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KRYZYS – to słowo pojawia się w ostatnim czasie niemal na ustach wszystkich i nie-
mal codziennie w różnych środowiskach społecznych, zawodowych i w mediach. 
Kryzys ów uznaje się za fakt bezsporny, a przy tym wielce niepokojący. Nie jest to 
jednak kryzys wyłącznie sfery ekonomicznej, dotyka wielu obszarów naszego życia, 
w tym także, niestety, edukacji i wychowania. Jest niechlubnym wynikiem, skut-
kiem i charakterystycznym przejawem niedowładu złożonej rzeczywistości, w której 
przyszło nam żyć – cywilizacji postindustrialnej i ponowoczesnej.

Do najbardziej charakterystycznych symptomów owego kryzysu zaliczyć trzeba 
przede wszystkim: deprecjację roli i znaczenia wartości duchowych i humanistycznych 
oraz ich relatywizację, upadek autorytetów, wzorców osobowych i ideałów wychowaw-
czych, wyraźne obniżenie czy postępującą degradację kultury moralnej wielu środowisk 
społecznych i zawodowych, dominację konsumpcyjnych stylów życia, gwałtownie na-
rastające zróżnicowanie w sferze standardów i poziomów życia wśród różnych grup 
społecznych, regionalnych i etnicznych, drastyczną polaryzację środowisk społecznych 
w dziedzinie korzystania z dóbr kulturalnych i edukacyjnych, narastanie różnorakich 
konfl iktów społecznych i etnicznych, wzrost zachowań agresywnych i przestępczych, 
niespotykane dotąd w historii ludzkości tempo zmian technologicznych, zawodowych, 
informatycznych i innych, coraz bardziej malejącą możliwość przewidywania kierun-
ku i charakteru tych zmian, a w konsekwencji – możliwość przewidywania kierunku 
i charakteru zmian samego człowieka i cywilizacji, w którym żyje. 

Wymienione problemy współczesnego świata utrwalają i kreują określone style 
życia, co implikuje pytania już nie tyle o kondycję dzisiejszej edukacji, co o alternaty-
wy dla niej. O miejsce dla nauczyciela i wychowawcy w tej skomplikowanej rzeczy-
wistości edukacyjnej.

Kolejna konferencja Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 
zorganizowana tradycyjnie w Mądralinie, w dniach 15–16 listopada 2011 roku, stała 
się miejscem generowania odpowiedzi na trudne, ale i konieczne, naglące pytania.

Interdyscyplinarna konferencja pod znamiennym tytułem „Style i strategie ży-
cia” skupiła wiele znakomitości i autorytetów z obszaru pedagogiki i jej dziedzin po-
krewnych. W założeniu nawiązywała do dwóch konferencji z lat poprzednich. Jednej 
z roku 1992 „Adaptacja – ucieczka – twórczość”, której inicjatorem był prof. Bogdan 
Suchodolski (niestety, przed jej realizacją zmarł), oraz drugiej z 2010 roku „Ideały 
i konformizmy”. 
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Obrady otworzył Wiceprzewodniczący Komitetu prof. dr hab. Jerzy Kleer, który 
zwrócił m.in. uwagę na rozbieżność między postępem gospodarczym a postępem cy-
wilizacyjnym, który w Polsce natrafi a na pewne bariery, powodując jego zastój i ma-
razm. Można raczej mówić o „dryfi e cywilizacyjnym”. Zadaje więc pytanie: Jakie jest 
miejsce i rola instytucji edukacyjnych w tej sytuacji? Czy można mówić o edukacyj-
nym postępie?

Prof. dr hab. Irena Wojnar przedstawiając problematykę konferencji, a zarazem 
wprowadzając w tematykę pierwszej sesji „Style życia – wprowadzenie” podkreśliła, 
że „strategie życia” są z wyboru, a „style życia” z obiektywnego punktu widzenia. 
Stwierdziła: „Świat się nie dzieje sam, nie jest niczyj. Ten świat zależy od nas. W ja-
kim stopniu?” – oto pytanie skierowane do uczestników konferencji.

