
      Od: SGH Michał Pola ński < mp38193@sgh.waw.pl >
      Do: Teresa Gardocka < tgardocka@swps.edu.pl >
    Data: 18 lipca 2013
   Temat: odpowied ź na skar ę
  Folder: Wysłane/SGH Michał Pola ński

Szanowna Pani Prorektor,

Zapoznałem  si ę  z  pismem,  ale  musz ę  przyzna ć,  że  wszystkie moje
argumenty  zostały  tam  jedynie zreinterpretowane,  a żaden z nich nie
spotkał  si ę z bezstronnym i obiektywnym zrozumieniem. Pani Pro dziekan
M.   Marszał-Wi śniewska   ogólnie   mówi ąc  stwierdziła,  że  wszystko
przebiegało  bez zarzutu, czego mo żna si ę było spodziewa ć, bo nie jest
tutaj  osob ą  bezstronn ą.  Bior ąc  pod  uwag ę fakt, że opini ę wyraziła
osoba z tego samego środowiska skłonny jestem przypuszcza ć, że głównym
celem  było  danie odporu moim interpretacjom, narz ucaj ąc zarazem swój
punkt   widzenia   -   odpowiadaj ący   interesowi   środowiska,  które
reprezentuje.  Ponadto,  nie  wszystkie moje argume nty wzi ęte były pod
uwagę.
Jest  to  dla  mnie  zaskakuj ące,  że  w  jednej  rzeczywisto ści  moje
zdolno ści  oceny  sytuacji  i wiedza jest oceniana wysoko,  a w innej -
gdy  jestem w roli studenta lub w tym momencie abso lwenta SWPS kieruje
si ę do mnie wypowied ź w formie protekcjonalnej, zawieraj ącą ocen ę typu
"W  innym  przypadku  takie  sformułowanie  nale żałoby  traktowa ć jako
insynuacj ę,  niegodn ą absolwenta psychologii, który powinien wiedzie ć,
że  zachowanie i intencje za nim stoj ące - to dwie ró żne kwestie, oraz
że   konieczna   jest  daleko  posuni ęta  ostro żność  w  interpretacji
jednostkowych   zachowa ń."   Chciałbym   jeszcze  raz  podkre śli ć,  że
zachowanie  recenzenta  odebrałem  jako lekcewa żące i deprymuj ące i to
odczucie  miało  wpływ  na  to, jak si ę czułem w trakcie obrony. Żadna
władza  nie  jest w stanie narzuci ć mi tego, jak si ę czuj ę i co myśl ę,
bo  jestem  człowiekem  wolnym.  Kto  tego  nie roz umie, to odsyłam do
Konstytucji  RP,  która obowi ązuje od 2 kwietnia 1997 roku, a wi ęc ju ż
16  lat.  Sytuacja  formalna  natomiast rz ądzi si ę pewnymi regułami, a
wyj ście  osoby  z  Komisji w trakcie odpowiedzi wydaje mi si ę, że jest
złamaniem  pewnej reguły. A łamanie reguł w tak wa żnej dla magistranta
sytuacji  mo że by ć tak odebrane. Psycholog powinien by ć świadomy tego,
że łamanie norm mo że by ć ró żnie odbierane, a ocena intencji nie zawsze
jest  mo żliwa.  Stwierdzenia  p.  M.  Marszał-Wi śniewskiej nie bior ą w
ogóle  pod  uwag ę  mojego  punktu widzenia. Jest takie powiedzenie, że
miar ą  władzy jest prawo do nie wyci ągania wniosków i inne powiedzenie
Antoniego  K ępi ńskiego,  zgodnie  z  którym  "wraz  ze wzrostem wła dzy
ro śnie  poczucie  własno ści,  a  maleje  poczucie rzeczywisto ści". I z
takim  nastawieniem  mam  poczucie, że w tym wypadku mam do czynienia.
To,  że  jestem tylko magistrem nie powinno jednak uprawn ia ć nikogo do
lekcewa żenia  moich  odczu ć,  interpretacji  i wiedzy, która na innych
studiach  -  zwłaszcza wiedza ogólna i metodologicz na została oceniona
bardzo wysoko. Z warsztatów metodologicznych na stu diach doktoranckich
w SGH dostałem 70/70 punktów, b ędąc jedn ą z 2 najlepszych osób pod tym
wzgl ędem  na  całym  roku  ze  wszystkich  kolegiów.  Ma m bardzo wiele
pozytywnych  opinii  na  mój  temat  pracowników na ukowych SGH, którzy
szanuj ą  moj ą  wiedz ę, warsztat i nie raz pytaj ą mnie o rad ę w ró żnych
sprawach.  Zaskakuj ące  jest  zatem  to, jak jestem odbierany akurat w
SWPS.
Na dwóch uczelniach zaliczyłem ponad 180 przedmiotó w i wiem kiedy kto ś
chce  mnie  skrzywdzi ć,  a metod na to jest bardzo wiele - zwłaszcza w
asymetrycznej sytuacji.
Jeżeli  chodzi  o  argumenty  wobec  koncepcji pracy, to w mojej pracy
magisterskiej    nie    mogłem    zakłada ć    ograniczników    wzrostu
potraumatycznego,   poniewa ż  zało żyłem  na  podstawie  innego  modelu
metodologicznego  (humanistycznego)  i  niezale żnych  od koncepcji PTG
rozwa żań  teoretycznych inn ą koncepcj ę wzrostu potraumatycznego, któr ą
wywiodłem  z  rozwa żań  teoretycznych bazuj ących na szerokiej wiedzy z
ró żnych  dziedzin.  W  świetle  nowo  sformułowanej  koncepcji  trudno
