
 

 
 
Podsumowanie seminarium z cyklu „Co się dzieje z uniwersytetem?”:  
Uniwersytet moich marzeń 
 
12 maja odbyło się spotkanie w ramach platformy EduLab (https://oees.pl/edu-lab/). Tematem dyskusji 
uczestników były koncepcje reformy edukacji.  
 
Jako pierwszy wypowiedział się profesor Andrzej Jacek Blikle. Rozpoczął swoje wystąpienie od 
zaznaczenia, że postanowił nie narzucać sobie „cenzury”, tzn. wyeliminować myślenie w kategoriach „da 
się – nie da się”. W związku z tym niektóre z koncepcji mogą być utopijne. Podkreślił poza tym, że są to 
pomysły na dzień dzisiejszy, w związku z czym on i jego zespół nie zajmowali się jeszcze tym, które z nich 
da się zrealizować i w jaki sposób. Następnie pokazał listę osób, które pracują nad projektem. Według 
Jacka „uniwersytet naszych marzeń” („turkusowym uniwersytet”) to społeczność szczęśliwych 
uniwersariuszy; uniwersariusze to nauczyciele, pracownicy wsparcia i słuchacze. Profesor Blikle wymienił 
ich cechy, zadania i warunki, w których osiągną największą produktywność. Misją „uniwersytetu naszych 
marzeń” jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności w dwóch obszarach: nauki i sztuki oraz 
budowania społeczeństwa obywatelskiego. Profesor przedstawił, w jaki sposób dana grupa może 
opracować listę barier (przeszkód) i trampolin (ułatwień) „uniwersytetu naszych marzeń”. Na końcu 
profesor Blikle zaprosił słuchaczy na swoje konwersatoria na witrynie www.moznainaczej.com.  
 
Kolejnym etapem seminarium była dyskusja na temat wypowiedzi profesora Bliklego. Prowadząca 
zachęciła słuchaczy do zadawania pytań. Pierwsza osoba była zainteresowana kwestią praktycznego 
zastosowania omówionej idei. Profesor Blikle stwierdził, iż należy nauczyć się ze sobą rozmawiać w 
sposób empatyczny (wczuwamy się w emocje drugiej osoby) i asertywny (potrafimy bronić swojego 
stanowiska). Mogłoby to ułatwić zniesienie hierarchizacji i wprowadzenie partnerskiego trybu pracy. 
Ważne jest również zbudowanie zaufania. Następnie zgłosiła się Renata Siemieńska, przyznając, że 
prezentacja profesora zabrzmiała dla niej pesymistycznie – jego tezy są niezrozumiałe dla administracji i 
biurokracji uczelnianej. Jest przekonana, że popełniamy błąd, począwszy od przedszkola, ponieważ 
obecnie młodzi ludzie są uczeni, że nie powinni się wyróżniać. Później przyszła kolej na wypowiedź 
profesor Filek, która zgodziła się z przedmówcami, że edukacje należy zacząć jak najwcześniej, jednakże 
teraz musi się odnieść do sytuacji zastanej. Powinniśmy zidentyfikować najbardziej patologiczne miejsca, 
a potem zbadać ich poziom (za pomocą ankiet) i zacząć im przeciwdziałać. Anna Prokopiak podzieliła się 
swoją krzepiącą refleksją, mówiąc, że sytuacja na uniwersytetach coraz bardziej się poprawia. Anna Pluta 
sparafrazowała Krzysztofa Daukszewicza, który, nie mogąc zmienić ustroju, uznał, że ma wpływ na to, co 
dzieje się koło niego i będzie robił wszystko, żeby „w odległości 5 metrów od niego tej komuny nie było”. 
Jej zdaniem ma to zastosowanie również w kwestii ulepszania uniwersytetów. Profesor Blikle uzupełnił te 
wizje, dodając, że jeśli coraz więcej osób będzie dołączać ze swoimi 5 metrami, w końcu zbudujemy 
archipelag. Według Katarzyny Kowalskiej odpowiedzią na wiele problemów jest kodeks pracy – należy 
edukować i szkolić jak najwięcej ludzi. Łukasz Stankiewicz podzielił się swoim doświadczeniem: odebrał 
system jako siłę kształtującą ludzi, a nie na odwrót. Determinanty finansowe wydają się definiujące, a 
mówienie o zmianie świadomości może być odebrane jako naiwność. Krzysztof Leja zaproponował 
rozbudowywanie takich działań, które będą adresowane „na zewnątrz”, czyli do społeczeństwa, aby ono, 



 

dokonując właściwych wyborów, wybierało takich ludzi, którzy będą dowartościowywać naukę i 
szkolnictwo wyższe. Musimy przekonywać społeczeństwo, nie decydentów. Podsumowując całe 
spotkanie, profesor Andrzej Jacek Blikle stwierdził, że należy budować „masę krytyczną”, nie zważając na 
to, że na razie wiele problemów stoi nam na przeszkodzie.  
 
 
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia całej transmisji z tego niezwykłego wydarzenia! 
https://www.youtube.com/watch?v=4pC8ZayqhUA&t=1s 
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