy, chyba że dla tych,

którzy w nauce ‚robią’, ale nie zarabiają ! Ale tymi żaden rząd

się  nie  interesuje,  chociaż  w  nauce  coś  znaczą. 

Wpływ zarobków na jakość nauki i nauczania nie jest widoczny,

nie ma korelacji:dużo pieniędzy – dobra nauka i nauczanie i

mało  pieniędzy  –  zła  nauka i  nauczanie..  Często  jest  wręcz

przeciwnie (udowodniłem!). Nie ma planów, aby było inaczej.

Akademicy i  badacze są zmuszani  do szukania  dodatkowych

zarobków, co  oczywiście  nie  wpływa dobrze  na wykonywany

zawód.

jw – Z mojego monitoringu wynika, że wieloetatowcy rekrutują

się przede wszystkim spośród tych co zarabiają na pierwszym

etacie  najwięcej  !  (rektorzy,  dziekani,  kierownicy,

profesorowie..) Słabiej zarabiający na ogół szans na zarabianie

dodatkowo nie mają. Może dlatego często profesorowie (dobrze

zarabiający)  wykonują  swój  zawód  gorzej  niż  np.  doktorzy

(słabo zarabiający).

Obietnice składać łatwo, lecz trudno je spełnić zważywszy na

sytuację finansów publicznych. Celem – niestety odsuniętym w

czasie  –  ale  celem realnym jest  ustalenie  wynagrodzenia  w

104



odniesieniu  do  średniej  krajowej:  w przypadku profesora  na

poziomie trzech średnich, w przypadku doktora habilitowanego

– dwóch, w przypadku adiunkta doktora – jednej i pół, zaś w

przypadku asystenta – jednej.

jw – Wynagrodzenie winno być powiązane z efektami pracy, a

nie  z  tytułami,  Obecnie  jest  nader  luźno  powiązane  z

osiągnięciami, a bardziej z poprawnością ‚akademicką’

Pracujemy także nad takimi rozwiązaniami, w ramach których

profesorowie  zwyczajni  po  osiągnięciu  wieku  emerytalnego

uzyskają  prawo  do  stanu  spoczynku.

Efekty  reform  w  dziedzinie  nauki  i  szkolnictwie  wyższym

pojawiają się z dużym opóźnieniem, również z tego powodu, że

jakość  tych dziedzin zależy także od wpływu wcześniejszych

reform na niższych etapach kształcenia. Wydaje się jednak, że

w  Polsce mogą  być  względnie  szybko  spełnione  takie

zewnętrzne warunki, by zmiana na lepsze się zaczęła. Partia

Prawo i Sprawiedliwość ma środki i wolę, by je urzeczywistnić.

jw – Dobrze by było te środki i wolę ujawnić i udokumentować

w programie ( w załącznikach do programu) bo póki co to są

puste słowa.
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♣
Uwagi napisane z punktu widzenia wieloletniego wyborcy PiS,

od lat zaangażowanego w działania na rzecz zmiany systemu

nauki i edukacji wyższej w Polsce, w tym na rzecz wspierania

projektu ustawy o szkolnictwie wyższym PiS z 2004 r. , autora

kilku  książek  i  kilku  serwisów  internetowych  poświęconych

sprawom  systemu  nauki  i  edukacji  wyższej  w  Polsce  i

monitoringowi  patologii  akademickich,  który  obecnie  się

zastanawia czy nadal na PiS głosować.

Wcześniejsze  Uwagi  do  programu  PiS  dotyczącego  nauki  i

szkolnictwa  wyższego  -

https://blogjw.wordpress.com/2013/07/23/uwagi-do-

programu-pis-dotyczacego-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/ (  be

z reakcji !)

Materiały autorskie, pomocnicze do analizy programu:

Wykaz stron NFA:

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

http://www.nfa.pl/

LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL
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http://lustronauki.wordpress.com/

ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA 

AKADEMICKIEGO

http://nfaetyka.wordpress.com/

MEDIA POD LUPĄ NFA

http://nfajw.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI

http://nfapat.wordpress.com/

MEDIATOR AKADEMICKI KONTRA MOBBING

http://nfamob.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – WHO IS WHO

http://nfawww.wordpress.com/

Moje blogi (akademickie)

Blog akademickiego nonkonformisty

https://blogjw.wordpress.com/

Sprawa Józefa Wieczorka(10)

http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-

wieczorka/

Witryna Obywatelska Józefa Wieczorka (archiwum) –

http://wobjw.wordpress.com/.

Ponadto pod uwagę :
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Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trosce o 

Uniwersytet i prawdę oraz pamięć współczesnych i potomnych 

–http://jubileusz650uj.wordpress.com/

Książki:

Drogi i bezdroża nauki w Polsce. Analiza zasadności 

wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i 

Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w 

środowisku akademickim (2009),

Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010),

Patologie akademickie pod lupą NFA (2011) ,

Patologie akademickie po reformach (2012)

(książki dostępne m.in. w Bibliotece sejmowej, przekazane też 

do Komisji Sejmowej nauki i edukacji)
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Poznawanie przeszłości ? – czyli przemilczane

prawdobójstwo na UJ

Niedawno na spotkaniu  Krakowskiego Klubu Wtorkowego  Jan

Jarosz  –  komendant  antykomunistycznej  Armii  Wyzwolenia

założonej  jeszcze  w  latach  60-tych  słusznie  skrytykował

podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych –Poznać przeszłość.

Wiek  XX.  Podręcznik  został  dopuszczony  przez  MEN w roku

2012. na podstawie opinii utytułowanych rzeczoznawców.

W podręczniku o Armii Wyzwolenia ani słowa, choć dla uczniów

ponadgimnazjalnych byłaby to dobra lekcja historii, bo armię

tworzyli  ich  rówieśnicy.  W  opozycji  PRL  w  podręczniku

dominuje  KOR,  Jacek  Kuroń  i  Adam  Michnik,  a  o

niepoprawnych politycznie (także w III RP) – brak jakiejkolwiek

wzmianki. Widocznie chodzi o to, aby młodzi opuszczali mury

szkolne z poprawnością polityczną na całe życie.

Z drugiej strony nie jest to najgorszy podręcznik historii. 
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W  końcu  jest  w  nim  mowa  i  o  istnieniu  systemu

komunistycznego  w  Polsce  i  o  stanie  wojennym,  a  takich

informacji nie znajdziemy na szczeblu akademickim najstarszej

i  wzorcowej  dla  innych  uczelni  –  UJ,  w  którego  dziejach

najtęższe  historyczne  głowy  czegoś  takiego  nie

zidentyfikowały!  

https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-

uniwersytetu-jagiellonskiego/

I chyba nikomu, nawet opozycji antykomunistycznej z czasów

PRL, czy opozycji czasów III RP – to nie przeszkadza.

Armia Wyzwolenia  określana jest słusznie mianem organizacji

antykomunistycznej, ale jak to pogodzić z przyzwoleniem na

‚brak komunizmu’ w historiach na szczeblu akademickim ? W

historii UJ jest mowa o stopniowej liberalizacji systemu między

1956  a  1989  r.

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/17/ostatnia-defilada-

w-dziejach-uniwersytetu-jagiellonskiego/

A  zatem  z  czym  walczyła    Armia  Wyzwolenia    (i  inne

niepoprawne  politycznie  organizacje)  jeśli  przyjmujemy  bez

dezaprobaty historię mędrców jagiellońskich ?
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Skoro komunizmu podobno nie było (więc opozycja chyba nie

mogła  być  antykomunistyczna  ?!)  od  czego  chciała  nas

wyzwolić ?

A  podobno  była  stopniowa  liberalizacja  systemu  –  także  w

okresie stanu wojennego ! ( i to się opozycji nie podobało ?)

Powtarzam  po  raz  n-ty,  w  Dziejach  Uniwersytetu

Jagiellońskiego  obowiązkowych  dla  tych  co  chcą  osiągnąć

wybrany indeks tej  kultowej niemal uczelni  – nie  ma takich

słów jak ‚ komunizm’, ani ‚stan wojenny’, bo czegoś  takiego

albo nie było, albo były to nic nie znaczące epizody, aby nimi

sobie głowę zawracać, a tym bardziej innym do głowy wbijać !

Nic się nie zmienia w tej materii, mimo kolejnych jubileuszy,

nawet  wielkich,  http://jubileusz650uj.wordpress.com/

najstarszej  polskiej  uczelni,  powtarzam  wzorcowej,  niemal

kultowej,  której  jakości  wyrobów  krytykować  bezkarnie  nie

można i opozycja czasów III RP ma w tym istotny udział!

Mamy w istocie rzeczy do czynienia z heroiczną obroną przed

poznaniem  przeszłości,

z przemilczanym prawdobójstwem na UJ !

(https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badacze-

walcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/

https://blogjw.wordpress.com/2012/11/07/no-coz-czlonkiem-

lozy-to-ja-nie-jestem/
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https://blogjw.wordpress.com/2013/02/12/kolejne-pytania-w-

sprawie-jagiellonczyka/)

I stosowaniem grubej kreski dla (nie)poznania historii !

- także ze strony opozycji !

Tak, tak, brak jest protestów (historyków, opozycji) przeciwko

fałszowaniu historii na UJ, a jest przemilczanie moich tekstów

podnoszących  szkodliwość  dzieł  wychodzących  spod  piór

kultowych mędrców jagiellońskich.

Przeciwko  ograniczaniu,  fałszowaniu  historii  na  szczeblu

gimnazjalnym/po-gimnazjalnym  protesty  są,  przeciwko

fałszowaniu  na  szczeblu  akademickim  –  protestów  brak,  a

przecież jest to wyższa półka fałszerstwa i  jeszcze  bardziej

szkodliwa  społecznie.

Autorzy  podręczników  gimnazjalnych/po-gimnazjalnych  z  tej

półki czerpią fałszywą wiedzę i biada im, gdyby nie czerpali ! I

to jest cała III RP.
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Ile kosztuje polskiego podatnika 

jeden chiński student ?

Ile kosztuje polskiego podatnika jeden chiński student ?

Od kilkunastu lat  delegacje  rektorów polskich uczelni,  także

publicznych,  jeżdżą do Chin  reklamując  nader  liczne polskie

uczelnie  wśród  nader  licznych  chińskich

studentów/kandydatów na studia. Jaki jest tego efekt ?

Otóż  dziś  na  polskich  uczelniach  studiuje  670

Chińczykówhttp://nfajw.wordpress.com/2014/04/11/w-ogonie-

europy/   (czyli średnio przypada co najwyżej 2 Chińczyków na

jedną polską uczelnię).

Spośród kilku milionów potencjalnych studentów tylu wybrało

uczelnie polskie po wielokrotnych wyjazdach do Chin polskich

delegacji  akademickich,  zaniepokojonych  niżem

demograficznym w Polsce i szukających remedium na dalszą

egzystencję.

Trudno  tu  mówić  o  sukcesie.  No  cóż,  jakie  uczelnie,  taki

sukces.
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Statystyki nie podają ile kosztuje polskiego podatnika 

przyciągnięcie jednego Chińczyka na polską uczelnię ?

Faktem jest, że siła przyciągania jest znikoma. Nie ma podstaw

do optymizmu, aby Chińczycy uratowali polskie uczelnie.

Nasz system jest zamknięty, nawet na Polaków (szczególnie 

‚zagranicznych’) , więc chyba jest skazany na stopniowy zanik, 

tym bardziej, że żadna siła polityczna, czy społeczna, nie 

działa aby było inaczej.
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Chyba mają poczucie własnego skundlenia

Nieco przeoczyłem okrągłą 20 rocznicę ‚wyjaśnienia’ dla senatu

UJ  z  dnia  22  marca  1994  r.  ob.  A.  Jackowskiego,  wówczas

dziekana BiNoZ UJ, w którym, o zgrozo, zarzucił mi posiadanie

rozwiniętego poczucia własnej wartości, 

ZACIEMNIENIE  WEDŁUG  OB.  ANTONIEGO  JACKOWSKIEGO

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/zaciemnienie-

wedlug-ob-antoniego-jackowskiego/   co jak wiadomo w świecie

akademickim  wzorcowej  dla  innych  polskiej  uczelni  jest

przestępstwem bez wybaczenia – dożywotnio.

Pisałem w reakcji „Mam pełną świadomość, że przedkładając

poczucie własnej wartości nad kundlizm, pozbawiłem się szans

na  oficjalną  karierę  w  skundlonej  strukturze  krakowskiej

wszechnicy. Zawsze bym postąpił tak samo. Zarzut posiadania

rozwiniętego poczucia własnej wartość jasno wskazuje co jest

rozumiane  jako  największe  zagrożenie  dla  całego

uniwersytetu”.

Tak,  poczucie  własnej  wartości  jak  pokazuje  czas  i  reakcje

władz ( i nie tylko), stanowi bowiem zagrożenie dla uczelni, a

nawet  całego  świata  akademickiego  utrzymującego  swój
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prestiż  społeczny  po  przejściu  z  sukcesem  przez  system

odwróconych wartości.

Warto zwrócić uwagę, że 8 lat po skazaniu mnie na dożywocie

za  ‚psucie’  młodzieży,  protestującej  zresztą  przeciwko

ekscesom  decydentów  akademickich,  Senat  UJ  nadal  się

zajmował moją, nic nie znaczącą osobą. Czyżby miał coś na

sumieniu, a tylko nie potrafił sobie z tym sumieniem poradzić ?

W tym roku mamy kolejny jubileusz i nic się nie zmienia, mimo

tromtadracji  jubileuszowej.

h  ttp://jubileusz650uj.wordpress.com/.

Sumienie‚ akademików’ chyba nadal nie jest używane.

W książce Przemyśleć Polskę - Barbara Fedyszak-Radziejowska

pisze:‚Mam nadzieje,  że  książka  ‚Przemyśleć  Polskę’  pomoże

czytelnikom odbudować poczucie własnej wartości, bo bez niej

wszystko to, co możliwe, pozostanie nieosiągalne‚.

No tak, ale mędrcom jagiellońskim (i nie tylko) właśnie o to

chodziło, aby to co możliwe pozostało nieosiągalne dla innych,

bo wsobnie utytułowanym mędrcom zagrażali. Tak było w PRL i

jest w III RP !

Nie  bez  przyczyny posiadacze  poczucia  własnego  skundlenia
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tak  bronili  się  przed  lustracją,  tak  heroicznie  walczą  o

niepoznanie własnej  i  swoich uczelni  historii,  tak nienawidzą

tych, którzy żyli i żyją jak ludzie wolni, z podniesioną głową (a

nie w podręcznej strusiówce), z poczuciem własnej wartości.

Negatywna  selekcja  kadr  –  Wielka  Czystka  Akademicka,

wyrzuciła  na  margines,  często  na  bruk,  tych  u  których

rozwijało  się  poczucie  własnej  wartości,  gdy  tymczasem  u

anonimowych  do  dnia  dzisiejszego  weryfikatorów  kadr

akademickich (z umocowania ustawowego pod batutą  PZPR –

SB) rozwijało się równolegle/równocześnie poczucie własnego

skundlenia. Mimo to, a raczej chyba dlatego w tym systemie

wysoko  awansowali.  Wzrostowi  utytułowania  towarzyszył

jednak wzrost utytłania i tak pozostało, a nawet się nasiliło w

III RP.

I to tłumaczy dlaczego nauka w Polsce,  mimo ogromnej już

infrastruktury naukowej  na poziomie międzynarodowym, jest

jedynie  międzynarodowym  kopciuszkiem.  Wszystko  to,  co

możliwe, pozostaje nieosiągalne. Przygniatające jest jednak to,

że opozycji (przynajmniej tej dążącej do władzy) to jakby nie

przeszkadzało/nie przeszkadza.

Żyjemy  nadal  w  świecie  odwróconych  wartości  (nie  tylko

akademickich) bo mimo zmian, nic się zasadniczo nie zmienia.
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25 lat transformacji ustrojowej na rzecz konserwacji

systemu akademickiego uformowanego w ustroju

komunistycznym

Z kącika humoru prezydenckiego 

http://www.prezydent.pl/swieto-wolnosci/apel-prezydenta-rp/

„4 czerwca 1989 roku pokonaliśmy komunizm (sic!)

4  czerwca  1989  roku  to  tryumf  solidarności  i  odwagi  nad

zwątpieniem i politycznym osamotnieniem. (sic!)

‚4  czerwca  1989  roku  to  początek  udanej,  wielkiej  zmiany

ustroju. (sic !)

No i apel :

„Do wspólnego świętowania polskiej wolności 4 czerwca 1989

roku zapraszam Polaków na całym świecie …..’

„Proszę  o  zaangażowanie  ludzi  nauki  i  kultury.  Wolność

wymaga, by mówić o niej na nowo, by wyjaśniać jej znaczenie,

by rzetelnie wskazywać, co jej dziś zagraża. „

I jak tu przebić taki humor ?
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Ale na apel o zaangażowanie ludzi nauki nie można pozostać

całkiem  obojętnym,  szczególnie  jeśli  ma  się  tyle  do

powiedzenia, czego transformatorzy ustrojowi świętujący swe

osiągnięcia nie chcą słuchać.

W  tej  materii  napisałem  dziesiątki.  jeśli  nie  setki  tekstów

poświęconych  przeszłości  i  teraźniejszości  systemu

akademickiego,  większości  niecenzuralnych,  mimo  ‚zmiany’

ustroju,  w  którym  cenzura  ma  się  znakomicie  po  likwidacji

urzędu cenzury.

Opisać  oficjalnie/cenzuralnie  tego co  się  działo  w trakcie  tej

transformacji  i  jak  jest  obecnie  się  nie  da  bo  reakcje  są

następujące

szable w dłoń i głów ścinanie (beneficjenci systemu u

władzy)

gęby  zamykanie  (poprawni  moderatorzy  życia

publicznego III RP)

no i głowy w piasek pogrążanie, uszy zatykanie, oczu

zasłanianie (odważni akademiccy ‚antykomuniści’)

Opisywałem  to  zwykle  w  cyberprzestrzeni,  ale  z  małymi

skutkami (o ile były) bo heroizm ‚badaczy’ aby nie poznać tego

co badają jest nader wielki. Głównie tacy zostali uformowani w
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systemie komunistycznym i z sukcesem przeszli transformację.

System  akademicki  mimo  zmian  pozostał  generalnie

niezmieniony, głęboko zakorzeniony w przeszłości PRL, tak że

teraźniejszość trudno jest od tej przeszłości oddzielić.

Na  uczelniach  nie  przeprowadzono  należycie  lustracji,  ani

dekomunizacji,  a  jedynie  utrwalono  władzę  nomenklatury

akademickiej  –  akademickich  oligarchów  umocowanych

politycznie.

Tajni  współpracownicy  w  części  ujawnieni  nadal  mogli/-ą

pracować na uczelniach,  ale  jawni współpracownicy pozostali

tajni  i  pozostali  na  stanowiskach  (przy  wsparciu,  nieraz

heroicznym,  rzecz  jasna  „Solidarności”  w  ramach

okrągłostołowych  uzgodnień).  Niewygodni  dla

komunistycznego, akademickiego aparatu władzy po 4 czerwca

też pozostali niewygodni i nadal nie mogli pracować tam gdzie

powinni. Stanowili zagrożenie dla systemu.

Usunięci  przez  nieznanych  sprawców  (anonimowe  komisje

weryfikacyjne)  nadal  pozostali  wykluczeni,  bo  tak  wysokim

prestiżem,  szczególnie  dla  opozycji,  cieszyły  się  decyzje

komunistycznego  aparatu  władzy  (symbionci  PZPR-SB  –

nomenklaturowe władze uczelni).  Skoro komuniści  wykluczyli
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to trzeba to akceptować i wykluczenie kontynuować – tak, tak,

to logika/etyka „antykomunistycznej” opozycji , szczególnie tej

elitarnej/akademickiej.

Takie zdanie jakie figuruje u prezydenta ‚4 czerwca 1989 roku

pokonaliśmy  komunizm’  jest  podwójnie  absurdalne  bo  w

oficjalnej/cenzuralnej  historii  UJ  (wzorcowa uczelnia)  takiego

niecenzuralnego  słowa  jak  komunizm  nie  ma  !  Jak  można

pokonać coś czego nie było ? A z innej strony – jak można

mówić  o  pokonaniu  czegoś  co  nadal  dominuje  w  sercach  i

umysłach (szczególnie akademickich, choć nie tylko) ?

Chyba panującym obecnie systemem jest system schizofrenii,

bo nawet opozycji antykomunistycznej nie przeszkadza, że w

historii  wzorcowego  i  prestiżowego  (także  dla  tej  opozycji)

uniwersytetu  komunizmu  się  nie  wykrywa,  nie  wykrywa  się

stanu wojennego, co wcale nie przeszkadza nawet więzionym i

internowanym w stanie wojennym.

Nawet dla tych co inwigilację ze strony SB ,czyli  ochronę w

języku esbecji, uważają za rzecz straszną, współpracę z SB za

rzecz haniebną, ta ochrona, ta kolaboracja tak się skończyła,

że podobno nikomu się krzywda nie stała, no chyba że tym co

współpracowali, bo tak to identyfikują komisje (słynna komisja
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Wyrozumskiego  na  UJ  uznająca  za  pokrzywdzonych  np.

Maleszkę) a opozycji to nie przeszkadza ! 

To że jest to gówno prawda w ujęcia ks. profesora J. Tischnera

niemal nikomu nie przeszkadza, choć uczelnie są utrzymywane

przez podatników aby poszukiwać i nauczać świętej prawdy a

gówno  prawdę  eliminować.  Rzecz  w  tym,  że  system

komunistyczny,  jak  i  III  RP  zostały  zbudowane  na  gówno

prawdzie,  której  rzesze  akademickie  w  przeważającej

większości  pozostały  wierne  –  mimo  tzw.  transformacji

ustrojowej – konserwując system akademicki na wieki.

System  akademicki  pozostał  systemem  tytularnym,  a  nie

merytorycznym.

Tak  jak  w  prylu  najbardziej  się  liczą  tytuły  umocowane

politycznie,  ‚belwederskie’,  nadawane/akceptowane  zwykle

przez tajnych lub jawnych współpracowników, których w żaden

sposób  odebrać  nie  można,  nawet  jak  zostały  nadane

oszustom.

Świat  akademicki  zupełnie  siebie  nie  ceni  (całkiem słusznie)

wręcz lekceważąc te stopnie/tytuły, które nadają uczelnie. Tak

one  upadły  po  Wielkiej  Czystce  Akademickiej,  która

wyeliminowała pasjonatów/ idealistów akademickich. Powstałej
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luki  akademickiej  u  zarania  III  RP  nikt  nie  chciał  zapełnić

(poprzez przywrócenie wyrzuconych, czy powroty z zagranicy)

bo  była  ona  potrzebna  do  wieloetatowości  beneficjentów

systemu  nagle  obdarzonych  zdolnościami  do  bi  –  a  nawet

multilokacji.

Stworzono  system,  który  oligarchom  akademickim  zapełnił

kieszenie (przy utrzymaniu statusu wiecznie pokrzywdzonych)

a sporej części młodych Polaków dał dyplomy, które nawet na

makulaturę za bardzo się nie nadają.

No  ale  po  co  ja  to  piszę,  skoro  chyba z  tysiąc  razy  to  już

pisałem ze skutkiem podobnym. Szkoda słów. Taka rozmowa

dziada z obrazem.

Przemilczenie  jest  najlepszą  metodą  stosowaną  przez

pseudoelity  tworzące  III  RP,  beneficjentów  systemu.

Merytorycznie nie są w stanie nic zakwestionować, na żadne

pytania nie odpowiedzą i zamiast ujść z systemu uchodzą za

elitę i tych co niby Polskę zmienili na lepsze. Schizofreniczna III

RP.
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Elity  intelektualna  i  medialne  (szczególnie  te  ‚nasze’  tj.  2

obiegu,  konserwatywne,  niezależne,  choć  czasem rozbieżne)

najstarszą polską wszechnicę (UJ) uważają za krynicę mądrości

i wartości, bez względu na to co z tej krynicy wypływa.

Z tego względu, że jest to uczelnia najstarsza, krytykować jej

nie można., szczególnie konstruktywnie, stąd elity i ‚opozycja’

robią wiele, aby patologiczne standardy wypracowane z trudem

przez  ostatnie  dziesięciolecia  w  PRL/IIIRP  nie  zostały

wypaczone. Za nic ci obrońcy mają fakt, że uczelnia się liczy,

ale  głównie  w  Polsce,  bo  w  świecie  plasuje  się  raczej  na

pozycjach bynajmniej chluby nam nie przynoszących.

Zamiast  zwalczać  patologie  i  działać  na  rzecz  podniesienia

poziomu i standardów utrwala się to co winno być z przestrzeni

akademickiej wyeliminowane, a przynajmniej ograniczone. 

Niestety standardy negatywne podniesiono do rangi świętości,

do wzorca dla innych, którzy na tym co to negatywne mają się

wzorować i marzyć tylko o osiągnięciu takiego poziomu, nawet

jeśli  to  jest  poziom  poniżej  przyzwoitości,  taka  depresja

intelektualna i moralna.
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Oczywiście są i objawy pozytywne, nader jednak nieliczne, ale

te  są  rozdmuchiwane  jako  typowe  w  naszej  przestrzeni

medialnej,  a  także  akademickiej,  bez  refleksji,  bez

uwzględnienia  szerszego  kontekstu.  Stąd  jeden  akt

pozytywnego  działania  potrafi  być  rozciągany  na  całą

przestrzeń  jagiellońską,  nawet  jeśli  ta  przestrzeń  jest

wstydliwa/smrodliwa.  Persa  saldo  takie  poczynania  mogą

przynieść  skutki  głównie  negatywne,  a  nie  pozytywne,  ale

takiego podejścia nasze ‚elity’ intelektualne, ani medialne, nie

wykazują. Tak zostały uformowane i na piedestał wyniesione.

Ostatnio bardzo znany i ceniony (także w części przeze mnie)

publicysta  rzucił  hasło:„Czapki  z  głów przed UJ”  i  to  nie  ze

względu  na  nadciągające  upały.  Pretekstem było  odrzucenie

pomysłu  obdarzenia  przez  UJ  (w rzeczywistości  przez  grupę

profesorów jednego z wydziałów) tytułem doktora h.c. (raczej

humoris  causa)  szefa  parlamentu  europejskiego.  Propozycja

nadania  h.c.  wyszła  ze  środowiska  politycznego,  więc  jej

przyjęcie kompromitowałoby UJ, który jako uczelnia deklaruje

apolityczność (choć często tylko na deklaracjach się kończy). 
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Fakt, że do kompromitacji nie doszło, choć niewiele brakowało,

bo  podobno  rektor  był  skłonny,  a  wielu  profesorów  też

skłonności  wykazywało,  tyle  że  nieco  więcej  prof.  widocznie

takiej  kompromitacji  się  obawiało  i  głosowało  przeciw.  Nie

chodzi tu o całe gremium UJ ! tylko o jeden wydział, niezbyt

zasobny w kadry profesorskie, więc uogólnianie takiej decyzji

na cały UJ nie ma żadnego uzasadnienia. Ale dziennikarze, i nie

tylko,  na  ogół  w  procedurach

nominowania/nagradzania/degradowania  orientacji  nie

wykazują, a GPS na takich kierunkach jest nieprzydatny.

Tak  się  składa,  że  po  zdjęciu  czapki  przed  UJ  (  i  apelu  o

naśladowanie) jedna profesora, wielce zasłużona w procedurze

dania  kosza  euroszefowi,  oddała  się  (z  zamiarem

rozszerzającym  na  populację  Polaków  atakowanych  przez

zachodniego szatana) pod opiekę samego Putina !

Ciekawe  co  teraz  zrobią  z  czapkami  ci,  którzy  je  przed  UJ

pozdejmowali ?

Zasłonią nimi problem ?

Profesorę ?
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Swoją twarz ?

Warto to śledzić w przestrzeni elitarno-medialnej.

Ja czapki przed UJ nie zdjąłem, zresztą takowego nakrycia nie

posiadam, więc takowych problemów nie posiadam także.

Na  okoliczność  ‚heroicznej’  postawy  UJ  wobec  euroszefa

przypominano  też  w  przestrzeni  medialnej,  jak  to  kilka  lat

temu doszło do próby skontrolowania tego co się na UJ dzieje .

Pretekstem była  praca  magisterska,  w  której  podjęło  temat

zakazany, ale która rzecz jasna prawdzie krzywdy przynieść nie

mogła (słynna operacja ministerialna na froncie mgr. Zyzaka). 

