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Skąd wziął się kryzys humanistyki uniwersyteckiej? Najczęstsza odpowiedź brzmi: 

absolwenci kierunków humanistycznych nie mogą znaleźć pracy. Licealiści dowiadu-

ją się o tym, wybierają inne (ścisłe) kierunki, więc humanistyka zaczyna cierpieć na 

niedobór kandydatów. W konsekwencji nabór w niektórych miastach zostaje wstrzy-

many, co pociąga za sobą redukcję liczby pracowników albo nawet – jak w przypadku 

fi lozofi i w Białymstoku – zagraża perspektywą likwidacji kierunku. Zaniepokojeni 

rozszerzaniem się  tego scenariusza humaniści zaczynają się  organizować i kierują 

pod adresem ministerstwa żądania zwiększenia dotacji, która uchroni przed likwi-

dacją i ocali etaty. 
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Logika tego wyjaśnienia jest prosta: rynek weryfi ku-
je pozycję humanistyki uniwersyteckiej, a humaniści
oczekują od państwa działań nierentownych.

Sądzę, że wszystko w tym rozumowaniu jest w mia-
rę poprawne, ale dotyczy skutków, a nie przyczyn.
Jeśli poszukamy głębiej, to się okaże, że dzisiejszy 
kryzys uniwersytetu (całego uniwersytetu, a nie tyl-
ko humanistyki) jest wypadkową dwóch procesów 
zapoczątkowanych w Polsce po roku 1989. Urucho-
mionych celowo i niekoniecznie będących skutkiem
błędnych decyzji, za to pozostawionych bez kontroli
i bez myślenia perspektywicznego. Pierwszy z tych
procesów dotyczy szkolnictwa, drugi – gospodarki.

I
Aby uświadomić sobie, gdzie znajduje się dziś pol-
ski uniwersytet, warto przypomnieć jego historię w 
ostatnich 25 latach. Jest to historia niebywałego
rozrostu: u schyłku PRL-u w Polsce studiowało
około 300 tysięcy ludzi, istniało nieco ponad 40
szkół wyższych, a odsetek ludzi z wyższym wykształ-
ceniem wynosił około 7 procent. W 1997 roku liczba 
studentów przekroczyła milion, a w 2005 sięgnęła 
prawie dwóch milionów (w 2013/2014 – półtora 
miliona), istnieje ponad 430 szkół wyższych, a od-
setek ludzi z wyższym wykształceniem zbliża się do
13 procent. Czyli: sześć razy więcej studentów, dzie-
sięć razy więcej szkół wyższych, dwukrotnie wyższy 
odsetek ludzi z wyższym wykształceniem.

Skąd wziął się tak niebywały rozwój? Z oczywistych
czynników demografi cznych (do szkół średnich do-
cierał wyż z początku lat 80.), z rozbudzenia ambicji
edukacyjnych (uważano, że w nowych warunkach
lepiej być wykształconym, niż  nim nie być), z po-
jawienia się  nowych kierunków studiów i nowych
miejsc pracy. Ale ogromną rolę – jeśli pominiemy 
korelację między szkołami wyższymi a rynkiem pra-
cy – odegrały dwie decyzje ministerialne. 

Pierwsza z nich, podjęta w 1990 roku, nakładała 
na wszystkich nauczycieli szkół podstawowych
i średnich obowiązek zdobycia dyplomu magister-
skiego, druga (1999) uruchamiała reformę szkol-

