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by do te go za wo du tra fia li lu dzie o od po wied -
nich pre dys po zy cjach! Mie dzy in ny mi dla te go, 
że – i tu do cho dzi my do ko lej nej kwe stii 
– na edu ka cję skła da się też wspar cie zwią za ne 
z upo wszech nia niem kul tu ry sza cun ku dla wie -
dzy, dla ludz kiej kre atyw no ści i dla in no wa cyj -
no ści przed się biorstw. I znów je śli idzie o Pol -
skę: ten sza cu nek jest na bar dzo ni skim 
po zio mie w po rów na niu z in ny mi kra ja mi.  

 
– Ale prze cież np. ogło sze nia o pra cę peł -

ne są wy ma gań do ty czą cych wła śnie kre -
atyw no ści, a in no wa cyj ność wpi sa na jest 
cho ciaż by w mi sje czy stra te gie wie lu pol -
skich uczel ni... 

– Nie prze czę, że kre atyw ność i in no wa cyj -
ność ja ko in dy wi du al ne ce chy pra cow ni ków 
wpi sy wa ne są w mi sję wie lu in sty tu cji w na szym 
kra ju. Ale mnie cho dzi ra czej o sta ty stycz ną, po -
pu la cyj ną ce chę, o coś, co spra wia, że me dia za -
miast kon cen tro wać się głów nie na po li ty ce, 
mó wi ły by przede wszyst kim o fir mach czy oso -
bach, któ re od no szą suk ce sy wła śnie dzię ki 
swo jej kre atyw no ści czy in no wa cyj no ści.  

Po dam przy kład: kie dyś, gdy wra ca łem 
z Chin, wpa dła mi w rę ce chiń ska ga ze ta w wy -
da niu an glo ję zycz nym. I tam na pierw szej stro -
nie wiel ki mi li te ra mi wy dru ko wa ny był na głó -
wek do no szą cy o tym, że ja kiś chiń ski uczo ny 
zo stał wy bra ny pre ze sem ja kiejś wą sko te ma -
tycz nej, na ro do wej or ga ni za cji. I Chi ny (co 
oczy wi ście moż na trak to wać ja ko za gro że nie 
w kon tek ście chiń skiej po li ty ki, ale nie zmie nia 
to fak tu, że to wzo rzec dla in nych) to wła śnie 
przy kład pań stwa, w któ rym at mos fe ra wo kół 
wie dzy, na uki jest dia me tral nie róż na od tej 
w Pol sce. Dys ku sje, ja kie tam się od by wa ły 
po mo ich wy kła dach, to by ły naj bar dziej me ry -
to rycz nie kom pe tent ne de ba ty, ja kie kie dy kol -
wiek sły sza łem!  

 

– Pa nie Pro fe so rze, w cza sie uro czy sto ści 
nada nia Pa nu ty tu łu dok to ra ho no ris cau -
sa wie lo krot nie wska zy wa no mą drość ja ko 
ce chę naj le piej Pa na cha rak te ry zu ją cą. Ja -
ka jest we dług Pa na de fi ni cja mą dro ści? 

– W dzi siej szych cza sach na mą drość skła da ją 
się we dług mnie dwa pod sta wo we ele men ty. 
Pierw szym z nich jest otwar tość na świat i pró -
ba zro zu mie nia dy le ma tów, któ re przed świa -
tem sto ją, zaś dru gi sta no wi ra cjo nal na re flek -
sja na te mat me tod sta wia nia czo ła zwią za nym 
z tym wy zwa niom.  

Tro chę żar to bli wie już ja kiś czas te mu uży łem 
sfor mu ło wa nia „awa ria świa ta”, aby pod kre ślić, 
że obec nie sto imy przed wiel ki mi wy zwa nia mi 
i jest obo wiąz kiem wszyst kich, a na ukow ców 
w szcze gól no ści, pró bo wać zdać so bie spra wę 
z te go, czym są owe wy zwa nia i ja kie w związ -
ku z ni mi na le ży pod jąć kro ki, że by te dy le ma -
ty roz wią zać. To do pro wa dza mnie w oczy wi -
sty spo sób do wiel kiej ro li edu ka cji 
i upo wszech nia nia wie dzy, bo to ostat nie jest 
wła śnie bez względ nym obo wiąz kiem współ -
cze snych uczo nych.  

 
– W ja ki spo sób po pu la ry za cja wie dzy 

mo że po móc na pra wić świat? 
– Na uko wo opra co wa ne roz wią za nia pro ble -

mów, je śli ma ja stać się pod sta wą de cy zji po li -
tycz nych, mu szą w de mo kra tycz nym spo łe -
czeń stwie zy skać wspar cie spo łecz ne. Że by to 
się sta ło, lu dzie mu szą ro zu mieć, na czym po -
le ga ją wy zwa nia współ cze sne go świa ta oraz ja -
kie są moż li we i su ge ro wa ne środ ki za rad -
cze. I w tym kon tek ście przez edu ka cję ro zu miem 
nie tyl ko edu ka cję w ca łym cy klu kształ ce nia, 
od przed szko la do stu diów, ale tak że edu ka cję 
usta wicz ną, któ ra po win na trwać do póź nej sta -
ro ści każ de go z ży ją cych współ cze śnie lu dzi. To 
wła śnie wy ni ka z wspo mnia nej wy żej ko niecz no -
ści upo wszech nia nia wie dzy i jej zna cze nia. Oczy -
wi ście waż ny jest pro blem, przed ja kim stoi ca ły 
sys tem edu ka cji – mu si on mieć od po cząt ku 
do koń ca mą drze zhar mo ni zo wa ny, spój ny cha -
rak ter. I dru ga spra wa: ko niecz ny jest wy so ki sta -
tus spo łecz ny i ma te rial ny na uczy cie li. 

