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 Scientia vinces! 

Skąd się biorą przeróżne ludzkie zainteresowa-
nia? Czy ciekawość poznawcza jest genetycznie
wpisana w substancję mentalną człowieka? Jak to
się dzieje, że jedno dziecko nieustannie zadaje
pytania jak brzechwowy Jaś Pytalski, a inne nie
wykazuje nadmiernej ciekawości świata? A może
naturalna skłonność poznawcza jest tłumiona przez
niewłaściwe postępki wychowawcze i nieumiejętną
edukację? 

Osobiście skłaniam się ku temu ostatniemu po-
glądowi. Najczęściej zadawanym przez małe dziec-
ko pytaniem jest: dlaczego? Myślę, że wynika ono
z zadziwienia i ciekawości. I dążenia by wszystkie
fakty, obserwacje, zjawiska układały się w spójny
obraz doznawanej rzeczywistości. I kiedy dziecko
traci poczucie owej spójności, pojawia się pytanie –
dlaczego? 

Nie każde jednak dziecko ma szanse realizować
swą ciekawość – kiedy przyjdzie na świat w rodzi-
nie o miernej kulturze intelektualnej, która nie
potrafi rozbudzać ciekawości wiedzy, która nie
widzi związku kształcenia z poziomem życia. Albo
zwyczajnie biednej, którą nie stać na kupienie
książki. Przecież nie każdy ma blisko do biblioteki,
a z internetu korzysta ledwie ułamek społeczeń-
stwa. A jeśli w domu jest dostatek, to zwykle zabie-
gani w pogoni za groszem rodzice też nie mają
czasu, by poświęcić rozwojowi dziecka wystarcza-
jąco dużo czasu. Nieudolny czy sfrustrowany na-
uczyciel potrafi tylko skutecznie zniechęcić do
przedmiotu. I przeciwnie – mądrym belfrom wielu
ludzi zawdzięcza ujawnienie talentu, odkrycie
umiejętności czy predyspozycji. 

Ciekawe, że rozwój zainteresowań następuje
w tak różnym wieku, a nierzadkie są sytuacje, że
pasja poznawcza ujawnia się dopiero w później-
szych okresach życia. 

Organizowane z inicjatywy prof. Józefa Korbicza
Dni Nauki (10 i 11 października) są jednym z sze-
rokich przedsięwzięć mających na celu odkupienie
tych wszystkich grzechów wychowawczych popeł-
nianych najpierw w rodzinie, a potem w niewydol-
nym systemie edukacyjnym państwa. Niedzielny
rodzinny piknik naukowy to szansa dla tych mło-
dych ludzi, którzy jeszcze nie poznali smaku
i radości obcowania z wiedzą. Ale też i dla tych,
których już pochłonęła pasja poznawania niezna-
nego. W poniedziałek pomyślano o młodzieży
szkolnej i to dla niej będą organizowane wykłady
i pokazy – nie tylko z najlepszych liceów, ale pro-
wincjonalnych szkół, które zwykle nie mają pienię-
dzy na książki do biblioteki i kosztowne pokazy
eksperymentalne. Nie bójmy się zatem schodzić
z akademickich koturnów, by zaspokoić ciekawość
może zbyt nieporadnie sformułowanymi pytaniami
czy wynikającymi z niższego pułapu wiedzy. Cie-
kawie poprowadzony wykład popularnonaukowy
czy zmyślny pokaz eksperymentalny może stać się
zapłonem owej ciekawości wiedzy. 

Czytałem ostatnio w prasie, że książka naukowa
jest czytana średnio przez 6 czytelników. Tutaj
ludzie nauki będą mieć (o ile dopisze pogoda)
nieporównywalnie szersze audytorium. 

Powie ktoś, że taka impreza to czystej wody ku-
glarstwo naukowe, wszak nauka nie jest zajęciem
dla wszystkich, że wymaga wysiłku i zdolności. Ale
jeśli taka impreza rozbudzi jednak u słuchaczy cieka-
wość świata, to niech to będzie nawet kuglarstwo! 

Zadbajmy zatem, aby to pierwsze święto nauki
w regionie spełniło nadzieje inicjatorów
i organizatorów, by powszechną stała się świado-
mość, że jakość życia stoi na mocnym fundamen-
cie nauki. 
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