Potępiono  ministrę,  jak  najbardziej  słusznie,  ale  całkiem

zapomniano,  że  władze  UJ  przyjęły  ministerialną  próbę  z

zadowoleniem, podobnie jak wielu profesorów funkcyjnych, a

byli też tacy (hołubieni wręcz w środowiskach opozycyjnych),

którzy w mediach prawomyślnych głosili,  że  takiej  pracy,  za

pracę mgr by nie uznali !
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Ale  takie  oportunistyczne/schizofreniczne  wręcz  postawy

(nie)taktownie przez koryfeuszy mediów i nauki były pomijane,

bo chodziło nie tyle o prawdę, ale o zwiększenie kontrastów na

froncie  ministerialno  –  akademickim.  Rzecz  w  tym,  że  ten

kontrast był ledwo zauważalny i front właściwie się rozmył. Do

starcia nie doszło, ale skutki pozostały.

Rzecz  jasna  chyba  nikt  (poza  mną)  już  nie  kontroluje

najstarszej  polskiej  uczelni,  szczególnie  merytorycznie,  stąd

poziom magistrów i nie tylko, spada na łeb na szyję (a nikt z

rzekomo zatroskanych o bezpieczeństwo akademickie nie chce

rozciągnąć jakiegoś ratunkowego prześcieradła),  a  uczelnia,

mimo europejskiej, a właściwie światowej infrastruktury, lokuje

się  w  ogonie  peletonu,  a  najtęższe  głowy  jagiellońskie  nie

zdołały -mimo upływu lat, a nawet  wieków – zidentyfikować w

historii  UJ (i  nie  tylko) systemu komunistycznego, ani stanu

wojennego ( nie mówiąc o jego skutkach dla UJ – i nie tylko,

widocznych dla tych co czapek nie mają ).
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Koryfeuszom medialnym apelującym o ściąganie czapek z głów

przed UJ wcale to nie przeszkadza, a co więcej nie przeszkadza

to nawet opozycji antykomunistycznej, która jakby całkiem nie

zważała  na  to,  że  jak  komunizmu  nie  było,  to  i  ona  nie

istnieje/istniała  realnie,  a  co  najwyżej

werbalnie/medialnie/manipulacyjnie !

Może  zamiast  ściągania  czapek  z  głów  należałoby  pokazać

‚gest  Kozakiewicza’  i  wtedy  może  media  by  to  pokazały,  a

koryfeusze  medialni  (  i  nie  tylko)  nad  tym co  piszą  by  się

zastanowili.

A  tak  pozostaje  tylko  zalecić  im  odrobienie  lekcji  przed

pisaniem czegokolwiek, bo słuchać/ czytać hadko.

Z medialnym pozdrowieniem

Dysydent akademicki, bez czapki

Józef Wieczorek
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Wybrana lektura obowiązująca do czytania ze zrozumieniem, z

refleksją,  rzecz  jasna  przez  medialne  i  akademickie  elity  z

czapką  na  głowie  (  zdjąć  dopiero  po  przeczytaniu  ze

zrozumieniem i w pełnym kontekście)

https://blogjw.wordpress.com/

https://blogjw.wordpress.com/2014/04/05/poznawanie-

przeszlosci-czyli-przemilczane-prawdobojstwo-na-uj/

http://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/

http://wobjw.wordpress.com/category/blok-inna-prawda-o-uj/

http://nfapat.wordpress.com/tag/uj/

http://jubileusz650uj.wordpress.com/
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Kolejne 25 lat zniewolenia

Oficjalnie  jutro  minie  25  lat  wolności.  Na  czym ta  wolność

polega w systemie akademickim formującym niezliczone rzesze

zniewolonych  Polaków  ?  Gdzie  można  o  tym  przeczytać/

usłyszeć w oficjalnym, wolnym obiegu ? Może brak wolności

jest tego powodem ?

W końcu w oficjalnym obiegu przez dziesiątki lat była mowa, że

to co było w PRL to wolność zawdzięczana Armii Czerwonej.

Teraz  lansuje  się  tezę  o  wolności  zawdzięczanej  okrągłemu

stołowi i w ramach tej wolności karze się tych, co nie kochają

profesorów  walczących  o  ‚wolność’,  ramię  w  ramię  z

czerwonym wyzwolicielem.

Kto walczył o zniewolenie – bohater, kto walczył o wolność –

bandyta.

Tak  jest  w  III  RP  i  ukochani  przez  (niemal)wszystkich

profesorowie belwederscy (nie wszyscy, ale wielu) takie tezy z

niemałym  sukcesem  lansują  i  cieszą  się  największym  z

131



możliwych  prestiżem  zniewolonego  (mentalnie  i  moralnie)

społeczeństwa.

Czy  w  III  RP  znalazł  się  choć  jeden

profesordoktorhabilitowanynaukipolskiej,  który  by

zaprotestował  przeciwko  ekscesom  profesora  ukochanego

Uniwersytetu  Jagiellońskiego  znieważającego  pamięć  o

największym z bohaterów – rtm. Pileckim ? (jak mi wiadomo

znalazł  się  jeden

http://blogjw.wordpress.com/2013/05/20/zapytania-w-imie-

prawdy/,  ale  nieutytułowany  przez  tajnych,  czy  jawnych

współpracowników  systemu  i  w  III  RP  wykluczony  niemal

totalnie, także przez ‚swoich’.)

Zwykle słyszę, że nie mogą, bo by zostali usunięci ! Tak, tak –

w wolnym (rzekomo) kraju, na autonomicznych uniwersytetach

utrzymywanych  po  to  aby  poszukiwały  prawdy  i  uczyły  jej

znajdowania – za prawdę się usuwa !

Czy  to  są  zatem  uniwersytety  ?  Czy  ci,  którzy  tam  są  na

etatach  (często  wielu)  to  są  naukowcy-

poszukiwacze/nauczyciele  prawdy ?  Czy  nie  lamie  się  prawa

utrzymując taki stan rzeczy ?
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Taki stan rzeczy nie  wziął  się z kosmosu. To rezultat 25 lat

‚wolności’,  poprzedzony  dziesiątkami  lat  też  ‚wolności’.  Jakoś

beneficjenci  systemu,

profesorowiedoktorzyhabilitowaninaukipolskiej do tej pory tego

stanu  rzeczy  nie  zdołali  opisać.  Czy  to  rezultat  wolności

naukowej panującej na uniwersytetach ?

Przejście  do  ostatniego  ćwierćwiecza  ‚wolności’  zostało

poprzedzone Wielką Czystką Akademicką, która tych co prawdy

poszukiwali  i  jej  nauczali  wymiotła  z  polskiego  systemu

akademickiego.  Beneficjenci  czystki  nie  tylko  nie  ważą  się

prawdy poszukiwać, ale nie są w stanie czystki zidentyfikować .

Uważają  się  natomiast  za  ostatnie,  najlepsze  ogniwo

akademickie, niezbędne do utrwalenia ‚wolności’.

Mniemanie,  że  kto  jak  kto,  ale  komuniści  doprowadzili  do

pozytywnej  selekcji  kadr,  eliminując  słabych,  jest  (niemal)

powszechne w środowisku akademickim przede wszystkim (ale

nie  tylko).  Często  słyszymy  –  musiał  być  dobry  skoro

komuniści zrobili go profesorem !

Dlaczego zatem jest zdziwienie, że komunizm mentalny i 

moralny nadal jest u władzy, skoro jego skutki tak się ceni 

/aprobuje ?

133



Appendix:

25 lat zniewolenia jagiellońskiego w dokumentacji dysydenta

akademickiego

przed  odzyskaniem  ‚wolności’  4  czerwca  1989  UJ

(podobnie  jak  i  inne  wzorujące  się  na  nim  uczelnie)

przeprowadza weryfikację kadr akademickich pod batutą

PZPR- SB, według znowelizowanego w tym celu ‚prawa’

umożliwiającego  wyrzucanie  niewygodnych,

stanowiących  zagrożenie  dla  systemu,  bez  możliwości

obrony (nawet przed ówczesnymi sądami)

skład  komisji  weryfikacyjnych  jest  tajny  –  do  dnia

dzisiejszego  !  co  świadczy  o  mocnym  umocowaniu

uczelni  III  RP  (  systemu  ‚wolności’  ?!)  w  systemie

totalitarnym PRL

po  odzyskaniu  ‚wolności’  na  UJ  (  i  nie  tylko)  nie

nastąpiła  odwilż  !  (odwilż  na  uczelniach,  i  nie  tylko,

wiąże  się  z  rokiem  1956,  choć  system  totalitarny

wówczas nie upadł ! ) – więc jak to jest, że przejście od

systemu  komunistycznego  do  systemu  wolności

następuje  bez  odwilży  ?  Lód  niby  przekształca  się  w
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wodę bez stopnienia ?! Kto komu robi wodę z mózgu ?

może  wyjaśnienie  tego  cudu  stanowi  fakt,  że  przez

kolejne 25 lat ‚wolności’  najwięksi mędrcy jagiellońscy

(beneficjenci  Wielkiej  Czystki  Akademickiej) nie zdołali

zidentyfikować w historii systemu komunistycznego, ani

stanu  wojennego  !  co  pośrednio  świadczy  o  skali  i

naturze Wielkiej Czystki Akademickiej !

teczki personalne wytworzone w uczelni są niedostępne

w III  RP dla  wyrzuconych/poszkodowanych w PRL (  z

wyjątkiem makulatury) na podstawie ‚prawa’ z r. 1983 !

co stanowi dowód, że stan wojenny na UJ trawa nadal,

że ‚prawo’ stanu wojennego ( i  powojennego – nieraz

zaostrzone) nadal obowiązuje w III RP.

komisja  rektorska  (słynna  ‚komisja  Wyrozumskiego’)

stosując  genialną  metodykę  badań  wykrywa,  że

pokrzywdzony w PRL to był Maleszka , a nie ci, których

usunięto bez podstaw merytorycznych/naukowych, ale z

anonimowego oskarżenia o negatywne oddziaływanie na

młodzież (argument wobec wyrzucanych , ciągnący się

bez  przerwy  od  czasów  stalinowskich  (!)  doceniany

także  w  III  RP,  przez  25  lat  ‚wolności’.)  Komisji

135



Wyrozumskiego  dzieje  się  krzywda,  bo  nie  została,

mimo  upływu  lat,  zgłoszona  do  pokojowej  nagrody

Nobla.

W  ramach  realizacji  porozumienia  ‚Okrągłego  Stołu’

postępowa  część  ‚Solidarności’  heroicznie  walczy  o

zachowanie towarzyszy u władzy ( także uczelnianej) i o

niedopuszczenie  do  skandalu  –  powrotu  na  uczelnie

wyrzuconych  przez  wcześniejszy  układ  PZPR-SB-

nomenklaturowe  władze  uczelni.  Przykład  UJ  jest

znamienny (choć zapewne nie jedyny) ale nie podlega

badaniom w III RP, aby układ nie został zidentyfikowany.

A tym bardziej  naruszony.  Dzięki  temu np.  towarzysz

pozostający przez 10 lat u władzy w PRL, pozostaje u

władzy uczelnianej kolejne kilkanaście lat w III RP i po

wyrzuceniu tych , którzy by go mogli zastąpić, pozostaje

niezastąpiony  i  pod  ochroną  postępowej  „S”,  która

ochrania  także  dostęp  do  teczek  akademickich  –  np.

poseł  ‚kontraktowy’  (  4  czerwca  1989  !)  z  plakatu  z

Wałęsą,  grozi  wyrzuconemu  z  UJ,  że  go  załatwi  w

Sejmie, jeśli ten będzie się domagał dostępu do swoich

teczek  !  do  których  miał  dostęp np.  mgr  Ługanowski

(zwierzchnik ? UJ w końcu PRL/ III RP ?).
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tajni współpracownicy (w różnej randze) na UJ mają się

dobrze  (  także  po  ujawnieniu)  ,  a  nawet  lepiej,

wybierani  demokratycznie  (  przez  beneficjentów

systemu ) nawet na rektorów ( casus K.O. Zebu).

jawni współpracownicy pozostają tajni (na ogół, bo taki

jeden ośmiela się coś jednak ujawniać )

pokrzywdzeni  nadal  są  krzywdzeni,  wykluczeni,

przemilczani,  wykreśleni  z  jedynie  słusznej  historii

pisanej przez nadwornych uczonych III RP – w ‚wolnej’

Polsce

(bliżej  zainteresowanych  poznaniem  stanem  zniewolenia

akademickiego w III RP odsyłam do niecenzuralnych tekstów

dostępnych  w  cyberprzestrzeni,  jako  jedynej  wyraźnej,

przestrzennej,  różnicy  między  PRL  a  III  RP,  nie  tylko  w

systemie akademickim .m.in.

http://lustronauki.wordpress.com/

http://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/

http://blogjw.wordpress.com/

http://blogjw.wordpress.com/tag/uj/

http://wobjw.wordpress.com/tag/uj/

http://nfapat.wordpress.com/tag/uj/
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Wolność w czasach zniewolenia

Na  stronach  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego

(http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nauka-to-

wolnosc.html):

uderza w oczy hasło:Nauka to wolność

Pięknie, pięknie ! Ale na czym to polega ?

Ano  „Pracownicy  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego

uczcili  wspólnym  zdjęciem  przypadające  4  czerwca  25-lecie

polskiej demokracji.”

Święto  wolności  uczcili  też  posiadacze  tóg  i  gronostajów

wzorcowej  dla  innych  uczelni

http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-

foto/-/journal_content/56_INSTANCE_iSE9/10172/47956968

„Okrążywszy Rynek, orszak wrócił pod Collegium Novum, gdzie

prof.  Wojciech  Nowak  podziękował  uczestnikom  pochodu  i

zaprosił ich do pamiątkowego zdjęcia. „
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Widać, że wolność w III RP, szczególnie w nauce, sprowadzona

została do wolności zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia !

Tyle zostało z wolności nauki w III RP.

Nie ma wolności krytyki naukowej, choć jak wiadomo tam się

kończy  nauka  gdzie  kończy  się  możliwość  krytyki  –  więc

zasadne jest pytanie czy to co się w Polsce uprawia ( z kieszeni

podatnika) to jest nauka ?

Na uczelniach nie ma nawet wolności posiadania poglądów, bo

za  poglądy  z  uczelni/nauki  się  wyrzuca,  stąd  środowisko

zaopatruje się w podręczne strusiówki (to im wolno, w ramach

wolności nauki) i cały swój nędzny żywot z tymi strusiówkami

spędza.  Wolność  do posiadania  strusiowki  i  wolność  robienia

sobie zdjęć jest  jak dotychczas najwyraźniejszym przejawem

odzyskania 25 lat temu „wolności” w nauce. No, ale co z tymi

co nie pracują w Ministerstwie Nauki, ani na UJ, choć w nauce

robili  /  nadal  robią  (ale  w  konspiracji)  ,  ale  przez  25  lat

wolności  nie  wolno im było tam pracować/być na etacie  ? –

choć paradoksalnie są to zwykle ludzie wolni, odrzucający życie

ze strusiówką, niezależni od zniewalających praw/decydentów ?
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Tych  nie  ma  na  tych  fotografiach  –  dokumentach  wolności

nauki ! Rektorzy po przyjściu na Rynek odśpiewali:  „Jeszcze

Polska nie zginęła póki my żyjemy”,  ale przecież Polska ginie,

mimo, a raczej właśnie dlatego, że tacy żyją i rządzą (nie tylko

w nauce). Umiłowali sobie pochody w togach i gronostajach,

paradowanie  po  ulicach,  czując  się  chyba  jak  modelki  na

wybiegach. 

Nie bez przyczyny interesują się modą i zatrudniają znawców/

znawczynie  mody  na  uczelniach  (np.  Córka  premiera

wykładowcą  –http://www.rp.pl/artykul/933927.html)  gdy

znawcy i poszukiwacze prawdy nie mają tam wstępu ! Całkiem

to  zrozumiałe  w  tym  systemie,  bo  jeszcze  by  chcieli  się

doszukać tego co tak naprawdę się pod togami i gronostajami

kryje. Opozycja na ten stan rzeczy nie reaguje. Robi co prawda

obchody  alternatywne,  ale  sfera  wolności/zniewolenia  nauki

jest  obchodzona  szerokim  łukiem.  Co  prawda  za  jedną  z

przyczyn obecnego, opacznego stanu rzeczy wini się elity, tzw.

nibyelity,  pseudoelity,  łże  elity,  które  na  uczelniach

produkowane  są  na  potęgę  i  do  systemu  ‚elitarnego’

wprowadzane. 

140

http://www.rp.pl/artykul/933927.html


Jednocześnie  producenci  pseudo/niby/łże  elit  cieszą  się

szczególnym  prestiżem,  także/a  może  nawet  szczególnie  –

wśród opozycji,  która nie ma strategii  zmian produkcji elit  ,

więc  niby  jakie  są  szanse  na  wyjście  z  tego  kręgu  ?  Na

wywalczenie wolności ?

Modne jest apelowanie o dialogi ‚bez rozlewu krwi’ (pierwszy z

brzegu przykład –http://wpolityce.pl/polityka/199702-mohery-

kontra-lemingi-bez-rozlewu-krwi-w-klubie-zygmuntowskim#)

ale  prowadzone  z  tymi,  którzy  krew  rozlewają,  eliminując

inaczej myślących/krew szanujących.

Ci,  jeśli  dialogują,  to  niczym  dziad  z  obrazem

np.http://blogjw.wordpress.com/2013/05/20/zapytania-w-

imie-prawdy/

http://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pytania-bez-

odpowiedzi-do-konca-roku-2013/

I tak wygląda wolność w czasach zniewolenia w nauce , ale nie

tylko
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UJ liderem na rynku studiów o ochronie danych

niewygodnych ?

PAP  podaje  „Uruchomienie  podyplomowych  studiów

„Bezpieczeństwo  informacji”  oraz  współpracę  naukową

przewiduje  porozumienie,  które  podpisali  w  czwartek  w

Krakowie  Generalny  Inspektor  Danych  Osobowych  Wojciech

Wiewiórowski  i  rektor  UJ,  prof.  Wojciech  Nowak.”  (Studia  o

ochronie  danych  –  efekt  współpracy  UJ  i  GIODO  –

http://m.krakow.gazeta.pl/krakow/1,106511,16142289,Studia

_o_ochronie_danych___efekt_wspolpracy_UJ_i_GIODO.html) a

szef  GIODO  objaśnia:  „  Studia  będą  dotyczyć  ochrony

informacji,  rozumianej  nie  tylko  jako  ochrona  danych

osobowych,  ale  również  bezpieczeństwa  informatycznego  i

ochrony informacji niejawnych.”

Podkreśla  też  zasługi  profesorów UJ dla  tworzenia  ustawy o

ochronie danych osobowych.
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Zasługi UJ dla ochrony danych niewygodnych o pracownikach

UJ i samego UJ są niekwestionowane. UJ ma w tym zakresie

wielkie  osiągnięcia  sięgające  czasów  PRL  i  z  sukcesami

kontynuowane w III RP. 

Pisałem  o  tym  wielokrotnie  jakkolwiek  bez  sukcesów,  gdyż

umiejętności  i  prawa  nabyte  w systemie  totalitarnym budzą

nadal powszechne uznanie (u opozycji  także, a może nawet

bardziej).  Przypomnę  o  tajnych  teczkach  UJ

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/tajne-teczki-uj/   i  że

ich utajnienie wskazuje na dominację prawa stanu wojennego

nad  konstytucją  III  RP  respektowaną  także  przez

współtwórców tej konstytucji  (sic  !)  przy aprobacie/bierności

także tych co ciągle krzyczą ‚precz z komuną !’.

Wcześniejsza  już  współpraca  GIODO  z  UJ  zaowocowała

tryumfem ustawy o ochronie danych osobowych nad ustawą o

dostępie do informacji publicznej co sprawdziłem najosobiściej

tak na terenie UJ, jak i GIODO, no i rzecz jasna w WSA, a było

to już niemal 10 lat temu na okoliczność jasełek akademickich

https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jaselka-

akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/
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Nadany mi wówczas tytuł destabilizatora polskiego środowiska

akademickiego (stabilnego patologiami ulubionymi także przez

opozycję),  bardzo  sobie  cenię,  jakkolwiek  ze  względu  na

ochronę  danych  osobowych  certyfikatu  nadania  tego

nobilitującego  mnie  tytułu  pokazać  nie  mogę  (  tylko  sobie

mogłem to w GIODO odpisać) mimo utraty kilkuset złotych na

starania.

Przypomnę  tu  także  wielkie  sukcesy  UJ  na  niwie  ochrony

danych  o  krzywdzicielach  i  pokrzywdzonych  w  systemie

komunistycznym/w stanie wojennym i powojennym, którego to

systemu/stanu  chyba  ze  względu  na  ochronę  danych

prawdziwych do tej pory na UJ nie wykryto.

Bez  wątpienia  w  zakresie  bezpieczeństwa  informacji  UJ  ma

wiekopomne osiągnięcia i ma wszelkie szanse aby stać liderem

na  rynku  studiów  o  ochronie  danych  niewygodnych.
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W końcu cieszy się największym prestiżem i daje gwarancje,

że żadne niewygodne dla UJ i miłośników UJ informacje przez

wieki  nie  ujrzą  światła  dziennego

http://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/05/09/kapsuly-

czasu-jagiellonskiego/   

ze  względu  na  całościowe  podejście  do  problemu

a  opanowanie  na  studiach  sztuki  ochrony  danych

niewygodnych będzie umiejętnością bezcenną w III RP ( i nie

tylko).
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Kolejne ‚ taśmy prawdy’ przez akademicką lupę

Cała Polska żyje kolejnym skandalem ilustrującym prawdziwe

oblicze  III  RP,  pokazującym  jakie  dno  osiągnęła  III  RP  w

systemie Tuska. Oburza knajacki język, system kształtowania

kadr ministerialnych, system ochrony interesów swoich itp.

Coraz  powszechniejsze  są  głosy,  że  tak  rządzących  trzeba

wyrzucić za burtę, ale czy bez wyrzucenia za burtę obecnego

systemu coś tak naprawdę się zmieni ? Przecież to nie pierwsze

‚taśmy prawdy’.

Ja na to patrzę przez akademicką lupę, bo od lat monitoruję

(samotnie  !)  patologie  akademickie,  piszę  o  patologiach

(upolitycznienie,  nepotyzm  itp.)  zdobywania  tytułów,

dyplomów,  etatów,  o  gangsterskim/niemerytorycznym

systemie  usuwania  z  systemu  niewygodnych,  o  niejawności

życia  akademickiego (od lat,  a  nawet wieków),  o knajackim

języku profesorii niezdolnej do języka merytorycznego – i nic !

Niewygodnych  załatwia  się  na  telefon,  na  podstawie

horrendalnych oskarżeń, ocen…., często anonimowo.
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Te ‚elity’ cieszą się szczególnym prestiżem społecznym, choć to

one  kształtują  nowe  pokolenia  Polaków,  elity  polityczne,

gospodarcze,  kulturalne  kraju,  a  często  do  tych  ‚elit’  same

należą. Przecież jeden z aktorów „taśm prawdy” to profesor i

nie  jest  to  wyjątek.  W  tym  systemie  to  profesorowie  na

poziomie są marginesem.

Piotr Nisztor ujawniający ostatnie „taśmy prawdy”, na łamach

Wprost, wcześniej zajmował się w Gazecie Polskiej aferami na

uczelniach,  ale  niepublicznych  i  bardzo  był  zainteresowany,

chociaż  zdziwiony,  moimi  informacjami  na  temat  patologii

uczelni  publicznych.  Szkoda,  że  swoich  akademickich

zainteresowań nie  kontynuuje,  bo to  są sprawy dla  dobrych

dziennikarzy śledczych.

Fakt,  że  nie  są  to  sprawy  tak  medialne  jak  sprawy

najważniejszych  polityków,  ale  warto  zwrócić  uwagę,  że  w

Polsce  politycy  prestiżem się  nie  cieszą,  a  profesorowie  jak

najbardziej, a nawet więcej. Politycy ze stanowisk odchodzą, a

profesorowie – nie ! Często upadli politycy ‚lądują’ zresztą na

uczelniach !

Nie  da  się  oczyścić  polskich  elit  –  słusznie  zwanych

pseudoelitami,  niby  –  elitami,  łże-elitami,  skoro  producenci
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tych  elit  cieszą  się  bezkrytycznie  prestiżem  !  i  nawet

akademiccy członkowie tych elit – także.

To  jest  schizofrenia  społeczna  bardzo  groźna  nie  tylko  dla

teraźniejszego, ale i przyszłego bytu państwowego.

Bez uzdrowienia systemu akademickiego nie da się uzdrowić

kraju. Chory system akademicki generuje chore elity rządzące

krajem, a opozycja nie ma dobrego programu na uzdrowienie

systemu akademickiego i chyba nie chce nad takim programem

pracować.

Odnosi się wrażenie, że ‚rak akademicki’  jest traktowany jak

pomnik pod ochroną.
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Przyczynek osobisty do opracowania dziejów

tchórzostwa w Polsce

Na spotkaniu z Prof. Andrzejem Nowakiem promującym jego

„Dzieje  Polski”  prowadzący  spotkanie  przedłożył  postulat

Jarosława  Kaczyńskiego  napisania  dziejów  tchórzostwa  w

Polsce.https://www.youtube.com/watch?v=_1lzJ3zwq-k

Postulat  pracy  bardzo  ambitnej  i  niewątpliwie  Polsce

potrzebnej, ale czy możliwej do zrealizowania ? „Dzieje Polski”

mają być opisane w 6 tomach, w ciągu 10 lat, ale czy dzieje

tchórzostwa  dałoby  się  opisać  w  takich  ramach  ?  Ja  bym

sugerował  zawężenie  tematyki  do  dziejów  tchórzostwa

akademickiego,  jako  że  akademicy,  a  w  szczególności

profesorowie tzw. belwederscy cieszą się w Polsce największym

prestiżem,  stąd  ich  tchórzostwo  jest  niejako  wzorcowe.

Ograniczając się do opisu dziejów ich tchórzostwa zawęzimy

ramy  proponowanego  dzieła  a  efekt  będzie  podobny,  bo

tchórzostwo innych populacji  Polaków to  jest  niejako finalny

produkt tchórzostwa wzorcowego/prestiżowego.
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Ja ten temat drażę od lat, a nawet wieków, wykazując, że nasz

system  akademicki  jest  systemem  strusiówkowym,  a

podręczna  strusiówka  jego  widocznym

symbolem.https://blogjw.wordpress.com/2012/08/08/akademi

cki-system-nomenklaturowo-strusiowkowy/  .

Co  więcej  jest  to  system  nomenklaturowy,  bo  strusiami

wzorcowymi  mogą  być  jedynie  mianowańcy,  którzy  sztukę

odważnego chowania głowy w piasek opanowali  bezbłędnie i

wychowali  zastępy  swoich  naśladowców.  To  gwarantuje

stabilność  systemu  przez  wieki  i  biada  tym,  którzy  by  ten

system próbowali  zdestabilizować. Zostaną wyklęci  na wieki,

nie  tylko  przez decydentów systemu, lecz przez cały  lud na

nich się wzorujący ( nie wyłączając ludu opozycyjnego).

Nie  ma  wątpliwości,  że  ten  kto  by  się  zabrał  za  dzieje

tchórzostwa akademickiego na etacie się nie utrzyma, chyba

że na etacie dożywotnio wykluczonego z systemu. Ja dziejów

nie  pisałem,  jedynie  stan  współczesny  przedstawiałem,  a

wykluczony zostałem i (niemal) wszyscy są z tego zadowoleni

( do dnia dzisiejszego).
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W  gruncie  rzeczy  ja  też,  bo  jako  niezależny,  samorządny

dysydent  akademicki  mogę  pisać  tak  jak  jest,   bez

konsekwencji  utraty  etatu  (bo  ten  straciłem  przed  laty)  i

jeszcze mogę (bo chcę) być solidarny z wykluczanymi, którzy

na solidarność  etatowych (także tych formalnie  solidarnych)

gremiów akademickich nie mają co liczyć.

Na  spotkaniu  ‚dziejowym’  padły  kwestie  dwóch  wzorcowych

(choć  całkowicie  odmiennych)  profesorów  wzorcowej

wszechnicy  akademickiej  (UJ),  których  środowisko  nie

wyklucza: prof. Anny Raźny i prof. Jana Hartmana

Prof. Raźny znana rusycystka przerażona szatanem Zachodnim

zwróciła się pod opiekę do diabła wschodniego, samego Putina,

widocznie uznając, że piekło jest wszechobecne a na wschodzie

przynajmniej  słońce  wschodzi.  Środowisko  akademickie

odważnie schowało głowę w piasek i  swoim zwyczajem tylko

czeka na skutki tej opieki.

