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Autorzy publikacji stoją na stanowisku, że współcześnie za budowanie społeczeństwa 

zgodnie z ideą wspólnoty ludzkiej odpowiada nauka, zaś misją uniwersytetu, oprócz 
dążenia do prawdy, powinna być służebność wobec potrzeb społecznych poprzez rozwój 
kapitału ludzkiego. W artykule podkreślono znaczenie kultywowania etosu akademickie-
go dla istnienia nauki i wspólnoty akademickiej, jednocześnie wyrażono niepokój, 
bowiem obserwuje się niszczenie tego etosu, osłabienie myślenia w odniesieniu do war-
tości i uznanie nadrzędności wartości instrumentalnych (interesów) nad autotelicznymi 
(poznawczymi i moralnymi). Zauważa się, że w wielu krajach europejskich kształcenie 
sprowadza się do wyposażenia absolwenta uczelni w kwalifikacje umożliwiające szybkie 
przystosowanie się do zmian na rynku pracy, a więc do uznania za główne zadanie spo-
łeczne intensyfikacji wzrostu gospodarczego. W przestrzeni kształcenia akademickiego 
słabo wyrażana lub wręcz nieobecna jest refleksja humanistyczna, będąca wyróżnikiem 
kultury europejskiej, podporządkowująca technikę i ekonomię celom wytyczanym przez 
mądrość. Tym bardziej wzrasta odpowiedzialność uniwersytetów za kształcenie nauczy-
cieli – wychowawców przyszłych pokoleń. Wyjątkową powinność wobec społeczeństwa 
mają te uczelnie, w tym Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
które przygotowują studentów do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami, bowiem 
współczesny absolwent powinien być nie tylko wysokiej klasy specjalistą, ale przede 
wszystkim osobą wrażliwą na potrzeby innych, tolerancyjną, refleksyjną, twórczą, otwar-
tą, działającą na rzecz i dla dobra szeroko rozumianego środowiska.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, cele, edukacja, uniwersytet, etos
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Jednym z celów zrównoważonego rozwoju, przyjętych Rezolucją Zgroma-
dzenia Ogólnego 25 września 2015 r. przez wszystkie 193 państwa członkowskie 
ONZ, jest zapewnieni e obywatelom edukacji wysokiej jakości i wypromowanie 
do 2030 r. u czenia się przez całe życie (cel 4) (Przekształcamy…, 2015). W ramach 

1 W ramach współpracy międzynarodowej przedstawiciele Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Ma-
rii Grzegorzewskiej zostali zaproszeni przez National Pingtung University na Tajwanie do uczest-
nictwa w Prezydenckim Forum na temat społecznej odpowiedzialności uczelni za cele zrównowa-
żonego rozwoju (7–10 grudnia 2019 r.). Artykuł zawiera treści obejmujące podstawowe tezy referatu 
zaprezentowanego podczas Prezydenckiego Forum. 
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tego celu wytyczono zadania do realizacji, między innymi zapewnienie równe-
go dostępu do edukacji na wszystkich poziomach oraz szkoleń zawodowych 
dla najsłabszych grup, w tym  dla osób niepełnosprawnych, ludności rdzennej 
oraz dla dzieci w trudnej sytuacji (zadanie 4.5), a także zadanie (4A) związane 
z tworzeniem bezpiecznego, wolnego od przemocy, włączającego i produktyw-
nego środowiska nauczania dla wszystkich (www.un.org.pl). Szczególna rola 
w osiąganiu edukacji wysokiej jako ści i promowaniu idei uczenia się przez całe 
życie przypada instytucjom kształcenia wyższego. To właśnie namysł nad spo-
łeczną odpowiedzialnością uczelni za cele zrównoważonego rozwoju znalazł się 
w centrum uwagi Prezydenckiego Forum zorganizowanego w grudniu 2019 r. 
przez National Pingtung University (NPTU) na Tajwanie. W debacie udział 
wzięli przedstawiciele (rektorzy, prorektorzy, dziekani) 17 uczelni z siedmiu 
krajów azjatyckich (Indonezji, Japonii, Malezji, Singapuru, Tajwanu, Tajlandii, 
Wietnamu) oraz dwóch uczelni europejskich: Uniwersytetu w Hradec Králové 
i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pre-
zentowany tekst jest naszym, europejskim głosem w dyskusji. 

