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Publikacja ta stanowi odpowiedź grona naukowców na 
zaproszenie Komitetu Prognoz do wzięcia udziału  

w Projekcie Polska 2050. 
Mimo różnorodności i bogactwa materiału, a także często odmienności 

podejścia do analizowanego problemu, większość Autorów zgadza się z tezą  
o niezbędności „minimalizowania do roku 2050 dystansu cywilizacyjnego Pol-
ski w stosunku do rozwiniętych państw Unii Europejskiej". 

Analiza faktograficzna i prognostyczna zawarta w publikacji wskazuje na 
liczne zagrożenia realizacji takiej wizji, zwłaszcza w jej aspekcie cywilizacyj-
nym. Odkrywa się bowiem długą listę problemów budzących najwyższe zanie-
pokojenie, dotyczących pogarszającej się pozycji Polski w wielu wskaźnikach 
rozwoju cywilizacyjnego. Liczne teksty identyfikują takie zagrożenia, a co gor-
sza, wskazują na mechanizmy prowadzące do ich zwiększenia się w przyszłości. 
Swojego rodzaju niespodzianką jest, że najmniej takich zagrożeń związanych 
jest z prognozami stanu środowiska przyrodniczego, stosunkowo optymistycznie 
można także patrzeć na perspektywę klasycznego rozwoju ekonomicznego, pod 
warunkiem, że najbardziej rozwinięte kraje Unii Europejskiej nie zmienią swo-
ich strategii dotyczących wyzwań związanych z gospodarką opartą na wiedzy. 
Najwięcej zagrożeń wynika z bezwładu strategicznego związanego z rozwar-
stwieniem społeczeństwa oraz prognozami rozwoju nauki i edukacji oraz hamul-
ców wynikających z systemu kulturowego. 
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Książka ta wyraża przekonanie, że sztuka tworzenia 
narzędzi – grecka techne – zmienia swój charakter wraz 
ze zmianą epok cywilizacyjnych oraz współokreśla 

takie zmiany. Nie oznacza to, że narzędzia typowe dla danej epoki ją determinu-
ją; ale zmieniają one nasz sposób postrzegania i interpretacji świata. Epok takich 
w rozwoju ludzkiej cywilizacji mogło być wiele (znacznie więcej niż trzy fale 
cywilizacji rolniczej, przemysłowej i informacyjnej). Stąd główny tytuł książki 
Technen, gdzie n oznacza kolejną epokę cywilizacyjną.  
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat nastąpił rozpad starej episteme (sposobu 
tworzenia i interpretacji wiedzy i związanej z nim perspektywy poznawczej) 
epoki modernizmu, czyli episteme epoki cywilizacji przemysłowej. Inaczej ro-
zumieją dzisiaj świat przedstawiciele trzech odmiennych kręgów kulturowych: 
nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych i humanistycznych (zwłaszcza 
ich część hołdująca postmodernizmowi), nauk technicznych. Obserwujemy za-
tem nie dwie odmienne kultury, ale trzy odmienne episteme.  
Książka składa się z trzech części: pierwsza to podstawowe spostrzeżenia nau-
koznawcze, druga to wybrane elementy historii technik informacyjnych, trzecia 
to dalsze wnioski naukoznawcze i ogólne. Książka napisana jest z perspektywy 
poznawczej techniki, z pełną świadomością – oraz dyskusją – jej różnic od per-
spektyw nauk ścisłych czy nauk humanistycznych i społecznych. Tezą główną 
książki jest, że rewolucja informacyjna doprowadzi zapewne do ukształtowania 
się nowej episteme.  
Książka zawiera też dyskusję wielu dalszych kwestii związanych z tymi proble-
mami, jak czym jest technika właściwa; czym jest intuicja z perspektywy tech-
nicznej i naturalizmu ewolucyjnego; skąd biorą się i jak wielkie są opóźnienia 
pomiędzy przełomowym wynalazkiem a jego szerokim zastosowaniem społecz-
nym; na czym polega błąd logiczny – powoływanie się na pozorne paradoksy – 
tradycji filozofii sceptycznej; jakie są racjonalne podstawy i przykłady emergen-
cji, wyłaniania się porządku z chaosu, czy rozwój cywilizacyjny oparty na dodat-
nich sprzężeniach zwrotnych pomiędzy nauką, techniką, a rynkiem prowadzi 
nieuchronnie do samozagłady, itp. 
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Kapitalizm przełomu XX i XXI wieku wprowadził 
nierówności społeczne na czoło problemów. W ciągu paru dziesięcioleci system 
rynkowy uległ daleko idącemu wynaturzeniu w wyniku ogromnego rozwoju 
rynków finansowych. Podstawowy sens gospodarowania został odsunięty na 
dalszy plan przez rozpasane dążenie do osiągania zysków ze spekulacyjnego 
obracania kapitałem finansowym. Przemiana ta musiała doprowadzić do wypa-
czenia podziału rynkowego na rzecz bogactwa multimiliarderów przy pogarsza-
niu się poziomu życia mas ludowych, a w rezultacie do narastających masowych 
protestów. 

Problemy te dają się silnie odczuwać w Polsce, którą charakteryzuje głę-
boki podział społeczeństwa według kryterium zamożności. Pogłębiające się 
zróżnicowanie dochodowe, utrzymujące się znaczne bezrobocie oraz rozległa 
strefa biedy, dotykająca poważną część społeczeństwa ze znacznym udziałem 
regionów wiejskich, są to czynniki, które utrudniają rozwój kraju, zwłaszcza  
w obliczu trwającej już zmiany demograficznej.  
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