nictwa i wprowadzała gimnazjum jako dodatkowy 
etap kształcenia. Decyzja pierwsza wymuszała 
podjęcie kształcenia uzupełniającego, co dotyczy-
ło w skali kraju około 40 tysięcy osób; ich dopływ 
na uczelnie stanowił w pierwszej połowie lat 90.
poważne wyzwanie logistyczne (tworzenie nowych
grup, zajęcia w trybie zaocznym, problemy z małą 
liczbą sal), ale przede wszystkim uzasadnienie dla 
nowych zatrudnień. Oznacza to, że w połowie lat
90. wydziały humanistyczne (do nich napłynęła 
większość objętych nowym obowiązkiem) po-
większyły liczbę etatów ponad potrzeby związane
z dydaktyką dla absolwentów szkół średnich; nad-
wyżka kadrowa utworzona dla kształcenia „uzu-
pełniającego” w większości została na uczelniach.
Co równie ważne, nauczyciele, którzy uzupełnili
swoją edukację, zredukowali liczbę miejsc pracy.
W połowie lat 90. nikt jednak nie chciał myśleć,
że miejsc tych wkrótce zabraknie dla kolejnych
roczników. I że w konsekwencji na studiach poja-
wi się  mniej kandydatów, zaniepokojonych swoją 
przyszłością. 

Jeszcze w trakcie kształcenia uzupełniającego za-
częła na uczelnie dopływać fala młodzieży licealnej
najpierw starego, a kilka lat później nowego syste-
mu. Znowu, dla zobrazowania różnic ilościowych,
trzeba przypomnieć, że u schyłku PRL-u na studia 
trafi ał co piąty absolwent liceum, dziś – co drugi
(dodać można, że liczba liceów wzrosła mniej wię-
cej czterokrotnie: w Poznaniu przed rokiem 1989
istniało ich kilkanaście, u schyłku lat 90. – ponad
40). Wzrost ten został częściowo wywołany wpro-
wadzeniem kształcenia gimnazjalnego. Edukacja 
gimnazjalna dodała rok do okresu uczenia się, więc
opóźniała o rok wchodzenie młodzieży na rynek 
pracy. Równolegle do reformy edukacji trwał jednak 
w latach 90. przyspieszony proces likwidacji szkół 
zawodowych (w sumie redukcja objęła ponad 50
procent placówek), co wynikało z pomniejszania 
udziału przemysłu ciężkiego w gospodarce pań-
stwowej i restrukturyzacji wielkoprzemysłowych
zakładów pracy. W sumie zjawiska te pozbawiły 
znaczną część młodzieży innych możliwości eduka-
cyjnych niż ścieżka licealna. Jednakże samo liceum,
w wersji trzyletniej, raczej przygotowuje do dalszej
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nauki, niż wyposaża w jakiekolwiek umiejętności 
zawodowe. Absolwent liceum legitymuje się  wie-
dzą z zakresu ogólnego – może więc zostać osobą 
do parzenia kawy, obsługiwania kserokopiarki czy 
pisania na komputerze, nie może zaś wykazać się 
konkretnymi kompetencjami. Dla maturzystów stu-
dia są wyborem, ale ponieważ trudno dostrzec dla 
tego wyboru sensowne alternatywy, więc w istocie 
są koniecznością.

Jeśli dodamy do siebie decyzję o utworzeniu gim-
nazjów, likwidację ponad połowy szkół  zawodo-
wych i rozrost sieci liceów, to okaże się, że p o s u -
n i ę c i a  a d m i n i s t r a c y j n e  b y ł y  f o r m ą 
i n s t y t u c j o n a l n e g o  w y m u s z e n i a  n a -
r o d z i n  s p o ł e c z e ń s t w a  w i e d z y .  To, co
Zachód osiągnął w ciągu 300 lat, u nas trwało dwie 
dekady. To, co Zachód wypracował w postaci syste-
mu edukacji skorelowanego z rynkiem pracy, u nas 
powstało jako system naczyń rozłączonych. 

