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w o l n o ś c i o w a
Wolność na Placu Wolności

Lipiec to miesiąc wolności. I to nie tylko tej  wakacyjnej. To właśnie 14 
lipca zburzono Bastylię i ogłoszono wolność obywatelską- również 
wolność prasy. Dziś przestrzeń wirtualna zburzyła kolejne bariery  dzięki 
niej publikować może każdy, kto czuje taką potrzebę. Ale czy to znaczy, że  
może napisać wszystko, co chce?  

Internet daje nam wolność? Możemy powiedzieć, co chcemy? 
Czy publikując materiały w sieci, w świetle prawa stajemy się dzienni-
karzami? Granica wolności słowa czy nadal jest konieczna,  czy potrafimy 
ją precyzyjnie określić? Na ile może sobie pozwolić dziennikarz oby-
watelski? Pytań jest wiele.

O tych, oraz wielu innych wolnościowych tematach,  podyskutujemy 
wspólnie 14 lipca o godzinie 17.00. Spotkamy się w realu miejsce jest 
nieprzypadkowe - wybraliśmy plac Wolności. Happening, realizowany 
przez  WSG i MM Bydgoszcz to symulacja Internetu na żywo w środku 
Bydgoszczy ustawimy makietę wirtualnego świata. Zaprosimy panelistów  
ekspertów w dziedzinie prawa i mediów. Zaprosimy też artystów, którzy 
przygotują performance. Do zobaczenia 14 lipca na placu Wolności.
Tak brzmi zapowiedź wyjątkowego wydarzenia. 

Wolność i jej paradoksy 

Komputery
- technologie wolności 

ciąg dalszy na następnej stronie

Kiedy w 1977 roku firma Apple skonstruowała mały, mieszczący się 
na biurku komputer osobisty Apple II, niewiele osób na świecie spo-
dziewało się, że właśnie dokonano milowego kroku w historii ludzkości. 
Zainicjowano na dobre technologię wolności. Właśnie komputer stał się 
kluczowym narzędziem rozwoju wolności twórczej.

Początki nie były wcale imponujące. Komputer ENIAC, jedna z pier-
wszych maszyn obliczeniowych, ważył 30 ton. Eniac to 10 tysięcy kon-
densatorów, 6 tysięcy przełączników i 1500 przekaźnikow. Legendy gło-
szą, że kiedy zaczynał pracować, pobierał tyle energii, że przygasały 
światła w Filadelfii. Czym był ENIAC? Dodawał dwie dziesięciocyfrowe 
liczby w 0,0002 sekundy, co oznaczało, że był 50 tysięcy razy szybszy od 
człowieka. Był rok 1946…

To co się wydarzyło między 1946 rokiem a 1977 wydaje się za-
daniem niewyobrażalnym. Oto w przeciągu 21 lat skok technologiczny 
pozwolił na biurku zmieścić maszynę obliczeniową, nieporównywalnie 
lepszą od maszyny z 1946 roku, która zajmowała 72 metry kwadratowe. 
Czy Jonathan Swift pisząc Przygody Guliwera spodziewał się, że jego 
utopia znajdzie kiedyś odzwierciedlenie?

Ale kluczową cechą rewolucji komputera apple nie była jego 
wielkość, chociaż to ona predysponowała go do pracy indywidualnej. 
Otóż jego rewolucyjną cechą była dostępność obsługowa. Nie trzeba było 
długich studiów informatycznych, aby pracować na Apple II. Interfejs 
pozwalał użytkownikom nieprzygotowanym na rozpoczęcie pracy natych-
miast. Udostępnienie przez firmę Apple programów takich jak procesor 
tekstu Apple Writer oraz arkusz kalkulacyjny VisiCalc, pokazało dlaczego 
trzeba mieć komputer. Maszyna przejęła funkcje, które dotąd znacząco 
spowalniały wszelkie procesy. Otóż praca na dokumentem z możliwością 
wprowadzania poprawek zrewolucjonizowała twórczość pisarską jako 

ciąg dalszy na następnej stronie

Media są dzisiaj władzą abso-
lutną. Mają możność zniszczyć czło-
wieka, ideę, sprawę. Ale są tez władne, 
podnieść każdy temat, żeby niczym 
Feniks z popiołów, odrodził się i w dal-
szym ciągu byl u szczytu sławy. Za 
przykład podać można wiele przypad-
ków osób publicznych, które medial-
nie zostały osądzone, by następnie 
okazywało się, że nie były winne 
zarzucanych im czynów. Jednocześ-
nie odzyskiwały dobrą pozycję, 
o ile media podjęły się kontynuowania 
tematu. Nie wszyscy mieli takie 
szczęście publicznej rehabilitacji. 