 
– Tym cza sem w Pol sce... 
– To jest już od daw na sza le nie za nie dba -

na spra wa. A prze cież jest nie zwy kle waż ne, że -

– A jak to wy glą da u nas? 
– Po prze ciw nej stro nie do przy kła du z chiń ską 

ga ze tą po dać mo gę mój wła sny, by da le ko nie 
szu kać, przy kład: je stem re dak to rem na czel nym 
pi sma wy da wa ne go przez Sprin ge ra pt. „Ar chi -
ves of Com pu ta tio nal Me thods in En gi ne ering”. 
Wśród se tek wio dą cych cza so pism o glo bal nym 
cha rak te rze ten pe rio dyk, je śli cho dzi o cy to wal -
ność, jest nu me rem je den na świe cie w sze ro kiej 
i waż nej ka te go rii Ma te ma ty ka, Za sto so wa nia In -
ter dy scy pli nar ne i nu me rem dwa w po dob nie zna -
czą cej ka te go rii In ży nie ria, Mul ti dy scy pli nar ność. 
Wy daw ca po wie dział mi, że nie by ło chy ba jesz -
cze u nas w kra ju dru gie go przy pad ku re dak to ra 
na czel ne go z ta kim świa to wym suk ce sem. 
A w Pol sce oczy wi ście nikt o tym nie wie! I dru gi 
przy kład – w ostat nich kil ku na stu la tach by łem 
pre zy den tem ko lej no trzech nie zwy kle waż nych 
i pre sti żo wych, mię dzy na ro do wych or ga ni za cji 
na uko wych i mia łem wra że nie, że po za gru pą 
mo ich naj bliż szych współ pra cow ni ków i przy ja -
ciół nikt te go ni gdy nie za uwa żył. I że by by ła ja -
sność: ab so lut nie nie cho dzi mi tu taj o wy le wa nie 
wła snych ża li czy re kla mo wa nie oso bi stych suk -
ce sów, ale o pew ną za sa dę, w Pol sce jest bo -
wiem wie le osób z suk ce sa mi te go ro dza ju, 
o któ rych się ni gdzie nie wspo mi na. Uwa gę me -
diów po tra fią zaś sze ro ko zaj mo wać go le pol -
skich pił ka rzy w ja kichś dru go li go wych za gra nicz -
nych dru ży nach bądź strój zu peł nie nie zna nej 
ak tor ki na ja kimś spo tka niu ce le bry tów. Uwa żam 
tę sy tu acje za po waż ny pro blem kul tu ro wy w na -
szym kra ju, bar dzo istot ny z punk tu wi dze nia 
per spek tyw na sze go in no wa cyj ne go roz wo ju. 

 
– I to mil cze nie o na uko wych czy in no wa -

tor skich suk ce sach ma rze czy wi ście tak 
groź ne skut ki? 

– Oczy wi ście, bo to się prze kła da na nie do -
sta tek kul tu ry sza cun ku dla ludz kiej kre atyw no -
ści czy in no wa cyj no ści wła śnie. A ta kul tu ra sta -
no wi ab so lut ny klucz do na szej przy szło ści! Brak 
upo wszech nia nia ta kich na uko wych „new sów” 
jest fa tal ny, po nie waż prze kła da się na fakt, że 
np. pod ję cie pró by wdro że nia ja kie goś in no wa -
cyj ne go roz wią za nia, któ re to wdro że nie mo że 
prze cież za pierw szym ra zem się nie udać, mo -
men tal nie koń czy się tym, że ta ki in no wa tor zy -
sku je sta tus nie udacz ni ka, co cał ko wi cie krę pu -
je je go dzia ła nia na przy szłość.  

O przyszłości uniwersytetów i świata rozmawiamy z prof. dr. hab. MICHAŁEM KLEIBEREM,  
przewodniczącym Kapituły Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”, który we wrześniu otrzymał  

tytuł doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Wiedza URATUJE ŚWIAT