Dlatego społeczeństwo wiedzy (na razie) nie po-
wstało. Jeden z podstawowych wyznaczników ta-
kiego społeczeństwa, czyli sektor usług, stał się  co 
prawda w ciągu 20 lat miejscem pracy dla ponad 
połowy aktywnych zawodowo (w 2011 roku było to 
57,5 procent ogółu zatrudnionych, czyli blisko 8 mi-
lionów Polaków) i wytwórcą prawie dwóch trzecich 
PKB (66,5 procent), jednak nadal dominują usługi 
tradycyjne (przede wszystkim handel), nie zaś  te 
(komunikacja, informacja, oświata), które wyma-
gają wysokich kwalifi kacji. Oznacza to, że nauka 
i kapitał intelektualny nie odgrywają takiej roli, jaką 
im przypisano, wprowadzając gimnazja. Reforma 
systemu edukacyjnego zmieniła dostęp do wiedzy 
z elitarnego na egalitarny, ale polski rynek pracy 
nie chce owej wiedzy absorbować, odmawiając za-
trudnienia nie tylko humanistów, lecz w ogóle ludzi 
z wyższym wykształceniem (stanowią oni około 12 
procent wszystkich bezrobotnych). 

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nieźle działa-
jący rynek, który jeszcze na początku XXI wieku 
wchłaniał absolwentów różnych kierunków, nagle 
okazał się  przepełniony? Nadal jesteśmy przecież 
państwem o ogromnych potrzebach związanych 

z edukacją, przemysłem, służbą zdrowia czy komu-
nikacją. Wszystkie sektory powinny się rozwijać, 
przyjmować ludzi po studiach, brać od nich pomy-
sły. Dlaczego – by na chwilę i tylko pozornie zmie-
nić dziedzinę – badania czytelnictwa polskiego za 
rok 2010 wykazały, że jedna trzecia kadry kierow-
niczej i ponad jedna trzecia administracji państwo-
wej w Polsce nie przeczytała w ciągu roku ani jednej 
książki? 

II
Stawiając te pytania, wracam do zasygnalizowanego 
wcześniej kryzysu rynku. Sądzę, że blokada prze-
pływu nowych absolwentów do miejsc pracy, a tak-
że skandalicznie niski poziom czytelnictwa wśród 
pracodawców i przedstawicieli administracji wynika 
z tego samego, czyli z państwa rozwijającego się  od 
początku lat 90.na podstawie modelu naśladowczego. 

Po upadku PRL-u wybrano metodę, która polega-
ła na ściąganiu gotowych rozwiązań technicznych, 
produkcyjnych, logistycznych. A także modeli gieł-
dy, banków, kart kredytowych, sieci telekomunika-
cyjnych czy nawet wyższych uczelni (przykładem  
reforma bolońska). W rezultacie po 25 latach rynek 
pracy w Polsce nie potrzebuje masowego dopływu 
absolwentów uczelni. Potrzebuje ich w bardzo nie-
wielkim stopniu: kilka procent do wdrożenia pro-
cedur adaptacyjnych, czyli dostosowania obcych 
wzorców do polskich warunków; kilka procent do 
zadań logistycznych – uruchomienia produkcji, 
rozplanowania pracy, ustawienia dystrybucji; kilka 
kolejnych procent do utworzenia sieci krajowych 
i międzynarodowych. To wszystko. Cała reszta nie 
znajdzie zatrudnienia, ponieważ polski rynek jest 
słabo nastawiony na innowacyjność. 

Wydawać by się  mogło, że nie jest to zła sytuacja: 
gdzie indziej sprawdzono wzorce, my je importuje-
my, wdrażamy i ewentualnie korygujemy. Jeśli ca-
łość dobrze działa, to dlaczego to zmieniać? 

Dlatego, że całość wcale nie działa. Albo nawet: 
w coraz mniejszym stopniu jest całością. Reforma 
edukacji i jej egalitaryzacja również były wynikiem 
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naśladowania – wzorem państw zachodnich, które
cechują się wysokim współczynnikiem skolaryzacji,
uruchomiono proces, który wyprodukował korzyst-
ne statystyki. Ale proces ów nie został połączony 
z całą gospodarką. W rezultacie część wiedzy trafi a 
do przemysłu, a reszta istnieje osobno.