Czy zatem jesteśmy niewolni-
kami informacji? Czy tylko od woli 
wydawców i redaktrów wydan zależą 
rzeczywiste losy „tematów”? 

Pytania to istotne, gdyż wpisują 
się w ogólnoświatową debatę na temat 
mediów. W debacie tej główną rolę zaś 

Czy media czynią wolnym - niewolnicy informacji

odgrywają trzy aspekty, którym bliżej 
się przyjrzymy: a) media brukowe, 
b) rzetelność analiz dziennikarskich, 
c) rola mediów obywatelskich - dzien-
nikarstwa obywatelskiego. Zacznijmy 
klasycznie i tradycyjnie od punktu pier-
wszego, by wspiąć się do antyniewol-
niczego, wolnościowego systemu 
informacyjnego. 

A) Media brukowe stanowią dzisiaj 
najczęściej rozpowszechniony typ 
mediów. Hołdowanie stosunkowo 
niskim instynktom odbiorców, przez 
takie, a nie inne dobieranie materiału, 
powoduje dosyć poważny stan 
uzależnienia modowego. Bowiem 
moda, od najwcześniejszych lat 
ludzkości była silnym mechanizmem 
uzależniającym. A więc oglądanie 
celebrytow, którzy są przecież tacy jak 
my w istocie, bowiem zdradzają, 

kradną, miewają wpadki alkoholowe, sprawia, że… jeszcze bardziej niż dotąd 
chcielibyśmy wyglądać jak celebryci. A więc wpadamy w jeszcze większą pułapkę 
widzenia ich z ukrycia, bo tylko wtedy są prawdziwi. Plotkarskie media wychowują sobie i 
uzależniają od siebie potężne rzesze ludzi. W tym kontekście, w istocie, stajemy się 
niewolnikami. Wprost nie możemy nie mieć cały czas w sąsiedztwie ludzi z pierwszych 
stron...  

B) Inną z kolei formą niewolniczego wprost uzależnienia, już nie na poziomie modowo-
celebryckim, jest uzależnienie merytoryczne. Otóż żyjemy w przekonaniu, że informacje 
podawane przez media są prawdziwe. Nieliczne przypadki publicznego skrytykowania 
jakiejś informacji upewniają nas w przekonaniu, że istnieją mechanizmy kontrolne, 
recenzenckie, które dbają o jakość informacji merytorycznej - wiedzy. W ten sposób 
rosną współcześni intelektualiści, którzy z dzienników pobierają wiedzę, kształtując 
zarazem w ten sposób swoje prywatne, a nie rzadko i społeczne, światopoglądy. Takie 
merytoryczne, acz bezkrytyczne uczestnictwo quasi-aktywne w życiu mediów daje 
poczucie przynależności do klasy wiedzących, ale jednocześnie pozostawia osoby z tej 
klasy poza rzeczywistym dostępem do rzeczywistości. Chyba, że dziś świat istnieje już 
wyłącznie jako zapośredniczony przez media...     