Prof. Jan Hartman, wybitny antychryst, nie tylko akceptowany

jest  na  etacie  kierowniczym  wzorcowej  uczelni,  ale  był  też

szefem  zespołu  ministerialnego  od  dobrych  praktyk

akademickich. 
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Nie  znam nikogo  (poza  mną)  kto  by  kwestionował  otwarcie

jego  wzorzec  akademicki.

https://blogjw.wordpress.com/2013/10/20/sprawa-prof-

hartmana-w-kontekscie-osobistym/   . 

Ja  kwestionowałem,  swoje  wzorce  niezależnie,  samorządnie,

jednoosobowo  przedkładałem  i  przynajmniej  szefem  tego

zespołu przestał być (jakoś tak po moich przedłożeniach). 

Wsparcia  akademickiego  wobec  kwestii  Jana  Hartmana  nie

miałem, tak jak i w innych kwestiach. Środowisko jak zwykle

chowa  głowę  w  piasek  i  pieści  swoje  dożywotnie  etaty,  co

prawda pomstując czasem na stan obecny, ale nie wychylając

głowy ze strusiówki, bez wyprostowania kręgosłupa, no chyba,

że  chodzi  o  wykluczanie  tych co  skundlić  się  nie  chcą i  nie

rokują  na  to  nadziei.  Wtedy  i  maczugi  środowisko  potrafi

wprawić w ruch !
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Takich wzorców wzorcowa dla innych uczelnia ma wielu – jedni

byli tajnymi współpracownikami (tych się czasem ujawnia), czy

jawnymi  współpracownikami  (tych  się

utajnia)https://blogjw.wordpress.com/2013/01/27/dlaczego-

sie-nie-ujawnia-jawnych-wspolpracownikow/

a  jeszcze  inni  współpracownikami  mentalnymi/moralnymi

systemu zła, systemu kłamstwa i ci mają się dobrze, a nawet

lepiej niż zło i kłamstwo, które swoimi autorytetami ochraniają

i  rozpowszechniają.  Przed  rokiem  zdymisjonowałem

obywatelsko ( jak się  okazało także realnie)  ministrę nauki,

która  na  moje  pytania  w  sprawie  ekscesów  innego  wzorca

jagiellońskiego  nie  była  w  stanie  odpowiedzieć.

(https://blogjw.wordpress.com/2013/11/15/spelniony-

postulat-obywatelski-jest-jedno-wyjscie-podanie-sie-do-

dymisji/)

Od nikogo wsparcia nie otrzymałem, więc jak zwykle działałem

samorządnie i niezależnie – jednoosobowo.

Prof.  Andrzej  Romanowski  (bo  o  nim mowa)  jest  wybitnym

antylustratorem i odważnym bojownikiem o wyzwolenie Polski

spod okupacji IPN. 
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Nadal jest wzorcem, mimo odejścia ministry, bo rektorzy ani

myślą się, ani tego wzorca, zdymisjonować, a środowisko jest

z nimi, bo oni są w końcu emanacją środowiska.

Co więcej takie wzorce są utrwalane w przestrzeni publicznej

np.  w  panelach  dyskusyjnych  ‚bez  rozlewu  krwi  w  ramach

realizacji  misji  porozumienia  i  rzetelnej  dyskusji,  które

stanowią  wartości  same  w  sobie’.

http://wpolityce.pl/polityka/199702-mohery-kontra-lemingi-

bez-rozlewu-krwi-w-klubie-zygmuntowskim#

Rzetelna dyskusja i porozumienie z anty-Romanowskimi (anty-

Hartmanami  itp.)  nie  jest  natomiast  realizowana  w  ramach

takiej  działalności  misyjnej,  stąd  debatę  publiczną  w  Polsce

definiują i zatruwają naszą świadomość: nienawiść, pogarda,

cynizm, strach albo bezradność umysłowa…

Konieczne  jest  znalezienie  odpowiedzi  na  pytanie  co/kto

zmusza  apelujących  -”Nie  musimy  się  wzajemnie

wykluczać”do wykluczania inaczej myślących.

W tym względzie tchórzliwe na ogół środowisko zdobywa się

na imponującą wręcz odwagę.
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Sprawa prof. Jacka Majchrowskiego, 

prezydenta Krakowa i wykładowcy UJ 

pod lupą medialną i moją

Dziennik  Polski  (  23  czerwca  2014  ,  autor  –  Sylwia

Nowosińska) na pierwszej stronie umieścił tekst – ‚Prezydent

Krakowa  nie  ma  czasu  dla  studentów’

(Czytaj  więcej:

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3481311,prezydent-

krakowa-nie-ma-czasu-dla-studentow,id,t.html)  wzmocniony

tekstem red. Marka Kęskrawca – ‚Czy prof. Majchriowski nie

powinien z niektórych wyzwań rezygnować’, 

przedstawiający patologiczny stan rzeczy scharakteryzowany w

skrócie następująco:

Prezydent  Krakowa prof.  Jacek Majchrowski  oprócz  tego,  że

jest  prezydentem  pracuje  na  UJ  (także  na  Krakowskiej

Akademii) gdzie w ubiegłym roku zarobił 95. tys złotych, mimo

że  nie  potrafi  zrealizować  nawet  skróconego  pensum

dydaktycznego  (30 godz. seminarium magisterskie,  30 godz

wykład ‚Historia ustroju Polski w XX wieku)
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, od lat opuszcza wykłady i ich nie odrabia (mimo obowiązku),

często  też  nie  prowadzi  konsultacji  dla  studentów (1  godz.

tygodniowo w obowiązku). 

Zainteresowanie studentów wykładami profesora jest niskie –

na ok. 60 studentów zwykle jest obecnych 8-12. Ma niewielu

magistrantów i raczej nie udziela im pomocy.

Na otrzymanie  odpowiedzi  na pytanie  ‚czy takie zachowanie

jest  godne  wykładowcy  ?’prezydent  odsyła  do  władz

uniwersytetu, a te uważają, że nie ma podstaw aby wyciągać

konsekwencji wobec wykładowcy, ponieważ studenci nie złożyli

skargi.  Co  więcej  w  kolejnych  latach  akademickich  prof.

Majchrowski otrzymuje w ankietach studenckich coraz wyższe

oceny.  Red.  Dziennika  Polskiego  pisze,  że‚  to  wszystko  nie

wystawia najlepszego świadectwa wykładowcy. Każe również

zapytać, czy jakakolwiek praca na trzy etaty ma sens. Czy w

trosce  o  Kraków  i  swoje  zdrowie  prof.  Majchrowski  nie

powinien nauczyć się z niektórych wyzwań rezygnować ?’

To nie jest jednak rzetelny tekst choć ujawnia znane patologie

środowiska  akademickiego  sankcjonowane  przez  prawo  i

obyczaje. 
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Dlaczego za ten patologiczny stan rzeczy nie  wini  się  władz

UJ  ?  Chyba  chodzi  o  działania  polityczne  a  nie  o  walkę  z

patologiami  akademickimi,  które  np.  ja  prowadzę  od  lat,  a

nawet  wieków,  bez  jakiegokolwiek  zainteresowania  m.  in.

Dziennika Polskiego

Zapraszam m.in. na: ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO 

ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO 

-http://nfaetyka.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI-

http://nfapat.wordpress.com/,

Blog akademickiego nonkonformisty – 

https://blogjw.wordpress.com/

Można tam znaleźć wystarczającą ilość spraw do opisania nie

tylko  na  pierwszej  stronie  Dziennika  Polskiego,  ale  w  wielu

numerach i dodatkach akademickich.
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Póki co mamy tylko uderzenie polityczne, a w obecnym stanie

rzeczy można mieć niemal pewność, że po ew. odsunięciu prof.

Majchrowskiego na jego miejsce przyjdzie inny profesor,

równie, albo i bardziej patologiczny i pies z kulawą nogą się

tym nie zainteresuje i nie opisze (jak ten nie będzie ‚robił’ w

polityce),  a  patologiczny  system  akademicki  nadal  będzie

generował/akceptował/nagradzał  patologicznych

profesorów/uczelnie.

Zarzuty postawione prof. Majchrowskiemu można by postawić

wielu,  bardzo  wielu  profesorom,  którzy  faktycznie  są  nieźle

opłacani  za  tytuły,  a  nie  za  pracę,  mimo  to  są  zatrudniani

zgodnie z obecnym patologicznym systemem często na kilku

etatach. 

Im więcej zarabiają na 1 etacie, tym częściej są zatrudniani

(nie znaczy, że wykonują pracę sensu stricto) na dodatkowych

etatach,  a  w  opinii  społecznej  i  tak  mają  swoisty  status

pokrzywdzonego (ze względu na małe zarobki!). 
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Rzecz się  tak ma w warunkach niemałego bezrobocia  także

wykładowców,  tyle  że  w  przeszłości  etatowej  solidnych,  nie

opuszczających wykładów (a nawet prowadzących ich więcej

niż w obowiązkach), 

 ( nie tylko 1 godz. tygodniowo jak w obowiązkach, ale nawet i

kilka godz. dziennie !) i tych polskie uczelnie, w tym wzorcowy

dla innych UJ nie chcą mieć w swoich murach, na etatach ! I o

tej patologii w Dzienniku Polskim ani słowa.

To  co  opisuje  Dziennik  Polski  to  jest  w  rzeczywistości  opis

patologii  zarządzania  UJ.  Skoro  UJ  pozytywnie  ocenia  prof.

Majchrowskiego  (mimo  jego  negatywów)  to  on się  do  tego

dostosowuje i z tego korzysta. Trudno to oceniać pozytywnie

( bo jakiś etos akademicki profesor winien mieć) , ale ocena

negatywna  w  pierwszym  rzędzie  winna  być  wystawiana

władzom UJ – w trosce o poziom edukacji wyższej.

Redaktor Dziennika  Polskiego  wykazuje  natomiast  troskę  o

zdrowie prof. Jacka Majchrowskiego, choć nie podaje czy ma

słabe wyniki badań lekarskich.
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Nie wykazuje natomiast troski o stan UJ, mimo że kadra ma

słabe  wyniki  w  edukacji  i  nauce  (  nie  mówiąc  o  etyce  i

kulturze)  w  porównaniu  z  wynikami  krajów  normalnie

funkcjonujących. 

Trudno  się  temu  dziwić,  bo  obecna  kadra  (z  prof.

Majchrowskim  i  wieloma  innymi)  to  efekt  Wielkiej  Czystki

Akademickiej  przed  okresem  tzw.  transformacji  ustrojowej,

kiedy  wykładowców  charakteryzujących  się  odmiennym

etosem  akademickim  niż  prof.  Majchrowski  (  i  wielu,wielu

innych) usunięto dożywotnio, aby nie wpływali negatywnie na

młodzież  akademicką  wychowywaną  w  duchu  etosu

komunistycznego.

Rezultaty – jak widać, ale ani Dziennik Polski ( i inne media),

ani  rządzący,  ani  opozycja  nie  chcą  tego  widzieć,  a  tym

bardziej zmienić – ograniczają się tylko do gier personalnych
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Majchrowski (i inni) – tak, 

Wieczorek (i jemu podobni) – nie,

czyli straszne skutki

polityki kadrowej i etycznej UJ (i nie tylko UJ)

Trwa  medialny  serial  o  prezydencie  Krakowa  prof.  Jacku

Majchrowskim,  zatrudnionym  także  w  Uniwersytecie

Jagiellońskim  oraz  Akademii  Krakowskiej

(https://blogjw.wordpress.com/2014/06/23/sprawa-prof-jacka-

majchrowskiego-prezydenta-krakowa-i-wykladowcy-uj-pod-

lupa-medialna-i-moja/

, a dziś 24 czerwca –Dziennik Polski na pierwszej stronie –Prof.

Majchrowski  wykłada  mniej,  ale  UJ  płaci  bez  mian

-http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3482605,prof-

majchrowski-wyklada-mniej-ale-uj-placi-bez-zmian,id,t.html) .

Jak tylko zbliżają się wybory prezydenckie od lat ujawniane są

kolejne odcinki serialu a prof. Jacek Majchrowski nadal miastem

rządzi i nadal jest zatrudniany na uczelniach, gdzie zarabia

więcej, mimo że jak wiadomo na uczelniach jest bieda
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 (np.http://nfajw.wordpress.com/2010/05/14/na-biednych-

uczelniach-mozna-sporo-zarobic/)

Nic się nie zmienia. Widać serial jest kiepski i nie ma wpływu na

uformowanie  przez  opozycję  kandydata,  który  by  prof.  J.

Majchrowskiego  pokonał  w  wyborach  i  nie  ma  wpływu  na

likwidację patologicznej wieloetatowości na uczelniach – jednej

z przyczyn kiepskiego stanu polskich uczelni i nauki w Polsce.

Zatem i wniosek, że opozycja też jest kiepska i do niczego się

nie nadaje, a przede wszystkim do likwidacji  patologicznego,

upartyjnionego, systemu zarządzania miastem, jak i do zmiany

patologicznego systemu akademickiego.

Ja  na  odcinku  akademickim  walczę  samojeden,  ale  jakieś

sukcesy jednak mam. Obywatelsko odwołałem prof. Hartmana

z  szefa  komisji  ministerialnej  (  i  realnie  też),  jak  i  samą

ministrę (realnie też) co świadczy, że jestem bardziej skuteczny

od całej opozycji obywatelskiej, a nawet partyjnej. 
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Nie bez przyczyny jestem wykluczany z przestrzeni publicznej

(poza tą, którą sam stworzyłem) i żyję sobie na marginesie, bo

niemal wszyscy uznają mnie za zagrożenie, idąc w ślady UJ,

który  uważał  mnie  za  zagrożenia  dla  swojego  bytu  (sitw

akademickich i oligarchii partyjnej, a nawet pozapartyjnej) już

w czasach PRLu.

W III RP skalę zagrożeń z mojej strony rozciągnięto na cały

patologiczny  system  akademicki,  z  którym  środowisko

akademickie  –  obdarowane  przez  społeczeństwo  statusem

pokrzywdzonego – nie chce się rozstać. Nie ma jak to życie w

systemie patologicznym ! 

Sprawa prof. J. Majchrowskiego wnosi bardzo wiele do poznania

patologii  władzy i  opozycji ,  patologii  mediów, jak i patologii

akademickich,  które  (tzn.  patologie  akademickie)  stanowią

działkę mojej obywatelskiej działalności.

Porównajmy zatem dla  lepszego  zrozumienia  istoty  rzeczy  2

przypadki akademickie:

przypadek Jacka Majchrowskiego i przypadek Józefa Wieczorka.
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Jacek  Majchrowski  jest  wykładowcą  Uniwersytetu

Jagiellońskiego i także Akademii Krakowskiej, poza tym, że jest

prezydentem miasta Krakowa. 

Zważywszy na wiek (40 lat pracy na UJ) widać, że przeszedł z

sukcesem  Wielką  Czystkę  Akademicką  w  czasach  PRL

(oczyszczenie z elementu niewygodnego przed uruchomieniem

procesu  transformacji  ustrojowej)  i  ma  chyba  zdolności  do

multilokacji, jak wielu innych profesorów (wieloetatowców), co

rokuje  na  przyszłość  proces  beatyfikacyjny  (te  są  w

wszczynane już w przypadku zdolności do bilokacji).

Na  etatach  akademickich  zarabia  więcej  niż  na  posadzie

prezydenta, co podważa niezliczone wręcz informacje medialne

(i nie tylko) o klepaniu biedy przez profesorów na uczelniach.

Fakt, że wielu profesorów sobie to klepanie biedy akademickiej

bardzo upodobało i do klepania innych nie chce dopuszczać

 (także  Polaków  z  Harvardów  i  innych  bogatych

prowincjonalnych ośrodków zachodnich).
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Swoje zajęcia na uczelni (przynajmniej na uczelni wzorcowej

dla  innych  –  UJ)  prof.  Majchrowski  traktuje  sobie  lekce,

podobnie  jak  studentów,  a  uczelnia  ocenia  go  dobrze  (bo

ocenianych niedobrze – usuwa, aby trzymać poziom – mimo że

nędzny!) i płaci dobrze nawet za niewykonaną robotę. 

Zatem pełnia szczęścia dla profesora, choć to nieszczęście dla

Polski i zły przykład dla młodzieży studiującej (przyszłej elity).

O negatywne oddziaływanie na młodzież akademicka profesor

nie jest jednak oskarżany, widać, że te patologie chyba mają

oddziaływanie pozytywne (?!) a w każdym razie tak są przez

władze  UJ  –  stojące  na  straży  najwyższych  standardów

etycznych i kultury akademickiej – oceniane.

Józef Wieczorek co prawda czasach PRL (u jego schyłku) był

wykładowcą UJ, ale nie przeszedł z sukcesem Wielkiej Czystki

Akademickiej,  gdyż  negatywnie  oddziaływał  na  młodzież

akademicką ucząc jej myślenia i to krytycznego, a jego etyka

nic  nie  miała  wspólnego  z  wiodącą  etyką  systemu

komunistycznego – wręcz stanowiła tej etyki zaprzeczenie.
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Wykładał w ilości znacznie większej od Jacka Majchrowskiego

(w czasach obecnych), jak i ówczesnych etatowych profesorów

swojego  (  tj.  ING  UJ)  instytutu  (nawet  ponad  200  godz.

samych wykładów i to od zera samodzielnie uruchamianych po

‚stalinowskiej’  przerwie)  a  konsultacje  prowadził  ‚na  okrągło’

nie tylko w instytucie, ale także w środowisku naturalnym dla

studentów geologii.

 Robił więcej i lepiej od pobierających pensje profesorskie, więc

to  ich  (i  ich  mocodawców)  raziło,  gdy  ‚olewactwo’  prof.

Majchrowskiego UJ nie razi ! Tak jak UJ nie raziło ‚olewactwo’

profesorskie w czasach PRLu.

Widać  system  weryfikacji  kadr  akademickich  był  i  jest

skuteczny a kontynuacja bolszewickich norm etycznych przez

nikogo/przez nic nie jest zakłócana.To temat na niejedną pracę

dyplomową ( z profesorskimi włącznie), szczególnie w aspekcie

historycznym, prawnym, jak i moralnym, ale pozostałość (po

Wielkiej Czystce ) akademicka (i nie tylko) to olewa, tak jak

olewa studentów i  wykłady, co nie  razi  władz wzorcowej dla

innych uczelni, ani miłośników jej i tego systemu
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.Nie  ma  co  liczyć  aby  na  pierwszych  stronach  Dziennika

Polskiego  (  i  nie  tylko)  ukazały  się  rzetelne  teksty  o

rzeczywistym stanie patologii UJ (i nie tylko) i nie ma co liczyć,

aby  demonstrowano i  zbierano  podpisy  za  odwołaniem UJ  z

obowiązku realizowania misji uniwersytetu w obecnym stylu.

W  roku  Wielkiego  Jubileuszu  UJ  przydałaby  się  choć  chwila

refleksji. (http://jubileusz650uj.wordpress.com/).
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Kara i nagroda w systemie etycznym UJ ( i nie tylko UJ)

Dziś (26 czerwca 2014 r.) w Dzienniku Polskim kolejny odcinek

dość mdłego serialu poświęconego prezydentowi Krakowa (Za

nieobecności  powinna  być  kara  -Czytaj  więcej:

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3485375,za-

nieobecnosci-powinna-byc-kara,id,t.html),  który  jednak

pokazuje  głównie  degrengoladę  moralną  wzorcowej

(szczególnie etycznie i kulturowo) najstarszej polskiej uczelni

obchodzącej w tym roku kolejny – tym razem Wielki Jubileusz

swego istnienia.(jubileusz650uj.wordpress.com).

W tekście czytamy opinię szefa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

„Profesor,  który  nagminnie  opuszcza  zajęcia,  daje  fatalny

przykład młodzieży”  .  Wydawałoby się,  ze  jest  to oczywista

oczywistość, opinia banalna, a jednak mogłaby ona stanowić

podstawę  do  opisu  rzeczywistości  akademickiej  w  ujęciu

etycznym i historycznym, co najmniej na gruby tom jeśli nie

na książkowy ‚serial’ i to bynajmniej nie mdły.
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Przyczynki do tego ‚serialu’ piszę od lat ( od nawet wieków )

[m.in.

Blog akademickiego nonkonformisty

https://blogjw.wordpress.com/

Sprawa Józefa Wieczorka(10)

http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-

wieczorka/

Witryna  Obywatelska  Józefa  Wieczorka (archiwum)  –

http://wobjw.wordpress.com/.

….Drogi  i  bezdroża  nauki  w  Polsce.  Analiza  zasadności

wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i

Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),

Mediator  akademicki  jako  przeciwdziałanie  mobbingowi  w

środowisku akademickim (2009),

Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010),

Patologie akademickie pod lupą NFA (2011) ,

Patologie akademickie po reformach (2012)

dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/]

i  jakoś  zainteresowania  medialnego  jak  i  akademickiego  (z

małymi  wyjątkami)  nie  było,  a  w  szczególności  mediów  i

akademików krakowskich  etatowo i  uczuciowo związanych  z

niedoścignionym wzorcem jaki stanowi UJ.
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Przypomnę po raz setny, a może i tysięczny, że ten wzorzec

(UJ),  nauczycieli,  którzy  prowadzili  zajęcia  rzetelnie,  a

właściwie  ponad  rzetelność,  bo  znacznie  więcej  niż  mieli  w

obowiązkach, znacznie lepiej  od etatowych profesorowych, z

oskarżenia  o  negatywny  (  fatalny)  przykład  (wpływ)  dla

młodzieży – powyrzucano dożywotnio !

W  efekcie  tego  na  uczelni  pozostali  tacy,  którzy  obowiązki

traktowali i traktują lekce, no i ci, którzy zapewne w obawie o

podzielenie  losu  wyrzuconych  unikają  rzetelnej  pracy

akademickiej.

To nie jest żart, to nie jest kabaret, to naga, święta prawda o

najstarszej polskiej uczelni, o polskim systemie akademickim

(bo inne uczelnie na UJ się wzorują i tylko marzą, aby takie

standardy osiągnąć).   Od lat monitoruję samojeden patologie

akademickie  i  mam prawo,  a  przede  wszystkim obywatelski

obowiązek o tym pisać i na rzecz ograniczenia patologii działać.

Obowiązek taki mają co prawda wszyscy etatowi akademicy,

ale  ci tego obowiązku nie wykonują,  być może z obawy, że

podzielą  mój  los  i  koncentrują  się  na  ‚pieszczeniu’  swoich

etatów  (nieraz  wielu  w  patologicznym  i  im  sprzyjającym

systemie). 
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Po  prostu  taki  jest  ich  interes  i  za  taką  postawę  są

nagradzani/wyróżniani/awansowani/ i cieszą się powszechnym

prestiżem  społecznym  niezależnie  od  opcji  politycznej  i

etycznej.

W  tekście  DP  mamy  jedynie  opinie  decydentów  i  ich

rzeczników,  zdumionych  tym  (tj.  prof.  Majchrowskiego)

rzekomo niezwykłym przypadkiem zaniedbywania obowiązków

akademickich,  gdy  natomiast  są  to  patologie  na  porządku

dziennym. Mnie nikt nie pytał o opinie, chociaż przedstawiam

je  od  lat  (i  czasem media  się  tym  interesują,  ale  rzadziej

uwzględniają – ciekawe dlaczego ?).

Z  tekstu  dowiadujemy  się,  że  jedyną  uczelnią,  która  nie

odpowiedziała na pytanie redakcji DP był UJ. 

Cóż w tym dziwnego?  

Na  moje  pytania  UJ  nie  odpowiada,  albo  odpowiada

nierzetelnie (rżnie głupa, albo nawet nie musi) od lat a nawet

wieków 
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( np. Sprawa Józefa Wieczorka(10) 

http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-

wieczorka/, 10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego na

inaugurację nowego roku akademickiego poprzedzającego 650 

rocznicę powstania najstarszej polskiej uczelni 

https://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-pytan-do-

wladz-uniwersytetu-jagiellonskiego/  ………) 

i prestiżu nie traci, więc robi tak aby ten prestiż utrzymać .

Przecież  wzorcowi  nauczyciele  UJ,  ba  nawet  nobliści

(‚podwórkowi’) od dawna nawołują aby ze mną nie dyskutować

,  na  opinie,  argumenty  (  szczególnie  merytoryczne)  nie

reagować i ten pogląd jest podzielany/w praktyce realizowany

także przez opozycję,  z  małymi wyjątkami potwierdzającymi

regułę.

Z  opinii  przekazanych  do  Dziennika  Polskiego  wyłania  się

piękny, nieskazitelny obraz polskich uczelni (innych od UJ, czyli

chyba  dysydenckich  ?)  zatrudniających  pracowników,  którzy

solidnie  uczą  naszą  młodzież  realizując  w  praktyce  misje

swoich uczelni.
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DP nawet nie pyta co to ma wspólnego z prawdą, bo gdyby tak

było w Polsce to by było całkiem inaczej. Uczelnie formują elity

a te są : niby-elity, pseudo-elity, łże-elity itp. więc skąd one się

biorą  skoro  uformowali  ich  tacy  piękni  na  uczelniach,  no  z

oczywistym wyjątkiem prof. Majchrowskiego.

Nie  mam  wątpliwości,  że  Prezydent  J.  Majchrowski  nie

powinien pracować na UJ (ani na innej uczelni) , ale nie mam

też wątpliwości, że nie jest jedynym, który waży sobie lekce

dydaktykę i fatalnie wpływa na młodzież swoim przykładem.

Ale to jest sprawa systemowa i nie mam wątpliwości, że i po

odejściu prof. J. Majchrowskiego z UJ ( nie wątpię jednak, że to

nie nastąpi) na UJ ( i  nie tylko) – gdzie na etatach (często

wielu)  jest  multum  profesorów  lekce  sobie  traktujących

dydaktykę – nic się nie zmieni. Tu zanim skończę wtrącę mój

osobisty  przypadek  i  argumentacje  władz  UJ,  że  stanowię

zagrożenie dla uczelni, a po moim odejściu ona kwitnie ! 
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Nadano mi coś w rodzaju kategorii wcielonego diabła i to był

merytoryczny  i  skuteczny  argument,  abym  w  czasach  tzw.

transformacji  ustrojowej  nie  wrócił  czasem  na  uczelnię,  bo

gdybym nadal uczył więcej i lepiej niż etatowi profesorowie, to

byłby to koniec tej wzorcowej uczelni ! przynajmniej w obecnej

postaci. I paradoksalnie trudno temu zaprzeczyć ! W końcu ja

protestowałem samojeden np. przeciwko deprawacji młodzieży

(jeszcze w latach 80-tych) która teraz rządzi!

No i nawet ślepy może zauważyć, że mimo mojego odejścia, na

UJ,  tak  jak  w Polsce,  nie  ma  Kwitnącej  (zielonej)  Wyspy,  a

raczej jest Sahara, czy Antarktyda i to utworzona przez kwiat

polskiego systemu akademickiego.

Ale  o  tym  dzienniki  nie  piszą,  uczeni  się  tym  nie  zajmują

(wiedzą co robią !) formując natomiast cale rzesze im wyżej

formalnie wykształconych, tym bardziej ogłupionych. I trzeba

pamiętać, ze nie tylko przez GW, czy TVN, bo UJ ( i na nim się

wzorujący) ma wielką w tej materii zasługę.
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Jubileuszowy rok akademicki na UJ dobiegł końca, ale

promocji dla jego władz być nie może

Na inaugurację nowego roku akademickiego poprzedzającego

650  rocznicę  powstania  najstarszej  polskiej  uczelni

przedłożyłem 10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego

(https://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-pytan-d  o-

wladz-uniwersytetu-jagiellonskiego/) ale niestety były one jak

zwykle  za  trudne  dla  zarządzających  uczelnią.  Piszę,  jak

zwykle, gdyż pytań w przeciągu ostatniego 25 lecia wolności

tak barwnie (w togach i gronostajach) obchodzonego przez UJ

zadałem  dziesiątki,  ale  władze  z  merytorycznymi  na  nie

odpowiedziami nie potrafiły sobie poradzić.

m.in.

http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-

wieczorka/,

http://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/03/25/w-

oczekiwaniu-na-archiwum-przebiegudorobku-kongresu-kultury-

akademickiej/  ,

https://blogjw.wordpress.com/2013/05/20/zapytania-w-imie-

prawdy/

https://blogjw.wordpress.com/2013/08/02/czy-decydenci-

akademiccy-to-niewlasciwi-adresaci-zapytan-w-imie-prawdy/
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https://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pytania-bez-

odpowiedzi-do-konca-roku-2013/

Jakby  przykrywając  ten  wstydliwy  stan  rzeczy  władze  UJ

organizowały  i  celebrowały  kolejne

jubileuszehttp://jubileusz650uj.wordpress.com/   w czym – jak

widać w zaprzyjaźnionych mediach – realizują się lepiej, niż w

odpowiedziach na niewygodne pytania.

Taryfy ulgowej dla władz uczelni być nie może, bo to one winny

być wzorem dla innych.

