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Po co nam wiedza? – pytanie idealisty

✓ Nauka to pokarm dla rozumu. (Lew Tołstoj)

✓ Ciemnota jest cierpieniem dla umysłu (David Hume)
✓ Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś 

spragniony (Stefan Żeromski)

✓ Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi (Platon)

✓ Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy (Arystoteles)

✓ Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy (Albert Camus)

„Wystarczy rozejrzeć się wokół aby ujrzeć dziesiątki idiotów na 
eksponowanych stanowiskach, w mediach, tudzież przy władzy. Ale 
właśnie. Czy aby na pewno idiotów? Co dyrektorowi banku po 
znajomości układu okresowego pierwiastków? Na cholerę burmistrz 
prowincjonalnego miasta ma odróżniać filozofię Sokratesa od Kanta? 
Dlaczego informatyk powinien zawracać sobie głowę treścią Iliady czy 
Hamleta?”



Po co nam wiedza? - pytanie ekonomisty

✓ Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o 
wykorzystaniu zasobów, które mogą mieć także inne, alternatywne zastosowania, 
w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub 
przyszłą pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie.

✓ Podstawowym dylematem ekonomii jest z jednej strony rzadkość zasobów, z 
drugiej nieograniczoność potrzeb ludzkich. 

✓ Zasobem ograniczonym jest ludzkie życie, ludzka uwaga i czas jakie może 
poświęcić na zdobywanie wiedzy

✓ Czym zatem jest wiedza?

❑ Dla ekonomisty –

Ograniczony zasób, niezbędny do zaspokajania nieograniczonych potrzeb

❑ Dla idealisty –

Nieograniczona potrzeba, zaspokajana w oparciu o ograniczone zasoby



Jaka jest skala Twoich potrzeb ….. 

IDEALISTA

EKONOMISTA



MIEĆ czy BYĆ … 
między ekonomistą a idealistą 

✓ Czy BYĆ to wartości wyższe a MIEĆ to ekonomia?

✓ Czy BYĆ to SACRUM a MIEĆ to PROFANUM?

✓ „POSIADANIE I BYCIE są dwoma fundamentalnymi 
MODI ŻYCIA, których odpowiednia kompozycja 
wyznacza różnice pomiędzy charakterami jednostek 
oraz rozmaitymi typami charakteru społecznego” 



NAUKA I WIEDZA

✓ Modus posiadania - uczniowie, studenci, zdobywają wiedzę. Celem staje się 
posiadanie większego zasobu wiedzy, zdobywanie i zachowywanie informacji, 
traktowanie wiedzy jako własność porównywalną z innymi dobrami, 
wyposażamy się w paczki wiedzy niezbędnej do sprawnego wykonywania pracy 
a czasem w paczki wiedzy luksusowej, podnoszącej nasz prestiż 

✓ Modus bycia - wiedza służy rozwijaniu idei, inspirowaniu, dyskusji, 
kształtowaniu własnych poglądów. Celem poznania NIE JEST „prawda 
absolutna” rozumiana jako cel ostateczny”, celem jest poznawać wciąż głębiej a 
nie posiadanie coraz większej wiedzy



ROZMOWA

✓ Modus posiadania – rozmówcy posiadają własne zdania i tezy, rozmowa ma na celu 
przede wszystkim przekonanie rozmówcy do swojej tezy. Zmiana własnego zdania nie 
wchodzi w rachubę, bo wówczas staję się uboższy.

✓ Modus bycia – celem rozmowy jest rozwój idei, rozmówców nie ograniczają własne 
zdania. Rozmowa przestaje być tylko aktem wymiany informacji (posiadanego 
towaru) a staje się dialogiem, który zawsze wzbogaca obie strony



CZYTANIE

✓ Modus posiadania – koncentracja na akcji, konsumpcja, kolejna przeczytana 
pozycja daje lepsze samopoczucie, odtwórcze poszerzanie zasobów wiedzy

✓ Modus bycia - twórcza partycypacja, dialog z autorem, inspiracja



Człowiek „stworzeniem ekonomicznym” ?

✓ Koncepcja człowieka ekonomicznego (homo œconomicus) 
przedstawiony został przez Johna Stuarta Milla (1806 –
1873). 

✓ Odnosiła się do przedstawionej przez szkockiego 
ekonomistę i filozofa moralnego Adama Smitha (1723 –
1790) natury człowieka, dla którego jednostka jest wolna i 
egoistyczna, ale poprzez koncentrację na własnym 
interesie przyczynia się do dobra ogólnego

✓ Homo œconomicus traktowany jest zwykle jako człowiek 
racjonalny. Zakłada się, że konkretne zachowanie ludzkie w 
sferze gospodarowania da się wytłumaczyć w kategoriach 
idealnych, ściśle racjonalnych wyborów.



Człowiek ekonomiczny

✓ W kalkulacji dominują ZYSK i STRATA. Dąży do jak największego zysku.