C) Wreszcie media obywatelskie i społecznościowe stanowią dzisiaj coraz szerszy krąg 
informacyjny. Stanowią one typ najmniej niewolniczy wiedzowo, gdyż odborca jest 
zarazem nadawcą. Istnieją one nie tylko jako samodzielne wydawniczo, niszowe, 
obywatelskie readakcje, lub jedne z narzędzi mediów komercyjnym, ale również jako 
samodzielne przybudówki dużych wydawnictw. Jednym z najważniejszych w Polsce 
mediów ostatniego typu jest sieć portali Moje Miasto. Ich zaangażowanie 
w kształtowanie nowej roli mediów i nowego, w konsekwencji, obrazu miasta (gdyż ich 
funkcjonowanie ma sens wyłącznie w dużych skupiskach) spełnia ogromną rolę 
kulturotwórczą. Obywatelskie dziennikarstwo jest także swoistą nauką odpowie-
dzialności za swoją lokalność, gdyż od kształtowania obrazu tej lokalności zależą często 
strategie jej działania. Wszyscy wszak wiemy, jak wazne as media w procesie wymiany 
informacji jako norzędzia działania. Social media to dzisiaj kluczowy kierunek wolności 
medialnej użytkownikow aktywnych i biernych. Zresztą, w dobie dziennikarstwa 
obywatelskiego rozdział na użytkowników aktywnych - twórcow, i biernych - odbiorców 
uległ dekonstrukcji. I to jest główna ścieżka wolności w mediach.

Zadaliśmy znanej wyszukiwarce pytanie skąd się bierze wolność? Uzyskane 
odpowiedzi zaskoczyły nas nieco, dlatego pozwalamy sobie je przedstwić 
i skomentować.

W przeciągu 0,21 sekundy uzyskaliśmy 2.640.00 wyników. To stosunkowo słaby 
wynik. Ale i pytanie nie należy do katalogu łatwych. Samo słowo wolność daje 
wynik 12.800.000 w 0,14 sekundy. I żadna z pierwszych dziesięciu odpowiedzi się 
nie pokrywa.

Wśród pierwszych dziesięciu odpowiedzi znajdujemy następujące: 3 odnośniki do 
tekstu Skąd się bierze wolność gospodarcza?, jeden odnośnik do tekstu Skąd się 
bierze wolność?, 3 odnośniki do innych tekstów przypadkowo skojarzonych 
z wolnością i ponadto: Skąd się bierze ropa nafotowa, oraz Boski rodowód 
wolności.

Pomijając ropę naftową, choć nie jest ona od rzeczy, zainteresowały nas źródła 
wolności gospodarczej. Dlaczego znalazły się w absolutnej czołówce i co to 
oznacza? Otóz po bardziej wnikliwym wglądzie okazuje się, że to 3 odnośniki do 
jednego artykułu, chwalącego wolność gospodarczą i opisującego jej zagrożenia i 
sposoby przeciwdziałania im.

Chwila refleksji pozwoliła zdobuć się na następującą myśl: jeśli ten tytuł 
znajduje się u szczytu oglądalności, to znaczy, że wolność, coraz bardziej kojarzy 
nam się z przedsiębiorczością. Być może to dobry znak - budujący - dosłownie 
i w przenośni. 

W tle, jako kontekst, pozostaje wolność w innym, kulturowo-huma-
nistycznym znaczeniu. O niej bowiem nie było ani razu.

Skąd się bierze wolność ?
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Wolność i jej paradoksy 
ciąg dalszy z poprzedniej strony

14 lipca 1789 roku lud Paryża zdobył 
Bastylię. Był to pierwszy w nowoczesnej 
Europie zryw obywatelski, który wzbudził 
nadzieję na wolność. Z czasem do Rewolucji 
Francuskiej przylgnęła ideologia niesiona 
trzema pojęciami: Wolność, Równość, 
Braterstwo. Ideologia do dzisiaj wiążąca 
różnego typu ruchy emancypacyjne i arty-
styczne. 

Dokładnie 222 lat później, w centrum 
Bydgoszczy, na Placu - a jakże - Wolności, 
został zorganizowany happening-debata, 
Wolność na Placu Wolności. Organizatorzy, 
obywatelski portal miejski Moje Miasto 
Bydgoszcz, oraz Wyższa Szkoła Gospo-
darki za cel spotkania przyjęli uczczenie 
dnia wolności prasy. Czy wolność jest dzisiaj 
oczywista?