Brak zdolności do odpowiedzi na merytoryczne pytania może

tylko skutkować brakiem promocji na następny rok akademicki.

Pozostaje jeszcze sesja poprawkowa. Każdy winien mieć szanse

na  poprawę,  choć  ja  takiej  szansy  zostałem pozbawiony

dożywotnio  przez  anonimową  do  dnia  dzisiejszego

zorganizowaną  grupę  przestępczą,  ukrywaną  przez  władze

uczelni  cieszące  się  nieustającym  zaufaniem  etatowych

beneficjentów patologicznego systemu akademickiego (  i  nie

tylko).

Kierując  się  chrześcijańskim miłosierdziem należy  dać  mimo

wszystko  czas  władzom  UJ  na  znalezienie  odpowiedzi  na

obywatelskie  pytania  o  prawdę,  poszukiwanie  której  stanowi

obowiązek  (finansowany  z  kieszeni  podatnika)  wszystkich

nauczycieli  akademickich,  a  tych w togach i  gronostajach w

szczególności.

176

http://jubileusz650uj.wordpress.com/
https://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pytania-bez-odpowiedzi-do-konca-roku-2013/
https://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pytania-bez-odpowiedzi-do-konca-roku-2013/


Jeśli jednak nadal nie będą w stanie – czy to z powodu słabości

intelektualnej, czy moralnej – na nie odpowiedzieć, w trosce o

los uczelni  i  polskich elit  na uczelni formowanych, konieczne

będzie wyznaczenie obywatelskiej drogi do ulżenia władzom UJ

w wykonywaniu obowiązków, którym jak do tej pory nie są w

stanie podołać.
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Akademicka nomenklatura partyjna, mimo 13 postulatu

z sierpniowego strajku 1980 r.

17 sierpnia 1980 gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

przedstawił 21 postulatów…(17 sierpnia 1980 r. przedstawiono

21 postulatów….niezlomni.pl)m. in. przedstawiono 13 postulat,

który brzmiał -‚Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej

na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej,…’

I co ? Jak się ma realizacja tego postulatu w 2014 r. w sektorze

akademickim ?

Nie  ma  nawet  wykazu  przynależności  partyjnej  kadry

akademickiej z tamtych i późniejszych lat i nie ma woli aby go

poznać ! Wykaz władz PZPR wzorcowej dla innych uczelni – UJ

jest  tylko  na  mojej  stronie

http://lustronauki.wordpress.com/2009/04/27/poczet-

sekretarzy-komitetu-uczelnianego-pzpr-uj/

Mimo  licznych  opracowań,  także  IPN,  niewiele  wiadomo  o

zasadach doboru kadry kierowniczej (i  nie tylko) w sektorze

akademickim PRL ( a także w III RP) wg klucza partyjnego, a
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nie  kwalifikacji  merytorycznych.  Właściwie  dobór  ten  jest

(niemal)powszechnie  akceptowany,  także  przez  opozycję

antykomunistyczną.  Istnieje  mniemanie  (do  dnia

dzisiejszego !), że kto był (jest) dobry w nauce to mógł w PRL

(także w III RP) wysoko zajść (tak rzekomo partia pozytywnie

selekcjonowała kadry akademickie !?).

Do dziś nie jest poznana rola kadry kierowniczej związanej z

„S”  w  czyszczeniu  kadr  akademickich  z  elementu

niewygodnego, ale nieco wiadomo ( np. na UJ) o przełożeniu

układu okragłostołowego (PZPR – postępowa „S”) na platformę

uczelnianą  –  obrona  PZPR  i  wykluczanie  ekstremy

(nieetycznej , negatywnie wpływającej na młodzież….) podczas

‚transformacji” PRL w III RP.

Do  tej  pory  nie  poznano  (  i  nie  ma  woli  poznania)  np.

przebiegu/wyników wyborów A.D.1981 do władz uczelnianych (

na różnym szczeblu – do zakładowego włącznie) i późniejszych

losów  tych,  których  zidentyfikowano  jako  zagrożenie  dla

przewodniej siły narodu na odcinku akademickim.

Nomenklaturowe,  akademickie  kadry  kierownicze,  mimo  13

postulatu strajku sierpnia 1980 r. przez lata,  a nawet wieki,

trzymały  się  mocno,  także  dzięki  aktywnej  postawie
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postępowej części „S”.

Upartyjnienie nauki A.D. 2014 r. jest wielkie i gwarantowane

systemowo,  tak  na  szczeblu  najwyższym,  jak  i  najniższym,

choć partie się przefarbowały i rozmnożyły. Uczelnie stały się

znakomitymi  pasami  startowymi,  a  przede  wszystkim

lądowiskami dla kadr partyjnych.

Oparcia  sektora  akademickiego  na  zasadach  kwalifikacji

merytorycznych,  a  nie  umocowaniu  partyjnym  (  też

rodzinnym) jakoś  chyba nikt  nie  chce.  Nie widać w każdym

razie  działań  w  takim  kierunku.  Widać  natomiast  postęp  w

staczaniu się świata akademickiego.

-
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Edukacja historyczna w liceum – mimo wszystko – na

poziomie wyższym, niż na uczelniach

Nowy rok szkolny za progiem więc o edukacji czas pisać. Pod

ogniem krytyki, całkiem zasłużonej, od kilku lat znajduje się

edukacja historyczna. Niestety jest ona skoncentrowana niemal

wyłącznie  na  poziomie  gimnazjalnym,  a  w  szczególności

licealnym, a poziom , czy raczej jego brak, uniwersytecki jest

pomijany  milczeniem  (być  może  wstydliwym,  ale  nie

pokazywanym w mediach) no może z moim wyjątkiem, bo z

uporem  od  lat  nagłaśniam  (bez  echa  jednakże)  to  co

profesorowie  w  historiach  uczelnianych  wypisują  i  uczyć

zalecają – bez zażenowania.

Szkód wynikających z takiego niegodnego postępowania nikt

nie ocenia i jakoś nie widać protestów, marszów, demonstracji

aby  uczelnie  skończyły  z  tym  procederem.  Jak  się  na

uczelniach  nic  nie  zmieni,  a  co  gorsza  –  to  co  jest  będzie

akceptowane, gloryfikowane, to wszelaka krytyka tego co jest

na poziomie niższym może być tylko oceniana jako schizofrenia

poziomu wyższego.
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Wziąłem do ręki podręcznik: Historia i społeczeństwo. Ojczysty

Panteon i  ojczyste spory  -http://www.wsip.pl/oferta/ojczysty-

panteon-ojczyste-spory/   przeznaczony do kształcenia ogólnego

na IV etapie edukacyjnym (liceum i technikum) dopuszczony

do użytku w roku 2013.

Nie mnie oceniać podręcznik z punktu widzenia metodycznego,

bo ani ja nauczyciel szkolny, ani uczeń. Kiedyś uczyłem jeno

historii  ziemskiej,  a  nie  ludzkiej  i  to  na  poziomie  (a  raczej

powyżej) uniwersyteckim, stąd doświadczenia nie mam w tej

materii. 

Co nieco jednak słyszałem/czytałem o tym co się  w świecie

działo,  a  i  kilkadziesiąt  już  lat  historycznych  na  świecie

przeżyłem. Koncentrując się na tym ostatnim odcinku historii z

całym  naciskiem  muszę  stwierdzić,  że  mimo  widocznej

poprawności politycznej w podręczniku IV etapu edukacyjnego,

wielu  przeoczeń,  sporo  prawdy  do  dyskusji  szkolnej

przedstawiono.

Wykryto  w  tym  podręczniku  istnienie  w  Polsce  systemu

komunistycznego,  jak  i  stanu  wojennego,  co  stawia  ten

podręcznik wyżej od ‚Dziejów UJ’ licealistom starającym się o

indeks  UJ  do  opanowania  zalecanych  (  w  ‚Dziejach  UJ’  ani

komunizmu  ,  ani  stanu  wojennego  nie  wykryto  !  –
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(https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-

uniwersytetu-jagiellonskiego/).

Jest zatem nadzieja, że absolwenci liceów wreszcie się wezmą

za nauczanie prawdziwej historii profesorów (etatowych), bo ci

niestety  są  dożywotni  (taki  sobie  przywilej  wywalczyli  !).

Dopóki żyją trzeba ich uczyć ! (co ja od lat, a nawet wieków,

czynię, ale fakt – ze słabym skutkiem. Pomocy nie mam !) .

Bardzo mnie  ucieszył  tytuł  37 rozdziału  „..idź  wyprostowany

wśród  tych  co  na  kolanach…” (  choć  Zbigniewa Herberta  w

indeksie osób nie ma !) co odbieram jako zalecenie/przesłanie

dla młodzieży licealnej, która oby go w życiu stosowała.

W podręczniku znalazłem informacje o takich postaciach, które

szły w przez życie w postawie wyprostowanej jak m.in. gen.

August  Fieldorf  Nil,  Witold  Pilecki,  Zygmunt  Szendzielarz  –

Łupaszko,  Hieronim  Dekutowski  –  Zapora  ,  gen.  Leopold

Okulicki,  gen.  Elżbieta  Zawacka,  irena  Sendlerowa,  gen.

Władysław  Anders,  gen.  Stanisław  Maczek,  gen.  Stanisław

Sosabowski, aby ograniczyć się do tych niezłomnych, których

pomniki stoją, lub stać mają, w bliskim mi Patriotycznym Parku

Jordana w Krakowie.
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Nauczyciele licealni, nie tylko z Krakowa, mogą w tym Parku

rozszerzyć naukę historii,  tym bardziej,  ze IPN przygotowuje

specjalne materiały edukacyjne, które by im w tym pomogły.

Na  całe  szczęście  autorzy  podręcznika  nie  uwzględnili  opinii

profesora  UJ

(https://blogjw.wordpress.com/2013/05/20/zapytania-w-imie-

prawdy/)  na temat jednego z największych naszych bohaterów

–  Witolda  Pileckiego  i  stanęli  po  stronie  prawdy,  czego  nie

można powiedzieć o profesorach UJ (i nie tylko).

Uczniowie z książki mogę się nieco dowiedzieć np. o PZPR i jej

roli  budowie  Polski  Ludowej,  gdy  natomiast  z  ‚Dziejów UJ’  i

innych  oficjalnych  historii  UJ,  nie  sposób  się  dowiedzieć  o

istnieniu  a  przede  wszystkim o  osiągnięciach PZPR wiodącej

siły na polu nauki i edukacji wyższej UJ ( i nie tylko). Co więcej

nawet nie dowiemy się o składach Komitetu Uczelnianego PZPR

dbającego  o  właściwe  (dla  systemu  komunistycznego)

standardy  naukowe,  dydaktyczne  i  etyczne.  Czyżby  system

komunistyczny,  system  Polski  Ludowej  nie  rozciągał  się  na

teren UJ ( i innych uczelni) ?

Nie  ma  wątpliwości,  że  historia  na  poziomie  wyższym  jest

bardziej zakłamana, niż na poziomie niższym, więc ta ‚wyższa

półka’  winna  być  przedmiotem  szczególnej  troski  i  krytyki
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merytorycznej,  tym  bardziej,  że  nauczyciele  historii,  twórcy

programów nauczania  ‚niższego’,  muszą  przejść  z  sukcesem

przez standardy ‚wyższe’, a jedynie nieliczni są w stanie tym

standardom się przeciwstawić w postawie wyprostowanej.
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Przeciwko dyskryminacji naukowców nigdzie nie

zatrudnionych

Media (Dziennik Gazeta PrawnaNagrody ministra dyskryminują

emerytów  ) ostatnio podały , że „ Rzecznik praw obywatelskich

zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie

zasad  opiniowania  wyróżnień  za  osiągnięcia  naukowe,

dydaktyczne  lub  organizacyjne  albo  za  całokształt  dorobku,

które przyznaje resort. Zgodnie z rozporządzeniem z 1 marca

2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

(Dz.U. poz . 296) do wniosku o to wyróżnienie należy dołączyć

trzy  rekomendacje  sporządzone  przez  osoby  posiadające

stopień  naukowy  doktora  habilitowanego  lub  profesora,

zatrudnione w innych placówkach niż kandydat do nagrody

Przepisy wyłączają z grona osób rekomendujących kandydata

do tego wyróżnienia  naukowców nigdzie niezatrudnionych,  w

tym w szczególności emerytowanych. Z uwagi na krąg osób,

których dotyczy powołany przepis, może to stanowić przejaw

dyskryminacji  pośredniej  ze  względu  na  wiek  –  wynika  ze

skarg, które wpłynęły do RPO…….”
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Dobrze,  że  problem został  zauważony  i  podjęty,  ale  szkoda

tylko że w tak ograniczonym zakresie. Mimo, ze jestem od lat

(a nawet wieków) osobą dyskryminowaną w nauce ze względu

na  brak  zatrudnienia,  nie  skarżyłem  się  do  RPO  na  brak

wyróżnień za osiągnięcia naukowe uzyskane przy finansowaniu

w ilości 0 zł z kieszeni podatnika. Co więcej swego czasu (26

sierpień  2001))  wręcz  protestowałem  (bezskutecznie)

przeciwko  wyróżnianiu  mnie  z  tego  powodu  !

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-

nauki/

„Przewodniczący KBN

Pan Andrzej Wiszniewski

WYSTĄPIENIE

Niniejszym występuję o przyznanie mi na działalność naukową

45 667 USD, czyli średniej przypadającej na badacza w Polsce

znajdującego  się  w  dramatycznej  sytuacji  (  patrz

Rzeczpospolita  28.07.2000)).  Nie  ma  żadnych  podstaw

prawnych  abym  w  demokratycznym  państwie  prawa  był  w

sposób nieuzasadniony wyróżniany otrzymując na działalność

badawczą aż 0 (słownie zero) zł polskich. 
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Ta  niezdrowa  sytuacja  budzi  wyraźną  zazdrość  uczonych

polskich, którzy określają mnie jako ‘świętą krowę’. Przyznanie

mi  dorocznej  dotacji  45  667  USD  na  działalność  badawczą

zlikwidowałoby  dotychczas  obowiązujący  kastowy  podział

społeczeństwa,  sprzeczny  z  Konstytucją  RP  Jednocześnie

zostałyby stworzone podobne szanse działalności naukowej dla

aktywnych  Polaków,  którzy  nie  chcą  mimo  wszystko

emigrować. ……”

(taka  forma  nie  była  spowodowana  moja  schizofrenią  tylko

schizofrenią  środowiska)  Do  RPO  wnosiłem  jedynie

bezskutecznie  skargi  (Pasja  akademicka  z  Rzecznikiem Praw

Obywatelskich  w  roli  Piłata

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/pasja-akademicka-z-

rzecznikiem-praw-obywatelskich-w-roli-pilata/)  z  powodu

niemerytorycznego  usunięcia  mnie  z  systemu  nauki

finansowanego  przez  podatnika,  gdy  inni  czerpią  z  niego

korzyści  nawet  na  wielu  etatach,  nawet  bez  ujawniania

osiągnięć  http://wobjw.wordpress.com/2010/01/02/jawna-

niejawnosc-dorobku-naukowego   /
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i jeszcze mają społeczny status pokrzywdzonych przez ministra

finansów – bo przecież przyznawane im płace w ilości wielu

tysięcy i granty w wysokości setek tysięcy, a nawet milionów, z

których przed podatnikiem nie chcą się rozliczyć – to dowód na

dyskryminację !

O tych,  co  przez  lata  prowadzili  badania  bez finansowania  i

wyróżniania  a  wyniki

ujawnialihttp://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-

tematy/,http://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/publikacje/

(choć nie musieli) nikt nie walczył, no z wyjątkiem walki o to

aby  nigdy  na  uczelniach  się  nie  pojawili  (bo  jakby

‚profesorowie’ w takiej konfrontacji wypadali ?) .

Nie  po  to  takich  usuwano  w  czasach  Wielkiej  Czystki

Akademickiej, aby uczelnie takimi w III RP zaśmiecać !

No i po co narzekać na polityków (tej, czy innej partii), na stan

polskich  elit,  stan  państwa  ,skoro  taki  system  jest

(niemal)powszechnie akceptowany i (niemal)nikt tego nie chce

zmienić. Rząd nie ma w tym interesu, a opozycja chyba też nie,

bo  nawet  dyskutować  nie  chce  w  tej

materii.https://blogjw.wordpress.com/2014/04/02/nauka-i-

szkolnictwo-wyzsze-w-programie-pis-pod-niezalezna-lupa/

I to by było na tyle – szkoda słów. Tysiące ich napisano w tej

materii  i  tylko cisza grobowa zapanowała.  I  będzie panować
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chyba przez kolejne wieki.

P.S.

Lektura  uzupełniająca  dokumentująca,  ze  od  lat  nic  się  nie

zasadniczo nie zmieniło m.in. Dialog z Ministrem Nauki

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-

nauki/

DYSKUSJA NAD ZMIANAMI FINANSOWANIA NAUKI

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dyskusja-nad-

zmianami-finansowania-nauki/

FINANSOWANIE NAUKI W OCZACH PODATNIKA

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/finansowanie-nauki-

w-oczach-podatnika/

strony  www  i  książki  wymienione  pod

adresem.http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/autor/)

190

http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/autor/
http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/finansowanie-nauki-w-oczach-podatnika/
http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/finansowanie-nauki-w-oczach-podatnika/
http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/finansowanie-nauki-w-oczach-podatnika/
http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dyskusja-nad-zmianami-finansowania-nauki/
http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dyskusja-nad-zmianami-finansowania-nauki/
http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dyskusja-nad-zmianami-finansowania-nauki/
http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/
http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/
http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/


Bohaterowie nie zawsze są odważni

Nie  zamierzam  tu  rozważać  kompleksowo  problemu

bohaterstwa i ‚bojowości’ pozostawiając ten temat odważnym

ekspertom, ale chciałbym zamieścić wybrane przykłady z życia

wzięte,  które  poznałem  na  własnej  skórze  w  (pół)  światku

akademickim.

Przypomniałem sobie znany mi jeszcze z czasów studenckich

opis  zachowania  się  w  czasach  stalinowskich  wybitnego

polskiego  uczonego  (pochodzenia  żydowskiego)  Leopolda

Infelda o orientacji lewicowej, ale i naukowej, uformowanej w

II RP we Lwowie, a potem we współpracy z Einsteinem. Kiedy

wrócił do Polski w 1950 r. miał oczywiście problemy, mimo swej

generalnej akceptacji dla budowanej rzeczywistości politycznej.

Kiedy jeden ze ‚stalinków’ z ZMP domagał się nieprzyjęcia do

pracy  na  uczelni  wybitnej  absolwentki  uniwersytetu,  bo  ta

chodzi  do  kościoła  –  profesor  (choć  nie  kościelny)  wyrzucił

‚stalinka’ za drzwi i  zagroził  swoją dymisją jeśli  absolwentka

nie zostanie zatrudniona. Zachował się jak trzeba !
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Jakoś w czasach już nie stalinowskich, u schyłku PRLu, czy w

III RP, nie spotkałem się z podobnym zachowaniem profesorii

(także  tej  ‚solidarnościowej’,  ‚kościelnej’)  w  przypadku

niemerytorycznych działań wobec niewygodnych ( z jakiegoś

powodu,  nie  tylko  kościelnego,  bo  ten  raczej  już  nie  był

stosowany)  członków/  kandydatów na  członków społeczności

akademickiej. 

Pozamerytorvczne kryteria w (pół)światku akademickim jakby

stały się normą, a ‚zachowania się jak trzeba ‚ co najmniej źle

widziane  w  starannie  wyselekcjonowanej

konformistycznej/oportunistycznej społeczności.

Tak  się  składa,  że  w  tym  roku  mamy  okrągłe  rocznice  i

zdobycia Monte Cassino i Powstania Warszawskiego, i tak się

złożyło,  że  dwaj  Bohaterowie  tych  wydarzeń  znaleźli  się

ostatnio  w zasięgu mojej  działalności  fotoreporterskiej,  choć

nie  bohaterskiej.  Wcześniej  byli  mi  znani  na  platformie

akademickiej i jakoś odegrali pewną rolę (choć nie decydującą)

w operacjach usuwania mnie z tej platformy.

Pomijam tu  personalia,  bo  nie  chodzi  o  to  aby  o  kimś  coś

nieprzyjemnego (choć prawdziwego) napisać, ale aby poznać

zróżnicowane postawy ludzi mających w życiorysach blaski (te

się podkreśla) , ale i cienie (te się pomija).
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Dodam  tylko,  że  obaj  też  się  znali,  także  ze  strony  tej

ciemniejszej.

Bohater spod Monte Cassino w czasach PRLu działał w ZBOWiD

i jeździł z samym Włodzimierzem Sokorskim (podobno całkiem

sympatycznym  ?!)  bo  chyba  mu  było  bliżej  do  władzy

warszawskiej, niż londyńskiej (mimo Sybiru i tułaczki).

Z  tego  co  do  mnie  dochodziło  bohater  Powstania

Warszawskiego (w latach 80 tych pro-Solidarnościowy) nie miał

o nim z tego powodu dobrego zdania (delikatnie mówiąc).

Ja żyłem z oboma raczej  na poprawnej stopie,  przy sporym

dystansie wiekowym ( i nie tylko).

Zwykle jednak postawy ludzkie się krystalizują w sytuacjach

trudnych.

Kiedy  działania  operacyjne  (symbioza  PZPR-SB-środowisko

akademickie) wobec mojej osoby zaczęły się krystalizować w

kierunku pożądanym dla rządzących (na różnych szczeblach)

również  skrystalizowały  się  postawy  bohaterów  –  członków

środowiska akademickiego.

Pamiętam  jak  się  sprawił  bohater  spod  Monte  Cassino  6

stycznia  1986  r.  o  godz.  18.  15  otwierając  posiedzenie

krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
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Tyle czasu upłynęło a ja pamiętam datę, a nawet godzinę, choć

zwykle  nawet  mam  problem  z  latami.  No  cóż,  rzuciłem

wówczas merytoryczną, geologiczną rękawicę ‚przyłożonemu’ –

towarzyszowi dyrektorowi i trzeba było go wspierać (stąd m.

in.  zmieniona data posiedzenia na Trzech Króli  !).  Nie wiem

skąd znalazłem tyle  sił  aby pozostać  na sali  aby przedłożyć

racje  merytoryczne,  uznając  prezentację  mojej  osoby  przez

Bohatera  spod  Monte  Cassino  jako  przejaw  okresowego

zgłupienia.

Niedługo  potem  na  ważnej  ogólnopolskiej  sesji  z  wieloma

‚gwiazdami’ polskiej geologii, które jednak merytorycznie jakoś

nie  potrafiły  rozbłysnąć  ,  zostałem  zelżony  publicznie  przez

jednego z ‚profesorów’ przy przyzwoleniu i wsparciu innych –

mu  podobnych.  Bohater  spod  Monte  Cassino  był  tego

świadkiem, a nawet bardziej, bo poinformował mnie o dalszym

lżeniu kuluarowym. 

Nie powiedział – Dość tego !, lecz tak, jakby nic się nie stało.

No cóż,  kanonada profesorska  nie  osiągnęła  poziomu Monte

Cassino, ale jednak była egzekucją publiczną i pokazała, że z

JW można zrobić wszystko, bez jakiejkolwiek reakcji otoczenia.

Niektórzy ‚prof.’ ( i nie tylko) pamiętają to do dnia dzisiejszego,

mimo upływu lat, a nawet wieków. Takie egzekucje (i swój brak

reakcji)  pamięta  się  długo,  szczególnie  jak  się  nie  potrafiło
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zachować jak trzeba.

Nie trzeba było długo czekać na dalsze wydarzenia operacyjne

prowadzące  do  relegowania  mnie  z  uczelni  wobec  czego

oczywiście  żaden  z  bohaterów  (także  mniejszej  rangi)  nie

zareagował.  Reakcje  studentów  i  młodych  można  było

spacyfikować.

Pozbawiony  pracy  udałem  się  do  bohatera  Powstania

Warszawskiego sprawującego funkcję kierowniczą w zakładzie

gdzie  ‚robiłem’  doktorat,  byłem  ‚drugą  nogą’,  częstym,

czynnym  uczestnikiem  seminariów  (częstszym  od  wielu

pracowników  tego  zakładu)  itp.  także  do  pewnego  czasu

powiązany siecią kolportażu podziemnego.

Bohater  Powstania  znający  (częściowo)  moje  kłopoty  doznał

zrazu  ataku  amnezji  (zapomniał  co  ja  właściwie  robię),  coś

bredził, że ja ‚po trupach do celu’ a nawet do Jaruzelskiego !,

ale po rozmowach z podwładnymi okazało się, że nikt (żaden

‚trup’ ?) nie jest przeciw.

Zatem udał się w ‚kwerendę’ po Krakowie zbierając opinie na

mój temat i był już niemal załamany, bo opinie były pozytywne

(zapewne chcieli abym czasem do nich się nie zgłosił,  bo by

mieli  problem).  Na  całe  szczęście  z  opresji  wybawiła  go
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sekretarka  z  samego  ‚Pekinu  ‚  (słynny  dar  największego  z

językoznawców dla narodu polskiego, gdzie mieściła się i nadal

mieści siedziba PAN, razem z duchem tamtych czasów), która

rozpatrzyła na miejscu moje ‚zbrodnie’. 

Bohater nie poszedł w ślady Infelda i nie wyrzucił sekretarki na

zbity  pysk,  nie  zagroził  dymisją,  lecz  odetchnął  z  ulgą.

Dostałem na piśmie od Bohatera Powstania – że zatrudnić mnie

nie  może  !  Jak  ktoś  został  skazany  na  śmierć  (choćby

zawodową)  winien  zejść  z  tego  świata,  przynajmniej

akademickiego.

Na  tym  się  jednak  nie  skończyło.  Gdy  przyszła  tzw.

transformacja ustrojowa rozpoczęto działania operacyjne aby

usunąć  mnie  także  z  Polskiego  Towarzystwa  Geologicznego

gdzie  miałem  jeszcze  swoją  redutę  w  postaci  sekcji

tematycznej,  a  co  gorsza  domagałem  się  transformacji

Towarzystwa na  gruncie  etycznym i  merytorycznym. Sprawę

przekazano  do  sądu  koleżeńskiego  (skolegowanego  z

władzami)  a  gdy  ten jakoś  –  mimo wszystko  –  się  ociągał,

wymieniono jego skład na bardziej koleżeński,   dając buławę

Bohaterowi  Powstania.  Ten  jakoś  zupełnie  nieaktywny

wcześniej  w Towarzystwie ożywił się wielce i  do relegowania

mnie z Towarzystwa innych przysposobił.  W końcu to by mu

ulżyło wielce, bo by świadczyło, że nie przyjął na etat samego
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hunwejbina.

I w tym aspekcie jakoś drogi Bohatera Powstania i Bohatera

spod  Monte  Cassino  wcześniej  rozbieżne,  jakby  się  nieco

zeszły. 

W  Towarzystwie  byłem  bowiem  formalnie  przynależny  do

oddziału krakowskiego, w którym Bohater spod Monte Cassino

był  wiceprzewodniczącym  (pod  pantoflem  jędzy

antynaukowej).  Na  pokazowym,  starannie  przygotowanym

zebraniu  zostałem  po  raz  kolejny  zlinczowany,  bez  protestu

kogokolwiek – skoro bohaterowie nie protestowali, a nawet w

linczu brali udział, to co mówić o zwykłych peerelczykach ?!

To nie były już czasy stalinowskie, kiedy mimo wszystko byli

jeszcze  tacy,  którzy  potrafili  się  zachować jak  trzeba,  mimo

potęgi  zła.  W  ciągu  prylu  takich  ubywało,  i  podczas

transformacji  dominowali  już  bohaterscy

konformiści/oportuniści  oraz  mieszkańcy  podręcznych

strusiówek.

I tak to pozostało, a nawet się rozwinęło do dnia dzisiejszego.
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Inauguracja roku akademickiego mimo braku

promocji ?!

Na stronach najstarszej, i wzorcowej dla innych, uczelni 

czytamy o planowanej inauguracji 651. roku akademickiego w 

Uniwersytecie Jagiellońskim 

http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/kalendarz/-/jour

nal_content/56_INSTANCE_dPA0/10172/66717348zgodnie z 

tradycją, ale mimo braku promocji dla władz UJ na kolejny rok,

a to z powodu niezdolności intelektualnych/moralnych do 

odpowiedzi na pytania postawione na początku roku 650-tego. 

(10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(https://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-pytan-do-

wladz-uniwersytetu-jagiellonskiego/  ).