Następni referenci próbowali skonfrontować kategorie omawiane na konferencji 
w 1992 roku „Adaptacja – ucieczka – twórczość” ze światem dzisiejszym. 

Prof. dr hab. Czesław Banach mówiąc o adaptacji („Adaptacja społeczna i edu-
kacyjna – wyzwaniem i zadaniem”) zaznaczył, że dzisiejsze rozumienie adaptacji 
wyznaczone jest przez myślenie kategoriami cywilizacji naukowo-technicznej, rewo-
lucji informacyjnej i społeczeństwa postprzemysłowego (usługowego). Została za-
chwiana równowaga między strukturami edukacyjnymi a światem zewnętrznym. 
Potrzeby ludzi dotyczące przystosowania społecznego (adaptacji), warunkujące sa-
tysfakcjonujące i wartościowe życie są coraz trudniejsze do spełnienia. Permanent-
ny stan niepewności wywołuje kryzys wartości. Do Frommowskiej relacji „mieć” – 
„być” Cz. Banach dodaje – „żyć”. 

Współczesny człowiek potrzebuje nowoczesnej edukacji („skok edukacyjny i in-
formacyjny”) rozwĳ ającej myślenie problemowe, wariantowe i progresywne. 

Problematyką „ucieczki” zajęli się: dr hab. Krystyna Leksicka („Ucieczka od pew-
nego: konteksty edukacyjne”) i prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz („Ucieczka za…
horyzont nieznanego”)

K. Leksicka wskazała, że dzisiejsi uczniowie zmieniają się szybciej niż szkoła. Era 
Skinnera (kontrola, nadzór, dominacja, pewność), tzw. „bolesna uległość” (ucznio-
wie zamknięci w schemacie, w którym zamiast analizy myśli występuje narzuca-
nie dogmatów) oraz uczenie oparte na warunkowaniu instrumentalnym, należą 
do przeszłości. Konieczne jest odrzucenie edukacji jako racjonalności instrumen-
talnej, gdyż jak stwierdza K. Leksicka edukacja „tworzy coraz bardziej iluzoryczne 
przekonanie o wyższości pewności nad niepewnością – a jest wręcz odwrotnie!”. 
Z przeprowadzonych przez K. Leksicką badań wynika, że edukacja jest najbardziej 
użyteczna w sytuacjach niepewnych, dlatego stawia tezę końca edukacji na usłu-
gach życia w pewności. Dzisiejszy człowiek żyje w pełnym niepewności „społeczeń-
stwie ryzyka”, edukacja nie może więc stwarzać pozorów „świata pewności”. Zatem 
kolejną tezę: edukacja jako gra z niepewnością, referentka uzasadniła: „Ciągle bo-
wiem jest ona (edukacja A. W.) instrumentem – jednym z lepszych – układania się 
człowieka ze światem, a może nawet układania się szalonego człowieka z szalonym 
światem”.

„Ideały do pamiętników, konformizmy na transparenty!” – zaapelował prof. Ry-
szard Łukaszewicz, wykazując, że tradycyjnie pojmowana edukacja (o świecie, 
o ludziach), dodatkowo coraz bardziej naznaczona marketingiem – to przeszłość:
„Znaczenie edukacji nie może już polegać na pasywnym transmitowaniu jej sen-
sów i wartości; na przystosowaniu dzisiejszych dzieci do jutrzejszych ról dorosłych; 
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na zdominowaniu funkcji edukacyjnych żądaniami i oczekiwaniami ludzi dorosłych, 
żądaniami i oczekiwaniami życia traktowanego jako pole wyścigowe i supermarket, 
czy wreszcie – żądaniami i oczekiwaniami kompensującymi własne niepowodzenia 
i porażki, nietrafi one wybory i życie odarte z marzeń, pasji i wizji”.