Kultura szacunku  
dla ludzkiej kreatywności  
i innowacyjności stanowi 

absolutny klucz do naszej 
przyszłości.{ {
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Pro fe sor MI CHAŁ KLE IBER wy -
bit ny uczo ny o świa to wym au to ry te -
cie w za kre sie ter mo me cha ni ki, me -
tod nu me rycz nych i in for ma ty ki. 
Zo stał uho no ro wa ny Na gro dą Fun da -
cji na rzecz Na uki Pol skiej (tzw. pol -
skim No blem) w dzie dzi nie na uk 
tech nicz nych oraz od zna czo ny Or de -
rem Or ła Bia łe go. Jest au to rem bądź 
współ au to rem po nad 300 prac na -
uko wych oraz 11 ksią żek opu bli ko wa -
nych w wy daw nic twach o naj wyż szej, 
świa to wej re no mie. Jest człon kiem 
rad re dak cyj nych 17 mię dzy na ro do -
wych cza so pism na uko wych, w tym 
re dak to rem na czel nym pre sti żo we go 
cza so pi sma o naj wyż szej świa to wej 
re no mie „Archives of Computational 
Methods in Engineering” (Sprin ger). 
Zaj mu je się tak że po pu la ry za cją na uki 
– m.in. jest au to rem wie lu po pu lar -
no nau ko wych ar ty ku łów, człon kiem  
Ra dy Na uko wej cza so pi sma po pu lar -
no nau ko we go „Wie dza i Ży cie” oraz 
prze wod ni czą cym ka pi tu ły kon kur su 
„Po pu la ry za tor Na uki” (MNiSW 
i PAP). Dwu krot nie peł nił funk cję dy -
rek to ra In sty tu tu Pod sta wo wych 
Pro ble mów Tech ni ki i kie ro wał Za -
kła dem Me tod Kom pu te ro wych te -
go In sty tu tu. Przez dwie ka den cje, 
w la tach 2007-2015, peł nił funk cję 
pre ze sa Pol skiej Aka de mii Na uk. Peł -
nił licz ne funk cje w ad mi ni stra cji pań -
stwo wej (m.in. był spo łecz nym do -
rad cą Pre zy den ta RP ds. edu ka cji, 
na uki i in no wa cji, mi ni strem na uki 
i in for ma ty za cji). Jest Prze wod ni czą -
cym Ka pi tu ły Ran kin gu Szkół Wyż -
szych Per spek tyw.
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W Ka li for nii, pra cu jąc na uczel ni od czu wa łem 
po wszech ne prze ko na nie, że suk ces przy cho -
dzi do pie ro za któ rymś ko lej nym ra zem, a do -
ce nia ne jest przede wszyst kim to, że ktoś pod -
jął ry zy ko, wło żył wy si łek w ja kieś in no wa cyj ne 
czy kre atyw ne dzia ła nie. I ta róż ni ca mię dzy 
Pol ską a np. USA czy Chi na mi wła śnie pro wa -
dzi nas do wiel kie go wy zwa nia, ja kie stoi przez 
edu ka cją w Pol sce. 

 
DY LE MA TY W CZA SACH  
AWA RII ŚWIA TA 

– No wła śnie, wróć my do wy zwań sto ją -
cych przed świa tem i przed na ukow ca mi, 
bo po wie dział Pan, że to oni po win ni przede 
wszyst kim sta wiać czo ła pro ble mom. 

– Tak, po nie waż są to lu dzie, któ rzy z ra cji 
swo je go wy kształ ce nia i kon tak tów mię dzy na -
ro do wych są bar dziej niż in ni zo bo wią za ni, by 
my śleć o dy le ma tach współ cze sne go świa ta i by 
swo je za wo do we umie jęt no ści pod po rząd ko -
wy wać tak że spo so bom roz wią zy wa nia dy le -
ma tów, któ rych dziś jest ca ła ma sa. 

 
– A naj waż niej sze z nich w Pa na opi nii? 
– Dla na ukow ca ta kim waż nym wy zwa niem 

jest glo ba li za cja, bo dziś bar dziej niż kie dy kol -
wiek wcze śniej suk ces za le ży od sze ro kiej mię -
dzy na ro do wej współ pra cy, prze my śla ne go po -
szu ki wa nia part ne rów do swo ich ba dań 
i spo so bów na wią zy wa nia z ni mi owoc nych 
kon tak tów, od umie jęt no ści roz po zna wa -
nia świa to wych li de rów, znaj do wa nia nisz 
roz wo jo wych i wcho dze nia tam z in no wa -
cyj ny mi pro po zy cja mi, co – znów! – wy -
ma ga do bre go ro ze zna nia sy tu acji.  

Ko niecz nie trze ba tak że oczy wi ście 
wspo mnieć o pro ble mach ochro ny śro do -
wi ska na tu ral ne go i zmian kli ma tycz nych, 
a w tym kon tek ście o klu czo wym zna cze -
niu ba dań i in no wa cyj nych wdro żeń 
w ener ge ty ce, trans por cie, bu dow nic twie i wie -
lu in nych ob sza rach ży cia. 

In ną nie zwy kle waż ną do roz wią za nia przez na -
ukę kwe stią jest ogra ni czo na do stęp ność bo gactw 
na tu ral nych. Róż ne świa to we ana li zy do stęp no -
ści eks plo ato wa nych przez nas obec nie pier wiast -
ków wska zu ją, że nie któ re za so by na tu ral ne Zie -
mi skoń czą się w cią gu kil ku dzie się ciu, a mo że 
na wet tyl ko kil ku na stu lat. Trze ba za tem my śleć 
o tym, by cał ko wi cie zmie nić pa ra dyg mat go spo -
dar czy, bo de struk cyj na eks plo ata cja bo gactw na -
tu ral nych z pew no ścią nie za pew ni po myśl nej 
przy szło ści na stęp nym po ko le niom.  

 
– Za tem na le ży bić na alarm? 
– Do ra dzał bym ra czej spo koj ne zgłę bia nie 

wie dzy na te mat na sze go na tu ral ne go śro do wi -
ska i spo so bów dba nia o nie. W mo jej opi nii bo -
wiem wszel kie ner wo we re ak cje na zmia ny kli -
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skiej dys ku tu je się o ty siącu róż nych dro bia -
zgów, na to miast od lat nie ma do brej i jed -
no li tej po li ty ki w kwe stiach mi gra cyj nych, 
a prze cież to jest ab so lut nie nie zbęd ne. 
Z jed nej stro ny waż na jest em pa tia wo bec 
emi gran tów i zro zu mie nie ge ne zy pro ce su 
mi gra cyj ne go, a z dru giej nie moż na so bie 
po zwo lić na peł ną otwar tość i przy chyl ność 
dla mi gran tów, bo to mo że przy nieść skut ki, 
któ re zni we czą dziś wy ka zy wa ną em pa tię. 