zakłada ć  jakiekolwiek  ograniczniki. Przyj ąłem, że praca ma charakter
eksploracyjny, a zatem mogłem spodziewa ć si ę dowolnych tendencji, wi ęc
wolałem  nie  zakłada ć  na  pocz ątku  zbyt du żo. Poniewa ż hipotezy nie
potwierdziły  si ę,  tote ż  w  dyskusji  wyników  wskazałem  na jedn ą z
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możliwych   przyczyn,  o  której  w  jakim ś  stopniu  wspomniał  prof.
Trzebi ński,  ale  te ż  mógłbym  ze wzgl ędu na du żą wiedz ę na ten temat
dyskutowa ć.  Gdyby  prof. Trzebi ński miał troch ę w tej sytuacji taktu,
to  nie wykorzystywałby sytuacji egzaminacyjnej do tego, by pokaza ć mi
inny punkt widzenia. Nie ma prac idealnych - zwłasz cza w sytuacji, gdy
tworzy si ę co ś nowego, bo ró żne tendencje mo żna zakłada ć. Niestety nie
wspomniał  słowem  o  cz ęści  teoretycznej,  a  w  cz ęści  empirycznej
przyczepił  si ę  do tego, co postulowałem w cz ęści teoretycznej, z jak
wielu powodów nie mo że nawet by ć doskonałe. By ć może dysponuj ę wi ększ ą
wiedz ą ogóln ą ni ż profesor, poniewa ż mam 2 fakultety i aktualn ą wiedz ę
z  2  dziedzin  i w takiej sytuacji ten, kto stoi w yżej mógłby schowa ć
troch ę  swojej  dumy  i  okaza ć  szacunek wobec tego, że można by ć tak
młodym  i mie ć zarazem tak du żą wiedz ę. Wielu profesorów w SGH potrafi
mnie  bardzo  doceni ć  i  niejednokrotnie  potrafi ą  mnie bardzo długo
słucha ć  i  nie  zło ści ć  si ę  na  mnie za to, że taki wła śnie jestem.
Potrafi ą  to  doceni ć  i na tym skorzysta ć - idea uniwerystetu w takim
kształcie  przetrwała od Średniowiecza. Natomiast dziwna jest dla mnie
sytuacja,   gdy  profesor  usilnie  zakłada,  że  magistrant  powinien
wiedzie ć  wszystko  to,  co  on,  żeby dosta ć wy ższ ą ocen ę, a przecie ż
egzamin magisterski nie ma na celu odebranie tytułu  profesorowi. Takie
myślenie  jest  typowo  mechanistyczne,  w  kategoriac h  gry  o  sumie
zerowej,  co dla mnie jako dla ekonomisty jest nier acjonalne. Dlaczego
si ę  kto ś tak zachowuje, to ju ż chyba sprawa jego sumienia. A poza tym
ci śnie si ę tylko na my śl cytat z "Wesela" S. Wyspia ńskiego.
Wyczuwam  jedynie  ogóln ą  tendencj ę  do  zdyskretydotwania posiadanej
przeze   mnie   wiedzy,   gdy   u żyto   za  recenzentem  okre śle ń  tj.
"zdroworozs ądkowe  ogólniki".  Przypomina  to  tylko znany cyta t "liga
rz ądzi,  liga  radzi,  liga  nigdy  ci ę nie zdradzi". Ocena pracy na 3
wskazuje niejako, że praca pisana była niesamodzielnie lub oparta była
na  subiektywnych  spekulacjach  oderwanych  od  wi edzy  naukowej  lub
niezogdna  była  z  obowi ązuj ącymi  standardami naukowymi itd. Jest to
sygnał  dla  innych sugeruj ący, że mam mał ą wiedz ę i kiepski warsztat,
co jest nieprawd ą.
Dla   wi ększej  jasno ści,  doł ączam  moj ą  prac ę magistersk ą. Ma ona w
dużej  cz ęści  humanistyczny  charakter  i  nie  trzeba by ć profesorem
psychologii,  by doceni ć jej warto ść, pami ętaj ąc przy tym, że nie jest
to ani praca doktorska, ani dzieło życia.
Prosiłbym  o  przekazanie  tre ści  niniejszego  maila p. prodziekan M.
Marszał-Wi śniewskiej.  Ju ż  nie  licz ę  na obiektywizm, ale chciałbym,
żeby  miała świadomo ść, że przybranie maski powagi i ton jak do małego
chłopca   nie   zmieni   tego,   jak  jasno  widz ę  to,  jak  zostałem
potraktowany. Mam ju ż tylko na uwadze, żeby nie krzywdzono innych tak,
jak  to  uczyniono  w  moim  przypadku.  Ja sobie w  życiu zadaj ę wiele
trudu,  żeby  nikogo  nie  krzywdzi ć,  dlatego  tym  bardziej nie mogę
zrozumie ć  tego,  jak  mo żna wykorzystywa ć oceny do tego, żeby pokaza ć
komuś, że jest nikim.

Pozdrawiam,
Michał Pola ński

> Szanowny Panie, poprosiłam o wyja śnienie sprawy Pani ą Profesor Magdalen ę

> Marszał-Wi śniewsk ą, prodziekana Wydziału Psychologii do spraw 
> studenckich. Zał ączam odpowied ź Pani Profesor. Jednoczenie informuj ę, że
> sprawa została wyjasniona w zwykłym toku post ępowania w sprawach 
> studenckich.  Informuj ę jednoczesnie, że je żeli wyjasnienie nie jest dla
> Pana satysfakcjonuj ące, mo że Pan zwróci ć si ę do JM Rektora jako II 
> instancji. Ł ącz ę pozdrowienia, Teresa Gardocka