Na  te  pytania  nie  było  odpowiedzi  do  końca  650  roku

akademickiego,  więc  pisałem

(https://blogjw.wordpress.com/2014/06/29/jubileuszowy-rok-

akademicki-na-uj-dobiegl-konca-ale-promocji-dla-jego-wladz-

byc-nie-moze/   Jubileuszowy  rok  akademicki  na  UJ  dobiegł
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końca,ale  promocji  dla  jego  władz  być  nie  może).  Brak

zdolności do odpowiedzi na merytoryczne pytania może tylko

skutkować brakiem promocji na następny rok akademicki.’

i dalej ‚Pozostaje jeszcze sesja poprawkowa. Każdy winien mieć

szanse  na  poprawę,…’  ….’Kierując  się  chrześcijańskim

miłosierdziem należy dać mimo wszystko czas władzom UJ na

znalezienie  odpowiedzi  na  obywatelskie  pytania  o  prawdę,

poszukiwanie której stanowi obowiązek (finansowany z kieszeni

podatnika)  wszystkich  nauczycieli  akademickich,  a  tych  w

togach i gronostajach w szczególności.

Jeśli jednak nadal nie będą w stanie – czy to z powodu słabości

intelektualnej, czy moralnej – na nie odpowiedzieć, w trosce o

los uczelni  i  polskich elit  na uczelni formowanych, konieczne

będzie wyznaczenie obywatelskiej drogi do ulżenia władzom UJ

w wykonywaniu obowiązków, którym jak do tej pory nie są w

stanie podołać.,..’

Sesja poprawkowa już za nami, a odpowiedzi jak nie było, tak

nie  ma  –  więc  promocji  nadal  być  nie  może.  Czy  zatem

wyznaczenie,  przez  władze  UJ  -bez  promocji,  inauguracji

nowego roku akademickiego jest uprawnione ? Moim zdaniem

nie. Na żadne z 10 pytań odpowiedzi nie było, ani nawet próby
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odpowiedzi !

Ja za taką znajomość rzeczy i postawę żadnego studenta na UJ

nie promowałem ! Tym bardziej nie może być promocji dla jego

władz.

Z  satysfakcją  i  uznaniem  podkreślę,  że  ministra  nauki  po

nieudzieleniu jej promocji i moim wezwaniu do dymisji – taką

dymisję  złożyła.  Zachowała  się  jak  trzeba.  Ale  władze  UJ

trzymają się mocno ! Zachować się jak trzeba nie potrafią, od

lat,  a  nawet  wieków.  Arogancja/ignorancja/stołków  się

trzymanie/jak największej kasy się domaganie !

Za  nic  sobie  mają  opinię  społeczną/  społeczny  kapitał

intelektualny  i  moralny  (ten  przeszkadza  im  wielce)/dobro

Polski pogrążanej także naukowo ( to ich nie obchodzi, bo ich

horyzont kończy się na końcówkach ich nosów ).

Tak,  tak.  taki  mam  obraz  tej  ‚wszechnicy  cnót  wszelakich’

bynajmniej jednak nie cnotliwej, a upadłej nisko. I nie jest to

obraz  anomalny,  lecz  normalny,  potwierdzany  przez  tych  co

widzą sprawy szerzej i dogłębnie.

Mimo troski o poprawę poziomu intelektualnego i moralnego i

oferowanej pomocy w obecnej sytuacji niewiele dla UJ mogę

zrobić  i  boleję  wielce  nad  obojętnością  środowiska,  wręcz

przyzwoleniem na upadek a nawet jego apoteozą , także przez

obóz  patriotyczny,  który  dla  ratowania  UJ  i  Polski  całej  coś

jednak winien konkretnie robić. Ja się staram, co dokumentuję
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w przestrzeni publicznej ( głównie tej przez siebie zbudowanej)

, ale to zadanie ponad siły nawet Herculesa, a ja wsparcia nie

mam.

Zwis kompletny ! Zniewolenie. Żenada.

Bez  postawienia  na  nogi  systemu  akademickiego  Polska  na

nogi  nie  zostanie postawiona, a nie  ma woli  politycznej,  ani

społecznej, aby system akademicki stojący na głowie postawić

na nogi. Tych co by taki kierunek chcieli wytyczać – wyklucza

się z chorego, zamkniętego systemu.

Nie ma żadnych nadziei, żeby wraz z otwarciem nowego roku

akademickiego system został  otwarty  na zmiany pozytywne,

ale opozycji to nie uwiera i sama nie ma ochoty się otworzyć

nawet na dyskusje o zmianach systemu akademickiego.

https://blogjw.wordpress.com/2014/04/02/nauka-i-

szkolnictwo-wyzsze-w-programie-pis-pod-niezalezna-lupa/

Marzę  jeno  aby  to  co  piszę  nie  było  uprawnione.  Chętnie

zamieszczę opinie merytoryczne druzgocące moje teksty.
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Pochwała głupoty na marginesie sprawy Hartmana

(Na Dzień Edukacji Narodowej napisane, do

przemyślenia zalecane)

Dziennik Polski podaje (Kara dla prof. Jana Hartmana dopiero

za 3 lata. Albo wcale – 13 października 2014 r.), że póki co

Hartmanowi  (za  dywagacje  kazirodcze)  nic  nie  grozi,  bo  na

podjęcie decyzji rzecznik ma 3 miesiące, a jeśli sprawa trafi do

Komisji  Dyscyplinarnej  to  rozstrzygnięcie  może  nastąpić

dopiero w 2017 r. !

Podobno ministra nauki radzi aby nie robić problemu z jednej

głupiej wypowiedzi, bo ‚Profesorowie piszą różne rzeczy ‚.

Ministra  wie  co  mówi.  Gdyby  tak  komuś  przyszło  do  głowy

karać, a nie daj Boże usuwać profesorów z uczelni, za głupie

wypowiedzi czy pisanie, to niby kto by się na nich ostał ?

Ministerstwo by nie było potrzebne, bo jakaś garstka mądrali

bez ministra dałaby sobie radę sama. Widać jak na dłoni na co

jest  potrzebne  ministerstwo  nauki  w  Polsce  –  aby  chronić

głupich (i nie tylko) profesorów !
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Ci mogą spać spokojnie i pobierać dożywotnio wynagrodzenia

za  głupie  gadanie  i  pisanie,  a  lud  i  tak  im  przyzna  status

pokrzywdzonych przez los.

Ci  którzy  niegłupio  piszą  i  gadają,  a  nie  daj  Boże

głupotę/nieuczciwość/nieróbstwo/szkodzenie  profesorom

wytykają,  naruszając  majestat  utytułowanych/utytłanych

głupców/nikczemników, stanowią dla uczelni zagrożenie i tacy

na karę nie muszą/musieli czekać aż trzy lata, bo się z nimi

uczelnie potrafią rozprawić błyskawicznie, nawet gdy komisje

dyscyplinarne/rzecznicy postulują umiar i rozsądek.

 Ministerstwo we własnym interesie  ich nie  broni  – nie  ma

kompetencji, ani woli.

Podobnie zresztą zachowuje się brać akademicka solidarna z

głupcami/nikczemnikami,  bo wtedy ma lepsze samopoczucie

(każdy akademik chce uchodzić za mądrego/uczciwego, więc

im  więcej  głupców/nieuczciwców  wkoło,  tym  o  miano

mądrego/uczciwego łatwiej).

Jak do tej pory protestu braci akademickiej wobec ekscesów

Jana Hartmana brak i nie zanosi się aby były. Brać akademicka

nie  śmie  mieć  własnego  zdania  i  woli  posłuszeństwo wobec

głupców/nikczemników. To jej się opłaca !
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Czy powielanie tez propagandy komunistycznej jest

patriotyczne ?

Zgodnie z opinią wydawcy-„Wielka Księga” umacnia postawy

obywatelskie  i  patriotyczne,  zawiera  sylwetki  prawie  500

wielkich  Polaków.  To  widać  niektórych  bardzo  razi.‚  a

„Szkalowanie  tej  publikacji  trudno  nie  uznać  za  celowe

działanie wymierzone w obóz patriotyczny.”

Widać, że wydawca rozszerzył krytyczną opinię o biogramie R.

Kuklińskiego na całą Księgę, aby ustawić krytyków biogramu

pod  bardziej  skutecznym pręgierzem.  Jednym słowem,  ktoś

kto ma cokolwiek do zarzucenia choćby jednemu biogramowi,

to atakuje/szkaluje całą Księgę i wszystkich jej utytułowanych

autorów.

Fakt, że i innym biogramom można to i owo zarzucić, ale takie

stawianie  sprawy  jest  nie  tylko  absurdalne,  ale  szkodliwe

społecznie,  nawiązujące  do  standardów  systemu

komunistycznego.
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 Jako jedna z osób wyrażających krytyczne opinie o tym (i nie

tylko  tym)  biogramie  zostałem  poddany  presji  ze  strony

wydawcy  (wcześniej  go  promowałem  pro  publico  bono)  i

nominowany  na  rozbijacza  polskiej  prawicy  (sic  !).Czy

wydawca,  który powiela/broni  powielania  tez komunistycznej

propagandy nie czyni szkody dla obozu patriotycznego ?

Czy  patriotyczne  jest  powielanie  tez  propagandy

komunistycznej,  czy  może  przeciwstawianie  się  temu

powielaniu ?

Dobrze aby obóz patriotyczny zajął stanowisko w tej sprawie.

APPENDIX:

od autora książki „ Atomowy szpieg’
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Uczelnie, które dawały sobie radę z walczącymi z

patologiami nie dają sobie rady z plagiatami

Po  raz  n-ty  jak  na  dłoni  widać  skutki  Wielkiej  Czystki

Akademickiej i utrzymywania patologicznego systemu nauki i

szkolnictwa  wyższego  zainstalowanego  u  zarania  Polski

komunistycznej.

Z  kolejnego  raportu  NIK  na  temat  patologii  akademickich

wynika  ,  że  uczelnie  nie  radzą  sobie  z  plagiatami

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-praw-

autorskich-w-pracach-dyplomowych.html;

http://www.nik.gov.pl/plik/id,7574,vp,9506.pdf

Uczelnie  od  pewnego  czasu  są  obligowane  do  stosowania

programów  antyplagiatowych  aby  powstrzymać  plagę

plagiatów, ale te zdaniem NIK‚ okazały się mało przydatne i

nieskuteczne’  co  całkiem  potwierdza  moje  ‚proroctwa’  w

sprawie skutków walki z plagiatami metodami kuriozalnymi.
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W  raporcie  NIK  czytamy  „  Na  budowane  przez  uczelnie

mechanizmy kontroli oryginalności prac dyplomowych składały

się przede wszystkim:oświadczenia studentów o samodzielnym

napisaniu  pracy  dyplomowej,  opieka  promotora,  recenzja

pracy  i  egzamin  dyplomowy.  Większość  skontrolowanych

uczelni  (12  spośród  14)  lub  ich  niektóre  jednostki

organizacyjne  (wydziały)  wykorzystywała  dodatkowo  także

(jeszcze  przed  wejściem  w  życie  obowiązku)  komputerowe

programy  antyplagiatowe.  „  i  dalej  „Opieka  promotorska  w

skontrolowanych szkołach była mało skuteczna. Przyjęte w 10

uczelniach  rozwiązania organizacyjne  nie sprzyjały, a czasem

wręcz  uniemożliwiały  promotorom  rzetelne  wspieranie  i

nadzorowanie studentów, sporządzających pod ich kierunkiem

prace dyplomowe. Część zbadanych podczas kontroli NIK prac

zawierała  nieuprawnione  zapożyczenia.  Zdarzało  się,  że

promotorzy nie zauważali bądź wręcz ignorowali i lekceważyli

zauważone  przypadki.  Zdaniem  NIK problemem  jest

przypisywanie  promotorom  nadmiernej  liczby  studentów -

zdarzało się, że w jednym roku akademickim pod kierunkiem

jednego promotora pracę pisało ponad 100 osób.”

I jeszcze kilka cytatow z raportu NIK „
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„W  ocenie  niemal  ¼  ankietowanych  studentów  promotorzy

niedokładnie  czytali  ich  prace  dyplomowe  „…”Zdaniem  NIK

ważne  jest,  by  nauczyciele  akademiccy  promowali

poszanowanie  praw autorskich  i  uczciwości  intelektualnej  (w

szczególności  poprzez  własny  przykład),  jednocześnie

uświadamiając studentów o nieuchronności kary za naruszanie

tych praw. ..”

„W ramach kontroli  NIK przeprowadzono anonimową ankietę

pośród  1410  studentów  na  wszystkich  skontrolowanych

uczelniach. 12% badanych studentów stwierdziło, że znane są

im przypadki,  kiedy  praca  dyplomowa kupiona  w Internecie

została pozytywnie oceniona i obroniona. „

W gruncie rzeczy nic nowego . To są patologie znane mi od lat,

a  nawet  wieków  i  wielokrotnie  o  nich  pisałem,  bez  reakcji

zarządzających uczelniami, jak i opozycji rzekomo dążącej do

zmiany systemu na lepszy !

Mój  ‚Darmowy  program  antyplagiatowy,  czyli  karanie

plagiatofilii  i  nagradzanie  plagiatofobii’

http://www.nfa.pl/articles.php?

id=493&PHPSESSID=20c4a68065ea680e38defc66c29a63d5
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nadal nie został wprowadzony w życie i nie ma woli walczących

rzekomo z plagiatam, i aby go w życie wprowadzić. (Dlaczego

nie wdraża się mojego darmowego programu antyplagiatowego

?  https://blogjw.wordpress.com/2011/05/25/dlaczego-nie-

wdraza-sie-mojego-darmowego-programu-antyplagiatowego/).

Zapewne  nie  bez  przyczyny,  skoro  to  wśród  walczących  z

plagiatami  plagiatorów,  i  to  wysokiego  szczebla

akademickiego, nie brakuje . I tak jest od lat, bo z uczelni nie

usuwano tych co plagiaty popełniali, tylko tych co je wykrywali

i  ujawniali  !  Ci stanowili  zagrożenie dla uczelni (fakt, że nie

tylko z tego powodu, bo degrengolada akademicka była i jest

wieloskładnikowa,  systemowa  i  walka  z  plagiatami  to  tylko

jeden składnik walki z patologicznym systemem).

Wg  NIK  „Opieka  promotorska  w  skontrolowanych  szkołach

była mało skuteczna..” czemu trudno się dziwić mając wiedzę

skąd  się  wzięły  obecne  kadry

akademickiehttps://www.youtube.com/watch?v=TrylrbBKIXw
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Jeszcze u schyłku PRL byłem świadkiem mało skutecznej opieki

promotorskiej szczególnie ze strony etatowych profesorów nie

dających sobie rady z wypełnianiem swoich obowiązków, ale to

ci  promotorzy  z  racji  posiadania  tytułów  byli  i  są  otoczeni

prestiżem, wręcz kultem, a ci co sobie radę dawali- zostali i są

nadal wykluczeni ! 

W raporcie NIK A.D. 2014 czytamy:.Zdaniem NIK ważne jest,

by  nauczyciele  akademiccy  promowali  poszanowanie  praw

autorskich i uczciwości intelektualnej (w szczególności poprzez

własny przykład)” , a ja tą ważność podkreślałem przed ok. 30

laty  z  wiadomymi  skutkami

(http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-

wieczorka/) . 

Niestety  beneficjentom  systemu  nawet  do  głowy  nie

przychodzi aby profesorów dających zły przykład, a przy tym

niszczących  dożywotnio  tych  co  dobry  przykład  studentom

dawali  (  to  zgodnie  z  principiami  systemu  nazywano

negatywnym  oddziaływaniem  na  młodzież  !)  winno  się

przenosić w stan nieszkodliwości. 
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A  ja  takie  środki  zapobiegające  kryzysowi  i  degradacji

uniwersytetu  postulowałem w  ciemnych  latach  80-tych,  bez

jakiegokolwiek wsparcia  także strony solidarnościowej,  która

wyrzekając się ideałów „Solidarności” wybierała solidarność z

patologicznym aparatem degrengolady moralnej. Skutki są jak

widać, a ochoty na przyznanie się do grzechów, jak nie było,

tak nie ma.

Jak  się  dom postawi  na  terenie  bagiennym bez  należytych

fundamentów  to  dom  się  wcześniej  czy  później  zawali,

podobnie  jak  posadowiony  na  osuwisku  się  osunie  i  rozleci

nawet jak nie jest to domek z kart a z betonu ( niechby nawet

akademickiego).  Skoro  nasze  uczelnie  posadowiono  na

niewłaściwym gruncie i fundamenty są do niczego, to ich los

jest przesądzony i żadne ‚czyszczenie kominów’, czy ‚uchylanie

lufcików’ im nie pomoże.

Trzeba stworzyć właściwe fundamenty dla utrzymania uczelni

w postawie wyprostowanej, ale jak do tej pory takiej strategii

ani rządzących ani pragnących rządzić – nie ma.
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Promotorzy nie dają sobie rady

NIK i media alarmują 

(http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/837798,ucz

elnie-nie-radza-sobie-z-plagiatami-e-system-to-fikcja-

promotorzy-maja-zbyt-duzo-pracy.html), że promotorzy 

dyplomantów na uczelniach nie dają sobie rady.

Produkcja dyplomów idzie pełną parą, a tu powstają problemy

z produkcją, bo efekt końcowy ma znamiona bubla, nie nadaje

się do użytku. Kontrola jakości produkcji szwankuje. Problem

nader poważny, bo na uczelniach produkuje się udyplomowione

elity  polityczne,  gospodarcze,  medialne  i  wszelakie  inne,  na

których jakość niemal wszyscy narzekają. Koszty produkcji są

znaczne,  a  efekt  przerobu  mizerny.  Podobno  jest  to  skutek

przeciążenia  promotorów nadmierną  pracą,  tym bardziej,  że

wielu  dla  zwiększenia  produkcji  (  o  zwiększeniu  swoich

zasobów  finansowych  nie  wspominając)  pracuje  na  wielu

etatach. Prawdziwi stachanowcy !
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Chociaż nie do końca, bo często jest to praca pozorna. Badań

nad zdolnością promotorów do bilokacji, czy multilokacji brak,

ale  ich  zdolność  do  zwielokrotniania  swoich  wynagrodzeń

poprzez fikcyjną pracę nie może budzić wątpliwości.

W  opinii  publicznej  tacy  promotorzy,  zwykle  profesorowie  i

doktorzy, i to habilitowani, uważani są za misjonarzy prawdy

strasznie  pokrzywdzonymi  w  naszym systemie.  Argumentuje

się, że gdyby za tytuł/etat (nie mylić z pracą) otrzymywali tak

ze trzy średnie krajowe, to by z produkcją dyplomów ( i nie

tylko) dawali sobie radę lepiej.

Nie bierze się pod uwagę, że wielu mniej utytułowanych, słabiej

wynagradzanych, dawało sobie radę lepiej, i to znacznie lepiej,

z formowaniem dyplomantów.

I co ? Tych uznawano za zagrożenie dla systemu pozoranctwa

akademickiego, dla oczywistej ( niemal dla każdego) hierarchii

akademickiej i zarazem partyjnej, dla procesu produkcji bubli

dyplomowych niezagrażających producentom.
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Takich destabilizatorów systemu pousuwano podczas Wielkiej

Czystki  Akademickiej  poprzedzającą  tzw.  transformację,

polegającą  na  zabezpieczeniu  bezpieczeństwa  Służbie

Bezpieczeństwa i  ich  symbiontom partyjnym i  akademickim,

którzy  rozpoczęli  zwiększenie  produkcji  dyplomów  osiągając

poziom światowy. Niestety kontrola jakości dyplomów na ogół

wykazuje,  że  produkowana  jest  głównie  makulatura

dyplomowa,  z  której  korzyść  mają  co  najwyżej  zbieracze

makulatury.

I  do  tej  pory  nikt  jeszcze  nie  wpadł  na  pomysł,  aby  do

formowania  dyplomantów  zaangażować  tych  co  z  ich

formowaniem nie mieli trudności, a nawet formowanie lepszych

od siebie było ich pasję i obowiązkiem akademickim. Natomiast

twórcy  i  beneficjenci  tego  patologicznego  systemu  całkiem

zasadnie  uważają,  że  angażowanie  takich  na  uczelnie  to  by

była dla nich katastrofa !

A  zatem,  póki  co,  mimo  alarmów,  produkcja  bubli

akademickich  idzie  pełną  parą  wypełniającą  niemal  całą

przestrzeń publiczną.
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Refleksje powyborcze

O  skandalach  powyborczych  napisano  już  wiele.  Oszustwa

wyborcze  dokumentowano  wielokrotnie  i  to  jest  zadanie  dla

prokuratury,  która  miejmy  nadzieję  rzetelnie  się  tymi

ustaleniami zajmie.

Mniej  oczywisty  i  trudniejszy  do  ustalenia  jest  aspekt

edukacyjny  rezultatów  wyborczych.  Okazuje  się  bowiem,  że

jedno  z  najlepiej  wykształconych  formalnie  społeczeństw

Europy (młodzieży studiującej  ponad 50 %) realnie  nie  daje

sobie  rady  z  prostym  zdawałoby  się  głosowaniem.  Ilość

nieważnych  głosów  wielokrotnie  przewyższa  standardy

przedwojenne II RP, kiedy przy ok. 30 % populacji analfabetów

tych nieważnych głosów bywało ok. 1 % gdy obecna populacja

udyplomowionych/utytułowanych  alfabetów  podobno  ma

trudności  ze zrozumieniem zasad głosowania  I  zapewne ma,

nawet jeśli oszustwa wyborcze były na wielką skalę. Trzeba by

tą kwestię zbadać i wyjaśnić.
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To, że młodzi, wykształceni, z dużych miast mają trudności z

rozpoznaniem  rzeczywistego  stanu  rzeczy  i  głosują  według

propagandy medialnej, głównie na szkodników – jest faktem.

Od kilku lat po wyborach potwierdza się reguła – im wyższe

wykształcenie – tym większe ogłupienie, choć ostatnio oznaki

otrzeźwienia  dają  się  zauważyć.  Coraz  więcej  młodych

rezygnuje  z  oficjalnej  edukacji  i  zaczyna  samodzielnie

rozeznawać się w sytuacji, dochodząc do podobnych wniosków

do jakich mniej wykształceni samodzielnie dochodzili już przed

latami.

Tym  niemniej  geografia  wyborcza  tegorocznych  wyborów

samorządowych  jasno  pokazuje,  że  tam gdzie  wykształcenie

formalne  jest  największe  –  liczba  głosów  nieważnych  jest

większa. Mamy zatem sytuację, że albo bardziej wykształceni

nie  bardzo  rozumieją  jak  i  na  co  głosować,  albo  swoje

wykształcenie wykorzystują do fałszowania wyników wyborów

(proporcje do wyjaśnienia).

Skala tego zjawiska może być znaczna (miejmy nadzieje, że

prokuratury  zdołają  ją  określić)  i  nie  powinna  dziwić,

zważywszy  na  skalę  patologii  i  fałszerstw  popełnianych  na

drodze  do  osiągnięcia  pożądanego  w  III  RP  poziomu

wykształcenia.
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Nie ma wątpliwości, że standardy uczelniane/szkolne będą się

przekładać  na  standardy  m.  in.  wyborcze/powyborcze,  choć

badań  socjologicznych  chyba  w  tej  materii  nie  ma,  mimo

ogromu  udyplomowionych/utytułowanych/utytłanych

socjologów.

Warto zauważyć, że najmniej nieważnych głosów oddawano na

stosunkowo słabo wykształconym Podlasiu i Podkarpaciu .

Czyli  im  kto  mniej  wykształcony  tym  lepsze  rozeznanie

wyborcze/większa uczciwość wyborcza.

Okazuje się, że zarazem tam padło najwięcej głosów na PiS –

partię, jak określano, niewykształconego ‚ciemnogrodu’. Widać,

że „ciemnogród’ bije na głowę „ jasnogród” rozumieniem istoty

rzeczy/nie osiąga jego poziomu deprawacji.

Ponadto warto zauważyć, że analitycy powyborczy zdaje się nie

wzięli  pod  uwagę  psychologicznego  znaczenia  stawiania

krzyżyka wyborczego.

Postawić  na  kimś  krzyżyk  to  przecież  znaczy  (Słownik

związków frazeologicznych)
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-” uznać kogoś za przegranego, całkowicie pokonanego; uznać

coś  za  rzecz  bezwartościową,  nie  wartą  jakichkolwiek

zabiegów,  starań;  zrezygnować  z  czegoś  (kogoś)  w  sposób

ostateczny,  definitywny  „:a  w  języku  wyborczym  stawianie

krzyżyka  miało  oznaczać  aprobatę,  poparcie  dla  wartości,

nadziei na zwycięstwo…. !

Dość  schizofreniczne  podejście.  Trzeba  by  zbadać

lingwistycznie/socjologicznie/psychologicznie jaki wpływ może

mieć taka procedura na wynik wyborczy.

Kiedy wychodziłem na wybory prezydenckie powiedziałem w

domu -„Idę postawić krzyżyk na Majchrowskiego”– mając na

myśli  go  ‚skasować’,  zrezygnować  z  jego  przedstawicielstwa

obywatelskiego, postąpić zgodnie z plakatami „Majchrowski –

żegnamy go ! ALLELUJA!!!”

A tu słyszę z sąsiedniego pokoju –Czyś ty zwariował !

Okazało  się,  że  syn  będący  jeszcze  na  ścieżce  edukacyjnej

opanował  zbytnio  język  wyborczy  i  zrozumiał,  że  ja,  chyba

straciwszy rozum, idę głosować na Majchrowskiego.

Widać psychologiczne znaczenie krzyżyka może mieć znaczenie

wyborcze.

Może  lepszy  byłby  ‚ptaszek’  ?  Ale  ten  nie  jest  wyborczo

aprobowany, choć się kojarzy z aprobatą !
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Zapomnienia Ob. Rektora UJ trzech kadencji

Ukazały  się  „Trzy  Kadencje”  –Wspomnienia  Rektora

Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  autorstwa  330  rektora  tej

najstarszej  polskiej  uczelni  –  matki  rodzicielki  pozostałych,

nader  już  licznych.  Wspomnienia  te  ukazały  się  nakładem

wydawnictwa  Universitas,  ich  druk  został  dofinansowany  ze

środków  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  dofinansowany  przez

Polską Akademię Umiejętności, a na straży jej zawartości stoi

sam  autor  oraz  Towarzystwo  Autorów  i  Wydawców  Prac

Naukowych Universitas.

Wspomnienia  te  przypadają  na  okres  tzw.  transformacji

ustrojowej  –  schyłku  PRL-u  i  początków  Trzeciej

Rzeczypospolitej,  jako że autor trzykrotnie  był wybierany na

urząd  rektora  UJ  w  latach  1987-90,1993-1996,  1996-99  a

wcześniej był przyuczany do tego rektorskiego zawodu przez

rektora  J.A.  Gierowskiego  w latach 1984-87.  Autor  jak  sam

podkreśla przez 15 lat pełnił  służbę w dziedzinie zarządzania

uniwersytetem.
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Mimo, że książka została sfinansowana przez UJ i  PAU i jest

zabezpieczana przez Towarzystwo Autorów i  Wydawców Prac

Naukowych nie stanowi dokumentu historycznego.

Tym niemniej autor, jak sam pisze, starał się zachować 

obiektywizm i dokonać wiernego opisu wydarzeń. Autor wyraża

nadzieję, że ten obraz funkcjonowania UJ zainteresuje nie tylko

specjalistów ‚ale także szersze grono czytelników.’ A zatem 

czytając te wspomnienia spełniam nadzieje autora, choć mój 

obraz funkcjonowania UJ i działań autora na tej niwie jest 

raczej odmienny, a nawet rozbieżny, bo jest to obraz widziany z

innego punktu siedzenia. 

Co prawda jeszcze w czasach Wielkiej Solidarności siedzieliśmy 

nieraz w tej samej sali posiedzeń Rady Wydziału BiNoZ UJ, 

także na tej samej sali obiadowej na stołówce w Seminarium 

Śląskim – okresowej siedzibie Instytutu Biologii Molekularnej, 

czy na sali wykładowej w Instytucie Zoologii podczas Posiedzeń

Towarzystwa Przyrodników ( na ostatnim dla mnie posiedzeniu 

wręcz siedzieliśmy obok siebie, bo do zajęcia takiego punktu 

siedzenia zostałem przez autora – wówczas prorektora i w 

istocie rzeczy w 1986 r. głównego ‚inkwizytora’ UJ – 

zaproszony) a po raz kolejny w gabinecie rektora -elekta ( tak 

pod koniec czerwca 1987 r.) kiedy siedzenie było tylko 
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chwilowe.  

