KRONIKA
W drugiej połowie 2011 roku Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”
przy Prezydium PAN zorganizował dwie konferencje:
•
•

„Rola mediów – społeczeństwo spektaklu”, (październik 2011, Mądralin);
„Style i strategie życia” (listopad 2011, Mądralin)

Konferencje te są kontynuacją rozpoczętych w 2010 r. prac nad projektem badawczym Polska 2050. Projekt ten ma przede wszystkim wskazać na konkretną i realistyczną wizję Polski i jej drogi osiągnięcia trwałego rozwoju w okresie następnych 40 lat.
Przedmiotem obrad w dniu 26 10 2011 na konferencji Rola mediów – społeczeństwo spektaklu była dyskusja dotycząca roli mediów
w kształtowaniu społeczeństwa, które w teorii określane jest jako społeczeństwo spektaklu. Chodziło o ukazanie zagrożeń jakie są związane
z wpływem tego typu uprawianej polityki, upowszechnianiem różnorodnych poglądów i ideologii.
W następnym dniu odbyła się dyskusja nad wybranymi problemami przygotowywanego Raportu Polska 2050. Referat wprowadzający
do dyskusji pt. Rola systemu kulturowego w rozwoju wygłosił prof. Jerzy
Kleer, zaś na temat Szybkość i zagrożenia rozwoju głos wprowadzający
przedstawił prof. Andrzej P. Wierzbicki.
Problematyka konferencji Style i strategie życia związana była zarówno z konfliktami, jakie wynikają z napięć między zakorzenieniem
a wyznacznikami nieznanej przyszłości; jak i z próbami zarysowania nowych modeli życia w licznych subkulturach (np. młodzieżowych czy grup
zawodowych etc.), określania w sposób spontaniczny podstaw dla tożsamości i samowiedzy. Program konferencji wpisywał się w dyskusję na
temat wielorakości koncepcji człowieka analizowanej w perspektywie
jego kontrowersyjnej kondycji fizycznej i intelektualnej, dramatów i spełnień, pluralizmu funkcji.
Komitet swoje prace w 2011 roku zakończył opublikowaniem Raportu Polska 2050, który jest próbą przedstawienia różnych wariantów
wykorzystania szans i atutów Polski w najbliższych dziesięcioleciach dla
wzmocnienia jej pozycji w Europie i jak najszybszej likwidacji obecnego
opóźnienia cywilizacyjnego kraju.
Nowa kadencja Komitetu Prognoz obejmująca lata 2011-2014 doprowadziła również do zmian w Zespole Młodych Naukowców (ZMN).
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Nowym opiekunem naukowym został prof. Paweł Kozłowski. Zespół
powiększył swoje grono do 13 osób. W jego skład wchodzą młode osoby,
głównie doktorzy i doktoranci, którym problematyka przyszłości jest bliska. Zajmują się one różnymi dyscyplinami nauki, m.in. ekonomią, polityką społeczną, stosunkami międzynarodowymi i zarządzaniem. Pracami
kieruje dr Konrad Prandecki.
Dotychczasowy dorobek naukowy Zespołu składa się głównie z indywidualnych opracowań publikowanych na łamach Biuletynu (m.in. M.
Binkowski, M. Penkala, K. Prandecki i M. Tatara). W 2011 r. młodzi naukowcy po raz pierwszy przedstawili wspólny punkt widzenia na określone zagadnienie. Dotyczył on perspektyw rozwoju Polski do połowy
wieku. Wstępna analiza tego problemu została opublikowana w drugim
tomie książki pt. „Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy”. Znacznie
rozszerzona wersja tego stanowiska została zamieszczona w niniejszym
zeszycie. W obecnej kadencji głównym celem ZMN jest stworzenie własnego raportu dotyczącego wizji świata w 2050 r.
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