Ten brak powiązania jest odpowiedzialny za błędne 
koło niedorozwoju charakterystyczne dla państw 
półperyferyjnych: rynek zatrudnia niewielu lu-
dzi innowacyjnych, bo sprowadza obce wzorce; od 
reszty pracodawca oczekuje średnich kompetencji, 
za które oferuje niskie płace, co sprawia, że ludzie 
z dobrym wykształceniem konkurują między sobą 
o beznadziejne posady; przegrani wybierają emigra-
cję zarobkową lub decydują się na pracę niemającą 
nic wspólnego z ich wykształceniem. Niska podaż 
innowacji na rynku przekłada się na stopniowe spo-
wolnienie rozwoju i pogłębiające się uzależnienie – 
przede wszystkim od obcych gospodarek i koncer-
nów. Inni zakładają w Polsce fabryki, Polacy zaś są 
w tych fabrykach zatrudniani wedle wcześniej zary-
sowanych proporcji. 

Sądzę  więc, że znajdujemy się  w punkcie krytycz-
nym: niezłe wskaźniki gospodarcze za kilka lat 
zaczną spadać, skończą  się dotacje z Unii, pogłę-
bią się problemy demografi czne (które już  dzisiaj 
są poważne), wzrośnie emigracja młodzieży do in-
nych państw. I wpadniemy w dryf rozwojowy, czyli 
dojadanie resztek z osiągnięć pierwszego okresu 
przy braku pomysłu na ciąg dalszy. Będziemy kra-
jem świetnie zarządzanych montowni i hurtowni, 
w których połowa personelu legitymuje się  wyż-
szym wykształceniem, kompletnie niepotrzebnym 
do wykonywania niezbyt skomplikowanych prac.

III
Jaki to ma związek z uniwersytetem? Głęboki i bez-
pośredni. W Polsce pierwszych dwóch dekad po
roku 1989 położono nacisk na edukowanie na po-
trzeby nowoczesności imitatywnej. Setki tysięcy 
ludzi wykształconych w tym okresie znakomicie
wykonywało swoje zadania, wprowadzając do pol-
skiego życia rozmaite wzorce importowane z róż-

nych dziedzin i państw. Jednak właśnie ten model
doprowadził do zatkania rynku, do kryzysu uniwer-
sytetu i do rozwojowego dryfu. Uniwersytet bowiem
zredukowany do roli fabryki produkującej absolwen-
tów zamienia się bowiem w punkt świadczenia usług
zamawianych przez polski rynek, a polski rynek nie
potrzebuje innowacji. Tak usiłuję sobie wytłumaczyć
skandalicznie niski poziom czytelnictwa wśród klasy 
kierowniczej i pracowników administracji państwo-
wej: ludzie ci nie czytają, ponieważ uważają, iż nicze-
go nie muszą zmieniać, a także dlatego, że nie pod-
legają żadnemu naciskowi, by zmiany wprowadzać.
Nie muszą być na bieżąco, dokształcać się, trzymać
ręki na pulsie, ponieważ  ich fi rmę bądź komórkę
administracyjną otaczają inne o bardzo podobnych
zasadach działania. Taki rynek pracy zatyka niejako 
sam siebie, gdyż spełnia dziwaczny wariant moder-
nizacji bez modernizacji. Jest on – na krótką metę
– korzystny dla właścicieli, którzy mogą  od czasu
do czasu zainwestować w unowocześnienie, bez ko-
nieczności inwestowania w ludzi. W sektorze pań-
stwowym stworzone struktury trwają w stanie nie-
zmienionym aż do momentu, gdy pojawi się nakaz,
by coś zmienić.

W tym samym czasie uczelnie opuszczają  kolejne
roczniki absolwentów. Ale rynek pracy już ich nie
chce. W odpowiedzi na rosnący kryzys państwo
próbuje wprowadzić  regulacje fi nansowe, uzależ-
niając dotację dla uczelni od liczby studentów. Niby 
racja: uniwersytet dostaje tyle pieniędzy, ile potrze-
buje na pokrycie potrzeb dydaktycznych. Mało stu-
dentów, mała dotacja. W tym rozwiązaniu widać
jednak to samo dośrodkowe, inwolucyjne myślenie,
które zminimalizowało na polskim rynku zapotrze-
bowanie na innowację. Dla takiego podejścia suk-
cesem jest utrzymanie status quo albo minimaliza-
cja strat, dewiza więc brzmi: „Oby nie było gorzej”.