(https://blogjw.wordpress.com/2008/12/10/powszechna-

deklaracja-praw-czlowieka-nie-za-bardzo-powszechna/)  a 

następny już kontakt (jeśli się nie mylę- początek października 

1987) odbył się na stojąco, jednak nadal przy zachowaniu 

odmiennego punktu widzenia ( który nie zawsze jak widać jest 

zależny od punktu siedzenia, bo tego nawet może nie 

być ).Niestety na zaprezentowanie moich wspomnień nie mam 

takich możliwości jak rektor trzech kadencji, bo i UJ, jak i PAU, 

jak wielokrotnie wykazywałem 

(http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/polska-akademia–a-

czarna-ksiega-komunizmu/) nie da mi ani grosza na ich 

wydanie, ani żadne towarzystwo nie zabezpieczy moich treści. 

Jako wyklęty dożywotnio z tej uczelni nie mam też dostępu do 

Archiwum UJ (http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-

jozefa-wieczorka/).

Czyniłem starania aby opracować i wydać moje wspomnienia 

( w szerokim kontekście dziejowym i obyczajowym) pod 

roboczym tytułem „Mnie uczyć zakazano” ( nawiązującym do 

standardów zarządzania akademickiego samego Hansa 

Franka), ale te starania mimo ‚wielkiej transformacji 

ustrojowej’ w ujęciu A. Koja nie przyniosły rezultatów. Realny 

zakaz nauczania podczas trzech kadencji rektora A. Koja nie 
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został cofnięty, także w okresie kadencji innych rektorów – 

widać moc miał wielką. We wspomnieniach rektor A. Koj 

zapewne dotknięty nieustającą amnezją, całkiem pomija swoje 

dokonania w okresie Wielkiej Czystki Akademickiej u schyłku 

PRL-u, kiedy wprowadzał w życie operację (pod kontrolą PZPR, 

SB) oczyszczania uczelni z elementu niewygodnego, 

negatywnie wpływającego na młodzież akademicką, 

stanowiącego zagrożenie dla komunistycznego systemu 

wartości i dla konformizmu akademickiego.

(http://lustronauki.wordpress.com/2009/04/17/list-w-sprawie-

weryfikacji-kadr-akademickich/). Jaką wartość mają te 

wspomnienia rektora skoro w sprawach zasadniczych dla 

zrozumienia funkcjonowania uczelni, wówczas i dziś, mają 

charakter zapomnień ? Jaką prawdę te wspomnienia zawierają 

skoro tyle w nich nieprawdy ? Zabezpieczenie bezpieczeństwa 

Służbie Bezpieczeństwa ( i współpracownikom) oraz jej 

symbiontom – PZPR ( i przydawki) i nomenklaturowym 

władzom uczelni i jej pupilkom to fundament funkcjonowania 

uczelni w III RP, jako skansenu nie do końca upadłego systemu

komunistycznego. 
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Ale takiego punktu widzenia rektor trzech kadencji nie posiada i

trudno  się  dziwić.  Niestety  uczelnia  finansowana  na

poszukiwanie  prawdy  także  nie  chce  znać  takiego  punktu

widzenia,  ani  faktów  go  uzasadniających,  wyklinając  tych,

którzy go przedstawiają, dokumentują i jeszcze uczyć innych

by chcieli. Do takiego zagrożenia fundamentów akademickiego

jestectwa  środowisko  akademickie  nie  dopuści,  i  nie  ma

znaczenia  kto  i  przez  ile  kadencji  rektorskich  będzie  nim

zarządzał.  W  walce  o  niepamięć  środowisko  odnosi  wielkie

sukcesy i hańba mu za to.

P.S.

O czym jeszcze zapomniał Ob. A. Koj ?

Zapomniał  znieść  zarządzenie  rektora Karasia  o  konieczności

zwracania  się  w  uniwersytecie  per  obywatelu  !

http://lustronauki.wordpress.com/2009/03/26/mieczyslaw-

karas/.

Stąd do rektora A. Koja pisałem -Ob. rektor UJ i nadal tak piszę
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W Aneksie  do  książki  podaje  składy  senatu  podczas  swoich

kadencji,  ale  niestety  nie  podaje  wykazu  jawnych  i  tajnych

współpracowników systemu kłamstwa, co by zainteresowanym

pozwoliło lepiej zrozumieć problemy UJ podczas tych kadencji (

i nie tylko wtedy)  Nie podał wykazu ‚ochroniarzy’ obiektu –

UJ  ,  którzy  przed  upadkiem  PRL-u  (  a  także  i  po)

wszechstronnie  powierzony  im  obiekt  ochraniali,  tak  że

podobno  nikt  w  tych  ciężkich  czasach  szwanku  nie  poniósł

(https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badacze-

walcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/)

Zapomniał  podać  składu  komisji  weryfikujących  nauczycieli

akademickich  przed  transformacją  systemową  (  rok.  1986),

mimo że sam był ‚naczelnikiem’ tej weryfikacji  ( o czym też

zapomniał  !).  Zapomniał  podać  wykazu  nauczycieli

akademickich  usuniętych  z  UJ  na  podstawie

pozamerytorycznych  (  politycznych,  etycznych,

charakterologicznych…..)  ocen  dokonywanych  przez

anonimowe do dnia dzisiejszego gremia ( zorganizowane grupy

– dla UJ przestępcze ) skazujące niewygodnych dla systemu

kłamstwa  i  prostytucji  moralnej  na  dożywotnią  śmierć

akademicką
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Zapomniał  zaprezentować  przebieg  brawurowej  obrony  UJ  w

czasie ‚ wielkiej transformacji systemowej’ przed powrotem na

uczelnię tych, których przed transformacją usunął z uczelni

Lektura uzupełniająca :

http://lustronauki.wordpress.com/2009/09/30/aleksander-koj/

https://blogjw.wordpress.com/2013/01/27/dlaczego-sie-nie-

ujawnia-jawnych-wspolpracownikow/

Uwaga. 

Rektor  A.Koj  w  swych  wspomnieniach  nie  zapomniał

naszkicować roli  aparatu partyjnego w zarządzaniu i  polityce

kadrowej  UJ  –  nawet  u  samego  schyłku  PRL-u  ,  zauważył

istnienie komunizmu w Polsce i stanu wojennego, co zasługuje

na  uwagę  i  pozytywną ocenę  (  mimo niedosytu),  której  nie

można wystawić ‚badaczom’ tamtego okresu z UJ.

(https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-

uniwersytetu-jagiellonskiego/)
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Niechciana pamięć o stanie wojennym i powojennym

Kolejne rocznice stanu wojennego skłaniają do wspomnień i do

ocen jego skutków, Niestety w systemie akademickim takich

skłonności  tyle  co  kot  napłakał,  a  na  wzorcowej  dla  innych

uczelni  do  tej  pory  -kultowi  niemal  „historycy”-  nie

zidentyfikowali takiego wydarzenia w historii akademickiej, nie

mówiąc  o  jego  skutkach.

https://blogjw.wordpress.com/tag/stan-wojenny/

Pisałem o tym wielokrotnie i zarazem bezskutecznie.

Widać jaka jest głęboka determinacja, aby prawdy nie poznać,

choć  cały  system jest  utrzymywany w z  kieszeni  podatnika,

właśnie na poznawanie prawdy. Zdumienie ogarnia, że nawet

więzionym, internowanym w stanie wojennym, taki stan rzeczy

jakby nie przeszkadzał.  Protestów przed takimi uczelniami –

brak, tak jak i okrzyków „raz sierpem, raz młotem, akademicką

hołotę”, „ precz z komuną akademicką”!
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O tym, że była czystka na uczelniach po wprowadzeniu stanu

wojennego  można  nieco

przeczytaćhttp://lustronauki.wordpress.com/2008/11/03/wielk

a-czystka-na-uczelniach/,  może  dlatego,  że  dotknęła  ona

wybranych w demokratycznych wyborach rektorów, dziekanów,

no  i  zaangażowanych  akademickich  działaczy  NSZZ

„Solidarność” , którzy nie mieli szczęścia, choć po latach takie

ewidentne  represje  stanu  wojennego  (aresztowania,

internowania, usuwanie z uczelni) niemal za swoiste „szczęście”

można uznać.

Gorzej  z  tymi,  którzy  jako  niewygodni  dla  systemu  byli

represjonowani  bardziej  dyskretnie,  a  raczej  perfidnie,  i

stopniowo,  czasem utrzymując  się  na  uczelniach  jeszcze  po

stanie  wojennym,  ale  dla  których  przygotowano  nowelizację

prawa  akademickiego,  tak  aby  zagrażających  swoimi

działaniami uczelniom z tych uczelni, z systemu akademickiego

– wyeliminować i to najlepiej dożywotnio. Badań historycznych

czy socjologicznych w tej  materii  brak,  choć historyków, czy

socjologów – mamy w bród !
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Nie jest tajemnicą,  że po zniesieniu stanu wojennego prawo

nawet zaostrzano i to tak, że takie prawo obowiązuje do dnia

dzisiejszego  !

(https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/tajne-teczki-uj/

Protestów wobec takiego stanu rzeczy – brak !

Czyszczenie  uczelni  z  elementu niewygodnego i  radykalnego

przed  tzw.  transformację  ustrojową  prowadzone  pod  batutą

PZPR  i  SB  przy  aprobacie  władz  uczelni  dotyczyło  głównie

młodszego pokolenia:

aktywnych  nadal  członków  NSZZ  Solidarność  o

zidentyfikowanej  wrogiej  postawie  wobec  systemu

( także akademickiego zabezpieczającego system PRL)

zagrażających  przewodniej  sile  narodu  (  funkcjonariuszom

PZPR )

zagrażających  patologiom  akademickim  przyjaznych  dla

przewodniej  siły  narodu  i  jej  miłośników,

oportunistycznych,  konformistycznych

współpracowników,  których  nie  brakowało  wśród

‚konstruktywnych’ członków/działaczy Solidarności
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negatywnie  wpływających  na  młodzież  akademicką  własnym

przykładem  (nonkonformizm  –  wobec  konformizmu  i

oportunizmu  ‚pozytywnych’,  uczenie  myślenia  i  to

krytycznego  –  wobec  postaw

bezkrytycznych‚  pozytywnych’,  postawa  etyczna

sprzeczna  ze  standardami  systemu  komunistycznego

‚pozytywnych’,  niezłomny  charakter  –  wobec

‚pozytywnych’  charakterów  upadłych  na  kolana  i  nie

tylko,  poczucie  własnej  wartości  –  wobec  poczucia

własnego  skundlenia  u  ‚pozytywnych’)  co  budziło

postrach  wśród  konformistycznej/oportunistycznej

profesury i jej podległych/uległych/najemnych

Kilka cech tego czyszczenia:

komisje anonimowe!

negatywne  oceny,  pozamerytoryczne,  bez  uzasadnienia,

udokumentowania

brak możliwości odwoływania się do sądów

brak  możliwości  dotarcia  do  dokumentów  wytworzonych  na

temat ‚negatywnych’
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oczyszczenie  praktycznie  aprobowane/zabezpieczane  ?  przez

‚konstruktywne’  grupy  Solidarności  –  stąd  zapewne

milczenie na ten temat do dnia dzisiejszego

niszczenie  warsztatów  pracy  takich  delikwentów,

dyskredytowanie w opinii środowiskowej

wyczyszczenie z pamięci i z historii, tych którzy po otrzymaniu

‚wilczych biletów’ (te wyglądały inaczej  niż  bilety PKP,

czy do cyrku) na uczelnie nie mogli wrócić ( nieraz przy

wspieraniu  towarzyszy/władz  uczelni  przez

‚konstruktywne’ grupy „S”)

brak przeproszenia za haniebne poczynania i utrzymywanie do

dnia dzisiejszego kłamstwa w tej materii przez twórców i

beneficjentów czystek

Czy  kiedykolwiek  ten  temat  zastanie  podjęty  przez

‚pozytywnych” ?
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Dyskryminacja Polaków 

czy dyskryminacja producentów makulatury ?

Do  kraju  o  największej  liczbie  profesorów  prezydenckich  i

doktorów habilitowanych nie trafi ani jedno euro!

Dziennik Gazeta Prawna donosi (Będą miliony na naukę. Ale

nie  polską–  Sylwia  Czubkowska18.12.2014,  0  )

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/842687,bed

a-miliony-na-nauke-ale-nie-polska.html

„Europejska Rada ds. Badań Naukowych przeznaczyła prawie

pół  miliarda  euro  na  najbardziej  perspektywiczne  projekty.

Pieniądze  otrzyma  328  młodych  naukowców.  W  tym  gronie

Polaków jest zaledwie trzech. 

„Ambitne,  ryzykowne i  potencjalnie  bardzo zyskowne” –  tak

Komisja Europejska opisuje badania, na które przyznawane są

od 2005 r. granty z European Resarch Council (ERC). 

Do tej pory dostało je ponad 4,8 tys. projektów naukowych. Z
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Polski było ich zaledwie 14. 

I niestety po tegorocznym rozdaniu, którego wyniki ogłoszono

w poniedziałek, wcale nie mamy powodów do radości. Wsparcie

od  Unii  dostali  młodzi  naukowcy  reprezentujący  38

narodowości  ze  180  różnych  europejskich  instytutów

badawczych. Wśród nich znaleźli się też przedstawiciele krajów

położonych  poza  granicami  Europy,  którzy  swoje  badania

prowadzą na naszym kontynencie. Najwięcej  grantów dostali

Niemcy  (70),  Brytyjczycy  (55)  i  Francuzi  (43).  Do  polskich

instytucji naukowych nie trafi ani jedno euro. Bo choć w gronie

docenionych  naukowców  znalazło  się  trzech  Polaków,  to

wszyscy prowadzą prace naukowe za granicą.’

To  chyba  zdumiewające,  że  do  kraju  o  największej  liczbie

profesorów prezydenckich i doktorów habilitowanych nie trafi

ani  jedno  euro  !  A  przecież  gdyby  tam  były  takie  kryteria

finansowania  jak  w Polsce  to  większa  część  (  i  to  znacznie

większa) tej puli winna trafić do Polski. A tu nic, ani jednego

euro.

Zasadne jest  pytanie  czy to  aby nie  dyskryminacja  Polaków

przez  ‚eurokratów’  ?  Wykluczyć  tego  nie  można,  ale  trzeba

mieć  na  uwadze  dyskryminację  naukowców  –  obywateli

Polskich  w  Polsce  (  por.  http://nfapat.wordpress.com/
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,http://nfapat.wordpress.com/2008/07/14/petycja-

niezaleznego-forum-akademickiego-do-sejmu-i-rzadu-rp-w-

sprawie-dyskryminacji-obywateli-polskich-przy-rekrutacji-

pracownikow-naukowych/)

Może i ‚eurokraci’ Polaków dyskryminują (ja sądzę, że tak jest,

choć chyba nie w nauce), ale że Polacy dyskryminują Polaków

to jest pewne i nie ma nadziei aby z dyskryminacją Polaków w

Polsce skończono.

W  latach  90-tych,  kiedy  żaden  minister  polski  (  lub  mu

podległy)  nie  chciał  mi  dać  ani  złotówki  na  badania,  na

ujawnienia moich badań prowadzonych głównie w konspiracji

http://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/,

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-

nauki/

https://blogjw.wordpress.com/2014/09/03/przeciwko-

dyskryminacji-naukowcow-nigdzie-nie-zatrudnionych/

,minister  francuski  opłacił  mój  udział  w  kongresie

międzynarodowym w zakresie większym niż w podaniu.

Kacyk polski nie zezwalał mi na udział w kongresie w Krakowie

ze względu na brak środków ! ani nawet np. na formowanie

młodego człowieka we Francji na koszt Francji, a to ze względu
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na brak naszych środków (których Francja nie potrzebowała)!

Pisałem do jednego z ministrów w czasach AWS, że car, który

zsyłał  Polaków na Syberię  płacił  im za badania tejże Syberii

(wiedział co robi !) gdy „nasz” minister ani na badania ani za

badania  płacić  nie  chciał  (  niewygodnemu  rzecz  jasna,  bo

wygodni  i  bez badań i  wyników byli  finansowani  i  to  nawet

obficie).

Argumentów  na  dyskryminację  Polaków  przez  Polaków  –

decydentów,  beneficjentów  systemu  mam  co  niemiara,  ale

rzecz jasna nikogo (niemal), także tych walczących (rzekomo)

o lepszą Polskę – nie interesuje .

Zainteresowanie  jest  wielkie,  ale  etatami  (  rzecz  jasna  dla

swoich)  i  to  najlepiej  wieloma,  jak  największymi

wynagrodzeniami za etat i tytuł ( rzecz jasna, że nie za pracę,

bo  z  tym  mogłoby  być  krucho)  no  i  zdobywaniem

dyplomów\tytułów jako podkładki do wynagrodzenia i  innych

dożywotnich przywilejów.

Co prawda jeden z guru nauki polskiej pisał, że

Fatalna tendencja (5) – mało kogo interesuje, czego uczy się

studentów  i  co  wnoszą  do  nauki  rozprawy  doktorskie  czy

habilitacyjne…
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Fatalna  tendencja  (7)  –  oportunistycznie  podejmujemy

kwestie, które z pewnością dadzą się rozwiązać–

por. szersza analiza w :

J  ózef  Wieczorek  –  KRYZYS  UNIWERSYTETU  w  ujęciu

polemicznym  z  prof.  Piotrem  Sztompką   –

https://blogjw.wordpress.com/2014/11/17/jozef-wieczorek-

kryzys-uniwersytetu-w-ujeciu-polemicznym-z-prof-piotrem-

sztompka/

więc  konsekwencją  takiego  stanu  rzeczy  winno  być

nieprzyznawanie ani euro ( tak jak jest), ale kto taki wniosek

wyciągnie, to go zaraz na dno samego piekła ściągną.

Fakt, że nie wszyscy chcą finansować produkcję makulatury, bo

to  jest  drogie,  nawet  dla  UE,  gdy  w  Polsce  produkcja

akademickiej makulatury idzie pełną parą.

Może zatem mamy tym razem słuszną jednak dyskryminację

producentów makulatury a nie dyskryminację Polaków ?

Może  trzeba  by  było  ten  nasz  system  akademicki  –  istny

skansen  PRL  zamienić  na  system  wykorzystujący  wysoki

potencjał intelektualny Polaków, który doceniają za granicami ?

Moim  zdaniem  przy  zachowaniu  obecnego  systemu
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akademickiego Polski nie da się pozytywnie zmienić, nie da się

wyzwolić  pozytywnej  energii  Polaków.  Rzecz  w  tym,  że  na

takiej zmianie rządzącym, ani niestety także opozycji – zdaje

się nie zależy.

Józef Wieczorek

o ile się nie mylę jednoosobowa opozycja akademicka w Polsce
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	Przeciwko ograniczaniu, fałszowaniu historii na szczeblu gimnazjalnym/po-gimnazjalnym protesty są, przeciwko fałszowaniu na szczeblu akademickim – protestów brak, a przecież jest to wyższa półka fałszerstwa i jeszcze bardziej szkodliwa społecznie. Autorzy podręczników gimnazjalnych/po-gimnazjalnych z tej półki czerpią fałszywą wiedzę i biada im, gdyby nie czerpali ! I to jest cała III RP.


	Ile kosztuje polskiego podatnika
	jeden chiński student ?
	Ile kosztuje polskiego podatnika jeden chiński student ?
	Od kilkunastu lat delegacje rektorów polskich uczelni, także publicznych, jeżdżą do Chin reklamując nader liczne polskie uczelnie wśród nader licznych chińskich studentów/kandydatów na studia. Jaki jest tego efekt ?
	Otóż dziś na polskich uczelniach studiuje 670 Chińczykówhttp://nfajw.wordpress.com/2014/04/11/w-ogonie-europy/ (czyli średnio przypada co najwyżej 2 Chińczyków na jedną polską uczelnię).
	Spośród kilku milionów potencjalnych studentów tylu wybrało uczelnie polskie po wielokrotnych wyjazdach do Chin polskich delegacji akademickich, zaniepokojonych niżem demograficznym w Polsce i szukających remedium na dalszą egzystencję.
	Trudno tu mówić o sukcesie. No cóż, jakie uczelnie, taki sukces.
	Statystyki nie podają ile kosztuje polskiego podatnika przyciągnięcie jednego Chińczyka na polską uczelnię ?
	Faktem jest, że siła przyciągania jest znikoma. Nie ma podstaw do optymizmu, aby Chińczycy uratowali polskie uczelnie.
	Nasz system jest zamknięty, nawet na Polaków (szczególnie ‚zagranicznych’) , więc chyba jest skazany na stopniowy zanik, tym bardziej, że żadna siła polityczna, czy społeczna, nie działa aby było inaczej.

	Chyba mają poczucie własnego skundlenia
	25 lat transformacji ustrojowej na rzecz konserwacji systemu akademickiego uformowanego w ustroju komunistycznym
	Elity intelektualna i medialne (szczególnie te ‚nasze’ tj. 2 obiegu, konserwatywne, niezależne, choć czasem rozbieżne) najstarszą polską wszechnicę (UJ) uważają za krynicę mądrości i wartości, bez względu na to co z tej krynicy wypływa.
	Z tego względu, że jest to uczelnia najstarsza, krytykować jej nie można., szczególnie konstruktywnie, stąd elity i ‚opozycja’ robią wiele, aby patologiczne standardy wypracowane z trudem przez ostatnie dziesięciolecia w PRL/IIIRP nie zostały wypaczone. Za nic ci obrońcy mają fakt, że uczelnia się liczy, ale głównie w Polsce, bo w świecie plasuje się raczej na pozycjach bynajmniej chluby nam nie przynoszących.
	Zamiast zwalczać patologie i działać na rzecz podniesienia poziomu i standardów utrwala się to co winno być z przestrzeni akademickiej wyeliminowane, a przynajmniej ograniczone.
	Niestety standardy negatywne podniesiono do rangi świętości, do wzorca dla innych, którzy na tym co to negatywne mają się wzorować i marzyć tylko o osiągnięciu takiego poziomu, nawet jeśli to jest poziom poniżej przyzwoitości, taka depresja intelektualna i moralna.
	Oczywiście są i objawy pozytywne, nader jednak nieliczne, ale te są rozdmuchiwane jako typowe w naszej przestrzeni medialnej, a także akademickiej, bez refleksji, bez uwzględnienia szerszego kontekstu. Stąd jeden akt pozytywnego działania potrafi być rozciągany na całą przestrzeń jagiellońską, nawet jeśli ta przestrzeń jest wstydliwa/smrodliwa. Persa saldo takie poczynania mogą przynieść skutki głównie negatywne, a nie pozytywne, ale takiego podejścia nasze ‚elity’ intelektualne, ani medialne, nie wykazują. Tak zostały uformowane i na piedestał wyniesione. Ostatnio bardzo znany i ceniony (także w części przeze mnie) publicysta rzucił hasło:„Czapki z głów przed UJ” i to nie ze względu na nadciągające upały. Pretekstem było odrzucenie pomysłu obdarzenia przez UJ (w rzeczywistości przez grupę profesorów jednego z wydziałów) tytułem doktora h.c. (raczej humoris causa) szefa parlamentu europejskiego. Propozycja nadania h.c. wyszła ze środowiska politycznego, więc jej przyjęcie kompromitowałoby UJ, który jako uczelnia deklaruje apolityczność (choć często tylko na deklaracjach się kończy).
	Fakt, że do kompromitacji nie doszło, choć niewiele brakowało, bo podobno rektor był skłonny, a wielu profesorów też skłonności wykazywało, tyle że nieco więcej prof. widocznie takiej kompromitacji się obawiało i głosowało przeciw. Nie chodzi tu o całe gremium UJ ! tylko o jeden wydział, niezbyt zasobny w kadry profesorskie, więc uogólnianie takiej decyzji na cały UJ nie ma żadnego uzasadnienia. Ale dziennikarze, i nie tylko, na ogół w procedurach nominowania/nagradzania/degradowania orientacji nie wykazują, a GPS na takich kierunkach jest nieprzydatny.
	Tak się składa, że po zdjęciu czapki przed UJ ( i apelu o naśladowanie) jedna profesora, wielce zasłużona w procedurze dania kosza euroszefowi, oddała się (z zamiarem rozszerzającym na populację Polaków atakowanych przez zachodniego szatana) pod opiekę samego Putina !
	Ciekawe co teraz zrobią z czapkami ci, którzy je przed UJ pozdejmowali ?
	Zasłonią nimi problem ?
	Profesorę ?
	Swoją twarz ?
	Warto to śledzić w przestrzeni elitarno-medialnej.
	Ja czapki przed UJ nie zdjąłem, zresztą takowego nakrycia nie posiadam, więc takowych problemów nie posiadam także.
	Na okoliczność ‚heroicznej’ postawy UJ wobec euroszefa przypominano też w przestrzeni medialnej, jak to kilka lat temu doszło do próby skontrolowania tego co się na UJ dzieje . Pretekstem była praca magisterska, w której podjęło temat zakazany, ale która rzecz jasna prawdzie krzywdy przynieść nie mogła (słynna operacja ministerialna na froncie mgr. Zyzaka).
	Potępiono ministrę, jak najbardziej słusznie, ale całkiem zapomniano, że władze UJ przyjęły ministerialną próbę z zadowoleniem, podobnie jak wielu profesorów funkcyjnych, a byli też tacy (hołubieni wręcz w środowiskach opozycyjnych), którzy w mediach prawomyślnych głosili, że takiej pracy, za pracę mgr by nie uznali !
	Ale takie oportunistyczne/schizofreniczne wręcz postawy (nie)taktownie przez koryfeuszy mediów i nauki były pomijane, bo chodziło nie tyle o prawdę, ale o zwiększenie kontrastów na froncie ministerialno – akademickim. Rzecz w tym, że ten kontrast był ledwo zauważalny i front właściwie się rozmył. Do starcia nie doszło, ale skutki pozostały.
	Rzecz jasna chyba nikt (poza mną) już nie kontroluje najstarszej polskiej uczelni, szczególnie merytorycznie, stąd poziom magistrów i nie tylko, spada na łeb na szyję (a nikt z rzekomo zatroskanych o bezpieczeństwo akademickie nie chce rozciągnąć jakiegoś ratunkowego prześcieradła), a uczelnia, mimo europejskiej, a właściwie światowej infrastruktury, lokuje się w ogonie peletonu, a najtęższe głowy jagiellońskie nie zdołały -mimo upływu lat, a nawet wieków – zidentyfikować w historii UJ (i nie tylko) systemu komunistycznego, ani stanu wojennego ( nie mówiąc o jego skutkach dla UJ – i nie tylko, widocznych dla tych co czapek nie mają ).
	Koryfeuszom medialnym apelującym o ściąganie czapek z głów przed UJ wcale to nie przeszkadza, a co więcej nie przeszkadza to nawet opozycji antykomunistycznej, która jakby całkiem nie zważała na to, że jak komunizmu nie było, to i ona nie istnieje/istniała realnie, a co najwyżej werbalnie/medialnie/manipulacyjnie !
	Może zamiast ściągania czapek z głów należałoby pokazać ‚gest Kozakiewicza’ i wtedy może media by to pokazały, a koryfeusze medialni ( i nie tylko) nad tym co piszą by się zastanowili.
	A tak pozostaje tylko zalecić im odrobienie lekcji przed pisaniem czegokolwiek, bo słuchać/ czytać hadko.
	Z medialnym pozdrowieniem
	Dysydent akademicki, bez czapki
	Józef Wieczorek
	Wybrana lektura obowiązująca do czytania ze zrozumieniem, z refleksją, rzecz jasna przez medialne i akademickie elity z czapką na głowie ( zdjąć dopiero po przeczytaniu ze zrozumieniem i w pełnym kontekście)
	https://blogjw.wordpress.com/
	https://blogjw.wordpress.com/2014/04/05/poznawanie-przeszlosci-czyli-przemilczane-prawdobojstwo-na-uj/
	http://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/
	http://wobjw.wordpress.com/category/blok-inna-prawda-o-uj/

