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                                        P R Z E S Ł A N I E

   O jakiego człowieka nam chodzi?

       Szanowni Państwo! Tytułowe pytanie stało się punktem wyjścia do kolejnego, siódmego 

już Zalewu Myśli. Chcemy skupić Państwa uwagę na miejscu i roli umysłu w kształtowaniu 

stosunków społecznych. Traktujemy „piękno umysłu” jako preludium do poszukiwań nowych 

paradygmatów w edukacji. Obok rodziny, to główne ogniwo kształtowania społeczeństwa 

głęboko ludzkiego. W przyszłym roku chcielibyśmy kontynuować tę myśl i zająć się równie 

istotnym fundamentem: wspólnotowym wymiarem edukacji.

       Czy to nie przesada, by Fundacja posługująca na co dzień na rzecz środowiska osób   

niepełnosprawnych intelektualnie zajmowała się sprawami kultury umysłowej? Wręcz 

odwrotnie! Właśnie dlatego, że przyjaźnimy się z osobami kruchymi, o niskim IQ umysłu /ale 

za to o wysokim IQ serca!/ czujemy się zobowiązani wystąpić w ich imieniu jako gospodarze 

spotkania i upomnieć się o piękne umysły, które byłyby zatroskane o pomyślność wszystkich 

obywateli, a w szczególności tych najsłabszych. Tylko piękne umysły są w stanie podjąć i 

udźwignąć współczesne wyzwania cywilizacyjne.  

     Od 2008 roku zdążyliśmy zgromadzić zasobną, internetową"biblioteczkę" z konferencjami

dotyczącymi  istotnych  aspektów  życia  w  społeczeństwie  głęboko  ludzkim.   Czy  ludzie  są

gotowi przekraczać swoje „niemożliwości”, by potem z pozycji "tych co wiedzą i mają" stanąć

po stronie  słabszych,  tych  którzy  "nie  wiedzą i  nie  mają"? W jakim kierunku winna pójść

edukacja, by potrafiła kształtować piękne umysły?Jeśli brak  formalnego wykształcenia nie jest

przeszkodą do podjęcia samodzielnego myślenia, twórczej aktywności, to w jakim kierunku

winno pójść szkolne nauczanie i wychowanie, by ten potencjalny „ogień” przestać dławić, a

zacząć rozpalać?  Te pytania stawiamy nie tylko naszym Prelegentom, ale też środowiskom

związanym z edukacją. Zaprosiliśmy do rozmowy  profesorów akademickich jak i zwyczajnych

nauczycieli. Zapraszamy także Państwa na zamek do rozmowy.

 Arkadiusz Więcko, pomysłodawca  i  koordynator Szczecińskiego Zalewu Myśli  z ramienia Organizatora

dr hab. Iwona Jazukiewicz – prowadząca sympozjum



 

 