W rzeczywistości jednak już jest gorzej. Utrzy-
manie status quo wymusza bowiem na szkołach
wyższych dostosowywanie się do warunków pa-
nujących na rynku: minimalizuje się  zatrudnianie
młodych pracowników, bo etaty są zablokowane
(decyzjami podjętymi w okresie hossy z lat 90.,
a także z racji niżu demografi cznego i mniejszego
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zainteresowania studiami); w przypadku zatrud-
niania preferuje się umowy krótkoterminowe; szu-
ka się fi rm zewnętrznych (do sprzątania, obsługi
technicznej, za chwilę do zajęć z wuefu i do nauki
języków obcych…). Uniwersytet pod presją nowych
zasad zamienia się  w korporację: zamiast uczenia 
– usługa edukacyjna, zamiast studenta – target, za-
miast wiedzy – mieszanka modnych przedmiotów,
zamiast wykształcenia – dyplom. Wszystko to od-
bywa się z uszczerbkiem dla ciągłości, dla kontaktu
między pracownikami a studentami, dla budowa-
nia wzajemnego szacunku, dla solidarności we-
wnątrzuczelnianej. Im bardziej jednak uniwersytet
te koszty ponosi i im bardziej otwiera się na rynek,
tym mniej rynek okazuje się otwarty dla absolwen-
tów. W rezultacie uniwersytet, który w pierwszym
okresie transformacji konsumował sukces nie
przez siebie wypracowany, teraz zaczyna ponosić
konsekwencje błędów, których sam nie popełnił.

Może zatem w celu przerwania błędnego koła trze-
ba jeszcze raz zastanowić się nad rolą uniwersytetu.
Otóż wydaje mi się, że nie polega ona na produkowa-
niu absolwentów na potrzeby rynku, lecz na kształ-
ceniu ludzi do myślowej samodzielności. Pięcioletni
okres edukacji uniwersyteckiej, nawet rozumiany 
jako czas świadczenia usług edukacyjnych, powinien
być przede wszystkim traktowany jako czas bezinte-
resownego dążenia do prawdy – choćby owa prawda 
była rynkowi do niczego niepotrzebna. Rozbudze-
nie intelektualne następuje tu w ramach wspólno-
ty, która szanuje i wspiera ową  bezinteresowność,
a tym samym wspiera prawo do zadawania pytań, 
do kwestionowania wyników, do wymyślania świata 
na nowo. W ramach kształcenia student, co oczy-
wiste, otrzymuje konkretną wiedzę przedmiotową 
(a powinno temu towarzyszyć osiąganie dojrzałości
moralnej, obywatelskiej i społecznej), jednakże zdo-
bywa wiedzę ze świadomością, że może ją zakwestio-
nować, wzbogacić, przekroczyć czy całkowicie zre-
wolucjonizować. Znaczy to, że zdobywanie wiedzy 
na uniwersytecie zawsze jest, zawsze powinno być
powiązane z nabywaniem umiejętności potrzebnych
do późniejszego uczenia się na własną rękę. Tylko tak 
urządzona wspólnota edukowania prowadzić  może
do wykształcenia ludzi myślących samodzielnie. 

Po co jednak samodzielność w myśleniu? 
Dla większej niezależności. 

