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W  zasadnie ostatnie lata poświęciłem wyłącznie krytyce szkoły. Próbowa- 
lem ją rozliczać i wskazywać coraz bardziej niedorzeczne dysfunkcje. Próbowałem  
te j ukazywać niebezpieczeństwa wynikające zg z}ej  edukacji, ze Z9rTanizpwa- 
nego systemu szkolnego. N ie obyło się bez krytyki personalnej poszczególnych 
ministrów, cgy innych osób, tak cgy owak związanych ze szkolą. M iałem  do tego 
prawo, gdyż oprócz tytułu akadem ickiego, od prawie ćwierćwiecza prowadzę w ła
sną szkolę, co niemal na biejycopowoduje ustawiczną aktualizację wiedzy 0 tym’ 
co się w szkole dzjeje. P ak się zjożylo, je  pewna medialna „popularność” zaowo
cowała licznymi zaproszeniami na spotkania, czy to organizowane przez Solidar
ność, czy to poprzez kluby Gazety Polskiej, stowarzyszenia cyy tejjprzgzP °jefyn- 
cze placów ki, jeśli tylko czas pozw ala, a zdrowie nie szwankuje, je jfż g  i spoty
kam  się z  ludjmi. W  ten sposób poznaję Polskę powiatową, Polskę pracowitej 
prowincji, Polskę nieco zagubioną w centralnej polityce i centralnych decyzjach, ale 
w pewien sposób poznaję Polskę podstawową. M ijam bądźgoszgZg w miastach i 
miasteczkach odrestaurowanych ja k  perełki, ale takjg  w tych zaniedbanych, w 
których samorządowi bonzowie zaczęli urzędowanie od wyasfaltowania drogi do 
własnych posesji. A by rzecz samą w yjaśnićjuj na wstępie: „darmo otrzymałem, 
darmo daję”. T akie działanie przypiąłem  sobie do klapy marynarki, tak samo 

ja k  obowiązek czynienia naukowych badań, nauczania studentów, prowadzenia 
szkoły, Dziecięcego Laboratorium  N au ki cgy publicznej i publicystycznej polem  i
k i z  absurdalnością. N a spotkania przychodzi wiele osób znających moje teksty, 
książki, publicystykę. Przychodzą te j koledzy Z młodości, ale wszyscy ci ludzie 
stanowią grupę, która myśli podobnie ja k  ja  i odczuwa ten sam niepokój, strach 
czy niekiedy frustrację, która w wymiarze powiatowym wydaje się byćparadoksal
nie w iększa n ij wymiarze centralnym. Odnoszę takie wrajenie, żg im dalej od 
centrum, tym niepokój wzrasta, a j  w końcu staje się tak dokuczliwy, żg gdzj^ś na 
„rubiejach” zamienia się w obojętność dokonującą mordu na lokalnej aktywności,
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twórczości i nad^iei. Po mniej lub bardziej wartościowych moich wystąpieniach 
gospodarze spotkań, zgodnie z  obyczajem, otwierają przestrzeń dyskusji i m ożli
wość poznania z  zyprosyonym gościem w ten sposób konstruując dialog. Prędzej 
cZy pojn iej w tym dialogu pojaw ia się pytanie, które można by uogólnić i sprowa
dzić do kwestii brzmiącej następująco: „jest pan profesorem i praktykiem , to niech 
pan wymyśli, co z  tym zrobić”. To pytanie w zysadyie mogę uynać, zy prześladu
jące mnie od lat. Pojawia się niemal we wszystkich wykładach, ale przede wszyst
kim  we mnie samym. Brzm i trochę ta k ja k  treść karty mobilizacyjnej do wojska, 
w atmosferze zygrożenia mjn ą. Zastanawiam się, cyy wypada mi (moralnie, na
ukowo, praktycznie) dalej unikać odpowiedz) na to pytanie. Kiedyś byłem na 
pólprywatnym spotkaniu z Pechem W ałęsą, który mniej więcej tak skomentował 
swoją prezydenturę stosując sobie właściwą retorykę: ’ja  obaliłem  komunizm  
i potem myślałem, je  ci moi doradcy, profesorowie, inteligenci mają szuflady pełne 
projektów, pomysłów, a oni mieli pom ysł tylko na to, jeby przewrócić komunę. 
Λ  ich szuflady bylypuste.”

jest zptem pytanie, co ja  mam w szufladzie? Czy tylko nieustającą ja k  
niektórzy tw ierdząjątrzącą krytykę cyy tylko wtłaczaną mi homofobię iju ÿ  stu
kającą do drzwi opinię „brunatnego pedagoga?. N ajprościej byłoby, gdybym za~ 
prosil na swoje akadem ickie wykłady, zyprosil do rozmów z moimi uczniami, 
których w popularnym programie publicystycznym skontrastowano z „cholową” 
szkolą  warszawską, tylko po to, aby wyszji na NIN-wiecznych głupków, którym  
w sgkole nie wolno fu ć gumy, którzy muszą przestrzegać terminów oddawania 
prac i o ZKroZP, do nauczycieli mówić „panie profesorze”. Nieuczciwość takiego 
Zestawienia zauważył sam dyrektor owej stołecznej placów ki, pisząc do mnie, je  
naszą szkolę pokazano w roli „czarnego łuda”. jakkolw iek  by nie było nasze 
liceum roi się od pomysłów autorskich, nietuzinkowych rozwiązań, i tak ywanych 
innowacji pedagogicznych. Piszę 0 tym bezwstydnie, gdyż w większości nie są to 
moje pomysły lecz moich przyjaciół z  grona pedagogicznego. Λ  żytem mam 
w szufladzie własną szkolę, czyli ja k ą ś  propozycję. Wydaje się jedn ak, je  to za 
m ało, je  nie wystarcyy tworyyć wysp, cyy tutaj, zycytuję A ndrzeja Tybertowiczy — 
„archipelagu polskości”, ale trzeba wysunąć propozycję niemal systemową. A  pryy- 
najm niejpodjąćtakąpróbę.

