
Czy szybsze mieszanie uczyni herbatę 
słodszą? Przemeblowanie w systemie 
nauki okiem zarządzającego małą 
jednostką 



Co mnie martwi? 1 
Tempo zmian, 
założenie że szybkie 
mieszanie wystarczy 
 



Czy musimy przechodzić przez piekło? 



Musimy (Churchill) 
Pod warunkiem, że 
na końcu jest niebo 
albo chociaż 
czyściec 
 



Nie tęsknię za 
realizacją 
doktrynalnych celów 
technoliberalizmu:  
na końcu jesteśmy 
na 300 miejscu w 
rankingu 
 



Co mnie martwi? 2 
Ucieczka myślenia w 
think-tanki 
 



Patos (trochę patosu..) 
Cywilizację buduje się na tym, czego się od ludzi 
wymaga, a nie na tym, co się ludziom zapewnia. 
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry 



Pasożytnictwo. Wolni jeźdźcy. Za daleko posunięta 
niekonieczność. Pozorne rozliczanie z pracy. Było to 
wszystko tak spektakularne, że zaowocowało reformą 
pomyślaną jako na-to-wszystko-bat.  



Od czasów reformy minister 
Kudryckiej wszystko to jest 
eliminowane, jednak powoli, 
co bardzo boli tych, którzy 
chcą szybciej mieszać.  
 
Autonomia wolnych jeźdźców  od 
uniwersytetów (to Jarek Górniak) jest 
eliminowana wraz – niestety - z 
paraliżowaniem nie-cieniasów specyficznie 
skrojonymi celami i monitoringiem ich 
osiągania.  
 



Co mnie martwi? 3 
Likwidacja 
przestrzeni/czasu 
na (bez)użyteczne 
myślenie 
 



Co mnie martwi? 4 
Znika radość, 
wchodzi monitoring 
 
Problem jest taki, że monitoring zawsze 
okazuje się za drogi i zazwyczaj drożyzna 
monitoringu zawala system. Problem z 
problemem jest taki, że nie mamy do siebie 
zaufania, co w Polsce kompletnie blokuje 
ewaluację jakościową. Drugi problem z 
problemem jest taki, że każdy system w Polsce 
generuje potrzebę kiwania systemu.  



Cel – kupować za bezcen, sprzedawać drogo. 
Będzie zatem: 
 
-tyle samo pieniędzy; 
-większy, centralnie wymuszany napęd na 
osiąganie 'efektów' za tyle samo pieniędzy.  
 

 
A to się żadnej korporacji 
handlującej ideami dotąd nie 
udało.  

 



Co mnie martwi? 5 
Czy w nowym 
modelu nauki pojawi 
się nowa wiedza? 
 
Dłubanie, rzemiosło, przyczynkarstwo, uleganie 
modom dla celów budowania CV pod ocenę 
pracowniczą. Czy produktywni po 
parametrycznemu przyniosą „przewagę 
konkurencyjną”?  



Przykre 
rozwiązania? Oazy 
bez monitoringu. 
Wolne miasta w 
państwie 
owskaźnikowanych 
wyrobników 



Cel to osiągnąć środek, 
raczej nie złoty. Trzeba 
mieszać spokojnie i dosypać 
cukru. Nadmiar rodzi coś. 
Niedomiar rodzi nic.  

 


