Ostatnie miesiące były niezwykle pracowite dla Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda
Lassalle’a. Kontynuowaliśmy rozpoczęty na początku roku cykl dyskusji na temat rządowego
raportu Polska 2030. Postanowiliśmy przeanalizować procesy urynkowienia polskiego systemu
edukacyjnego, czego efektem była majowa konferencja w gmachu Sejmu. Zainicjowaliśmy też
dyskusję o minionych wyborach prezydenckich i nadchodzących samorządowych. Tradycyjnie
już uczestniczyliśmy w międzynarodowych projektach wspólnie z lewicowymi think tankami z
innych krajów Europy. W tej chwili przygotowujemy do druku publikacje, które trafią do
Państwa rąk po wakacjach. Mamy nadzieję, że wzbogaca one polską debatę publiczną i staną
się impulsem do kolejnych dyskusji. Do zobaczenia wkrótce!
MICHAŁ SYSKA, RAJMUND NIWIŃSKI, SZYMON SZEWRAŃSKI
„KOMERCJALIZACJA
ZAGROŻENIA”.

EDUKACJI

–

KONSEKWENCJE I NOWE

31 maja 2010 roku odbyła się w gmachu Sejmu
konferencja
„Komercjalizacja
edukacji
–
konsekwencje i nowe zagrożenia” zorganizowana
przez Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a,
posła Marka Balickiego oraz tygodnik „Głos
Nauczycielski”. Referaty wprowadzające di dyskusji
wygłosili:
SŁAWOMIR
BRONIARZ
(prezes
Związku
Nauczycielstwa Polskiego): „Zagrożenia wynikające
z polityki edukacyjnej rządu z punktu widzenia
związków zawodowych.”
AGNIESZKA
DZIEMIANOWICZ-BĄK
(Uniwersytet
Wrocławski): "Interesy konstytuujące nauczanie."
DR PRZEMYSŁAW SADURA (Uniwersytet Warszawski):
„Nierówności edukacyjne w Polsce”
JAKUB RZEKANOWSKI (redaktor naczelny „Głosu
Nauczycielskiego”):
„Komercjalizując
oświatę.
Przykłady opisane przez „Głos Nauczycielski”.”
Celem konferencji była analiza i ocena procesu
wprowadzania mechanizmów rynkowych do edukacji
oraz wskazanie zagrożeń związanych z dalszą
komercjalizacją oświaty w Polsce. Pełen zapis
konferencji ukaże się w formie publikacji, która
będzie dostępna jesienią – mówi MICHAŁ SYSKA,
dyrektor OMS im. Lassalle’a.

„JAKA POLSKA 2030?” W POZNANIU I W KRAKOWIE
W maju i czerwcu odbyły się kolejne spotkania
dyskusyjne poświęcone książce „Jaka Polska 2030?”
– krytycznej analizie tzw. raportu Boniego wydanej
staraniem OMS im. Lassalle’a. Tym razem debaty
odbyły się w Krakowie i Poznaniu. Wcześniej
podobne spotkania odbyły się w Warszawie, Gdańsku
i Wrocławiu. Na jesień 2010 roku OMS im.
Lassalle’a planuje publikację drugiego wydania
książki – poprawionego i rozszerzonego. Z
pierwszym wydaniem można zapoznać także w
wersji elektronicznej: jakapolska2030.pl

„POLSKA PO WYBORACH, LEWICA PRZED WYBOREM”
Co mówią wyniki wyborów prezydenckich o polskim
społeczeństwie i życiu publicznym?
Jakie podziały socjopolityczne dominują w Polsce
dwadzieścia
lat
po
rozpoczęciu
procesu
demokratyzacji? Kto dziś głosuje na lewicę? Czy
wynik osiągnięty przez Grzegorza Napieralskiego to
symptom odrodzenia i programowej reorientacji
SLD? Jakie perspektywy niesie nowa sytuacja
polityczna dla progresywnych ruchów społecznych i
środowisk lewicy nieparlamentarnej?- na te pytania
szukali
odpowiedzi
uczestnicy
dyskusji
zorganizowanej przez Ośrodek Myśli Społecznej im.
F. Lassalle’a 5 sierpnia 2010 r. w Warszawie.
W dyskusji panelowej, którą poprowadził MICHAŁ
SYSKA, udział wzięli:
PROF. JACEK RACIBORSKI (socjolog, Uniwersytet
Warszawski)
DR ANNA PACZEŚNIAK (politolożka, Uniwersytet
Wrocławski)
DR
MACIEJ
GDULA
(socjolog,
Uniwersytet
Warszawski)
DR RAFAŁ CHWEDORUK (politolog, Uniwersytet
Warszawski).
W spotkaniu wzięli udział także publicyści,
naukowcy, działacze społeczni i polityczni. Głos w
dyskusji zabrali m.in. PROF. JANUSZ REYKOWSKI,
BARTOSZ MACHALICA, MACIEJ WIECZORKOWSKI,
ANDRZEJ ZIEMSKI.
OMS im. Lassalle’a planuje wydać drukiem pełen
zapis konferencji.

„INNY WROCŁAW

JEST MOŻLIWY?