Czy tak scharakteryzowana przez Profesora edukacja „uległa” ma alternatywę? 
Tak, ponieważ żyjemy w świecie kreatywnego powstawania, a to rodzi potrzebę edu-
kacji prowokowania, w której sednem sprawy staje się prowokowanie inwencji i in-
wencja prowokowania („zaproszenie do wszechświata możliwości”). To inne rozu-
mienie edukacji zawiera w sobie takie elementy, jak: zaskoczenie, dynamika zdarzeń, 
różnorodność, kontrowersje, łamanie stereotypów, reakcje buntu, sprzeciwu. Takie 
rozumienie nowych wyzwań edukacyjnych wymusza na nauczycielu/wychowawcy 
bycie prowokatorem/imaginatorem. 

Swoje wystąpienie prof. Łukaszewicz zakończył symbolicznym wezwaniem 
do bycia jak „Człowiek z tyczką”, który myśli o przyszłości i wybiega w przyszłość, 
„kreatywnie podąża w novum”. Zadaniem edukacji jest, aby każde dziecko w taką 
tyczkę wyposażyć oraz wskazać, gdzie i po co może skoczyć.

Trzecim segmentem tematycznym, nawiązującym do konferencji z 1992 roku – 
twórczością, zajęli się: dr hab. Czesław Dziekanowski („Samowezwanie do twórczo-
ści”), dr hab. Andrzej Góralski („Życie pełne, dobrze urządzone, a kultura doraźno-
ści”), dr Andrzej Ciążela („Style życia – nawiązanie. Konformizmy”).

Prelegenci zgodnie skonstatowali, że właściwie ukierunkowana twórczość może 
być drogą do lepszego urządzenia życia wewnętrznego i społecznego. 

Panel „Kultura – kultury – neobarbarzyństwo” rozpoczął moderator dr inż. Mi-
kołaj Ł. Lipowski krótko wprowadzając w tematykę tej części konferencji i stawiając 
pytania zasadnicze: Dlaczego znaleźliśmy się na ostrym zakręcie człowieczeństwa, 
gubiąc po drodze to, co jest chlubnym dorobkiem ludzkiego gatunku i trwałą warto-
ścią nazwaną humanizmem? Dlaczego coraz bardziej wysublimowane narzędzia ma-
jące wspomagać i ułatwiać nam życie, zamiast powszechnie wzbogacać człowieka – 
zacierają człowieczeństwo? Czy ludzie pod pozorem wzrostu, muszą sobie serwować 
w wielu obszarach barbarzyństwo intelektualne? I wreszcie: Czy można, to wszystko 
co nas powszechnie bierze w swoje objęcia, nazwać neobarbarzyństwem?

Jako pierwszy do postawionych pytań odniósł się prof. dr hab. Janusz Gajda 
(„Neobarbarzyństwo – groźny mutujący się wirus nie tylko współczesnej kultury”), 
który postuluje redefi nicję pojęcia „barbarzyńca”, uzupełniając dotychczasową defi -
nicję: „We współczesnym poczuciu językowym pojęcie barbarzyńca, choć bywa nadal 
odnoszone najczęściej do osoby okrutnej, lekceważącej uznane wartości i łamiącej 
w sposób bezwzględny zasady moralne i prawne z niskich, prymitywnych pobu-
dek, to także – podkreślmy – człowiek nierzadko wykształcony, ale postępujący tak 
na skutek fanatycznie wyznawanych przekonań, ideologii”.

Inaczej mówiąc barbarzyńca oświecony – to neobarbarzyńca. Dlatego prof. Gajda 
zaproponował wprowadzenie pojęcia neobarbarzyństwo jako istotną cechę kultury 
współczesnej. Celnie zauważył, że: „Ideały też mogą doprowadzić do barbarzyństwa. 
Człowiek zapatrzony wyłącznie w ideały jest jak człowiek zapatrzony w słońce”.

Profesor widzi możliwość obrony wartości humanistycznych i jasnych 
stron człowieczeństwa pod warunkiem zachowania harmonii między ideałami 
a  rzeczywistością pedagogiczną (pedagogiką ideałów a pedagogiką życia), co jest nie-
odzownym warunkiem efektywnego, realistycznego kształcenia. 