Rozpowszechnione rozumienie terminu zrównoważony rozwój oznacza taki 
sposób gospodarowania, w którym zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia nie 
zmniejsza szans na zaspokajanie potrzeb pokoleń następnych. Nietrudno wyka-
zać, że rozumienie to oparte jest na wielu założeniach idealizujących zdolność 
człowieka do takiego oddziaływania na swoje środowisko przyrodnicze i spo-
łeczne, które wolne będzie od negatywnych skutków działalności ludzkiej. Tym-
czasem wiadomo, że nie ma i nie może być działań neutralnych. Zyskując jedno 
dobro (wartość), jednocześnie tracimy inne. Doskonale wiemy, że warto jest two-
rzyć takie idealizacje, bo stanowią one ważne drogowskazy na drodze rozwoju 
cywilizacji. To one pozwalają także precyzyjniej dookreślić istotę samej koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Dookreślenia te prowadzą do przyjęcia konstatacji, 
że rozwój zrównoważony to taki, który prowadzi do osiągnięcia trwałej popra-
wy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie 
właściwych proporcji między trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludz-
kim i przyrodniczym (planet, people, profit).

Historia idei zrównoważonego rozwoju nie jest odległa, sięga bowiem lat 80. 
ubiegłego stulecia i jest rezultatem refleksji nad skutkami postępu naukowego 
i technicznego, jaki dokonał się w drugiej połowie XX w. Postęp okazuje się mi-
tem, a wiązane z nim wartości poddawane są krytycznym analizom. Efekty tych 
analiz pozwoliły już dawno dostrzec zatrważające skutki wykorzystywania da-
rów ziemi i stały się powodem poszukiwania sposobów przeciwdziałania gro-
żącej katastrofie (Kuczyński, 1998). W procesie tego przeciwdziałania szczególna 
rola przypada nauce. To nauka współcześnie odpowiada za tworzenie i grun-
towanie postulowanego porządku świata, którego istotą jest budowanie społe-
czeństwa zgodnie z ideą wspólnoty ludzkiej. Ukształtowana historycznie misja 
un iwersytetu, której również nasza Uczelnia stara się służyć, zawiera w sobie 
– oprócz dążenia do prawdy – także służebność wobec potrzeb społecznych po-
przez rozwój kapitału ludzkiego. 

Wśród funkcjon ujących w Polsce około 450 uczelni odnotowujemy – co zro-
zumiałe – znaczne zróżnicowanie (Szulc, 2007). Część z nich stanowi istotne 
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zaplecze naukowo-badawcze kraju, inne takiej funkcji nie wypełniają. Wszyst-
kie jednak zaspokajają istotne potrzeby społeczne, tworzą bowiem środowisko 
wymiany myśli oraz są ośrodkami refleksji poznawczej, wykraczającej poza co-
dzienne, praktyczne, życiowe rozważania dyktowane potrzebą rozwiązywania 
problemów bytowych. Wobec uczelni formułujemy – za starożytnymi Grekami 
– oczekiwania „wyprowadzania ludzi z głupoty”, a więc uruchamiania proce-
sów myślowych, ukazywania zagadnień do refleksji, a przez to podnoszenia po-
ziomu intelektualnego oraz tworzenia społeczności myślącej. Wypełnienie tego 
zadania wymaga troski o zachowanie etosu akademickiego, który zaczyna tracić 
swoją siłę regulującą obyczaje akademickie. Obyczaje te są ważniejsze niż regu-
lacje formalnoprawne, które jakże częst o zastępują etyczne nakazy wypływające 
z ukształtowanych w środowiskach naukowych norm. Uczelnia odpowiedzialna 
to taka uczelnia, która kultywuje pożądane wartości etosu akademickiego i dzia-
ła zgodnie z jego wskazaniami. Etos przez wieki był skutecznym regulatorem 
zachowań społeczności akademickich, jego wartości były kultywowane i przeka-
zywane w procesie kształcenia, w relacjach mistrz–uczeń. Podtrzymywanie wy-
pracowanych w środowisku uniwersyteckim zasad pogłębiania wiedzy o świe-
cie stanowiło jedno z podstawowych zadań instytucji i wspólnot akademickich. 
Erozja i osłabienie tych zasad stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla toż-
samości środowiska szkoły wyższej. Jest zatem najpoważniejszym zagrożeniem 
dla prawidłowego wypełniania przez uczelnię jej ról społecznych, narusza odpo-
wiedzialność środowiska za przestrzeganie norm leżących u podstaw funkcjono-
wania szkoły wyższej. Nie sposób nie zauważyć, iż normy te są dziś (w Polsce 
i na świecie) zagrożone – tradycyjny uniwersytecki etos ulega erozji. Podstawo-
wy wyznacznik odchodzenia od oczekiwań zapewniających powagę, którą Ka-
zimierz Twardowski (2011) nazwał „dostojeństwem uniwersytetu”, wyraża się 
osłabieniem lub zanikiem myślenia według wartości i uznaniem nadrzędności 
wartości instrumentalnych (interesów) nad autotelicznymi: poznawczymi i mo-
ralnymi. Nie sposób polemizować z Tadeuszem Gadaczem  (2016),  gdy mówi, 
że w kształceniu wartości materialne i witalne zdominowały wyższe od nich 
wartości etyczne, intelektualne i estetyczne. Towarzyszy temu brak troski o do-
bro wspólne i brak poczucia odpowiedzialności za własną pracę, przyzwolenie 
na łamanie norm etycznych – zanika więc duch wspól noty akademickiej. Śro-
dowisko akademickie, przestając myśleć według wartości, traci swą tożsamość 
i elitarność. Etos akademicki jest warunkiem koniecznym istnienia nauki oraz 
podstawą wspólnoty akademickiej. Jest zbiorem zasad i norm faktycznie podzie-
lanych przez członków tej wspólnoty. Rozmaitego rodzaju kodeksy akademickie 
pojawiają się i funkcjonują jako element kultury instytucji akademickich i są wy-
razem troski o etos, sygnałem jego zagrożenia. Przykładów takich zagrożeń jest 
niemało.