 
– O ja kich skut kach Pan my śli? 
– Po dam przy kład: przez wie le lat jeź dzi łem 

do Bruk se li i mam tam przy ja ciół, któ rzy za wsze 
mnie za wo zi li do jed nej z sym pa tycz nych dziel -
nic mia sta. Ale dziś bo ją się tam po je chać, bo 
dziel ni cę tę za miesz ku je obec nie bar dzo nie -
przy ja zna, de li kat nie mó wiąc, mu zuł mań ska 
spo łecz ność.  

 
– Słusz ny jest więc strach przed mi gran -

ta mi? 
– Cho dzi ra czej o to, że by w kry zy sie mi gra -

cyj nym wi dzieć waż ne wy zwa nia tak że dla 
świa ta na uki. Bo np. wy sy ła nie do bied niej szych 
kra jów kom pe tent nych wy kła dow ców czy 
otwie ra nie tam uczel ni i wspie ra nie ich roz wo -
ju to ni czym nie za stę po wal ny spo sób na upo -
wszech nia nie cy wi li za cyj ne go roz wo ju. Waż ne 
jest tak że kształ ce nie osób po cho dzą cych 

ma tycz ne są an ty sku tecz ne i je stem im prze ciw -
ny. Waż niej sze jest, by do głęb nie ro zu mieć pro -
ce sy i szu kać roz wią zań. 

 
– Ja kie jesz cze dy le ma ty na uka ma dziś 

do roz wią za nia? 
– Na pew no spo śród wie lu wy zwań, o któ -

rych war to wspo mnieć, istot ne są mi gra cje 
ludz kie i pro ble my de mo gra ficz ne. Mu si my być 
świa do mi, że wie lo kul tu ro wość świa ta nie znik -
nie, dla te go po win ni śmy się na uczyć ja ko ludz -

kość go dzić na sze war to ści, tra dy cje z otwar -
to ścią na in nych, na świat. To dziś bar dzo 
trud ne, po nie waż kry zys mi gra cyj ny wca le się 
nie skoń czył, jak twier dzi li nie któ rzy. Wię cej: fa -
le mi gra cyj ne da lej bę dą na ra stać z pro stej przy -
czy ny – ro sną na świe cie nie rów no ści spo łecz -
ne, co wraz z ro sną cym do stę pem do in for ma cji 
po wo du je, że pra wie po ło wa świa ta od bie ra 
dziś or ga ni za cję ży cia na Zie mi ja ko sza le nie nie -
spra wie dli wą. Ko niecz ne jest więc zna le zie nie 
do brych roz wią zań pro ble mu mi gra cyj ne go. 
Edu ka cja i na uka tak że w tej spra wie ma wie le 
do zro bie nia, bo głów nym ele men tem ta kich 
dzia łań mu si być sze ro ka edu ka cyj na po moc 
spo łe czeń stwom państw, któ re z po wo du naj -
róż niej szych za szło ści hi sto rycz nych nie są dzi -
siaj w sta nie uczest ni czyć w ko rzy ściach ofe ro -
wa nych przez roz wój no wych tech no lo gii.  

Dla te go zdu mie wa mnie, że w Unii Eu ro pej -

Wiedza URATUJE ŚWIAT

Wie lo kul tu ro wość świa ta  
nie znik nie, za tem mu si my się  
na uczyć ja ko ludz kość go dzić 

na sze war to ści, tra dy cje 
z otwar to ścią na in nych, 

na świat.
{ {

Prof. Mi chał Kle iber zo stał prze wod ni czą cym Ka -
pi tu ły Ran kin gu Szkół Wyż szych w ro ku 2006. 
– Na pod sta wie wie dzy pły ną cej z bie żą cej ana li zy 
tren dów w ran kin gach na świe cie oraz mą dro ści zgro -
ma dzo nej w cią gu po nad już 20 lat do świad czeń pod -
po wia da my, w któ rą stro nę na le ża ło by się w przy szło -
ści pro fi lo wać, ja kie aspek ty dzia łal no ści roz wi nąć, 
ja kie wy zna czyć prio ry te ty. Tak wi dzia ny Ran king mo -
że stać się waż nym im pul sem dla bu do wa nia kul tu ry 
ja ko ści na uczel ni. Zwłasz cza że trud no zna leźć dru -
gi tak roz bu do wa ny ran king na świe cie! – mó wi. 
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z bied niej szych kra jów w kra jach bo ga tych – ci 
lu dzie, wra ca jąc w swo je ro dzin ne stro ny, sta -
ją się z za sa dy am ba sa do ra mi na uki i roz wo ju. 
Dzi siaj prze cież to go spo dar czo słab sze kra je 
ge ne ru ją pro ble my ze świa to wym ter ro ry -
zmem, po nie waż ich spo łe czeń stwa nie ra dzą 
so bie z im ple men ta cją osią gnięć tech no lo gicz -
nych. Tam, gdzie jest ni ski po ziom edu ka cji, 
spo łe czeń stwa nie ma ją sa tys fak cji z roz wo ju 
cy wi li za cyj ne go, a z dru giej stro ny wi dzą swo -
je ogra ni cze nia i trak tu ją je ja ko wiel ką nie spra -
wie dli wość. 

 
UNI WER SY TET NA WA GĘ ZŁO TA 

– Re asu mu jąc: czy przez ty tuł Pa na wy -
kła du wy gło szo ne go w cza sie uro czy sto ści 
przy zna nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa 
[Uni wer sy tet na wa gę zło ta – przyp. red.] 
na le ży ro zu mieć, że wie dza sta no wi ra tu -
nek dla świa ta?  