✓ Nastawiony jest na EFEKTYWNOŚĆ, zasada MINIMAX

✓ Dąży do efektywnego użycia KAPITAŁÓW - zasobów jakie ma do dyspozycji: 
finansowych, ludzkich, społecznych

✓ Wiedza jest tylko ZASOBEM

Celem życia jest największa ilość przyjemności, 
rozumianej jako zaspokojenie wszelkich pragnień lub 
subiektywnych potrzeb, jakie może żywić jednostka 
(radykalny hedonizm); 

Cel działania jest własny interes, w imię którego 
potrafi chłodno i racjonalnie kalkulować i dbać o jego 
maksymalizację; 



Jeśli wiedza to tylko praktyczna! (?)

✓ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. (Juliusz Cezar)

✓ Mądrość to córka doświadczenia (Leonardo da Vinci)

✓ Początkiem nauki jest osobiste doświadczenie (Hans Zeier)

✓ Wiedza praktyczna rodzi się wtedy, gdy z wielu postrzeżeń doświadczalnych 
tworzy się ogólny sąd o podobnych rzeczach. 

✓ Tam, gdzie chodzi o działanie, doświadczenie, jak się zdaje, niczym nie różni 
się od wiedzy, a nawet ludzie doświadczeni prędzej osiągają cel niż 
niedoświadczeni teoretycy. 

✓ Jeżeli więc ktoś posiada teorię bez doświadczenia i wiedzę ogólną, a nie zna 
poszczególnych faktów objętych tą wiedzą, będzie często popełniał błędy (w 
konkretnym działaniu)

Arystoteles “Metafizyka”



Umieć nie zawsze znaczy wiedzieć

✓ Żadnego postrzeżenia zmysłowego nie uważamy za wiedzę prawdziwą; wprawdzie 
dostarcza najbardziej autorytatywnej wiedzy o poszczególnych faktach, ale nie daje 
odpowiedzi na pytanie dlaczego - na przykład, dlaczego ogień jest gorący, lecz tylko, 
że jest gorący. 

✓ Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn 

Arystoteles “Metafizyka”

✓ Jednym z głównych wątków dyskusji na temat polskiego systemu edukacji stała się 
w ostatnich latach kwestia kształcenia praktycznego.

✓ Z jednej strony przedsiębiorcy często narzekają na nadmiernie teoretyczny i 
niedostosowany do ich oczekiwań profil kształcenia studentów

✓ Przedsiębiorcy postulują większą praktyczność dydaktyki i skupienie jej w większym 
stopniu na konkretnych problemach i rozwiązaniach. 

✓ Nie należy wiedzy utożsamiać z umiejętnościami 



Co jest źródłem zaspokojenia potrzeb 
ekonomicznych człowieka?

Alvin Toffler (ur. 3 października 1928 w Nowym Jorku, zm. 27 czerwca 2016 w Los Angeles) – amerykański pisarz, futurolog, 
znany głównie z prac na temat cyfrowej rewolucji, rewolucji komunikacyjnej, rewolucji korporacyjnej oraz osobliwości 
technologicznej. Ukuł m.in. pojęcie szok przyszłości.

✓ pierwsza fala - agrarna - początek około 10 000 lat temu wraz z wynalazkami 
związanymi z rolnictwem i upowszechnieniem osiadłego trybu życia 

✓ 1455 – maszyna drukarska

✓ 1492 – odkrycie Ameryki

✓ 1517 – reformacja

✓ druga fala - przemysłowa - związane z wynalazkiem druku i maszyny parowej 
pojawienie się industrializmu; wzbierająca około 300 lat temu fala przyniosła 
wytwarzanie stali, elektryczność, nowe środki transportu i masową komunikację, 
standaryzację i uniformizację 

✓ trzecia fala - informacyjna - związana z powstaniem nowych technologii 
umożliwiających nieograniczoną komunikację między jednostkami dzięki rozwojowi 
usług i odejściu od masowej produkcji



Trzecia fala - rewolucja informacyjna

✓ Społeczeństwo informacyjne - hasło w 1963 r. po raz pierwszy użył 
Japończyk Tadao Umesao w artykule poświęconym ewolucyjnej teorii 
społeczeństwa opartego na przetwarzaniu informacji. 

✓ Upowszechnienie komputera, Internet, telefon komórkowy …

✓ Dominacja aktywności opartych na informacji i innowacji

✓ Społeczeństwo wiedzy - informacja, wiedza, nauka stały się fundamentem 
ładu gospodarczego.

✓ Wydaje się, że wiedza jest tak łatwo dostępna … jest zatem bezcenna czy 
bezwartościowa? 



Skutki trzeciej fali –
rynek, asetyzacja,  finansjalizacja

✓ Rynek głównym arbitrem gospodarczym. Od gospodarki rynkowej 
przechodzimy do cywilizacji rynkowej

✓ Coraz mniejszą rolę grają relacje, coraz większą transakcje. Relacja trwa długo, 
zakłada możliwość dostosowywania warunków kontraktowych do 
zmieniających się okoliczności. Transakcja jest zdarzeniem chwilowym, zaufanie 
zbudowane jest nie przez jakikolwiek związek układających się stron, ale przez 
infrastrukturę otoczenia rynkowego - prawa, rachunkowości, ratingów, itp. 

