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    Dzisiejsze spotkanie ma dotyczyć potrzeb lokalowych UW, ale nie sposób rzeczowo
mówić o tej największej w kraju uczelni bez ogólniejszego spojrzenia na problem wyższego
wykształcenia w Polsce. Decyzje dotyczące perspektyw rozwoju UW powinny być wynikiem
zmiany dotychczasowej polityki edukacyjnej państwa.

    Jeszcze u progu lat 70-tych ilość uczącej się dorosłej młodzieży w Polsce była
porównywalna z krajami zachodnioeuropejskimi, chociaż struktura wykształcenia była już wtedy
archaiczna. W dzisiejszej Polsce mamy ok. 70 studentów studiów dziennych na 10.000
mieszkańców. Stanowi to tylko ok. 11% ogółu młodzieży w wieku 19-24 lat. Ostatnio udział
podejmujących dalszą naukę wśród 19-latków spadł poniżej 10%, podczas gdy w krajach
rozwiniętych wynosi ok.25%. Hiszpania, kraj z którym chętnie się porównujemy, zwiększyła
liczbę studentów z 66,6 na 10.000 mieszk. w roku 1970 (Polska ok.55) do 217. Co piąty polski
absolwent otrzymywał wąsko zawodowe wykształcenie techniczne. Natomiast udział
absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych był w Polsce ok.3,5 razy mniejszy niż w
Europie Zachodniej.

   Wchodzący w latach 90-tych w wiek studencki wyż demograficzny powoduje, że aby tylko
utrzymać cytowane mizerne proporcje, stawiające nas w ogonie narodów, w nadchodzących 10
latach polskie uczelnie muszą zwiększyć przyjęcia aż o ok.30%.

   Tymczasem minione 10 lat w świecie niesocjalistycznym było okresem rewolucji
cywilizacyjnej, związanej z upowszechnieniem komputera  oraz udoskonaleniem metod
przechowywania i przesyłania informacji. Wpływ tej rewolucji na cywilizację będzie, zdaniem
wielu, porównywalny z tym, jaki wywarło wynalezienie druku. Czy Polacy przy obecnym
poziomie wykształcenia są zdolni do zaabsorbowania tych osiągnięć? Czy są zdolni porozumieć
się z Europą do której tak tęsknią? Odpowiedź na te pytania jest, moim zdaniem, negatywna.

   Marzenia o dobrobycie poprzez mariaż taniej polskiej siły roboczej i zagranicznego kapitału
są mrzonką. Niewykwalifikowani robotnicy są coraz mniej potrzebni. Pracownik nie obeznany z
klawiaturą komputera, nie znający obcego języka staje, się równie mało użyteczny jak kiedyś
analfabeta. Eksperci amerykańscy uważają, że jedną z ważnych przyczyn pozostawania USA w
tyle za Japonią w wyścigu technologicznym jest mniej wykwalifikowana siła robocza. Kapitał
ludzki uważa się dziś za jeden z fundamentów sukcesu ekonomicznego w krajach gospodarki
rynkowej. A tego kapitału nie przywiozą nam ani zachodni, ani dalekowschodni bankierzy.

   Kształcenie społeczeństwa polskiego jest pilną koniecznością. Jest niezbędną inwestycją na
przyszłość. Uznanie kształcenia jako priorytetu politycznego musi implikować radykalną zmianę
polityki wobec uczelni, a w szczególności największej z nich - Uniwersytetu Warszawskiego.
Dotychczasowa polityka preferowania małych uczelni nie sprawdziła się. Powinna zostać
zastąpiona wsparciem dla wielkich, w których skupiony jest największy kapitał intelektualny.
Tylko uczelnie, w których prowadzone są badania naukowe na światowym poziomie, mogą
zapewnić studentom wykształcenie na miarę potrzeb czasu.

   Także Uniwersytet musi się zmieniać odchodząc od kształcenia zawodowego, narzuconego
mu przez centralnego planistę, do ogólnego umożliwiającego przyszłemu pracownikowi
elastyczne przystosowywanie się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Zadaniem
Uniwersytetu jest też wykształcenie tysięcy nauczycieli szkół średnich, które powinny stanowić
fundament powszechnej edukacji społeczeństwa.
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   Uniwersytet dramatycznie potrzebuje dodatkowych budynków. Gdyby wzrost ilości
studentów UW odpowiadał przyrostowi demograficznemu, to zwiększenie powierzchni
pomieszczeń UW o 60.000 m. kw. pozwoliłoby w 2000 roku zapewnić pracownikom i
studentom warunki pracy niewiele lepsze niż obecne.