	Kolejne 25 lat zniewolenia
	Wolność w czasach zniewolenia
	Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nauka-to-wolnosc.html): uderza w oczy hasło:Nauka to wolność
	Pięknie, pięknie ! Ale na czym to polega ?
	Ano „Pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczcili wspólnym zdjęciem przypadające 4 czerwca 25-lecie polskiej demokracji.”
	Święto wolności uczcili też posiadacze tóg i gronostajów wzorcowej dla innych uczelni http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto/-/journal_content/56_INSTANCE_iSE9/10172/47956968
	„Okrążywszy Rynek, orszak wrócił pod Collegium Novum, gdzie prof. Wojciech Nowak podziękował uczestnikom pochodu i zaprosił ich do pamiątkowego zdjęcia. „
	Widać, że wolność w III RP, szczególnie w nauce, sprowadzona została do wolności zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia !
	Tyle zostało z wolności nauki w III RP.
	Nie ma wolności krytyki naukowej, choć jak wiadomo tam się kończy nauka gdzie kończy się możliwość krytyki – więc zasadne jest pytanie czy to co się w Polsce uprawia ( z kieszeni podatnika) to jest nauka ?
	Na uczelniach nie ma nawet wolności posiadania poglądów, bo za poglądy z uczelni/nauki się wyrzuca, stąd środowisko zaopatruje się w podręczne strusiówki (to im wolno, w ramach wolności nauki) i cały swój nędzny żywot z tymi strusiówkami spędza. Wolność do posiadania strusiowki i wolność robienia sobie zdjęć jest jak dotychczas najwyraźniejszym przejawem odzyskania 25 lat temu „wolności” w nauce. No, ale co z tymi co nie pracują w Ministerstwie Nauki, ani na UJ, choć w nauce robili / nadal robią (ale w konspiracji) , ale przez 25 lat wolności nie wolno im było tam pracować/być na etacie ? – choć paradoksalnie są to zwykle ludzie wolni, odrzucający życie ze strusiówką, niezależni od zniewalających praw/decydentów ?
	Tych nie ma na tych fotografiach – dokumentach wolności nauki ! Rektorzy po przyjściu na Rynek odśpiewali: „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”, ale przecież Polska ginie, mimo, a raczej właśnie dlatego, że tacy żyją i rządzą (nie tylko w nauce). Umiłowali sobie pochody w togach i gronostajach, paradowanie po ulicach, czując się chyba jak modelki na wybiegach.
	Jednocześnie producenci pseudo/niby/łże elit cieszą się szczególnym prestiżem, także/a może nawet szczególnie – wśród opozycji, która nie ma strategii zmian produkcji elit , więc niby jakie są szanse na wyjście z tego kręgu ? Na wywalczenie wolności ?
	Modne jest apelowanie o dialogi ‚bez rozlewu krwi’ (pierwszy z brzegu przykład –http://wpolityce.pl/polityka/199702-mohery-kontra-lemingi-bez-rozlewu-krwi-w-klubie-zygmuntowskim#) ale prowadzone z tymi, którzy krew rozlewają, eliminując inaczej myślących/krew szanujących.
	Ci, jeśli dialogują, to niczym dziad z obrazem np.http://blogjw.wordpress.com/2013/05/20/zapytania-w-imie-prawdy/
	http://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pytania-bez-odpowiedzi-do-konca-roku-2013/
	I tak wygląda wolność w czasach zniewolenia w nauce , ale nie tylko
	UJ liderem na rynku studiów o ochronie danych niewygodnych ?
	PAP podaje „Uruchomienie podyplomowych studiów „Bezpieczeństwo informacji” oraz współpracę naukową przewiduje porozumienie, które podpisali w czwartek w Krakowie Generalny Inspektor Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski i rektor UJ, prof. Wojciech Nowak.” (Studia o ochronie danych – efekt współpracy UJ i GIODO –http://m.krakow.gazeta.pl/krakow/1,106511,16142289,Studia_o_ochronie_danych___efekt_wspolpracy_UJ_i_GIODO.html) a szef GIODO objaśnia: „ Studia będą dotyczyć ochrony informacji, rozumianej nie tylko jako ochrona danych osobowych, ale również bezpieczeństwa informatycznego i ochrony informacji niejawnych.”
	Podkreśla też zasługi profesorów UJ dla tworzenia ustawy o ochronie danych osobowych.
	Zasługi UJ dla ochrony danych niewygodnych o pracownikach UJ i samego UJ są niekwestionowane. UJ ma w tym zakresie wielkie osiągnięcia sięgające czasów PRL i z sukcesami kontynuowane w III RP.
	Pisałem o tym wielokrotnie jakkolwiek bez sukcesów, gdyż umiejętności i prawa nabyte w systemie totalitarnym budzą nadal powszechne uznanie (u opozycji także, a może nawet bardziej). Przypomnę o tajnych teczkach UJ http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/tajne-teczki-uj/ i że ich utajnienie wskazuje na dominację prawa stanu wojennego nad konstytucją III RP respektowaną także przez współtwórców tej konstytucji (sic !) przy aprobacie/bierności także tych co ciągle krzyczą ‚precz z komuną !’.
	Wcześniejsza już współpraca GIODO z UJ zaowocowała tryumfem ustawy o ochronie danych osobowych nad ustawą o dostępie do informacji publicznej co sprawdziłem najosobiściej tak na terenie UJ, jak i GIODO, no i rzecz jasna w WSA, a było to już niemal 10 lat temu na okoliczność jasełek akademickich https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jaselka-akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/
	Nadany mi wówczas tytuł destabilizatora polskiego środowiska akademickiego (stabilnego patologiami ulubionymi także przez opozycję), bardzo sobie cenię, jakkolwiek ze względu na ochronę danych osobowych certyfikatu nadania tego nobilitującego mnie tytułu pokazać nie mogę ( tylko sobie mogłem to w GIODO odpisać) mimo utraty kilkuset złotych na starania.
	Przypomnę tu także wielkie sukcesy UJ na niwie ochrony danych o krzywdzicielach i pokrzywdzonych w systemie komunistycznym/w stanie wojennym i powojennym, którego to systemu/stanu chyba ze względu na ochronę danych prawdziwych do tej pory na UJ nie wykryto.
	Bez wątpienia w zakresie bezpieczeństwa informacji UJ ma wiekopomne osiągnięcia i ma wszelkie szanse aby stać liderem na rynku studiów o ochronie danych niewygodnych.
	W końcu cieszy się największym prestiżem i daje gwarancje, że żadne niewygodne dla UJ i miłośników UJ informacje przez wieki nie ujrzą światła dziennego http://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/05/09/kapsuly-czasu-jagiellonskiego/
	ze względu na całościowe podejście do problemu a opanowanie na studiach sztuki ochrony danych niewygodnych będzie umiejętnością bezcenną w III RP ( i nie tylko).

	Kolejne ‚ taśmy prawdy’ przez akademicką lupę
	Przyczynek osobisty do opracowania dziejów tchórzostwa w Polsce
	Na spotkaniu z Prof. Andrzejem Nowakiem promującym jego „Dzieje Polski” prowadzący spotkanie przedłożył postulat Jarosława Kaczyńskiego napisania dziejów tchórzostwa w Polsce.https://www.youtube.com/watch?v=_1lzJ3zwq-k
	Postulat pracy bardzo ambitnej i niewątpliwie Polsce potrzebnej, ale czy możliwej do zrealizowania ? „Dzieje Polski” mają być opisane w 6 tomach, w ciągu 10 lat, ale czy dzieje tchórzostwa dałoby się opisać w takich ramach ? Ja bym sugerował zawężenie tematyki do dziejów tchórzostwa akademickiego, jako że akademicy, a w szczególności profesorowie tzw. belwederscy cieszą się w Polsce największym prestiżem, stąd ich tchórzostwo jest niejako wzorcowe. Ograniczając się do opisu dziejów ich tchórzostwa zawęzimy ramy proponowanego dzieła a efekt będzie podobny, bo tchórzostwo innych populacji Polaków to jest niejako finalny produkt tchórzostwa wzorcowego/prestiżowego.
	Ja ten temat drażę od lat, a nawet wieków, wykazując, że nasz system akademicki jest systemem strusiówkowym, a podręczna strusiówka jego widocznym symbolem.https://blogjw.wordpress.com/2012/08/08/akademicki-system-nomenklaturowo-strusiowkowy/.
	Co więcej jest to system nomenklaturowy, bo strusiami wzorcowymi mogą być jedynie mianowańcy, którzy sztukę odważnego chowania głowy w piasek opanowali bezbłędnie i wychowali zastępy swoich naśladowców. To gwarantuje stabilność systemu przez wieki i biada tym, którzy by ten system próbowali zdestabilizować. Zostaną wyklęci na wieki, nie tylko przez decydentów systemu, lecz przez cały lud na nich się wzorujący ( nie wyłączając ludu opozycyjnego).
	Nie ma wątpliwości, że ten kto by się zabrał za dzieje tchórzostwa akademickiego na etacie się nie utrzyma, chyba że na etacie dożywotnio wykluczonego z systemu. Ja dziejów nie pisałem, jedynie stan współczesny przedstawiałem, a wykluczony zostałem i (niemal) wszyscy są z tego zadowoleni ( do dnia dzisiejszego).
	W gruncie rzeczy ja też, bo jako niezależny, samorządny dysydent akademicki mogę pisać tak jak jest, bez konsekwencji utraty etatu (bo ten straciłem przed laty) i jeszcze mogę (bo chcę) być solidarny z wykluczanymi, którzy na solidarność etatowych (także tych formalnie solidarnych) gremiów akademickich nie mają co liczyć.
	Na spotkaniu ‚dziejowym’ padły kwestie dwóch wzorcowych (choć całkowicie odmiennych) profesorów wzorcowej wszechnicy akademickiej (UJ), których środowisko nie wyklucza: prof. Anny Raźny i prof. Jana Hartmana
	Prof. Raźny znana rusycystka przerażona szatanem Zachodnim zwróciła się pod opiekę do diabła wschodniego, samego Putina, widocznie uznając, że piekło jest wszechobecne a na wschodzie przynajmniej słońce wschodzi. Środowisko akademickie odważnie schowało głowę w piasek i swoim zwyczajem tylko czeka na skutki tej opieki.
	Prof. Jan Hartman, wybitny antychryst, nie tylko akceptowany jest na etacie kierowniczym wzorcowej uczelni, ale był też szefem zespołu ministerialnego od dobrych praktyk akademickich.
	Nie znam nikogo (poza mną) kto by kwestionował otwarcie jego wzorzec akademicki. https://blogjw.wordpress.com/2013/10/20/sprawa-prof-hartmana-w-kontekscie-osobistym/ .
	Ja kwestionowałem, swoje wzorce niezależnie, samorządnie, jednoosobowo przedkładałem i przynajmniej szefem tego zespołu przestał być (jakoś tak po moich przedłożeniach).
	Wsparcia akademickiego wobec kwestii Jana Hartmana nie miałem, tak jak i w innych kwestiach. Środowisko jak zwykle chowa głowę w piasek i pieści swoje dożywotnie etaty, co prawda pomstując czasem na stan obecny, ale nie wychylając głowy ze strusiówki, bez wyprostowania kręgosłupa, no chyba, że chodzi o wykluczanie tych co skundlić się nie chcą i nie rokują na to nadziei. Wtedy i maczugi środowisko potrafi wprawić w ruch !
	Takich wzorców wzorcowa dla innych uczelnia ma wielu – jedni byli tajnymi współpracownikami (tych się czasem ujawnia), czy jawnymi współpracownikami (tych się utajnia)https://blogjw.wordpress.com/2013/01/27/dlaczego-sie-nie-ujawnia-jawnych-wspolpracownikow/
	a jeszcze inni współpracownikami mentalnymi/moralnymi systemu zła, systemu kłamstwa i ci mają się dobrze, a nawet lepiej niż zło i kłamstwo, które swoimi autorytetami ochraniają i rozpowszechniają. Przed rokiem zdymisjonowałem obywatelsko ( jak się okazało także realnie) ministrę nauki, która na moje pytania w sprawie ekscesów innego wzorca jagiellońskiego nie była w stanie odpowiedzieć. (https://blogjw.wordpress.com/2013/11/15/spelniony-postulat-obywatelski-jest-jedno-wyjscie-podanie-sie-do-dymisji/)
	Od nikogo wsparcia nie otrzymałem, więc jak zwykle działałem samorządnie i niezależnie – jednoosobowo.
	Prof. Andrzej Romanowski (bo o nim mowa) jest wybitnym antylustratorem i odważnym bojownikiem o wyzwolenie Polski spod okupacji IPN.
	Nadal jest wzorcem, mimo odejścia ministry, bo rektorzy ani myślą się, ani tego wzorca, zdymisjonować, a środowisko jest z nimi, bo oni są w końcu emanacją środowiska.
	Co więcej takie wzorce są utrwalane w przestrzeni publicznej np. w panelach dyskusyjnych ‚bez rozlewu krwi w ramach realizacji misji porozumienia i rzetelnej dyskusji, które stanowią wartości same w sobie’. http://wpolityce.pl/polityka/199702-mohery-kontra-lemingi-bez-rozlewu-krwi-w-klubie-zygmuntowskim#
	Rzetelna dyskusja i porozumienie z anty-Romanowskimi (anty-Hartmanami itp.) nie jest natomiast realizowana w ramach takiej działalności misyjnej, stąd debatę publiczną w Polsce definiują i zatruwają naszą świadomość: nienawiść, pogarda, cynizm, strach albo bezradność umysłowa…
	Konieczne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie co/kto zmusza apelujących -”Nie musimy się wzajemnie wykluczać”do wykluczania inaczej myślących.
	W tym względzie tchórzliwe na ogół środowisko zdobywa się na imponującą wręcz odwagę.
	Sprawa prof. Jacka Majchrowskiego,
	prezydenta Krakowa i wykładowcy UJ
	pod lupą medialną i moją
	Dziennik Polski ( 23 czerwca 2014 , autor – Sylwia Nowosińska) na pierwszej stronie umieścił tekst – ‚Prezydent Krakowa nie ma czasu dla studentów’ (Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3481311,prezydent-krakowa-nie-ma-czasu-dla-studentow,id,t.html) wzmocniony tekstem red. Marka Kęskrawca – ‚Czy prof. Majchriowski nie powinien z niektórych wyzwań rezygnować’,
	przedstawiający patologiczny stan rzeczy scharakteryzowany w skrócie następująco:
	Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oprócz tego, że jest prezydentem pracuje na UJ (także na Krakowskiej Akademii) gdzie w ubiegłym roku zarobił 95. tys złotych, mimo że nie potrafi zrealizować nawet skróconego pensum dydaktycznego (30 godz. seminarium magisterskie, 30 godz wykład ‚Historia ustroju Polski w XX wieku)
	, od lat opuszcza wykłady i ich nie odrabia (mimo obowiązku), często też nie prowadzi konsultacji dla studentów (1 godz. tygodniowo w obowiązku).
	Zainteresowanie studentów wykładami profesora jest niskie – na ok. 60 studentów zwykle jest obecnych 8-12. Ma niewielu magistrantów i raczej nie udziela im pomocy.
	Na otrzymanie odpowiedzi na pytanie ‚czy takie zachowanie jest godne wykładowcy ?’prezydent odsyła do władz uniwersytetu, a te uważają, że nie ma podstaw aby wyciągać konsekwencji wobec wykładowcy, ponieważ studenci nie złożyli skargi. Co więcej w kolejnych latach akademickich prof. Majchrowski otrzymuje w ankietach studenckich coraz wyższe oceny. Red. Dziennika Polskiego pisze, że‚ to wszystko nie wystawia najlepszego świadectwa wykładowcy. Każe również zapytać, czy jakakolwiek praca na trzy etaty ma sens. Czy w trosce o Kraków i swoje zdrowie prof. Majchrowski nie powinien nauczyć się z niektórych wyzwań rezygnować ?’
	Dlaczego za ten patologiczny stan rzeczy nie wini się władz UJ ? Chyba chodzi o działania polityczne a nie o walkę z patologiami akademickimi, które np. ja prowadzę od lat, a nawet wieków, bez jakiegokolwiek zainteresowania m. in. Dziennika Polskiego
	Zapraszam m.in. na: ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO -http://nfaetyka.wordpress.com/
	NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI-http://nfapat.wordpress.com/,
	Blog akademickiego nonkonformisty – https://blogjw.wordpress.com/
	Można tam znaleźć wystarczającą ilość spraw do opisania nie tylko na pierwszej stronie Dziennika Polskiego, ale w wielu numerach i dodatkach akademickich.
	Póki co mamy tylko uderzenie polityczne, a w obecnym stanie rzeczy można mieć niemal pewność, że po ew. odsunięciu prof. Majchrowskiego na jego miejsce przyjdzie inny profesor,
	równie, albo i bardziej patologiczny i pies z kulawą nogą się tym nie zainteresuje i nie opisze (jak ten nie będzie ‚robił’ w polityce), a patologiczny system akademicki nadal będzie generował/akceptował/nagradzał patologicznych profesorów/uczelnie.
	Zarzuty postawione prof. Majchrowskiemu można by postawić wielu, bardzo wielu profesorom, którzy faktycznie są nieźle opłacani za tytuły, a nie za pracę, mimo to są zatrudniani zgodnie z obecnym patologicznym systemem często na kilku etatach.
	Im więcej zarabiają na 1 etacie, tym częściej są zatrudniani (nie znaczy, że wykonują pracę sensu stricto) na dodatkowych etatach, a w opinii społecznej i tak mają swoisty status pokrzywdzonego (ze względu na małe zarobki!).
	Rzecz się tak ma w warunkach niemałego bezrobocia także wykładowców, tyle że w przeszłości etatowej solidnych, nie opuszczających wykładów (a nawet prowadzących ich więcej niż w obowiązkach),
	( nie tylko 1 godz. tygodniowo jak w obowiązkach, ale nawet i kilka godz. dziennie !) i tych polskie uczelnie, w tym wzorcowy dla innych UJ nie chcą mieć w swoich murach, na etatach ! I o tej patologii w Dzienniku Polskim ani słowa.
	To co opisuje Dziennik Polski to jest w rzeczywistości opis patologii zarządzania UJ. Skoro UJ pozytywnie ocenia prof. Majchrowskiego (mimo jego negatywów) to on się do tego dostosowuje i z tego korzysta. Trudno to oceniać pozytywnie ( bo jakiś etos akademicki profesor winien mieć) , ale ocena negatywna w pierwszym rzędzie winna być wystawiana władzom UJ – w trosce o poziom edukacji wyższej.
	Redaktor Dziennika Polskiego wykazuje natomiast troskę o zdrowie prof. Jacka Majchrowskiego, choć nie podaje czy ma słabe wyniki badań lekarskich.
	Nie wykazuje natomiast troski o stan UJ, mimo że kadra ma słabe wyniki w edukacji i nauce ( nie mówiąc o etyce i kulturze) w porównaniu z wynikami krajów normalnie funkcjonujących.
	Trudno się temu dziwić, bo obecna kadra (z prof. Majchrowskim i wieloma innymi) to efekt Wielkiej Czystki Akademickiej przed okresem tzw. transformacji ustrojowej, kiedy wykładowców charakteryzujących się odmiennym etosem akademickim niż prof. Majchrowski ( i wielu,wielu innych) usunięto dożywotnio, aby nie wpływali negatywnie na młodzież akademicką wychowywaną w duchu etosu komunistycznego.
	Rezultaty – jak widać, ale ani Dziennik Polski ( i inne media), ani rządzący, ani opozycja nie chcą tego widzieć, a tym bardziej zmienić – ograniczają się tylko do gier personalnych
	Majchrowski (i inni) – tak,
	Wieczorek (i jemu podobni) – nie,
	czyli straszne skutki
	polityki kadrowej i etycznej UJ (i nie tylko UJ)
	Trwa medialny serial o prezydencie Krakowa prof. Jacku Majchrowskim, zatrudnionym także w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Krakowskiej (https://blogjw.wordpress.com/2014/06/23/sprawa-prof-jacka-majchrowskiego-prezydenta-krakowa-i-wykladowcy-uj-pod-lupa-medialna-i-moja/
	, a dziś 24 czerwca –Dziennik Polski na pierwszej stronie –Prof. Majchrowski wykłada mniej, ale UJ płaci bez mian -http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3482605,prof-majchrowski-wyklada-mniej-ale-uj-placi-bez-zmian,id,t.html) .
	Jak tylko zbliżają się wybory prezydenckie od lat ujawniane są kolejne odcinki serialu a prof. Jacek Majchrowski nadal miastem rządzi i nadal jest zatrudniany na uczelniach, gdzie zarabia
	więcej, mimo że jak wiadomo na uczelniach jest bieda
	(np.http://nfajw.wordpress.com/2010/05/14/na-biednych-uczelniach-mozna-sporo-zarobic/)
	Nic się nie zmienia. Widać serial jest kiepski i nie ma wpływu na uformowanie przez opozycję kandydata, który by prof. J. Majchrowskiego pokonał w wyborach i nie ma wpływu na likwidację patologicznej wieloetatowości na uczelniach – jednej z przyczyn kiepskiego stanu polskich uczelni i nauki w Polsce.
	Zatem i wniosek, że opozycja też jest kiepska i do niczego się nie nadaje, a przede wszystkim do likwidacji patologicznego, upartyjnionego, systemu zarządzania miastem, jak i do zmiany patologicznego systemu akademickiego.
	Ja na odcinku akademickim walczę samojeden, ale jakieś sukcesy jednak mam. Obywatelsko odwołałem prof. Hartmana z szefa komisji ministerialnej ( i realnie też), jak i samą ministrę (realnie też) co świadczy, że jestem bardziej skuteczny od całej opozycji obywatelskiej, a nawet partyjnej.
	Nie bez przyczyny jestem wykluczany z przestrzeni publicznej (poza tą, którą sam stworzyłem) i żyję sobie na marginesie, bo niemal wszyscy uznają mnie za zagrożenie, idąc w ślady UJ, który uważał mnie za zagrożenia dla swojego bytu (sitw akademickich i oligarchii partyjnej, a nawet pozapartyjnej) już w czasach PRLu.
	W III RP skalę zagrożeń z mojej strony rozciągnięto na cały patologiczny system akademicki, z którym środowisko akademickie – obdarowane przez społeczeństwo statusem pokrzywdzonego – nie chce się rozstać. Nie ma jak to życie w systemie patologicznym !
	Sprawa prof. J. Majchrowskiego wnosi bardzo wiele do poznania patologii władzy i opozycji , patologii mediów, jak i patologii akademickich, które (tzn. patologie akademickie) stanowią działkę mojej obywatelskiej działalności.
	Porównajmy zatem dla lepszego zrozumienia istoty rzeczy 2 przypadki akademickie:
	przypadek Jacka Majchrowskiego i przypadek Józefa Wieczorka.
	Jacek Majchrowski jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i także Akademii Krakowskiej, poza tym, że jest prezydentem miasta Krakowa.
	Zważywszy na wiek (40 lat pracy na UJ) widać, że przeszedł z sukcesem Wielką Czystkę Akademicką w czasach PRL (oczyszczenie z elementu niewygodnego przed uruchomieniem procesu transformacji ustrojowej) i ma chyba zdolności do multilokacji, jak wielu innych profesorów (wieloetatowców), co rokuje na przyszłość proces beatyfikacyjny (te są w wszczynane już w przypadku zdolności do bilokacji).
	Na etatach akademickich zarabia więcej niż na posadzie prezydenta, co podważa niezliczone wręcz informacje medialne (i nie tylko) o klepaniu biedy przez profesorów na uczelniach. Fakt, że wielu profesorów sobie to klepanie biedy akademickiej bardzo upodobało i do klepania innych nie chce dopuszczać
	(także Polaków z Harvardów i innych bogatych prowincjonalnych ośrodków zachodnich).
	Swoje zajęcia na uczelni (przynajmniej na uczelni wzorcowej dla innych – UJ) prof. Majchrowski traktuje sobie lekce, podobnie jak studentów, a uczelnia ocenia go dobrze (bo ocenianych niedobrze – usuwa, aby trzymać poziom – mimo że nędzny!) i płaci dobrze nawet za niewykonaną robotę.
	Zatem pełnia szczęścia dla profesora, choć to nieszczęście dla Polski i zły przykład dla młodzieży studiującej (przyszłej elity).
	O negatywne oddziaływanie na młodzież akademicka profesor nie jest jednak oskarżany, widać, że te patologie chyba mają oddziaływanie pozytywne (?!) a w każdym razie tak są przez władze UJ – stojące na straży najwyższych standardów etycznych i kultury akademickiej – oceniane.
	Józef Wieczorek co prawda czasach PRL (u jego schyłku) był wykładowcą UJ, ale nie przeszedł z sukcesem Wielkiej Czystki Akademickiej, gdyż negatywnie oddziaływał na młodzież akademicką ucząc jej myślenia i to krytycznego, a jego etyka nic nie miała wspólnego z wiodącą etyką systemu komunistycznego – wręcz stanowiła tej etyki zaprzeczenie.
	Wykładał w ilości znacznie większej od Jacka Majchrowskiego (w czasach obecnych), jak i ówczesnych etatowych profesorów swojego ( tj. ING UJ) instytutu (nawet ponad 200 godz. samych wykładów i to od zera samodzielnie uruchamianych po ‚stalinowskiej’ przerwie) a konsultacje prowadził ‚na okrągło’ nie tylko w instytucie, ale także w środowisku naturalnym dla studentów geologii.
	Robił więcej i lepiej od pobierających pensje profesorskie, więc to ich (i ich mocodawców) raziło, gdy ‚olewactwo’ prof. Majchrowskiego UJ nie razi ! Tak jak UJ nie raziło ‚olewactwo’ profesorskie w czasach PRLu.
	Widać system weryfikacji kadr akademickich był i jest skuteczny a kontynuacja bolszewickich norm etycznych przez nikogo/przez nic nie jest zakłócana.To temat na niejedną pracę dyplomową ( z profesorskimi włącznie), szczególnie w aspekcie historycznym, prawnym, jak i moralnym, ale pozostałość (po Wielkiej Czystce ) akademicka (i nie tylko) to olewa, tak jak olewa studentów i wykłady, co nie razi władz wzorcowej dla innych uczelni, ani miłośników jej i tego systemu
	.Nie ma co liczyć aby na pierwszych stronach Dziennika Polskiego ( i nie tylko) ukazały się rzetelne teksty o rzeczywistym stanie patologii UJ (i nie tylko) i nie ma co liczyć, aby demonstrowano i zbierano podpisy za odwołaniem UJ z obowiązku realizowania misji uniwersytetu w obecnym stylu.