– Wie dza, de fi nio wa na ja ko głę bo kie ro zu mie -
nie pro ble mów świa ta oraz spo so bów sta wia -
nia im czo ła, ma do ode gra nia ogrom ną ro lę we 
wszyst kich wspo mnia nych prze ze mnie – i wie -
lu in nych – wy zwa niach. I dzi siaj ko lej ność dzia -
łań jest ta ka: naj pierw edu ka cja, po tem ba da nia, 
da lej wie dza i jej upo wszech nia nie, na stęp nie 
ko lej no in no wa cyj ność, kon ku ren cyj ność go -
spo dar ki, a wresz cie trwa ły, sa tys fak cjo nu ją -
cy roz wój.  

Dla te go tak istot ne – rzekł bym: klu czo we 
– jest upo wszech nia nie wie dzy. Lu dzie mu szą 
wię cej ro zu mieć z te go, co się na świe cie 
dzie je, bo tyl ko wte dy bę dą mo gli wpły wać 
na po li ty ków, aby po dej mo wa li pra wi dło we, 
mą dre de cy zje. Dla te go dziś uni wer sy tet jest 
waż niej szy niż kie dy kol wiek w prze szło -
ści. I choć nam uni wer sy tet ko ja rzy się czę sto ze 
szko łą, tyl ko na wyż szym po zio mie, to po wi nien 
być trak to wa ny ja ko cen trum ży cia pu blicz ne go.  

 
– W ja kim sen sie? 
– Nie zwy kle waż na jest np. ci ti zen scien ce, 

czy li two rze nie pro jek tów na uko wych przez 
an ga żo wa nie w ba da nia se tek czy ty się cy oby -
wa te li, któ rzy z jed nej stro ny wy ra ża li by opi nie 

dłem do wnio sku, że dzię ki cy klicz nie, re gu lar -
nie or ga ni zo wa nym de ba tom uczel nia za czy -
na peł nić nie tyl ko funk cję ośrod ka wy mia ny 
my śli, ale też wy peł nia swo je za da nie upo -
wszech nia nia wie dzy i pro mo wa nia zna cze nia 
na uki dla roz wo ju świa ta. I wi dział bym uno wo -
cze śnie nie pol skich uczel ni idą ce wła śnie w tym 
kie run ku: uela stycz nie nia ich struk tur, by moż -
li we by ło otwar cie się na świat, na ży cie pu blicz -
ne, a wresz cie na po trze by mło dych lu dzi ta kie 
jak choć by moż li wość kształ ce nia zdal ne go czy 
ze rwa nie z pa ra dyg ma tem uni wer sy te tu w po -
sta ci jed no ści miej sca i cza su kształ ce nia – dzi -
siej sza mo bil ność i róż no rod ność moż li wo ści 
za trud nie nia wy ma ga znacz nej ela stycz no ści 
w or ga ni za cji uczel ni. 

 
– Czy ta ela stycz ność jed nak nie stoi 

w sprzecz no ści z eli tar no ścią, za któ rą 
dziś, jak się wy da je, wciąż tę sk ni wie lu na -
ukow ców, w wy wia dach uty sku ją cych np. 
na in te lek tu al ną sła bość ko lej nych rocz ni -
ków kan dy da tów, np. tych edu ko wa nych 
zdal nie? 

– Ta eli tar ność brzmi nie co kry tycz nie, ale ma 
swo ją za sad ność, po nie waż dziś me dia i po li ty -

ka uczy ni ły wie le dla za tar cia róż nic po mię dzy 
eks per tem a zwy kłym ob ser wa to rem ży cia, 
czę sto zu peł nie nie świa do mym szer sze go kon -
tek stu. W ży ciu pu blicz nym nie ma my już au -
to ry te tów. Bo dziś już na wet trud no nam so -
bie wy obra zić ko goś, kto w prze ko nu ją cy 
spo sób mó wi tak, że wszy scy po li ty cy wszyst -
kich opcji stwier dza ją: „O, ten pan/pa ni ma ra -
cję”. I w tym sen sie, tak ro zu mie jąc eli tar ność, 
jest to war tość istot na. By jed nak moż na by ło 
my śleć o na ukow cach ja ko eks per tach, au to -

ry te tach, ko niecz na jest au to no mia uczel ni.  
Dzi siaj ucze ni w ja kimś sen sie są ska za ni 

na współ pra cę z jed nej stro ny z me dia mi, 
a z dru giej z biz ne sem, co po wo du je, że nie 
wszy scy do cho wu ją stan dar dów na uko wej nie -
za leż no ści wy po wie dzi. Naj le piej to wi dać 
na przy kła dzie prze my słu far ma ceu tycz ne go 
na świe cie. Fir my in we stu ją wiel kie pie nią dze 
w ba da nia na uko we, a po tem ucze ni w oczy wi -

na róż ne te ma ty (ta kich jak ochro na śro do wi -
ska, me dy cy na, in ter net), po ma ga jąc w ten spo -
sób uczo nym w ich ana li zach, a z dru giej – przez 
udział w tych ba da niach – mie li by szan sę prze -
ko nać się o na tu rze i zna cze niu wie dzy, na uki, 
czy li wszyst kie go te go, co się dzie je i two rzy 
na uni wer sy te tach.  