   Zmiana koncepcji kształcenia wymaga integracji przestrzennej uczelni rozrzuconej dziś
między 60-ma, często ciasnymi, budynkami w przeszło 20 punktach miasta. Uniwersytet
oczekuje, że obecna historyczna szansa racjonalnego usytuowania uczelni nie zostanie
zmarnowana. Nasze konkretne postulaty lokalowe zmierzają do skupienia uczelni wzdłuż Traktu
Królewskiego i na Ochocie; w rejonach, gdzie już dziś posiada ona wiele budynków.
Uniwersytet umieszczony w centrum metropolii daje studentom szanse korzystania z wielu
instytucji, których wyizolowane, nawet wspaniałe, campusy nie mają.

   Koncepcja poprawy warunków UW poprzez przeznaczenie funduszy z wynajmu lub
sprzedaży popartyjnych budynków na Uniwersytet jest utopią. Nie ma bowiem w Polsce
widoków na boom budowlany, który zapewniałby realizację tak wielkiej inwestycji w 10 lat
nawet, jeśli pieniądze leżałyby już dziś na tym stole. Jedyną szansą powstrzymania upadku
materialnego UW i nadążenia za wyżem demograficznym jest przeznaczenie dla uczelni
istniejących gmachów.

   Przekazanie Uniwersytetowi pomieszczeń, o które wystąpił, jest warunkiem koniecznym
podejmowania przezeń nowych zadań. W przygotowaniu jest szereg nowych programów
kształcenia, których bez dodatkowych lokali nie da się uruchomić. Zmiany polityczne w Europie
umożliwiają znaczny rozwój naszej międzynarodowej współpracy; daleko poza indywidualne
wizyty uczonych. Na marginesie: ze zdziwieniem obserwujemy, jak dziś pieniądze przeznaczone
na kształcenie menagerów trafiają do kas różnych postnomenklaturowych spółek zamiast zasilać
kasę uczelni profesjonalnie przygotowanych do organizacji kształcenia. Uniwersytet już dziś
stanowi forpocztę i wizytówkę Polski w opiniotwórczych kręgach Europy i świata, a stosunek
władz do niego - papierek lakmusowy ich polityki. Entuzjazm dla MFW przy jednoczesnym
lekceważeniu własnych zasobów intelektualnych jest uważany przez wielu Europejczyków za
politykę krótkowzroczną.

   Brak zdecydowanego wsparcia władz Państwa dla uczelni spowoduje skutki zarówno skutki
doraźne jak i długofalowe. Te pierwsze to najprawdopodobniej stopniowe ograniczanie
rekrutacji na UW i zahamowanie nowych programów. Społeczność akademicka, która walnie i
czynnie wsparła siły dziś rządzące w Polsce w ich walce z komunistami, dozna wielkiego
zawodu, jeśli ta nowa nasza władza traktować będzie naukę i wykształcenie w  ogólności - a UW
w szczególności - podobnie jak poprzednia. Polityczne skutki tej frustracji są trudne do
przewidzenia. Na pewno jednak wzrośnie emigracja wśród najzdolniejszych pracowników
uczelni, którzy będą szukać swego miejsca w krajach doceniających wartość nauki.
Lekceważenie konieczności kształcenia młodzieży dziś, zaowocuje jutro armią bezrobotnych
młodych ludzi, podatnych na ekstremalne inspiracje polityczne z prawa i lewa.

   W minionych kilku miesiącach z naszego środowiska wyszło kilka apeli do władz o pomoc
dla uczelni. Wielu ich sygnatariuszy jest dziś wśród nas. Wsparcie Uniwersytetu nie byłoby
jedynie gestem władzy dla jednej z wielu niezadowolonych ze swego losu grup zawodowych.
Byłoby spełnieniem fundamentalnego obowiązku Państwa wobec społeczeństwa; dania szansy
nowym pokoleniom, by stały się równorzędnymi współgospodarzami Europy.
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