Zaskakujące jest jakimi drogami chodzi 
wolność. Jednym z państw, które szczycą 
się partycypacyjną demokracją obywatelską 
jest Szwajcaria. W istocie podjęcie dowolnej 
decyzji jest uzależnione od zgody ogółu 
obywateli, wyrażanej w rozmaitych formach  
społecznego uczestnictwa w podejmowaniu 
decyzji. Szwajcaria jest dzisiaj, tak jak 
dawno temu były Ateny, wzorcem demo-
kratyzacji procedur decyzyjnych. Jedno-
cześnie jednak to właśnie w Szwajcarii, 
w jednym z kantonów, prawa wyborcze dla 
kobiet wprowadzono dopiero w 1990 roku. 
Cóż dobry ser powinien mieć dziury... 

Wolność chadza jeszcze innymi drogami. 
Nie dość, że w dyskursach filozoficznych, 
o czym w punkcie 3. miewa skrajnie różno-
rodne rozumienia, począwszy od bycia 
uświadomioną koniecznością, aż po złoty 
przywilej ducha ludzkiego, to znajdują się 
i takie jej wcielenia, które zaskakują. Oto 
Wolność to nazwa jednego z producentów 
słodyczy Ciekawe, że inny nazywa się Soli-

darność. Zastanawiające, skąd te słodkie 
skojarzenia…

Gdybyśmy próbowali stworzyć polską 
definicję wolności, taką z polskich słów 
wynikającą - roboczo (i podwórkowo) 
etymologiczną, to mielibyśmy wolność, jako 
zdolność do noszenia woli. Coż to bliżej 
oznacza? Ano że wolność, w takim 
najogólniejszym rozumieniu, to zdolność do 
podejmowania samodzielnych decyzji. 
Podejmowania, a nie o nich gadania Ot co.

Podsumowując.

Największym zagrożeniem dla wol-
ności i wolnego życia, jest przekonanie, że 
wolność już tu u nas jest. Dowodem, że to 
zagrożenie jest naszym udziałem, że kształ-
tuje nasze życie jest... korzystanie z wol-
ności. Korzystanie z wolności jest pier-
wszym, i kluczowym, efektem zniewolenia. 
Bo wolność, jak mawiał Józef Tischner, staje 
się nie-szczęściem, gdy jest darem. Jest 
bowiem wolność zadaniem. I to jest jej praw-
dziwe imię. Zadaniem nieskończonym, 
wykraczającym poza horyzont naszego 
zwykłego życia. Wykraczającym nie tylko 
czasowo - poza marne lata naszej jedno-
stokowej egzystencji. Ale i wykraczającym 
poza zasięg naszej wyobraźni twórczej. 
Umiej-scawia się w nas, i to kolejny efekt jej 
nieosiągalności, głębiej w nas niż my sami 
w sobie jesteśmy. 

Na tym polega absurd wolności, że jej 
nigdy nie posiądziemy. Jest bowiem wol-
ność warunkiem naszego twórczego sta-
wania się tym, kim być chcemy. W jej pro-
mieniach jedynie możemy wzrastać, ale 
nigdy jej nie uchwycimy. Kto zaś ją uchwyci, 
ten już jej nie ma. Kto jej szuka - ten ją ma, 
zanim ją znajdzie. Znalazłszy - może być 
pewien, że stracił.

taką. Zaś zrzucenie na karb maszyny obliczeń poszczególnych pozycji 
w rubrykach, znacząco zmniejszyło liczbę błędów i uwolniło nowe możliwości 
myślenia o rachunkowości oraz rewolucję ekonomiczną.

Mógł zacząć się festiwal kreatywności. Uwolnienie umysłów od ko-
nieczności każdorazowego przepisywania tekstu, zrodziło w sensie ścisłym 
filozofię dekonstrukcji jako perspektywę równiez potoczną, a nie tylko elitarną. 
Dzięki temu możliwe było twórcze wykroczenie, masowe twórcze wykroczenie, 
poza dotychczasowe standardy narracyjne. Możliwa stała się wieloosobowa 
praca nad tekstem. Tekst sam w sobie stał się przedmiotem praktyk dotąd 
niespotykanych, a przed okresem masowo dostępnych procesorów tekstu, 
nazywanych praktykami magicznymi. 