✓ Ludzie, którzy podejmują decyzje w oparciu o tabele wyświetlone na ekranie 
komputera, nie mają wrażenia ich realności gospodarczej... 

✓ Wzrost udziału systemu finansowego w PKB, dominacja nad sferą realną 

✓ Wpływanie elit finansowych na procesy gospodarowania na poziomie mikro i 
makroekonomicznym

✓ Językiem światowym nie jest już angielski, lecz arytmetyka.



Prawie wszystko jest na sprzedaż

✓ „Żyjemy w czasach, gdy prawie wszystko można kupić lub sprzedać. W ciągu 
ostatnich trzech dekad RYNEK i WARTOŚĆ RYNKOWA zaczęły rządzić naszym 
życiem. Ten stan nie jest konsekwencją naszego świadomego wyboru, ale raczej 
czymś, co nas spotkało” (Sandel, s.18)

✓ RYNKI zawłaszczyły obszary życia, które dotychczas nie były kojarzone z 
ekonomią.

✓ Kiedy dobre rzeczy przemieniamy w towar, to ULEGAJĄ ONE WYPACZENIU, 
DEGRADACJI. 

✓ Urynkowieniu podlega też wiedza, nauka, edukacja. Student staje się klientem, 
wiedza towarem, a wykładowcy kapitałem, który winien być efektywnie 
wykorzystywany. 

✓ O wyborze ścieżki kształcenia decyduje efektywność ekonomiczna a nie chęć 
bycia mądrym. Obowiązuje MINIMAX



Czwarta rewolucja przemysłowa



Technologie czwartej rewolucji

• Generyczne

• Komputer

• Internet

• Urządzenia mobilne

• Roboty

• Uzupełniające

• Big Data

• IoT

• Cloud Computing

• AI – Artificial Intelligence

• VR & AR – Virtual/Augmented Reality

• BlockChain

• 3D Printing



Datyfikacja

➢ produkowanie danych poprzez tworzenie
cyfrowych reprezentacji świata
rzeczywistego

➢ konsekwencje społeczne i ekonomiczne -
relacje społeczne, zachowania konsumenckie
i procesy produkcyjne oraz zaangażowanie
polityczne.

➢ sposób funkcjonowania jednostek w
społeczeństwie – ludzie mają dostęp do
coraz większej ilości danych, które mogą
wykorzystywać do podejmowania decyzji
życiowych, zawodowych i konsumenckich
lepiej dopasowanych do ich preferencji.

➢ prywatność staje się ułudą



Datyfikacja a nauczanie

• Dostęp „na żądanie” do nieograniczonych danych, gotowych rozwiązań,
instrukcji, osłabia motywację do myślenia, wymyślania, uczenia się!

• Zmienia się rola nauczyciela - mentor i mistrz czy instruktor i nauczyciel 
rzemiosła

• Nauczanie objaśniające a nie podawcze. Nauczyciel GOOGLE, AI, Big Data

• Degradacja społeczna, ekonomiczna, selekcja negatywna

• MOOC, szkolenia i kwalifikacje zawodowe zamiast szkoły i uczelni

• Dziś młodzież już wie, że dyplom o tyle pomaga w zatrudnieniu czy 
wykonywaniu danego zawodu, o ile jest warunkiem jego legalności. O 
reszcie powodzenia na rynku pracy decydują już inne czynniki, pośród 
których autentycznie dobre wykształcenie nie jest ani jedyne ani tożsame 
z dyplomem.



Czy nadal potrzebujemy nauczyciela ?



Czy nadal potrzebujemy nauczyciela ?



Upadek świata idei

✓ Dane zastępują wiedzę

✓ Wiedza to głównie innowacyjność technologiczna

✓ Idąc za głosem amerykańskiego publicysty Neala Gablera, opublikowanym w 
głośnym tekście „The Elusive Big Idea”, w coraz większej mierze żyjemy w 
świecie postidei.

✓ Prowokujące do myślenia idee, które nie dają się natychmiast spieniężyć, 
mają tak niewielką wartość wewnętrzną, że coraz mniej ludzi je wymyśla i 
coraz mniej ośrodków je krzewi. 

✓ Paradoksalnie w czasach kiedy dzięki Internetowi wiemy więcej niż 
kiedykolwiek przedtem, coraz mniej myślimy i być może jesteśmy 
pierwszym pokoleniem, które „zawraca bieg dziejów”. 



Zamiast podsumowania

✓ Oto nasza epoka, dumna z maszyn, które myślą, podejrzliwa wobec ludzi, 
którzy próbują robić to samo. (Howard Mumford Jones 1892 – 1980)

✓ Idea jest jedynym dziełem stworzenia dokonanym przez człowieka. 

✓ Nie ulegać trendom. Szukać swojej drogi. Interesować się czymś.

✓ Nie realizować planów poczynionych przez innych. 

dostępność przekazu ≠ dostępność informacji

posiadać informację ≠ wiedzieć, rozumieć

wiedzieć ≠ być mądrym

✓ Wiem, że nic nie wiem (Sokrates)



https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/filia-w-rybniku/

https://www.facebook.com/UERYBNIK/

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/filia-w-rybniku/
https://www.facebook.com/UERYBNIK/
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