Warto zwrócić uwagę na tendencje  kształcenia, w tym także kształcenia uni-
wersyteckiego, dosyć dobrze widoczne w Europie w związku z urzeczywist-
nianym procesem budowania europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Są one re-
zultatem utrwalającego się przekonania społecznego, które funkcję studiowania 
sprowadza do wyposażenia człowieka – przyszłego pracownika – w kwalifi-
kacje umożliwiające szybkie przystosowanie się do zmian i nowych potrzeb 
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zatrudnieniowych. Takie myślenie jest pochodną uznania za główne zadanie 
społeczne intensyfikacji wzrostu gospodarczego. Uderza nieobecność tych wy-
miarów kształcenia, których realizacja prowadziła do uzyskania przez społe-
czeństwa naszego kontynentu tego, co stanowi bodaj najważniejszy wyróżnik  
kultury europejskiej – refleksji humanistycznej podporządkowującej technikę 
i ekonomię celom wytyczanym przez mądrość. Fundamenty takiej filozofii wy-
chowania znajdujemy u podstaw naszej cywilizacji. Wielu przedstawicieli róż-
nych nurtów pedagogicznych z edukacją wiązało wręcz osiąganie i gruntowanie 
przez jednostkę istoty człowieczeństwa. Tymczasem z przyjętych priorytetów 
wynika, że postęp zaczął być traktowany jako wartość autoteliczna. Rozwiąza-
nia uznawane za postępowe nie wymagają już żadnych dodatkowych uzasad-
nień. Antropomorficzny sposób postrzegania rzeczywistości, obecny nie tylko 
w wymiarze jednostkowym, ale także zakodowany w perspektywie społecznej, 
powoduje, że niemal każda nowość, zwłaszcza ta, która skutkuje zwiększeniem 
sprawności indywidualnej i grupowej oraz przynosi korzyści praktyczne, pod-
nosi wygodę życia lub zwiększa zakres naszego panowania nad otoczeniem, 
wartościowana jest zazwyczaj dodatnio i nie skłania do głębszej analizy jej da-
lekosiężnych skutków.

Nietrudno dostrzec, że w upowszechnionej edukacji europejskiej, a Polska 
jest tego wyraźnym dowodem, dominują tendencje pragmatyczne, a nawet uty-
litarne, sprowadzające funkcję edukacji do realizowania celów zaspokajania 
potrzeb związanych z praktycznym, życiowym funkcjonowaniem jednostek, 
w tym przygotowania do osiągania sukcesów na rynku pracy. Objawów takiego 
nastawienia znajdziemy niemało. Oto niektóre: przedsiębiorczość wyniesiona na 
szczyt edukacyjnej troski, zanik czytelnictwa, ograniczanie przedmiotów huma-
nizujących proces kształcenia. Inny wymiar wąsko pragmatycznego podejścia 
do zadań kształcenia znajduje swoje ujście w krytyce szkoły za jej oderwanie  od 
praktyki, a nawet w zarzucie, że polskie szkoły, w tym zwłaszcza szkoły wyższe, 
produkują bezrobotnych. Skrajne stanowisko wyraża skierowana do młodzieży 
wypowiedź jednego z polityków, iż szkoła zabiera uczniom najpiękniejsze lata 
ich życia. To nie są nurty wyznaczające ukształtowaną w Europie filozofię eduka-
cji opartej na przekonaniu, że technika i gospodarka są co najwyżej narzędziami, 
a więc są służebne wobec osiągania celów o zasadniczo odmiennym charakterze. 
Owe zasadnicze cele związane są z jakością życia człowieka, przede wszystkim 
w jego wymiarze duchowym. W naszej cywilizacji pytania o pożądany kierunek 
oddziaływań wychowawczych kierowane były pytaniami o to, jak sterować wła-
snym życiem, jak czynić je wartościowym i bogatym, godnym i szczęśliwym, jak 
wiązać je z uczestnictwem w kulturze i współpracą z innymi ludźmi.