Dziś mó wi się też du żo o scien ce di plo ma cy. 
To oczy wi sty skrót my ślo wy, któ ry ozna cza ty -
le, że z jed nej stro ny po li ty cy po win ni po ma gać 
w na wią zy wa niu re la cji na uko wych, w wy mia -
nie uczo nych i stu den tów, a z dru giej ucze ni 
win ni wspie rać po li ty ków w kształ to wa niu po -
li ty ki, tak że tej mię dzy na ro do wej. I w Pol sce, 
oględ nie mó wiąc, ta kie współ dzia ła nie jest 
na bar dzo sła bym po zio mie, a prze cież po win -
no u nas wresz cie po wstać np. praw dzi wie me -
ry to rycz ne Cen trum Stu diów Stra te gicz nych, 
czy li coś w ro dza ju na uko we go cia ła do rad cze -
go, któ re po wiedz my w cią gu mie sią ca czy dwu 
by ło by w sta nie stwo rzyć głę bo ką ana li zę zgło -
szo ne go przez po li ty ków pro ble mu. I to wca le 
nie mu si ozna czać ja kichś wiel kich in we sty cji, 
bu do wa nia biur itp. Ca ła współ pra ca mo gła by 
się prze cież od by wać zdal nie.  

Wresz cie uni wer sy tet po wi nien być miej scem 

de bat pu blicz nych, na któ re za pra sza ło by się nie 
tyl ko na ukow ców, ale też np. przed się bior ców, 
któ rzy od nie śli suk ces oraz sa mo rzą dow ców 
i po li ty ków, by mó wi li o swo ich ak tu al nych pro -
ble mach. 

 
– A ce lem tych de bat by ło by...? 
– Ob ser wu jąc w róż nych kra jach ta ki wła śnie 

mo del funk cjo no wa nia uni wer sy te tów, do sze -

Nowoczesny kraj musi 
mieć dobre, liczące się  

w świecie uczelnie. To one 
dowodzą, że w tym kraju 

stawia się na rozwój.{ {
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sty spo sób czu ją się zo bo wią za ni, by w swo ich 
wy po wie dziach pro mo wać pro duk ty tych firm. 
A w pol skim kon tek ście ma my z ko lei wie lu 
uczo nych jed no znacz nie opo wia da ją cych się 
po jed nej stro nie po li tycz ne go spo ru. I choć wy -
stę pu ją ja ko ucze ni, tak na praw dę gło szą nie na -
uko we, ale po li tycz ne po glą dy, czy li wy stę pu ją 
ja ko zwy kli oby wa te le.  

 
– Tra cą obiek tyw ność... 
– Wła śnie. Żar tu ję, że w ta kiej sy tu acji na -

ukow cy pre zen tu ją cy w me diach de fac to pry -
wat ne po glą dy po win ni być pod pi sy wa ni tyl ko 
swo im imie niem i na zwi skiem, bez ty tu łów na -
uko wych i uczel ni, na któ rych pra cu ją. Uwa -
żam, że w cza sach, kie dy ży cie cią gnie nas 
w naj róż niej sze stro ny z roz ma itych, biz ne so -
wych, świa to po glą do wych czy po li tycz nych po -
wo dów, za cho wa nie aka de mic kich stan dar dów 
na uko wej bez stron no ści i au to no mii my śle nia 
sta no wi wiel kie wy zwa nie. I to nie tyl ko dla śro -
do wi ska na uko we go w Pol sce, ale i na świe cie. 

 
– Czy jed nak ta ka na uko wa obiek tyw -

ność jest w ogó le moż li wa? Prze cież ktoś 
wie le lat pro wa dzą cy ba da nia nad jed nym 
za gad nie niem zwy czaj nie mo że przy wią -
zać się do jed ne go punk tu wi dze nia... 

– Tu wiel ką ro lę do ode gra nia ma na uko wa 
de ba ta. By łem w ży ciu na set kach kon fe ren cji 
na uko wych i na wie lu z nich na praw dę do cho -
dzi ło do ta kiej de ba ty, któ ra oka zy wa ła się bar -
dzo owoc na. Wy mia na po glą dów, zła go dze nie 
wła sne go sta no wi ska, przy ję cie do wia do mo ści 
in nych punk tów wi dze nia pro wa dzić mo że 
do no wych cie ka wych wnio sków. 

Te go ty pu de ba ta jest klu czem do te go, by 
mógł się kształ to wać w mia rę jed no li ty na uko -
wy po gląd na da ną spra wę. I cho ciaż dzi siaj 
świat jest na ty le skom pli ko wa ny, że trud no 
ocze ki wać, by śro do wi sko na uko we mó wi ło 
jed nym gło sem w każ dej kwe stii, to jed nak po -
ro zu mie nie w wie lu waż nych spra wach jest 
moż li we do osią gnię cia. A oso by nie zga dza ją ce 
się z wnio ska mi wy pra co wa ny mi w cza sie rze -

 tel nej na uko wej de ba ty po win ny być ska zy wa -
ne na me dial ną mar gi na li za cję. Dziś klu czo we 
wszę dzie są za ufa nie i współ pra ca, wia ra w to, 
że ra zem stać nas na du żo wię cej niż każ de go 
z osob na. Te go w Pol sce bar dzo nam bra ku je. 

 
CA ŁA PRAW DA W RAN KIN GACH? 

– Skup my się za tem na pol skich uczel -
niach. Ja kie wy zwa nia sto ją przed naszymi 
uni wer sy te ta mi? 