Chodzi o niezależność jednostkową, grupową, 
ogólnospołeczną i w konsekwencji również pań-
stwową. Dzisiejsze państwo osiąga stosunkową 
niezależność (całkowita jest albo niemożliwa, 
albo groźna) dzięki rozbudzaniu i premiowaniu 
aktywności społecznej nakierowanej na wymy-
ślanie rozwiązań własnych. Rozwiązania takie są 
dostosowane do lokalnych tradycji, warunków 
i potrzeb, ale mogą też dalece poza lokalność wy-
kraczać. Mogą one dotyczyć uczenia języków ob-
cych i wspierania czytelnictwa, funkcjonowania 
urzędu i działania rządu, soczewek do okularów 
i problemu kolejek w przychodni lekarskiej, opty-
malizacji układu ścieżek rowerowych w mieście 
i stawek podatkowych w skali państwa, konstrukcji 
samochodu i architektury szkół, telefonu komór-
kowego i nowego oprogramowania do obsługi sa-
telity pogodowego. Im więcej rozwiązań pojawia-
jących się na miejscu, tym większe zaangażowanie 
społeczne poszczególnych ludzi w ich wymyślanie 
i tym większa niezależność państwa. I na odwrót: 
im mniej rozwiązań lokalnych, tym mniejsze zaan-
gażowanie społeczne i tym większa zależność pań-
stwa od cudzych rozwiązań. Nie chodzi wyłącznie 
o to, że korzystne dla państwa jest importowanie 
surowców do wytwarzania własnych produktów, 
ale również o to, że społeczeństwo wprowadzające 
własne rozwiązania jest silniej i trwalej powiązane, 
kiedy tworzy sieć wzajemnego wsparcia dla ludz-
kiej innowacyjności. Dla wymyślania i wytwarza-
nia rzeczywistości. 

Do tego właśnie potrzebny jest uniwersytet – rozu-
miany jako szkoła szacunku dla pomysłowości cu-
dzej i zachęty do pomysłowości własnej; jako nauka 
konkretyzowania i weryfi kowania pomysłów; jako 
miejsce przyswajania wiedzy usystematyzowanej 
i umiejętności samodzielnego jej zdobywania. Aby 
te funkcje pełnić, uniwersytet musi mieć charakter 
dziwacznego laboratorium, w którym sprawdza 
się  metody, wytwarza wiedzę  na temat sprawdza-
nia, przekazuje konkretne rozwiązania, formułuje 
zadania nierozwiązywalne, testuje się stare prob-
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lemy, problematyzuje nowe testy. Tak wyobrażone
laboratorium muszą odwiedzać przedstawiciele
wszystkich dziedzin wiedzy, ponieważ rozmowa 
między polonistą, ekonomistą, matematykiem,
geografem, fi zykiem, chemikiem (i przedstawiciela-
mi innych dziedzin), współpraca między nimi, kłót-
nia, debata i konkurencja są warunkiem stymulacji,
a także szkołą późniejszej umiejętności współżycia.
Uczelnia nie powinna więc być postrzegana jako
taśma montażowa, na której składa się specjalistów 
od rozwiązywania określonych problemów, bo ta-
kie pojmowanie łączy ją z przemysłem. Tymczasem
uniwersytet powinien być  myślany w związku ze
społeczeństwem. Zadanie uczelni bowiem pole-
ga na tym, by wiedza i inwencyjność absolwentów 
służyły łączeniu tego, co w społeczeństwie oddzie-
lone – bez względu na to, czy rozdzielenie wynika 
z dyskryminacji religijnej, seksualnej bądź płciowej,
czy też jest problemem o charakterze technicznym,
chemicznym czy administracyjnym. Uniwersytet
jest więc od tego, by współwytwarzać społeczeń-
stwo dobrze skomunikowane.  

Sądzę zatem, że dzisiejszy kryzys uniwersyte-
tu wynika nie tylko z imitatywnej modernizacji,
z próby wytworzenia metodami administracyjny-
mi społeczeństwa wiedzy, z ukształtowania ryn-
ku niepotrzebującego ludzkiej myśli, lecz przede
wszystkim z zapomnienia o tym, że uniwersytet
jest częścią społeczeństwa. Przezwyciężyć ten kry-
zys można tylko przez odzyskanie społeczeństwa 
dla uniwersytetu.

Nie da się tego osiągnąć, jeśli nad uczelniami będzie
wisieć groźba redukcji czy likwidacji z tytułu nie-
rentowności. I zarazem nie da się urządzić dobrze
funkcjonującego państwa bez uniwersytetu powią-
zanego ze społeczeństwem.