Komputer z czasem stał się nieodłącznym towarzyszem osób twórczych. 
Dzisiaj nie do pomyślenia jest twórczość bez pomocy komputera. Komputer 
bowiem jest nie tylko maszyną wykonującą za nas niekreatywną część pracy 
(choć coraz częściej komputery stają się kreatywne) pozostawiając szanse dla 
naszej kreatywności. Komputer jest także głównym narzędziem łączącym nas 
z globalnym światem komunikacji. To właśnie rewolucja komputerowa zrodziła 
internet jako globalny system wymiany i dostępu do informacji. 

Nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać o tym, że komputer jest narzędziem 
wolności, a technologie informatyczne - technologiami wolności. Warto jednak 
wspomnieć o pierwszych artystach nowej ery wolności.

Steve Jobs, jeden z dwu autorów sukcesu Apple, w 1978 roku, gdy było już 
wiadomo, że komputer jest sukcesem, był tak przekonany o doniosłości 
przedsięwzięcia i rewolucji jaką niesie ono dla wolności i kreatywności, że na 
firmowy bal maskowy przyszedł w przebraniu… Jezusa Chrystusa. 

W 1991 roku Fin, Linus Torvalds, student politechniki helsińskiej, haker, 
podczas, gdy Finlandia jeszcze nie zdążyła się otrząsnąć z kryzysu po upadku 
ZSRR, otrzymał swój pierwszy komputer PC 386. Linus, niezadowolony z sys-
temu operacyjnego DOS, utworzył nowy system operacyjny oparty na Unix 
i umieścił go w sieci do dowolnych przeróbek, pod nazwą… LINUX. W grudniu 
1996 roku miał już 3,5 miliona użytkowników. W 2005 roku już 29 milionów. Tak 
rozpoczęła się era Ruchu Wolnego Oprogramowania.

Czyż komputer nie jest technologią wolności?

Komputery
- technologie wolności 
ciąg dalszy na następnej strony Wolności(n)owe źródło wiedzy

Nauka jest od trzech stuleci kluczowym 
dla naszej cywilizacji rodzajem kultury. 
Intensywny rozwój społeczeństw oraz la-
winowy rozwój technologii nie byłyby możli-
wy, gdyby nie nauka. Nieodłącznym ele-
mentem nauki, solą jej ziemi jest wiedza. 
Dostęp do niej oraz system jego ograniczeń, 
wskazują, że wiedza w nauce jest dobrem 
elementarnym, bo najbardziej limitowanym. 
Do niedawna wiedza faktycznie sprawowała 
charakter rządu dusz. Nikt poza ścisłym 
gronem naukowców, technologów i, być 
może, inwestorów, nie miał dostępu do niej. 
Od niedawna jednak rewolucja wolności 
wiedzy, prowadzi nas w zaskakujące ob-
szary. Oto coraz częściej kwestionujemy 
zasady limitowania wiedzy, kwestionujemy 
pojęcie praw autorskich. Konsekwentnie 
z tego ducha, i możliwości technicznych, 
zrodziła się otwarta i współtworzona przez 
jej użytkowników, największa na świecie 
encyklopedia - Wikipedia. Zastanówmy się, 
co wynika z tej inicjatywy dla naszej kultury, 
nas samych i wiedzy jako takiej. 
Elitarna teoria wiedzy - próba rekon-
strukcji symbolicznej

Jeszcze 20 lat temu żyliśmy w świecie 
konserwatywnej społecznie teorii wiedzy, 
w której prawdą, oczywiście naukową, było 
to, co zadekretowane przez wąski, elitarny 
klub naukowców. Funkcjonowaliśmy zatem 
w przekonaniu, iż nauka jest strasznie 
trudną sprawą, dostępną wyłącznie dla 
nielicznych. Znamy obrazy, jakimi nasza 
kultura obdarowywała naukowców. Ekscen-

tryczni geniusze, otoczeni nimbem jedy-
ności. Często otoczeni gronem aspirujących 
do udziału w geniuszu akolitów, którzy 
szczelnie otaczają mistrza, chroniąc do 
niego dostęp. W samym akcie genialnej 
intuicji, nasz geniusz pozostaje samot-
nikiem.

