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Mirosław Nizielski -„Oświata i Wychowanie” Celem PPS jest doprowadzenie do modelu
gospodarczego i społecznego w którym społeczeństwo będzie podmiotem, a nie przedmiotem
działań. Musimy mieć wizję kształtowania osobowości człowieka w społeczeństwie. Kształtowaniu
osobowości służą edukacja i kultura. Socjalizm oznacza wolność osobistą i równość szans.
Uzupełnieniem wolności osobistej jest wolność zbiorowa, budująca wspólnotę. Obserwujemy zanik
więzi społecznych w naszym społeczeństwie. Rynek wyzwala motywację i innowacyjność, ale
także egoizm i aspołeczność. Traktując edukację jako zintegrowany system nauczania od
przedszkola do ukończenia studiów można sformułować dwa ogólne postulaty, które powinien
realizować edukacyjny program narodowy opracowany ponad podziałami społecznymi.
Po pierwsze przygotowanie do życia w społeczeństwie i nauka współpracy. Po drugie nauka
samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów - bez indoktrynacji ideowej i religijnej.
Reforma oświaty przyniosła mało przydatne zmiany strukturalne. Przy okazji zepchnięto na nie
przygotowane do tej roli mentalnie i finansowo samorządy odpowiedzialność za edukację, która
należy do obowiązków i odpowiedzialności państwa. Wydatki na oświatę w Polsce na jednego
ucznia plasują nas znacznie poniżej średniej krajów UE, a rodzice uczniów ponoszą w dużym
stopniu koszty edukacji dzieci. Podział na szkoły prywatne i państwowe zakłóca jednolitość
poziomu edukacji i sprzyja selekcjonowaniu i pozycjonowania młodzieży w strukturze społecznej.
Upowszechnienie wychowania przedszkolnego to szansa dla dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Należy reaktywować zaniedbane szkolnictwo zawodowe, którego brak przyczynia się do
wzrostu bezrobocia. Zawód nauczyciela powinien być jednym z najważniejszych zawodów w
państwie. Szkolnictwo wyższe i nauka
we
współczesnym świecie stanowią najbardziej
prorozwojowe dziedziny życia społecznego i gospodarki, a inwestowanie w te dziedziny traktowane
jest na równi z inwestycjami kapitałowymi. U nas są od lat zaniedbane, a jednocześnie
przyjmuje się, że powinny podlegać mechanizmom rynkowym. Wielość szkół wyższych nie
przekłada się na poziom wykształcenia i rozwój nauki. Oddanie dużych zakładów przemysłowych
w obce ręce mści się również tym, że przemysł nie jest zainteresowany finansowaniem badań
naukowych w Polsce, bo zamawia je w swoich krajach macierzystych. Mnożą się formy
bezpłatnych praktyk zawodowych, staży i wolontariatu, co utrwala w świadomości młodzieży,
wygodny dla kapitalistów pogląd, że za pracę można nie płacić.
Neoliberałowie zdążają do stworzenia społeczeństwa post niewolniczego, w którym wiedza i
kultura będą udziałem klasy wybranych, a zadaniem pozostałej ludności (już nie społeczeństwa
obywatelskiego ) będzie dostarczanie taniej i bezmyślnej, a więc posłusznej siły roboczej.
Jerzy Stefański – „Gospodarka”- Nadal aktualne są tezy programowe zawarte w Deklaracji
Programowej uchwalonej na Kongresie w 2005 r. Kluczem programu w dziedzinie gospodarki są
sprawy własnościowe. Bogactwo wytwarzane jest przez wielu, a korzysta z niego niewielu.
Socjalizm uważa, że wytworzone dobro powinno być własnością wszystkich tzn. istotą
socjalizmu są wartości, które prowadzą do sprawiedliwości społecznej. Już „program radomski”
mówił o konieczności złamania władzy kapitału finansowego i jest to nadal aktualne. Dojście do
uspołecznienia gospodarki środkami demokratycznymi w nieodległej przyszłości jest realne o
czym świadczy przykład Chile, w którym nowa prezydent szła do wyborów z postulatem
nacjonalizacji wielkiej własności. Jednocześnie nadal musi pozostać miejsce dla indywidualnej
inicjatywy gospodarczej. Musi również istnieć rynek jako regulator potrzeb konsumentów i
wielkości oraz struktury wytwarzania. Polska utraciła suwerenność gospodarczą. Patriotyzm
którym trzeba zarazić społeczeństwo to dążenie do przywrócenia tej suwerenności .
Wystąpienia gości Konferencji
Prof. Longin Pastusiak- SLD- Program PPS jest bardzo konkretny i powinien stać się programem
społeczeństwa. Podstawowy problem to dotarcie z nim do społeczeństwa. W dokumentach
programowych zabrakło odniesienia się do sytuacji międzynarodowej. Uważa, że należy zrealizować
postulat Kongresu Lewicy powołania wspólnej dla uczestniczących w niej podmiotów Komisji

Programowej. Sformułował kilka uwag szczegółowych dotyczących deklaracji ideowej
PPS, które wynikają jego zdaniem z tego, że program ma już kilka lat, a taki dokument
powinien być nowelizowany z uwagi na zmieniającą się sytuację krajową i międzynarodową.