ZIELONO –

LEWICOWE

KONCEPCJE POLITYKI MIEJSKIEJ”

Ponad pięćdziesiąt osób – przedstawicieli organizacji
pozarządowych
i
wrocławskich
inicjatyw
obywatelskich, naukowców, dziennikarzy oraz
polityków – wzięło udział w seminarium „Inny
Wrocław jest możliwy? Zielono – lewicowe
koncepcje polityki miejskiej” zorganizowanym przez
OMS im. Lassalle’a. Jego celem było nakreślenie
postępowej, zielonej i egalitarnej wizji rozwoju
miasta.
W Polsce panuje stereotyp, że na poziomie
samorządowym spór między lewicą a prawicą nie
istnieje, bo np. chodniki nie są ani lewicowe ani
prawicowe. To nieprawda! Właśnie na poziomie
lokalnym te różnice są bardzo istotne. Kwestią
polityczną jest, czy chodnik służy wszystkim
mieszkańcom, czy wybranym; czy przedszkole jest
prywatne czy publiczne; czy bilet wstępu na miejski
basen jest dostępny dla mniej zamożnych
mieszkańców. Ponadto w polskim myśleniu o
polityce lokalnej wciąż brakuje uwzględniających
przemiany cywilizacyjne
wizji rozwojowych, a
dominuje
podejście
administracyjne
i
technokratyczne
– tłumaczył MICHAŁ SYSKA,
dyrektor OMS im. Lassalle’a, który podczas
konferencji wygłosił referat „Miasto w dobie
globalizacji.
DARIUSZ SZWED (lider Zielonych 2004) przedstawił
założenia polityki zrównoważonego rozwoju na

poziomie miejskim. Wskazał też przykłady
europejskich ośrodków, gdzie kierowane przez lewicę
i Zielonych samorządy z sukcesem realizują
postępowe programy, np. w szwedzkim Malmo.
O
lewicowej
wizji
polityki
edukacyjnej
mówiła AGNIESZKA
DZIEMIANOWICZ–BĄk
z
Uniwersytetu Wrocławskiego, która poddała też
analizie dokument przygotowany przez zespół
obecnego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.
Wynika z niego, że dla rządzących stolicą Dolnego
Śląska inkluzywne, integrujące społecznie funkcje
systemu oświatowego są zupełnie nieistotne. Mało
tego: edukacyjne polityki wyrównywania szans
życiowych traktowane są jako niepotrzebne
obciążenie dla systemu.
Jak komercjalizowana jest przestrzeń publiczna w
miastach Europy Środkowo – Wschodniej mówiła
MARIA SKÓRA z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Swój referat uzupełniła o pokaz zdjęć z
kilku
miast
dokumentujących
zawłaszczanie
przestrzeni
przez
komercyjne,
wielko
powierzchniowe reklamy.
DR
SZYMON
SZEWRAŃSKI
z
wrocławskiego
Uniwersytetu Przyrodniczego przedstawił postulaty
dotyczące zrównoważonego rozwoju miast zawarte w
dokumentach instytucji europejskich i tych o zasięgu
globalnym..
W trwającej ponad dwie godziny dyskusji głos
zabierali aktywiści społeczni, przedstawiciele świata
nauki (m.in. PROF. JERZY LUKIERSKI , PROF. LUDWIK
TOMIAŁOJĆ) kandydat na prezydenta Wrocławia DR
JACEK UCZKIEWICZ.
Wkrótce staraniem OMS im. Lassalle’a ukaże
się publikacja z pełnym zapisem konferencji.

O PERSPEKTYWACH
HRADEC KRALOVE

FLORENCJI

LEWICY WE

I W

W dniach 29 – 30 maja 2010 roku MICHAŁ
SYSKA reprezentował OMS im. Lassalle’a
podczas seminarium "STRATEGIC PERSPECTIVES
OF THE EUROPEAN RADICAL LEFT (2):
MEANING, SUBJECTS AND SPACES OF
TRANSFORMATION" zorganizowanym przez
Transform! Europe. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele lewicowych think tanków z
Austrii, Włoch, Francji, Szwecji, Danii,
Węgier, Niemiec, Portugalii i Polski.
12 czerwca 2010 r. w Hradec Kralove odbyło
się seminarium zatytułowane: "JAKÝ JE NÁZOR
LEVICE?" ("Jaki jest pogląd lewicy?") W
obradach
zorganizowanych
przez
Stowarzyszenie dla Europejskiego Dialogu
(Společnost pro evropský dialog)wzięli także
udział przedstawiciele OMS im. Lassalle'a:
MICHAŁ SYSKA, RAJMUND NIWIŃSKI i DR
JAROSŁAW KLEBANIUK. Podczas spotkania
wymieniano poglądy na temat sytuacji lewicy
w Polsce i w Czechach.

OŚRODEK MYŚLI SPOŁECZNEJ

IM.

FERDYNANDA LASSALLE'A został założony w 2005 roku we Wrocławiu jako

niezależne stowarzyszenie, którego celem jest upowszechnianie idei sprawiedliwości społecznej, pokoju,
praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. Działania Ośrodka służą formułowaniu krytycznych refleksji o
współczesnym świecie i jego rozwoju oraz budowaniu ideowej alternatywy dla postulatów konserwatywnoliberalnych

i

nacjonalistycznych,

które

dominują

w

dzisiejszym

dyskursie

politycznym

w

Polsce.

Funkcjonowanie Ośrodka wzorowane jest na działających w Europie Zachodniej instytucjach typu „think
tank”, które pełnią rolę „fabryk idei” dla ruchów społecznych i partii politycznych. Ośrodek realizuje swoje
cele

poprzez

organizację

konferencji,

seminariów,

szkoleń

i

warsztatów,

działalność

badawczą,

wydawniczą i publicystyczną oraz kampanie społeczne. Dzięki współpracy z lewicowymi fundacjami i
instytutami z innych krajów OMS im. F. Lassalle'a bierze także aktywny udział w europejskiej debacie
politycznej i międzynarodowych projektach badawczych.

www.lassalle.org.pl
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