W powyższym obrazie zaklęte są 
praktyki, które stały się praktykami spo-
łecznej obecności nauki jako takiej. Żeby 
móc stać się naukowcem, należy wspinać 
się po szczeblach z góry narzuconej kariery
 i wreszcie odpowiednio się zachowywać 
w zrytualizowanym, feudalnym w istocie 
rzeczy, świecie nauki. Jednym z pilniej strze-
żonych praw w nauce jest prawo własności, 
stając się, jak każde limitowane dobro, 
kosztownym. Bariery uczestnictwa w pro-
cesie tworzenia i konsumowania wiedzy są 
niezwykle wysokie. Zwykły człowiek z ulicy 
nie może przecież napisać dużej rozprawy 
naukowej. Nawet bowiem, gdyby otrzymał 
pozytywne recenzje od licencjonowanych 
twórców wiedzy, nikt nie potraktuje jego 
i jego twórczości poważnie.

Wskazane wyżej czynniki zobrazowały 
nam problemy klasycznej wiedzy i pokazały 
naukę i wiedzotwórstwo, jako pod jedną 
z wielu praktyk kulturowych. Z pewnością 
nie przypuszczaliśmy dotąd, że nauka jest 
po prostu, owszem niełatwym i bardzo 
wieloczynnikowym, ale zaledwie językiem 
(językami). Nie jest bowiem nauka, żadna, 
niczym więcej, jak właśnie systemem języ-
kowym, skomplikowanym, pełnym zagadek

i szyfrów. Zaś bycie naukowcem jest umie-jętnością posługiwania się tym 
językiem. Oczywiście nie jest tylko tak, że jeden język ma biologia, inny fizyka, a 
jeszcze inny geografia. Otóż w łonie poszczególnych nauk, tkwią różnorodne 
języki. Często wzajemnie sprzeczne i niesprowadzalne do siebie nawzajem.

Jest oczywiście tych języków wspólny mianownik: logika. Dzięki niej mają 
być, jak to lakonicznie i genialnie określił Kazimierz Ajdukiewicz, intersubiektywnie 
komunikowalne i sprawdzalne. Jakkolwiek ów mianownik nie zmienia stanu 
faktycznego: często naukowcy mówią językami zupełnie odległymi. Z założenia 
niesprowadzalnymi do siebie.

Tak opisana sytuacja elitarnego budowania wiedzy, spotyka się z doświad-
czeniem zaskakującym dla samej nauki: mianowicie z wolnością komunikacyjną. 
Oto technologie internetowe doprowadziły do masowej budowy wirtualnych 
laboratoriów badawczych oraz dostępu do nieograniczonych źródeł wiedzy.
Teoria wiedzy z wolności komunikacyjnej poczęta.

Kiedy powstał internet, główny akcelerator zmian kulturowych i cywiliza-
cyjnych, społeczność międzynarodowa przez kilkanaście lat ze zdumieniem 
obserwowała go, ucząc się siebie samej od nowa. Pierwszy etap obecności 
globalnej sieci powiązań nie zapowiadał 
rewolucji kulturowej.Autorami internetu 
pozostawała elitarna grupa tych, którzy potrafili 
posługiwać się tym narzędziem. Znów bariery 
dostępu były niezwykle wysokie. 

Rosnąca samoświadomość użytkowników 
biernych: nie chcemy być zarządzani informacją 
utworzoną przez kogoś - sami chcemy rządzić! - 
wywołała rewolucję uczestnictwa. Internet stał 
się dwudziestowiecznym połączeniem dwu 
największych wynalazków ludzkości: czcionki 
powstałej trochę z lenistwa, a trochę z potrzeby
 i wolności obywatelskiej wypatrzonej w ruinach 
Bastylii.

Tak oto ludzkość wywalczyła dla siebie 
prawo do niczym nieograniczonej globalnej 
komunikacji - internet drugiej generacji. 
Rozpoczął się, w istocie dopiero nabierający 
rozpędu, właściwie jeszcze ledwo raczkujący, 
festiwal wolności wiedzy. 