Coraz częściej formułowane jest przekonanie, że przyszłość naszej cywiliza-
cji wyznaczy edukacja. Sposób wykorzystania zasobów ziemi, wytwarzanych 
środków finansowych, organizacji i wykorzystania pracy ludzkiej, tempo, kie-
runki rozwoju nauki i techniki już teraz wyraźnie zależą od zakresu i poziomu 
wykształcenia nie tylko poszczególnych specjalistów, lecz także społeczeństwa 
jako całości. Dlatego odpowiedzialność uczelni za jakość absolwentów jest oczy-
wista (Szostek, 2007). Owa odpowiedzialność wzrasta jeszcze wobec społeczno-
ści akademickich podejmujących i realizujących trud przygotowania nauczycieli 
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– przyszłych wychowawców młodych pokoleń. Powinność tę w sposób szcze-
gólny przeżywamy w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej (Strategia rozwoju Akademii…, 2012), uczelni, której celem jest wykształcenie 
„światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie wła-
snej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycz-
nych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz 
których będą pracować” (Uchwała Nr 5A/08–09 Senatu…, 2008).

Rozwój cywilizacyjny przynosi rozwiązania stanowiące nieocenione dobro-
dziejstwo dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jednocześnie jednak stawia wyso-
kie wymagania wobec zdolności człowieka do empatii, wrażliwości na potrzeby 
innych, tolerancji i wyrozumiałości. Hasło naszej Patronki: „nie ma kaleki, jest 
człowiek” nabiera zupełnie nowych treści. Kończąc, sięgniemy do wypowie-
dzi pr zywołanego wcześniej Gadacza (2016), który podsumował swój wykład 
transpozycją znanej sentencji Jana Zamojskiego, nadając jej formułę: „Takie będą 
Rzeczpospolite, jakie ich nauczycieli kształcenie”.

Bibliografia

Gadacz, T. (2016). Uniwersytet w czasach marnych. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 35–47.
http://www.un.org.pl, dostęp: 1.12.2019. 
Kuczyński, J. (1998). Ogrodnicy Świata. Wstęp do uniwersalizmu. Warszawa: Centrum Uni-

wersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Wyższa Szkoła Zarządzania.
Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja Zgro-

madzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1, 25 września 2015. New York.
Strategia rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na 

lata 2012–2020. (2012). Warszawa: Dokumenty APS.
Szostek, A. (red.). (2007). Dobre praktyki w szkołach wyższych. Kraków: Fundacja Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego.
Szulc, T. (2007). Jakość kształcenia w szkołach wyższych. Wrocław: Oficyna Wydaw nicza 

Politechniki Wrocławskiej.
Twardowski, K. (2011). O dostojeństwie uniwersytetu [The majesty of the University]. Re-

print wraz z notą biograficzną Małgorzaty Nowak. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Uchwała Nr 5A/08–09 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 24 września 2008 r. (2008). 

Warszawa: Dokumenty APS.

UNIVERSITY ETHOS VERSUS THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract

The authors take the view that science is responsible today for building society according 
to the idea of human community, and university mission – apart from striving for the truth 
– should consist in serving social needs by developing human capital. In the article, they 
emphasize the importance of cultivating academic ethos for the existence of science and 
the academic community, and express concern, as the destruction of this ethos, weaken-
ing of thinking with reference to values, and recognition of the superiority of instrumental 
values (interests) over autotelic (cognitive and moral) values are observed. The authors 
note that in many European countries, education comes down to equipping university 
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graduates with qualifications that enable rapid adaptation to changes in the labor market, 
that is to acknowledging that the intensification of economic growth is the primary social 
task. In the university education sphere, humanistic reflection, which is a distinguishing 
feature of European culture, which subordinates technology and economy to the goals 
delineated by wisdom, is poorly expressed or even absent. This places even more respon-
sibility on universities for educating teachers – educators of future generations. These 
universities, including The Maria Grzegorzewska University, that train students to work 
with people with special needs have a special duty toward society, as modern university 
graduates should not only be top-class specialists but, above all, people who are sensitive 
to others’ needs, tolerant, reflective, creative, open, and active in support, and for the wel-
fare, of environment in a broad sense.

Keywords: sustainable development, goals, education, university, ethos