	Kara i nagroda w systemie etycznym UJ ( i nie tylko UJ)
	Dziś (26 czerwca 2014 r.) w Dzienniku Polskim kolejny odcinek dość mdłego serialu poświęconego prezydentowi Krakowa (Za nieobecności powinna być kara -Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3485375,za-nieobecnosci-powinna-byc-kara,id,t.html), który jednak pokazuje głównie degrengoladę moralną wzorcowej (szczególnie etycznie i kulturowo) najstarszej polskiej uczelni obchodzącej w tym roku kolejny – tym razem Wielki Jubileusz swego istnienia.(jubileusz650uj.wordpress.com).
	W tekście czytamy opinię szefa Polskiej Komisji Akredytacyjnej „Profesor, który nagminnie opuszcza zajęcia, daje fatalny przykład młodzieży” . Wydawałoby się, ze jest to oczywista oczywistość, opinia banalna, a jednak mogłaby ona stanowić podstawę do opisu rzeczywistości akademickiej w ujęciu etycznym i historycznym, co najmniej na gruby tom jeśli nie na książkowy ‚serial’ i to bynajmniej nie mdły.
	Przyczynki do tego ‚serialu’ piszę od lat ( od nawet wieków )
	[m.in.
	Blog akademickiego nonkonformisty
	https://blogjw.wordpress.com/
	Sprawa Józefa Wieczorka(10)
	http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/
	Witryna Obywatelska Józefa Wieczorka (archiwum) –http://wobjw.wordpress.com/.
	….Drogi i bezdroża nauki w Polsce. Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),
	Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim (2009),
	Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010),
	Patologie akademickie pod lupą NFA (2011) ,
	Patologie akademickie po reformach (2012)
	dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/]
	i jakoś zainteresowania medialnego jak i akademickiego (z małymi wyjątkami) nie było, a w szczególności mediów i akademików krakowskich etatowo i uczuciowo związanych z niedoścignionym wzorcem jaki stanowi UJ.
	Przypomnę po raz setny, a może i tysięczny, że ten wzorzec (UJ), nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia rzetelnie, a właściwie ponad rzetelność, bo znacznie więcej niż mieli w obowiązkach, znacznie lepiej od etatowych profesorowych, z oskarżenia o negatywny ( fatalny) przykład (wpływ) dla młodzieży – powyrzucano dożywotnio !
	W efekcie tego na uczelni pozostali tacy, którzy obowiązki traktowali i traktują lekce, no i ci, którzy zapewne w obawie o podzielenie losu wyrzuconych unikają rzetelnej pracy akademickiej.
	To nie jest żart, to nie jest kabaret, to naga, święta prawda o najstarszej polskiej uczelni, o polskim systemie akademickim (bo inne uczelnie na UJ się wzorują i tylko marzą, aby takie standardy osiągnąć). Od lat monitoruję samojeden patologie akademickie i mam prawo, a przede wszystkim obywatelski obowiązek o tym pisać i na rzecz ograniczenia patologii działać.
	Obowiązek taki mają co prawda wszyscy etatowi akademicy, ale ci tego obowiązku nie wykonują, być może z obawy, że podzielą mój los i koncentrują się na ‚pieszczeniu’ swoich etatów (nieraz wielu w patologicznym i im sprzyjającym systemie).
	Po prostu taki jest ich interes i za taką postawę są nagradzani/wyróżniani/awansowani/ i cieszą się powszechnym prestiżem społecznym niezależnie od opcji politycznej i etycznej.
	W tekście DP mamy jedynie opinie decydentów i ich rzeczników, zdumionych tym (tj. prof. Majchrowskiego) rzekomo niezwykłym przypadkiem zaniedbywania obowiązków akademickich, gdy natomiast są to patologie na porządku dziennym. Mnie nikt nie pytał o opinie, chociaż przedstawiam je od lat (i czasem media się tym interesują, ale rzadziej uwzględniają – ciekawe dlaczego ?).
	Z tekstu dowiadujemy się, że jedyną uczelnią, która nie odpowiedziała na pytanie redakcji DP był UJ.
	Cóż w tym dziwnego?
	Na moje pytania UJ nie odpowiada, albo odpowiada nierzetelnie (rżnie głupa, albo nawet nie musi) od lat a nawet wieków
	( np. Sprawa Józefa Wieczorka(10) http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/, 10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego na inaugurację nowego roku akademickiego poprzedzającego 650 rocznicę powstania najstarszej polskiej uczelni https://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-pytan-do-wladz-uniwersytetu-jagiellonskiego/………)
	i prestiżu nie traci, więc robi tak aby ten prestiż utrzymać . Przecież wzorcowi nauczyciele UJ, ba nawet nobliści (‚podwórkowi’) od dawna nawołują aby ze mną nie dyskutować , na opinie, argumenty ( szczególnie merytoryczne) nie reagować i ten pogląd jest podzielany/w praktyce realizowany także przez opozycję, z małymi wyjątkami potwierdzającymi regułę.
	Z opinii przekazanych do Dziennika Polskiego wyłania się piękny, nieskazitelny obraz polskich uczelni (innych od UJ, czyli chyba dysydenckich ?) zatrudniających pracowników, którzy solidnie uczą naszą młodzież realizując w praktyce misje swoich uczelni.
	DP nawet nie pyta co to ma wspólnego z prawdą, bo gdyby tak było w Polsce to by było całkiem inaczej. Uczelnie formują elity a te są : niby-elity, pseudo-elity, łże-elity itp. więc skąd one się biorą skoro uformowali ich tacy piękni na uczelniach, no z oczywistym wyjątkiem prof. Majchrowskiego.
	Nie mam wątpliwości, że Prezydent J. Majchrowski nie powinien pracować na UJ (ani na innej uczelni) , ale nie mam też wątpliwości, że nie jest jedynym, który waży sobie lekce dydaktykę i fatalnie wpływa na młodzież swoim przykładem.
	Ale to jest sprawa systemowa i nie mam wątpliwości, że i po odejściu prof. J. Majchrowskiego z UJ ( nie wątpię jednak, że to nie nastąpi) na UJ ( i nie tylko) – gdzie na etatach (często wielu) jest multum profesorów lekce sobie traktujących dydaktykę – nic się nie zmieni. Tu zanim skończę wtrącę mój osobisty przypadek i argumentacje władz UJ, że stanowię zagrożenie dla uczelni, a po moim odejściu ona kwitnie !
	Nadano mi coś w rodzaju kategorii wcielonego diabła i to był merytoryczny i skuteczny argument, abym w czasach tzw. transformacji ustrojowej nie wrócił czasem na uczelnię, bo gdybym nadal uczył więcej i lepiej niż etatowi profesorowie, to byłby to koniec tej wzorcowej uczelni ! przynajmniej w obecnej postaci. I paradoksalnie trudno temu zaprzeczyć ! W końcu ja protestowałem samojeden np. przeciwko deprawacji młodzieży (jeszcze w latach 80-tych) która teraz rządzi!
	No i nawet ślepy może zauważyć, że mimo mojego odejścia, na UJ, tak jak w Polsce, nie ma Kwitnącej (zielonej) Wyspy, a raczej jest Sahara, czy Antarktyda i to utworzona przez kwiat polskiego systemu akademickiego.
	Ale o tym dzienniki nie piszą, uczeni się tym nie zajmują (wiedzą co robią !) formując natomiast cale rzesze im wyżej formalnie wykształconych, tym bardziej ogłupionych. I trzeba pamiętać, ze nie tylko przez GW, czy TVN, bo UJ ( i na nim się wzorujący) ma wielką w tej materii zasługę.

	Jubileuszowy rok akademicki na UJ dobiegł końca, ale promocji dla jego władz być nie może
	Akademicka nomenklatura partyjna, mimo 13 postulatu z sierpniowego strajku 1980 r.
	Edukacja historyczna w liceum – mimo wszystko – na poziomie wyższym, niż na uczelniach
	Przeciwko dyskryminacji naukowców nigdzie nie zatrudnionych
	Media (Dziennik Gazeta PrawnaNagrody ministra dyskryminują emerytów) ostatnio podały , że „ Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zasad opiniowania wyróżnień za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, które przyznaje resort. Zgodnie z rozporządzeniem z 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz . 296) do wniosku o to wyróżnienie należy dołączyć trzy rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, zatrudnione w innych placówkach niż kandydat do nagrody
	Przepisy wyłączają z grona osób rekomendujących kandydata do tego wyróżnienia naukowców nigdzie niezatrudnionych, w tym w szczególności emerytowanych. Z uwagi na krąg osób, których dotyczy powołany przepis, może to stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek – wynika ze skarg, które wpłynęły do RPO…….”

	Dobrze, że problem został zauważony i podjęty, ale szkoda tylko że w tak ograniczonym zakresie. Mimo, ze jestem od lat (a nawet wieków) osobą dyskryminowaną w nauce ze względu na brak zatrudnienia, nie skarżyłem się do RPO na brak wyróżnień za osiągnięcia naukowe uzyskane przy finansowaniu w ilości 0 zł z kieszeni podatnika. Co więcej swego czasu (26 sierpień 2001)) wręcz protestowałem (bezskutecznie) przeciwko wyróżnianiu mnie z tego powodu !http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/
	„Przewodniczący KBN
	Pan Andrzej Wiszniewski
	WYSTĄPIENIE
	Niniejszym występuję o przyznanie mi na działalność naukową 45 667 USD, czyli średniej przypadającej na badacza w Polsce znajdującego się w dramatycznej sytuacji ( patrz Rzeczpospolita 28.07.2000)). Nie ma żadnych podstaw prawnych abym w demokratycznym państwie prawa był w sposób nieuzasadniony wyróżniany otrzymując na działalność badawczą aż 0 (słownie zero) zł polskich.
	Ta niezdrowa sytuacja budzi wyraźną zazdrość uczonych polskich, którzy określają mnie jako ‘świętą krowę’. Przyznanie mi dorocznej dotacji 45 667 USD na działalność badawczą zlikwidowałoby dotychczas obowiązujący kastowy podział społeczeństwa, sprzeczny z Konstytucją RP Jednocześnie zostałyby stworzone podobne szanse działalności naukowej dla aktywnych Polaków, którzy nie chcą mimo wszystko emigrować. ……”
	(taka forma nie była spowodowana moja schizofrenią tylko schizofrenią środowiska) Do RPO wnosiłem jedynie bezskutecznie skargi (Pasja akademicka z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w roli Piłata http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/pasja-akademicka-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich-w-roli-pilata/) z powodu niemerytorycznego usunięcia mnie z systemu nauki finansowanego przez podatnika, gdy inni czerpią z niego korzyści nawet na wielu etatach, nawet bez ujawniania osiągnięć http://wobjw.wordpress.com/2010/01/02/jawna-niejawnosc-dorobku-naukowego /
	i jeszcze mają społeczny status pokrzywdzonych przez ministra finansów – bo przecież przyznawane im płace w ilości wielu tysięcy i granty w wysokości setek tysięcy, a nawet milionów, z których przed podatnikiem nie chcą się rozliczyć – to dowód na dyskryminację !
	O tych, co przez lata prowadzili badania bez finansowania i wyróżniania a wyniki ujawnialihttp://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/,http://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/publikacje/ (choć nie musieli) nikt nie walczył, no z wyjątkiem walki o to aby nigdy na uczelniach się nie pojawili (bo jakby ‚profesorowie’ w takiej konfrontacji wypadali ?) .
	Nie po to takich usuwano w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, aby uczelnie takimi w III RP zaśmiecać !
	No i po co narzekać na polityków (tej, czy innej partii), na stan polskich elit, stan państwa ,skoro taki system jest (niemal)powszechnie akceptowany i (niemal)nikt tego nie chce zmienić. Rząd nie ma w tym interesu, a opozycja chyba też nie, bo nawet dyskutować nie chce w tej materii.https://blogjw.wordpress.com/2014/04/02/nauka-i-szkolnictwo-wyzsze-w-programie-pis-pod-niezalezna-lupa/
	P.S.
	Lektura uzupełniająca dokumentująca, ze od lat nic się nie zasadniczo nie zmieniło m.in. Dialog z Ministrem Nauki
	http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dialog-z-ministrem-nauki/
	DYSKUSJA NAD ZMIANAMI FINANSOWANIA NAUKI
	http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/dyskusja-nad-zmianami-finansowania-nauki/
	FINANSOWANIE NAUKI W OCZACH PODATNIKA
	http://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/finansowanie-nauki-w-oczach-podatnika/

	Bohaterowie nie zawsze są odważni
	Inauguracja roku akademickiego mimo braku promocji ?!
	Pochwała głupoty na marginesie sprawy Hartmana
	(Na Dzień Edukacji Narodowej napisane, do przemyślenia zalecane)

	Dziennik Polski podaje (Kara dla prof. Jana Hartmana dopiero za 3 lata. Albo wcale – 13 października 2014 r.), że póki co Hartmanowi (za dywagacje kazirodcze) nic nie grozi, bo na podjęcie decyzji rzecznik ma 3 miesiące, a jeśli sprawa trafi do Komisji Dyscyplinarnej to rozstrzygnięcie może nastąpić dopiero w 2017 r. !
	Podobno ministra nauki radzi aby nie robić problemu z jednej głupiej wypowiedzi, bo ‚Profesorowie piszą różne rzeczy ‚.
	Ministra wie co mówi. Gdyby tak komuś przyszło do głowy karać, a nie daj Boże usuwać profesorów z uczelni, za głupie wypowiedzi czy pisanie, to niby kto by się na nich ostał ?
	Ministerstwo by nie było potrzebne, bo jakaś garstka mądrali bez ministra dałaby sobie radę sama. Widać jak na dłoni na co jest potrzebne ministerstwo nauki w Polsce – aby chronić głupich (i nie tylko) profesorów !
	Ci mogą spać spokojnie i pobierać dożywotnio wynagrodzenia za głupie gadanie i pisanie, a lud i tak im przyzna status pokrzywdzonych przez los.
	Ci którzy niegłupio piszą i gadają, a nie daj Boże głupotę/nieuczciwość/nieróbstwo/szkodzenie profesorom wytykają, naruszając majestat utytułowanych/utytłanych głupców/nikczemników, stanowią dla uczelni zagrożenie i tacy na karę nie muszą/musieli czekać aż trzy lata, bo się z nimi uczelnie potrafią rozprawić błyskawicznie, nawet gdy komisje dyscyplinarne/rzecznicy postulują umiar i rozsądek.
	Ministerstwo we własnym interesie ich nie broni – nie ma kompetencji, ani woli.
	Podobnie zresztą zachowuje się brać akademicka solidarna z głupcami/nikczemnikami, bo wtedy ma lepsze samopoczucie (każdy akademik chce uchodzić za mądrego/uczciwego, więc im więcej głupców/nieuczciwców wkoło, tym o miano mądrego/uczciwego łatwiej).
	Jak do tej pory protestu braci akademickiej wobec ekscesów Jana Hartmana brak i nie zanosi się aby były. Brać akademicka nie śmie mieć własnego zdania i woli posłuszeństwo wobec głupców/nikczemników. To jej się opłaca !
	Czy powielanie tez propagandy komunistycznej jest patriotyczne ?
	Zgodnie z opinią wydawcy-„Wielka Księga” umacnia postawy obywatelskie i patriotyczne, zawiera sylwetki prawie 500 wielkich Polaków. To widać niektórych bardzo razi.‚ a „Szkalowanie tej publikacji trudno nie uznać za celowe działanie wymierzone w obóz patriotyczny.”
	Widać, że wydawca rozszerzył krytyczną opinię o biogramie R. Kuklińskiego na całą Księgę, aby ustawić krytyków biogramu pod bardziej skutecznym pręgierzem. Jednym słowem, ktoś kto ma cokolwiek do zarzucenia choćby jednemu biogramowi, to atakuje/szkaluje całą Księgę i wszystkich jej utytułowanych autorów.
	Fakt, że i innym biogramom można to i owo zarzucić, ale takie stawianie sprawy jest nie tylko absurdalne, ale szkodliwe społecznie, nawiązujące do standardów systemu komunistycznego.
	Jako jedna z osób wyrażających krytyczne opinie o tym (i nie tylko tym) biogramie zostałem poddany presji ze strony wydawcy (wcześniej go promowałem pro publico bono) i nominowany na rozbijacza polskiej prawicy (sic !).Czy wydawca, który powiela/broni powielania tez komunistycznej propagandy nie czyni szkody dla obozu patriotycznego ?
	Czy patriotyczne jest powielanie tez propagandy komunistycznej, czy może przeciwstawianie się temu powielaniu ?
	Dobrze aby obóz patriotyczny zajął stanowisko w tej sprawie.
	APPENDIX:
	od autora książki „ Atomowy szpieg’
	Uczelnie, które dawały sobie radę z walczącymi z patologiami nie dają sobie rady z plagiatami
	Po raz n-ty jak na dłoni widać skutki Wielkiej Czystki Akademickiej i utrzymywania patologicznego systemu nauki i szkolnictwa wyższego zainstalowanego u zarania Polski komunistycznej.
	Z kolejnego raportu NIK na temat patologii akademickich wynika , że uczelnie nie radzą sobie z plagiatami http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-praw-autorskich-w-pracach-dyplomowych.html; http://www.nik.gov.pl/plik/id,7574,vp,9506.pdf
	Uczelnie od pewnego czasu są obligowane do stosowania programów antyplagiatowych aby powstrzymać plagę plagiatów, ale te zdaniem NIK‚ okazały się mało przydatne i nieskuteczne’ co całkiem potwierdza moje ‚proroctwa’ w sprawie skutków walki z plagiatami metodami kuriozalnymi.
	W raporcie NIK czytamy „ Na budowane przez uczelnie mechanizmy kontroli oryginalności prac dyplomowych składały się przede wszystkim:oświadczenia studentów o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej, opieka promotora, recenzja pracy i egzamin dyplomowy. Większość skontrolowanych uczelni (12 spośród 14) lub ich niektóre jednostki organizacyjne (wydziały) wykorzystywała dodatkowo także (jeszcze przed wejściem w życie obowiązku) komputerowe programy antyplagiatowe. „ i dalej „Opieka promotorska w skontrolowanych szkołach była mało skuteczna. Przyjęte w 10 uczelniach rozwiązania organizacyjne nie sprzyjały, a czasem wręcz uniemożliwiały promotorom rzetelne wspieranie i nadzorowanie studentów, sporządzających pod ich kierunkiem prace dyplomowe. Część zbadanych podczas kontroli NIK prac zawierała nieuprawnione zapożyczenia. Zdarzało się, że promotorzy nie zauważali bądź wręcz ignorowali i lekceważyli zauważone przypadki. Zdaniem NIK problemem jest przypisywanie promotorom nadmiernej liczby studentów - zdarzało się, że w jednym roku akademickim pod kierunkiem jednego promotora pracę pisało ponad 100 osób.”
	I jeszcze kilka cytatow z raportu NIK „
	„W ocenie niemal ¼ ankietowanych studentów promotorzy niedokładnie czytali ich prace dyplomowe „…”Zdaniem NIK ważne jest, by nauczyciele akademiccy promowali poszanowanie praw autorskich i uczciwości intelektualnej (w szczególności poprzez własny przykład), jednocześnie uświadamiając studentów o nieuchronności kary za naruszanie tych praw. ..”
	„W ramach kontroli NIK przeprowadzono anonimową ankietę pośród 1410 studentów na wszystkich skontrolowanych uczelniach. 12% badanych studentów stwierdziło, że znane są im przypadki, kiedy praca dyplomowa kupiona w Internecie została pozytywnie oceniona i obroniona. „
	W gruncie rzeczy nic nowego . To są patologie znane mi od lat, a nawet wieków i wielokrotnie o nich pisałem, bez reakcji zarządzających uczelniami, jak i opozycji rzekomo dążącej do zmiany systemu na lepszy !
	Mój ‚Darmowy program antyplagiatowy, czyli karanie plagiatofilii i nagradzanie plagiatofobii’ http://www.nfa.pl/articles.php?id=493&PHPSESSID=20c4a68065ea680e38defc66c29a63d5
	nadal nie został wprowadzony w życie i nie ma woli walczących rzekomo z plagiatam, i aby go w życie wprowadzić. (Dlaczego nie wdraża się mojego darmowego programu antyplagiatowego ?https://blogjw.wordpress.com/2011/05/25/dlaczego-nie-wdraza-sie-mojego-darmowego-programu-antyplagiatowego/).
	Zapewne nie bez przyczyny, skoro to wśród walczących z plagiatami plagiatorów, i to wysokiego szczebla akademickiego, nie brakuje . I tak jest od lat, bo z uczelni nie usuwano tych co plagiaty popełniali, tylko tych co je wykrywali i ujawniali ! Ci stanowili zagrożenie dla uczelni (fakt, że nie tylko z tego powodu, bo degrengolada akademicka była i jest wieloskładnikowa, systemowa i walka z plagiatami to tylko jeden składnik walki z patologicznym systemem).
	Wg NIK „Opieka promotorska w skontrolowanych szkołach była mało skuteczna..” czemu trudno się dziwić mając wiedzę skąd się wzięły obecne kadry akademickiehttps://www.youtube.com/watch?v=TrylrbBKIXw
	Jeszcze u schyłku PRL byłem świadkiem mało skutecznej opieki promotorskiej szczególnie ze strony etatowych profesorów nie dających sobie rady z wypełnianiem swoich obowiązków, ale to ci promotorzy z racji posiadania tytułów byli i są otoczeni prestiżem, wręcz kultem, a ci co sobie radę dawali- zostali i są nadal wykluczeni !
	W raporcie NIK A.D. 2014 czytamy:.Zdaniem NIK ważne jest, by nauczyciele akademiccy promowali poszanowanie praw autorskich i uczciwości intelektualnej (w szczególności poprzez własny przykład)” , a ja tą ważność podkreślałem przed ok. 30 laty z wiadomymi skutkami (http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/) .
	Niestety beneficjentom systemu nawet do głowy nie przychodzi aby profesorów dających zły przykład, a przy tym niszczących dożywotnio tych co dobry przykład studentom dawali ( to zgodnie z principiami systemu nazywano negatywnym oddziaływaniem na młodzież !) winno się przenosić w stan nieszkodliwości.
	A ja takie środki zapobiegające kryzysowi i degradacji uniwersytetu postulowałem w ciemnych latach 80-tych, bez jakiegokolwiek wsparcia także strony solidarnościowej, która wyrzekając się ideałów „Solidarności” wybierała solidarność z patologicznym aparatem degrengolady moralnej. Skutki są jak widać, a ochoty na przyznanie się do grzechów, jak nie było, tak nie ma.
	Jak się dom postawi na terenie bagiennym bez należytych fundamentów to dom się wcześniej czy później zawali, podobnie jak posadowiony na osuwisku się osunie i rozleci nawet jak nie jest to domek z kart a z betonu ( niechby nawet akademickiego). Skoro nasze uczelnie posadowiono na niewłaściwym gruncie i fundamenty są do niczego, to ich los jest przesądzony i żadne ‚czyszczenie kominów’, czy ‚uchylanie lufcików’ im nie pomoże.
	Trzeba stworzyć właściwe fundamenty dla utrzymania uczelni w postawie wyprostowanej, ale jak do tej pory takiej strategii ani rządzących ani pragnących rządzić – nie ma.
	Promotorzy nie dają sobie rady
	NIK i media alarmują (http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/837798,uczelnie-nie-radza-sobie-z-plagiatami-e-system-to-fikcja-promotorzy-maja-zbyt-duzo-pracy.html), że promotorzy dyplomantów na uczelniach nie dają sobie rady.
	Produkcja dyplomów idzie pełną parą, a tu powstają problemy z produkcją, bo efekt końcowy ma znamiona bubla, nie nadaje się do użytku. Kontrola jakości produkcji szwankuje. Problem nader poważny, bo na uczelniach produkuje się udyplomowione elity polityczne, gospodarcze, medialne i wszelakie inne, na których jakość niemal wszyscy narzekają. Koszty produkcji są znaczne, a efekt przerobu mizerny. Podobno jest to skutek przeciążenia promotorów nadmierną pracą, tym bardziej, że wielu dla zwiększenia produkcji ( o zwiększeniu swoich zasobów finansowych nie wspominając) pracuje na wielu etatach. Prawdziwi stachanowcy !
	Chociaż nie do końca, bo często jest to praca pozorna. Badań nad zdolnością promotorów do bilokacji, czy multilokacji brak, ale ich zdolność do zwielokrotniania swoich wynagrodzeń poprzez fikcyjną pracę nie może budzić wątpliwości.
	W opinii publicznej tacy promotorzy, zwykle profesorowie i doktorzy, i to habilitowani, uważani są za misjonarzy prawdy strasznie pokrzywdzonymi w naszym systemie. Argumentuje się, że gdyby za tytuł/etat (nie mylić z pracą) otrzymywali tak ze trzy średnie krajowe, to by z produkcją dyplomów ( i nie tylko) dawali sobie radę lepiej.
	Nie bierze się pod uwagę, że wielu mniej utytułowanych, słabiej wynagradzanych, dawało sobie radę lepiej, i to znacznie lepiej, z formowaniem dyplomantów.
	I co ? Tych uznawano za zagrożenie dla systemu pozoranctwa akademickiego, dla oczywistej ( niemal dla każdego) hierarchii akademickiej i zarazem partyjnej, dla procesu produkcji bubli dyplomowych niezagrażających producentom.
	Takich destabilizatorów systemu pousuwano podczas Wielkiej Czystki Akademickiej poprzedzającą tzw. transformację, polegającą na zabezpieczeniu bezpieczeństwa Służbie Bezpieczeństwa i ich symbiontom partyjnym i akademickim, którzy rozpoczęli zwiększenie produkcji dyplomów osiągając poziom światowy. Niestety kontrola jakości dyplomów na ogół wykazuje, że produkowana jest głównie makulatura dyplomowa, z której korzyść mają co najwyżej zbieracze makulatury.
	I do tej pory nikt jeszcze nie wpadł na pomysł, aby do formowania dyplomantów zaangażować tych co z ich formowaniem nie mieli trudności, a nawet formowanie lepszych od siebie było ich pasję i obowiązkiem akademickim. Natomiast twórcy i beneficjenci tego patologicznego systemu całkiem zasadnie uważają, że angażowanie takich na uczelnie to by była dla nich katastrofa !
	A zatem, póki co, mimo alarmów, produkcja bubli akademickich idzie pełną parą wypełniającą niemal całą przestrzeń publiczną.

	Refleksje powyborcze
	O skandalach powyborczych napisano już wiele. Oszustwa wyborcze dokumentowano wielokrotnie i to jest zadanie dla prokuratury, która miejmy nadzieję rzetelnie się tymi ustaleniami zajmie.
	Mniej oczywisty i trudniejszy do ustalenia jest aspekt edukacyjny rezultatów wyborczych. Okazuje się bowiem, że jedno z najlepiej wykształconych formalnie społeczeństw Europy (młodzieży studiującej ponad 50 %) realnie nie daje sobie rady z prostym zdawałoby się głosowaniem. Ilość nieważnych głosów wielokrotnie przewyższa standardy przedwojenne II RP, kiedy przy ok. 30 % populacji analfabetów tych nieważnych głosów bywało ok. 1 % gdy obecna populacja udyplomowionych/utytułowanych alfabetów podobno ma trudności ze zrozumieniem zasad głosowania I zapewne ma, nawet jeśli oszustwa wyborcze były na wielką skalę. Trzeba by tą kwestię zbadać i wyjaśnić.
	To, że młodzi, wykształceni, z dużych miast mają trudności z rozpoznaniem rzeczywistego stanu rzeczy i głosują według propagandy medialnej, głównie na szkodników – jest faktem.
	Od kilku lat po wyborach potwierdza się reguła – im wyższe wykształcenie – tym większe ogłupienie, choć ostatnio oznaki otrzeźwienia dają się zauważyć. Coraz więcej młodych rezygnuje z oficjalnej edukacji i zaczyna samodzielnie rozeznawać się w sytuacji, dochodząc do podobnych wniosków do jakich mniej wykształceni samodzielnie dochodzili już przed latami.
	Tym niemniej geografia wyborcza tegorocznych wyborów samorządowych jasno pokazuje, że tam gdzie wykształcenie formalne jest największe – liczba głosów nieważnych jest większa. Mamy zatem sytuację, że albo bardziej wykształceni nie bardzo rozumieją jak i na co głosować, albo swoje wykształcenie wykorzystują do fałszowania wyników wyborów (proporcje do wyjaśnienia).
	Skala tego zjawiska może być znaczna (miejmy nadzieje, że prokuratury zdołają ją określić) i nie powinna dziwić, zważywszy na skalę patologii i fałszerstw popełnianych na drodze do osiągnięcia pożądanego w III RP poziomu wykształcenia.
	Nie ma wątpliwości, że standardy uczelniane/szkolne będą się przekładać na standardy m. in. wyborcze/powyborcze, choć badań socjologicznych chyba w tej materii nie ma, mimo ogromu udyplomowionych/utytułowanych/utytłanych socjologów.
	Warto zauważyć, że najmniej nieważnych głosów oddawano na stosunkowo słabo wykształconym Podlasiu i Podkarpaciu .
	Czyli im kto mniej wykształcony tym lepsze rozeznanie wyborcze/większa uczciwość wyborcza.
	Okazuje się, że zarazem tam padło najwięcej głosów na PiS – partię, jak określano, niewykształconego ‚ciemnogrodu’. Widać, że „ciemnogród’ bije na głowę „ jasnogród” rozumieniem istoty rzeczy/nie osiąga jego poziomu deprawacji.
	Ponadto warto zauważyć, że analitycy powyborczy zdaje się nie wzięli pod uwagę psychologicznego znaczenia stawiania krzyżyka wyborczego.
	-” uznać kogoś za przegranego, całkowicie pokonanego; uznać coś za rzecz bezwartościową, nie wartą jakichkolwiek zabiegów, starań; zrezygnować z czegoś (kogoś) w sposób ostateczny, definitywny „:a w języku wyborczym stawianie krzyżyka miało oznaczać aprobatę, poparcie dla wartości, nadziei na zwycięstwo…. !
	Dość schizofreniczne podejście. Trzeba by zbadać lingwistycznie/socjologicznie/psychologicznie jaki wpływ może mieć taka procedura na wynik wyborczy.
	Kiedy wychodziłem na wybory prezydenckie powiedziałem w domu -„Idę postawić krzyżyk na Majchrowskiego”– mając na myśli go ‚skasować’, zrezygnować z jego przedstawicielstwa obywatelskiego, postąpić zgodnie z plakatami „Majchrowski – żegnamy go ! ALLELUJA!!!”
	A tu słyszę z sąsiedniego pokoju –Czyś ty zwariował !
	Okazało się, że syn będący jeszcze na ścieżce edukacyjnej opanował zbytnio język wyborczy i zrozumiał, że ja, chyba straciwszy rozum, idę głosować na Majchrowskiego.
	Widać psychologiczne znaczenie krzyżyka może mieć znaczenie wyborcze.
	Może lepszy byłby ‚ptaszek’ ? Ale ten nie jest wyborczo aprobowany, choć się kojarzy z aprobatą !

	Zapomnienia Ob. Rektora UJ trzech kadencji
	Ukazały się „Trzy Kadencje” –Wspomnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorstwa 330 rektora tej najstarszej polskiej uczelni – matki rodzicielki pozostałych, nader już licznych. Wspomnienia te ukazały się nakładem wydawnictwa Universitas, ich druk został dofinansowany ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego, dofinansowany przez Polską Akademię Umiejętności, a na straży jej zawartości stoi sam autor oraz Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
	Wspomnienia te przypadają na okres tzw. transformacji ustrojowej – schyłku PRL-u i początków Trzeciej Rzeczypospolitej, jako że autor trzykrotnie był wybierany na urząd rektora UJ w latach 1987-90,1993-1996, 1996-99 a wcześniej był przyuczany do tego rektorskiego zawodu przez rektora J.A. Gierowskiego w latach 1984-87. Autor jak sam podkreśla przez 15 lat pełnił służbę w dziedzinie zarządzania uniwersytetem.
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