15 stycznia 2001 roku ruszył projekt, który stał 
się największym encyklopedycznym repozytorium 
wiedzy: Wikipedia. Autorem hasła możne być 
każdy. Dzięki rozsianiu autorów i uwolnieniu 
procesu twórczego, zrekonstruowała się struk-
tura naukowa. Dziś Wikipedia jest encyklopedią 
totalną, nieograniczoną i wciąż rosnącą. 
Samoczynnie wytworzyły się machanizmy recen-
zyjne chroniące przed próbami manipulowania 
wiedzą. Efekt jest taki, że po dekadzie istnienia, 
Wikipedia posiada 3,6 miliona haseł po angielsku, 
1,25 miliona haseł po niemiecku, około 900 
tysięcy po polsku. I wciąż rośnie.

Wikipedia jest największym społecznym 
uniwersytetem świata. Korzysta z nieogra-
niczonej bazy badawczej. Ma dostęp do niespo-
tykanej dotąd w procesie badwczym liczby 
źródeł, komentarzy i opracowań. Stała się dziś 
największą, najważniejszą i potencjalnie bodaj 
najbardziej wiarygodną fabryką wiedzy. 

Ponadto spełniło się kluczowe marzenie 
wiedzotwórcze - wiedza jest faktycznie wytwo-
rem społecznym. Czyli tym czym jest w istocie. 
Żaden elitarny klub profesorski nie może dalej 
zawłaszczać podstawowego prawa obywa-
telskiego - współtworzenia wiedzy. Dzięki niej 
zapanowała prawdziwa wolność. I choć jeszcze 
potrwa proces uwolnienia pełnej zdolności 
wiedzotwórczej, to jesteśmy na drodze bez 
hamulców - rewolucja wiedzy trwa. 
 

Zamieszkać w wolności
Związek wolności i przestrzeni jest integralny i wielowymiarowy.

Przestrzeń zawsze oznaczała wolność  i swobodę, gdy jej brakowało, tęsknotę  za nimi.
Kiedy mówimy o przestrzeni w sensie fizycznym; geograficznym czy ekologicznym, 

wolność oznacza otwartość i dostępność miejsc i całych obszarów, możliwość bycia i poru-
szanie się w nich bez lęku i skrępowania. 
    Kiedy mówimy o przestrzeni w sensie kulturowym, wolność otwiera nasze myślenie 
i wrażliwość  na nowe wymiary i sposoby odczytywania, użytkowania i rozumienia wartości, 
zachowań, miejsc oraz naszych z nimi relacji.
     Kiedy mówimy o przestrzeni w sensie metaforycznym, odnoszącym się do poczucia 
bliskości lub dystansu, wolność powinna oznaczać autonomię wyborów  i brak barier - poza 
własną wyobraźnią i odpowiedzialnością. 
     Przestrzeń społeczna łącząc w sobie wszystkie te aspekty i wymiary stawia nas wobec 
ważnego zadania: odpowiedzialności za wolność w jej obszarze. To my wypełniamy i zago-
spodarowujemy przestrzeń społeczną, nadajemy jej funkcje i znaczenia; oswajamy ją. Dzięki 
nam staje się miejscem  przestrzenią doświadczaną. Bo każdy musi mieć swoje miejsce: to wa 
runek konieczny tożsamości osobowej i społecznej. To też niezbędny wa runek aktywnej 
obecności w świecie, w społeczeń stwie, w kulturze, w grupie, sąsiedztwie. 
     Myślę, że w demokracji obywatelskiej wolność jest w istocie odpowiedzialnym 
budowaniem przestrzeni społecznej. Budowanie, jako czynność, nie jest tyl ko zwykłym 
produkowaniem, czy wytwarzaniem. Jest czymś więcej: jest procesem wzno szenia i two-
rzenia wartości przestrzeni, nadawanie sensu (znaczeń) miejscu. Funkcjonowanie demokracji 
to właśnie ciągły proces budowania społecznych relacji opartych na wolności świadomej 
i uważnej, równoprawnej komunikacji między ludźmi. 
     Staroniemieckie słowo „bauen" oznacza zarazem „budować" i „mieszkać" i „otaczać 
opieką". Jeśli chcemy praktykować demokrację, musimy nauczyć się budowania i 
zamieszkiwania w przestrzeni społecznej naszych miast i lokalnych wspólnot. Prawdziwą 
wolność zawsze budujemy sami, i tylko wtedy możemy w niej zamieszkać, u siebie.
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