– Jak po wie dzia łem, uczel nie w Pol sce mu szą 
wy ka zy wać więk szą ela stycz ność w swym funk -
cjo no wa niu. Na przy kład być otwar te na naj róż -
niej sze edu ka cyj ne za cho wa nia mło dych lu dzi, 
z któ rych wie lu dziś chce się kształ cić zdal nie al -
bo prze rwać tok stu diów, by pod jąć pra cę, a po -
tem wró cić na stu dia, ale mo że już na in ną uczel -
nię czy in ny kie ru nek. Mu si my też za wszel ką 
ce nę da lej umię dzy na ra da wiać nasze uczel -
nie. I ro zu miem przez to nie tyl ko przyj mo wa -
nie stu den tów z Ukra iny czy Bia ło ru si (choć 
oczy wi ście to do brze, że oni u nas stu diu ją), ale 
też przy cią ga nie stu den tów z Eu ro py Za chod niej, 
USA, Chin czy Ja po nii. Waż ne jest też two rze nie 
ciał do rad czych na uczel niach, któ re mia ły by fak -
tycz ny głos do rad czy w róż nych spra wach i ich 
opi nie by ły by rze czy wi ście wy ko rzy sty wa ne. 

 
– A miej sce w świa to wych ran kin gach to 

też jed no z tych wy zwań sto ją cych 
przed pol ski mi uni wer sy te ta mi? 

– Nie wąt pli wie tak, choć by dla te go, że na sze 
miej sce w zna czą cych świa to wych ran kin gach 
de cy du je o tym, jak przy cią ga my za gra nicz nych 
stu den tów. Bo czy nam się to po do ba, czy nie, 
dzi siaj ran kin gi i róż ne kla sy fi ka cje są waż ne 
i de cy du ją o wy bo rach po dej mo wa nych przez 
wie lu lu dzi. Ale ran kin gi są też istot ne dla wi -
ze run ku kra ju – no wo cze sny kraj mu si mieć 
do bre, li czą ce się w świe cie uczel nie. To one 
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pod kre śla ją je go no wo cze sny cha rak ter, wska -
zu ją, że w da nym kra ju sta wia się na mą drze 
ro zu mia ny roz wój. Za tem to, że w Pol sce 
wciąż nie do sta tecz nie do brze da je my so bie ra -
dę z ran kin ga mi, od bie ram z wiel kim ża lem. 
Tym bar dziej że na sze am bi cje i na sze pra wo 
do ma rzeń o znacz nie wyż szych po zy cjach 
w ran kin gach świa to wych są w peł ni uza sad -
nio ne. Ale też nie dra ma ty zuj my prze sad nie 
– na świe cie jest po nad 20 ty się cy uczel ni, więc 
miej sce w pierw szym ty siącu naj lep szych 
z nich, a ta kich uczel ni jest u nas du żo, to miej -
sce wśród pię ciu pro cent naj lep szych świa to -
wych uczel ni.  

 
– Jest ja kiś po mysł, by jed nak po pra wić 

ran kin go we miej sca pol skich uczel ni 
w świe cie? 

– We dług mnie, wśród wie lu po trzeb nych dzia -
łań, mo gły by to być np. kon so li da cja szkół wyż -
szych czy wręcz od cho dze nie od uczel ni dzie dzi -
no wych na rzecz wiel kich uni wer sy te tów, 
w ra mach któ rych funk cjo no wa ły by róż ne szko -
ły zwią za ne z okre ślo ny mi dzie dzi na mi na uko -
wy mi. Kil ka lat te mu zro bi łem so bie 
ta ką przy bli żo ną sy mu la cję na przy -
kła dzie War sza wy i oka za ło się, że 
je den wiel ki uni wer sy tet po wsta ły 
z po łą cze nia głów nych uczel ni war -
szaw skich mógł by za jąć miej sce 
wśród pierw szych 200 uczel ni 
na świe cie, czy li wśród jed ne go 
pro cen ta naj lep szych świa to wych 
uczel ni!  

 
– Brzmi do brze, ale czy gra na pew no jest 

war ta świecz ki? 
– Tak, bo z jed nej stro ny ta ka kon so li da cja 

uczel ni w na szych me tro po liach wpły nę ła by 
na po ten cjał uczel ni, a z dru giej stro ny to roz -
wią za nie by ło by dziś edu ka cyj nie o wie le bar -
dziej sku tecz ne niż mo del uczel ni po dzie lo nych 
we dług dzie dzin. Wy star czy spoj rzeć np. na te -
mat no wych tech no lo gii w me dy cy nie: ma my tu 
naj róż niej sze, po wią za ne z róż ny mi dys cy pli na -
mi na uki, te ma ty, któ re pro po nu je in ży nie ria 
bio me dycz na, a któ re mu szą być sze ro ko kon -
sul to wa ne oczy wi ście z le ka rza mi, ale też, co 
nie zwy kle waż ne, np. z ety ka mi. In ny ta ki przy -
kład: sztucz na in te li gen cja w dro nach mi li tar -
nych. Nad tym po win ni dys ku to wać in ży nie ro -
wie, woj sko wi, ety cy..., a ta ka dys ku sja dziś 
w Pol sce jest moc no ogra ni czo na z po wo du 
roz bi cia uczel ni wła śnie. 

 
– Prze no sząc się na po let ko pol skich ran -

kin gów: pod ję cie się ro li prze wod ni czą ce -
go Ka pi tu ły Ran kin gu Szkół Wyż szych 
„Per spek tyw” by ło dla Pa na Profesora ak -
tem od wa gi? Wszak od 15 lat fir mu je Pan 

ją przyj mo wać i ta kry ty ka po win na być przy -
czyn kiem do re flek sji i ewen tu al nej zmia ny po -
stę po wa nia. Ale waż na jest w tym wszyst kim 
wy mia na po glą dów, szu ka nie opi nii róż nych 
osób, bo na na sze po stę po wa nie czy re flek sję 
rzad ko po win ny wpły wać jed nost ko we opi nie. 

