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Kwieciński’s opinion, as regards the level and nature of cognitive competences or 
social orientation, the youth a� er the cycle of primary education are more similar 
to their parents than to their peers in di� erent conditions of socialization in family 
(Kwieciński, 1990, p. 237). A similar tendency can be noticed in the case of the 
examined learners, who have much higher educational aspirations than their mates 
examined in 1990 – 1994. Education is treated by the young, who are conscious of 
both chances and limitations of life in culturally di� erentiated environments, as 
an implementation measure in achieving the desired position in the social and 
professional structure. Education also becomes a value desired for itself, a con-
stituent and determinant of the quality of life. It is here, among all these factors, 
that school should � nd its way and should change so that Kwieciński’s diagnosis, 
formulated in the nineties of the previous century, would not repeat in a recurring 
cycle – ‘education (including school) adapts to signi� cant functions (dysfunctions) 
of the system, to its »organizing principle«, it perpetuates the sources of crisis, 
disturbs the processes of (cognitive, moral, identity) development, deepens the 
situation of anomy treated as axiological vacuum and social disintegration, deepens 
alienation experiences (feeling of senselessness, helplessness, strangeness in the 
world, a lack of self-understanding), makes appearances the superior category of 
life’ (Kwieciński, 1990, p. 244). � erefore, what can be noticed at the beginning of 
the second decade of the 21st century are the qualities of pre-� gurative culture, 
in which the reversed relation, that is the socialization of the older generation by 
the youngest, creates conditions for transformation – for a radical, violent, o� en 
crisis raising change of social order. � us, it seems appropriate to refer to Mead’s 
words again – the development of such a type of culture will depend on whether 
the dialogue with the young will be established and whether they will be able to 
lead the older into the unknown future (Mead, 2000, p. 129).
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