106

Problematyką wartości („Ucieczka od wartości”) zajął się prof. dr hab. Bogusław 
Żurakowski. Rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia, że „Człowiek nie tylko 
jest tym, kim jest, ale tym, kim być powinien”. Scharakteryzował sposób rozumienia 
wartości w ponowoczesności, biorąc za punkt odniesienia tzw. nowoczesność jako 
„rygorystyczny, normatywny sposób myślenia i sposób życia”. Zwrócił uwagę na nie-
pokojące zjawisko łączenia, mieszania i równego traktowania wartości negatywnych 
z pozytywnymi, niejednokrotnie w sposób zawoalowany. Jest to tym bardziej za-
trważające, że „nie jest łatwo walczyć z takim sposobem wprowadzania ich w obieg, 
wszak należałoby nieustannie demaskować nazwy, pojęcia, uruchomić aparat pań-
stwowy i propagandowy”. 

Podsumowując wypowiedź prof. Żurakowski stwierdził, że kultura to urzeczy-
wistnianie wartości, dlatego wiedza o wartościach jest podstawą wszelkiego kształ-
cenia. Brak w polskiej szkole edukacji aksjologicznej nie pozwala optymistycznie pa-
trzeć w przyszłość. 

Panel II zatytułowany „Młodość – młodzież – młodzieżowość” poświęcony był 
zagadnieniom związanym z młodym pokoleniem, ponieważ od młodzieży zaczyna 
się zmiana społeczna. Moderatorem tej części dyskusji była prof. dr hab. Maria Cze-
repaniak-Walczak.

Dr Mariusz Samoraj („Życie na przełęczy – wychowanie – style i strategie życia”) 
uważa zmianę społeczną za „służącą odrodzeniu duchowości, sprzyjającą wprowadza-
niu takich koncepcji społecznych i edukacyjnych, które umożliwiają realizowanie istoty 
człowieka jako animal rationale, animal symbolicum i wreszcie homo creator, homo amare”.

Jedną z takich koncepcji jest, według dr Samoraja, kreacja młodego pokolenia 
na wartościach tkwiących w dziedzictwie kulturowym i tworzeniu „nowej tradycji”, 
powstałej na płaszczyźnie spotkania wartości tradycyjnych z nowymi formami sztu-
ki. Alternatywę dla cyberprzestrzeni widzi w społeczeństwie wychowującym – ma-
łych wspólnotach lokalnych.

Dr hab. Maciej Tanaś stwierdził, że style życia zależą od przeobrażeń cywilizacyj-
nych. Dlatego „pokolenie cyfrowych tubylców”, jak nazywa współczesną młodzież, 
wyrasta w środowisku wielu mediów, a swój styl życia, przyjmowane strategie i wzo-
ry postaw czerpie z sieci. Media silnie wpływają na młode pokolenie niemal w każdej 
sferze życia. Natomiast nauczyciele, zauważa M. Tanaś, wykazują zatrważającą nie-
udolność w poruszaniu się w świecie mediów, niechęć do ich wykorzystania w prak-
tyce działań edukacyjnych. Postawił ważne pytanie: Czy my tam jesteśmy, czy tylko 
nasi uczniowie? Czy wobec tego jesteśmy w stanie znać i rozumieć naszych uczniów? 
„Najważniejsze i najtrudniejsze zadania pedagogiczne dotyczą systemu wartości cy-
frowego pokolenia, jego postaw i zachowań oraz stylów życia”. Rolą wychowawcy 
i nauczyciela jest poznać „alfabet mediów, zrozumieć ich język, rolę, funkcje oraz 
wielorakie uzależnienia”, a następnie „podjąć żmudny trud prowadzenia za rękę wę-
drowca w medialnym czy wirtualnym świecie i to tak, by skały nie raniły mu stóp, 
a może bardziej umysłu i serca”. 

Według M. Tanasia wielorakość i wieloaspektowość problematyki związanej 
z miejscem mediów cyfrowych w życiu młodych ludzi staje się na progu XXI wieku 
poważnym wyzwaniem naukowym. Powinna również stać się przedmiotem żywej 
praktyki edukacyjnej.