 
– Za czę li śmy od ra to wa nia świa ta, dla te -

go na ko niec nie mo gę nie za dać py ta nia 
o to, czy Pan Pro fe sor my śli o przy szło ści 
Zie mi ra czej w ciem nych, czy ja snych bar -
wach? 

– Je stem opty mi stą i ta kim po zo sta ję za rów -
no wo bec wszyst kich wła snych ży cio wych pro -
ble mów, jak i tych wy zwań, ja kie Pol ska i świat 
ma ją przed so bą. Mój opty mizm wy ra ża się 
m.in. w tym, że wie rzę w osta tecz ny try umf 
ludz kiej mą dro ści, do bit nie do ma ga jąc się 
w związ ku z tym zmia ny po wszech ne go sto sun -
ku do wie dzy. Chcę, by two rzo no wo kół na uki 
po zy tyw ną at mos fe rę, bo jest ona głów ną me -
to dą wal ki o na szą po myśl ną przy szłość.  

 
– Czym się kar mi ten Pa na opty mizm? 

– Wie rzę – choć nie mam na to do -
wo dów w po sta ci na uko wych ana liz 
– że na świe cie upo wszech nia się ro -
zu mie nie zna cze nia klu czo wych wa -
run ków sa tys fak cjo nu ją ce go, trwa łe -
go roz wo ju. Uwa żam, że je ste śmy 
ja ko ludz kość co raz mą drzej si i do -
ty czy to co raz licz niej szych grup lu -
dzi. Jeż dżąc po świe cie, do strze gam 
co raz wię cej osób, któ re mó wią nor -
mal nie, a nie w spo sób sza lo ny, o kli -

ma cie, no wych tech no lo giach, pro ce sach glo ba -
li za cyj nych. I wie rzę, że tych lu dzi bę dzie co raz 
wię cej i ta wła śnie gru pa mą drych lu dzi zdo mi -
nu je nie ba wem funk cjo no wa nie świa ta. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.  
Roz ma wia ła MAGDA TYTUŁA

swo im na zwi skiem ze sta wie nie, od któ re -
go za le ży pre stiż uczel ni, jej po wo dze nie 
wśród kan dy da tów... 

– Przy znam, że gdy pan Wal de mar Si wiń ski 
po pro sił mnie o pod ję cie się te go wy zwa nia, 
nie by łem do koń ca świa do my do cze go się zo -
bo wią zu ję, nie wie dzia łem, ja kie emo cje wią żą 
się z tym ran kin giem. Ale też trze ba po wie -
dzieć, że przed la ty pol skie uczel nie jesz cze nie 
zda wa ły so bie spra wy z ro li te go ran kin gu i tro -
chę spo koj niej przyj mo wa ły wy ni ki kla sy fi ka cji. 
Dziś, kie dy wy raź nie zma la ła licz ba stu den tów 
i zwięk szy ła się kon ku ren cja mię dzy uczel nia -
mi, trwa twar da wal ka o kan dy da tów. A sko ro 
głów ną mi sją ran kin gu „Per spek tyw” jest da -
wa nie wska zó wek mło dym lu dziom przy wy -
bo rze uczel ni, si łą rze czy wy ni ki na szej kla sy fi -
ka cji co ro ku bu dzą kon tro wer sje i dys ku sje. 
Bar dzo jed nak po ma ga nam to, że de kla ru je my 
otwar tość, wy słu chu je my uwag, dys ku tu je my, 
sta ra my się zna leźć zło ty śro dek we wszyst kich 
kon tro wer syj nych spra wach. I choć nie ma 
na świe cie ran kin gu, któ ry by da wał od po wie -
dzi na wszyst kie py ta nia, ma my świa do mość, 

że ran king „Per spek tyw” ja ko naj bar dziej roz -
bu do wa ny wśród wszyst kich zna nych ran kin -
gów (licz ba wskaź ni ków w róż nych gru pach), 
ma swo ją nie za prze czal ną war tość.  

 
SUK CES ZA CZY NA SIĘ OD… PO RAŻ KI 

– Czy w zno sze niu pre sji i kry ty ki po ma -
ga ją Pa nu Pro fe so ro wi do świad cze nia ze 
spor to wej prze szło ści? 

– Oczy wi ście. W ogó le uwa żam, że czło wiek 
uczy się bar dziej na ży cio wych po raż kach (ro -
zu mia nych ja ko nie po wo dze nia, a nie ja ko ży -
cio we dra ma ty) czy kło po tach niż na suk ce sach. 
Bo prze my śle nia idą ce w ślad za ty mi po raż ka -
mi słu żą mo dy fi ka cji na sze go po stę po wa nia 
i sta no wią naj lep szą dro gę do przy szłych suk ce -
sów. To wła śnie wy no si się ze spor tu. Dla te go 
za wsze bio rę pod uwa gę kry tycz ne opi nie, na -
wet te zło śli we, ale jed no cze śnie sta ram się za -
sta no wić nad me ri tum spra wy.  

 
– Każ da opi nia się li czy? 
– Czło wiek w to ku swo je go ży cia jest ska za -

ny na róż no rod ną oce nę swo ich do ko nań, więc 
mu si być przy go to wa ny na kry ty kę, mu si umieć 

{ {W czasach, kiedy świat ciągnie nas  
w najróżniejsze strony, z rozmaitych, 

biznesowych, światopoglądowych  
czy politycznych powodów, zachowanie 
akademickich standardów naukowej 
bezstronności, autonomii myślenia 

stanowi wielkie wyzwanie.

fot. Akademia WSB
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