IV 
Co już dziś można zacząć robić w celu owego wiąza-
nia uniwersytetu ze społeczeństwem? 

Po pierwsze, środowisko uniwersyteckie powin-
no inicjować myślenie całościowe, uwzględniające

wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych
ogniw sieci edukacyjnej. Zmiany wprowadzane na 
etapach wcześniejszych (szkoły podstawowe, gim-
nazja, licea) powinny być rozpatrywane pod ką-
tem konsekwencji systemowych, a więc przyszłych
skutków. Uruchomienie gimnazjów – słabo skore-
lowane z resztą systemu – może służyć tu za mocny 
argument. 

Po drugie, jako członkowie społeczności uniwersy-
teckiej powinniśmy przejść  od pisania petycji i li-
stów, najczęściej zbywanych milczeniem bądź nie-
jasnymi obietnicami, do czynnego bojkotowania 
złych rozwiązań i zastępowania ich własnymi pro-
pozycjami. Na szybką  rewizję  zasługuje system
punktacyjny, oparty na preferencjach dla języka 
angielskiego, dla anglojęzycznego czasopiśmien-
nictwa i dla dziedzin nastawionych na współpracę
z gospodarką. W takim ustawieniu hierarchii widać
po raz kolejny imitacyjną  i dostosowawczą stra-
tegię  kolejnych ministrów, którzy nadają polskiej
edukacji już  na wstępie charakter półperyferyjny.
Tymczasem oprócz „gospodarki” należy uwzględ-
niać (a więc punktować) „współpracę  ze środowi-
skiem”, która stanowi poważną część aktywności
wydziałów humanistycznych (wykłady otwarte,
koncerty, wystawy, przedstawienia, festiwale, tea-
try licealne, kursy i konkursy dla młodzieży liceal-
nej, klasy mistrzowskie, warsztaty). Warto przy tym
pamiętać, że współpraca z otoczeniem jest równie
cenna i rentowna, co współpraca z gospodarką:
„zwroty nakładów” następują później, ale są trwal-
sze, ponieważ przejawiają się pod postacią form
uczestnictwa w kulturze, większej samodzielności
komunikacyjnej, otwartości społecznej. Preferen-
cje dla wyspecjalizowanych czasopism powinny 
iść w parze z podwyższeniem punktów za publiko-
wanie w domenach open access (bo to pozwala na 
rzeczywiste upowszechnianie wiedzy), a domina-
cję  języka angielskiego należy zredukować, usta-
wiając go na równi z językiem rodzimym bądź języ-
kiem istotnym dla danej dziedziny. Ponadto należy 
trzeźwo przyjrzeć się nałożonym na pracowników 
obowiązkom składania wielu sprawozdań i sporzą-
dzania sylabusów, ocenić ich przydatność i racjo-
nalność i poddać ewentualnej redukcji.
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Po trzecie, niezbędne wydaje się rozbudzenie de-
mokracji wewnątrzuniwersyteckiej, opartej na 
uznaniu za członków społeczności uniwersyteckiej 
wszystkich pracowników i studentów. Zapobiec to 
powinno zawstydzającej obojętności wobec losów 
młodych pracowników (umowy krótkoterminowe), 
emerytów (pozbawianych możliwości prowadzenia 
zajęć  nawet w minimalnym wymiarze) czy perso-
nelu technicznego (zatrudnianego w charakterze 
podwykonawców i w związku z tym niechronionego 

przez żadne prawa pracownicze). Przez demokra-
cję uniwersytecką rozumiem także żywszy kontakt
ze studentami – otwarcie się na ich propozycje dy-
daktyczne oraz administracyjne (zbieranie punktów 
i zaliczeń, tryb zapisywania się na zajęcia). 

Znaczenie demokracji na uczelni wydaje mi się  nie 
do przecenienia, ponieważ uniwersytet również i pod 
tym względem powinien być laboratorium życia spo-
łecznego. Laboratorium wiedzy, praktyki i buntu.      |
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