Bardzo interesującą interpretację badań juwentologicznych przedstawiła prof. Maria 
Czerepniak-Walczak („Mikrotrendy i Czarne Łabędzie stylów życia młodzieży; Na mar-
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ginesie raportów o młodzieży”), odwołując się do lektury i koncepcji Nassima Taleba 
Black Swam. „Czarnym Łabędziem” określa się zdarzenie, zjawisko, które: jest nieocze-
kiwane, subiektywnie mało prawdopodobne i leży poza zbiorem naszych codziennych 
oczekiwań, ma drastyczny wpływ na rzeczywistość, w retrospektywie wydaje się, że było 
do przewidzenia i jest wytłumaczalne. W myśl tej teorii referentka zwraca uwagę na ta-
kie fakty i zjawiska w życiu współczesnej młodzieży, które z powodu liczby występowa-
nia (np. ok. 1% populacji) są nieistotne statystycznie i wymykają się standaryzacji, ale: 
„Mają jednak moc (…) zmieniania zarówno świata, jak i jednostkowego położenia. Ta 
mała grupa (1%) populacji przejawia zachowania, które oddziałują na funkcjonowanie 
społeczeństwa”. Ich rozpoznawanie jest dużym wyzwaniem dla pedagogów.

Drugi dzień obrad otworzył panel zatytułowany „Alternatywy edukacji – »usługi 
edukacyjne« – liberalna autokreacja”. Zainicjowała go prof. Irena Wojnar koncentru-
jąc dominantę problemową na tematyce edukacyjnej. Określając kondycję dzisiejszej 
edukacji użyła metafory zaczerpniętej z formuły I. Kanta – „pokrzywione drzewo 
edukacji”. Wiąże się to ze zróżnicowaniem istnienia ludzi jako ludzkich mikroświa-
tów, z czego powinny być wyciągnięte wnioski dla edukacji. 

Prof. Wojnar zaznaczyła, że wypaczenie kategorii pojęciowych jest źródłem coraz 
większej ilości błędów pedagogicznych. Luka intelektualna w tym względzie wyni-
ka z niechęci do podejmowania trudnej problematyki wartości. Określiła to nawet 
ostrzej, jako wynik „pedagogicznego lenistwa”. Nie zauważanie destrukcji norma-
tywności i nie reagowanie na to zjawisko, powoduje intensyfi kację ludzkich dra-
matów i coraz ostrzej zarysowujące się „gorycze młodzieżowości”. Problem pogłębia 
jeszcze fakt spłaszczania edukacji do pragmatycznych umiejętności. 

Alternatywę widzi prof. Wojnar w powrocie do kształcenia ogólnego i podmioto-
wości. Postuluje o „odkurzenie i napisanie na nowo” koncepcji kształcenia ogólnego, 
której zarys rysują kolejne ogniwa konferencji.

Dalsze rozważania o edukacji prowadziła prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska 
(„Życie człowieka w klinczu presji ideologii rynku i słabnącego wsparcia w kultu-
rze”). Ich punktem wyjścia uczyniła dwie orientacje w rozważaniach o kształceniu 
człowieka, tj. kształcenie humanistyczne versus kształcenie utylitarne. W swoim wy-
stąpieniu prof. Kwiatkowska przywołała książkę Marty Nussbaum pt. W trosce o czło-
wieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, w której autorka „degradację 
wymiaru humanistycznego edukacji nazywa utajnionym kryzysem (…), rozwĳ a się on 
ukradkiem niczym rak i chociaż dziś lekceważymy jego przejawy, wywrze on piętno 
na naszej cywilizacji”.

Jak to się ma do kształcenia akademickiego? Otóż jesteśmy świadkami niekoń-
czącej się dyskusji i ścierania się poglądów na temat istoty klasycznie pojmowanego 
kształcenia uniwersyteckiego (humboldtowskiego) a presją rynku, która domaga się 
od pracownika kompetencji na najwyższym poziomie i konkretnych umiejętności 
praktycznych. Narzędziem regulującym to kształcenie mają być tzw. ramy kwalifi ka-
cji. Zdaniem prof. Kwiatkowskiej „Jest to zapowiedź instrumentalizacji kształcenia. 
Wywołuje to kontrowersje, budzi opór. (…) Nie jest to rozwiązanie problemu, przed 
którym stoją współczesne szkoły i uczelnie, i kształcenie, jakie oferują. Pozostaje pro-
blem mierzenia jakości edukacji, o której – jak się coraz częściej podkreśla – rozstrzy-
ga jakość czynionego użytku ze zdobytej wiedzy teoretycznej, a nie jakość życia”.

Niepokoje dotyczące kształcenia akademickiego prof. Kwiatkowska rozpatry-
wała w kontekście pięciu istotnych zjawisk: gospodarcza współzależność świata, 



 ekonomizacja gospodarki, rola cyfrowej rewolucji w uczeniu się człowieka, potrzeba 
głębokiej, interdyscyplinarnej refl eksji nad skutkami rewolucji cyfrowej, wyczerpa-
nie się modelu rozwoju poprzez wzrost gospodarczy i wzrost dobrobytu człowieka.

Kończąc swoje wystąpienie prof. Kwiatkowska postawiła tezę o końcu odtwa-
rzania zdobytej wiedzy, co wymaga od współczesnego człowieka przede wszystkim 
aktywności i niemałego kapitału intelektualnego. „Kapitał ten, na ogół nie wiąże 
się z wiedzą już posiadaną, lecz ustawicznie przez człowieka tworzoną. Kapitał ten 
w wyższym stopniu tworzą nie tyle opanowane informacje, wiedza, którą już posia-
damy, lecz wiedza, którą sami wytworzymy”. 

Wszystkie wystąpienia nie pozostawały bez echa wśród uczestników konferencji. 
Inspirowały do żarliwych dyskusji i polemik, nie rzadko sporów, nie tylko na sali 
obrad między panelami, ale także przenosiły się w kuluary. Poruszono wiele wątków. 
Bardzo interesującymi refl eksjami podzielili się m.in.: prof. dr hab. Henryk Depta, 
prof. dr hab. Maria Dudzikowa, prof. dr hab. Lech Zacher, prof. dr hab. Dzierżymir 
Jankowski, dr Agnieszka Piejka, dr Andrzej Sztylka, dr Marek Jędrzejewski.

Podsumowując dwudniową konferencję prof. Irena Wojnar przypomniała trzy 
dominanty problemowe, wokół których toczyła się debata:
1. Wielorakość stylów życia mikroświatów.
2. Problematyka niezgody na świat zastany.
3. Sprzeciw wobec rozbuchanej instytucjonalizacji edukacji.

Stwierdziła, że przeszłość nie może być dla nas wzorem. Trzeba patrzeć w przy-
szłość i tworzyć taki model edukacji, aby współgrał z wyzwaniami przyszłości. 
Od edukacji młodych pokoleń zależy, jak będzie wyglądać nowa cywilizacja. Nowo-
czesne myślenie pedagogiczne powinno równoważyć przywołane na rozpoczęciu 
konferencji – „skrzywione drzewo edukacji”. 

Konieczna jest także modyfi kacja w rozumieniu wartości i normatywności. 
We współczesnym świecie nie ma miejsca na wartościowanie klasyczne (chociaż się 
narzuca), wobec czego pojawia się potrzeba przywrócenia refl eksji nad wartościami. 

Irena Wojnar uważa, że koncepcja wychowania prof. Bogdana Suchodolskiego 
wymaga nowego odczytania i może stanowić podstawę nowoczesnej pedagogiki in-
tegralnej na miarę XXI wieku z naczelnym hasłem, które wydaje się aktualne jak 
nigdy dotąd – „Wychowanie mimo wszystko”.

W założeniach działalności Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus jest prezenta-
cja wyników swoich prac najwyższym władzom państwowym, rektorom wyższych 
uczelni, władzom lokalnym, szerokiej opinii publicznej. Należy mieć nadzieję, że i te-
raz tak się stanie, co będzie przyczynkiem do bardzo istotnej, szerokiej debaty pu-
blicznej z udziałem mediów.

Rozpoczynając obrady prof. Irena Wojnar życzyła uczestnikom konferencji „ruchu 
myśli i temperatury przyjaznych uczuć wysokiej”. 
Życzenia te w najwyższym stopniu spełniły się!
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