Mam pełną, świadomość, że każda taka propozycja w odniesie
niu do polskiej szkoły jest u swych korzeni kontrowersyjna. Każde 
całościowe spojrzenie i każda całościowa próba zmian są, skazane, 
prawie przed ich przedstawieniem, jako nie do przyjęcia, „nie do przy
jęcia, bo...” . Mimo to poniżej spróbuję wyrwać się z przyjętego sche
matu krytyka i odpowiedzieć na pytanie moich powiatowych kolegów.
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Aby rzecz całą, ukazać klarownie, pozwolę to sobie przedstawić 
w punktach. Uprzejmie zawiadamiam, że przedstawione tu propozycje 
są, pewną, skrótową, narracją, i nad każdą, z nich można by długo deba
tować, tyle, że czas ucieka. Mają, też owe propozycje charakter niepo- 
lemiczny wobec tego, co na co dzień zastajemy w szkole. A zatem nie 
buduję ich w opozycji do tego, co istnieje, lecz konstruuję pewien 
pomysł (a raczej jego zręby) dla wolnej szkoły w wolnym kraju.

Zmianypodstawowe
Przede wszystkim trzeba zrezygnować z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Tutaj można się spotkać z emocjonalną, opozycją, że jest 
to wszak kontynuacja X V III wiecznej Komisji Edukacji Narodowej, 
ale konia z rzędem dam temu (a mam), kto pokaże mi analogię 
pomiędzy Kołłątajem a Szumilas. Jeśli uniwersytet zrezygnował 
z indeksów, które od zawsze były symbolem studiowania, ale nigdy 
nie przesądzały o jego treści i jakości, tak samo możemy zrezygnować 
z istnienia M EN. I tu nawet nie przemawiająargumenty ekonomiczne, 
chociaż nie są one najostatniejsze, lecz czyste względy organizacyjne. 
Ministerstwo niczego już nie modeluje i tak naprawdę niczym nie 
zarządza, pełni raczej rolę systemowego klina pomiędzy 
samorządowościa a centralnością edukacji. Funkcjonuje 
z politycznego nadania, co powoduje, że szkoła pozostaje 
w ustawicznym slalomie. Bo co władza, to pomysł. Organem 
centralnym dla polskiej oświaty (nie nazywajmy już tego proszę 
edukacją, bo to wytarte i wieloznaczne słowo) winna być konferencja 
kuratorów (tak jak Konferencja Episkopatu). Odwrotnie do 
pomysłów padających tu i ówdzie, należy wzmocnić role kuratorów 
i kuratoriów, rezygnując całkowicie z istniejącej nad nimi czapki. 
Budżet na oświatę należy przydzielać kuratorom (nie wojewodom), 
według czytelnego algorytmu wypracowanego publicznie, 
uwzględniającego bieżące potrzeby szkoły i promocję dzietności. 
Ważnym aspektem takiego rozwiązania byłaby lokalność kuratorów, 
którzy reprezentowaliby dobrze rozpoznane potrzeby podległego 
sobie regionu. Mogliby negocjować między sobą strategię finansową 
(„w tym roku ja tobie pożyczę, a w przyszłym roku ty mi oddasz”), 
a przede wszystkim byliby rzeczywistym reprezentantem potrzeb 
podległym im placówek. To oczywiście zmieniłoby tryb ich wyborów. 
Zmieniłoby kuratorów z miejscowych purpuratów, pośredników
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między lokalnością, a centralnością w rzeczywistych menadżerów. 
Tylko w ten sposób znajdziemy nowych Konarskich.

W  rzeczy samej kurator winien być wybierany przez 
społeczność oświatową, danego rejonu (dyrektorów szkół, 
przedstawicieli rodziców, stowarzyszeń edukacyjnych niezależnych od 
samorządów) w wyborach. Byłby więc suwerenem. Tym samym 
zarządzałby (niezależnie od parlamentarnej opcji politycznej) na 
danym terenie szkołami i placówkami pedagogicznymi w sposób 
bezwarunkowy, ponosząc za to odpowiedzialność osobistą,. 
Pociągnęłoby to za sobą, konieczność likwidacji wydziałów oświaty, 
istniejących w lokalnych zarządach, a jednocześnie spowodowałoby 
likwidację schizofrenii dyrektorskiej, polegającej na podwójnej 
podległości: kuratorowi i organowi prowadzącemu. Schizofrenia ta 
daje się nam mocno we znaki.

Faktyczne włączenie środowiska pedagogów (pedagogów- 
powtarzam!) w kreowanie kształtu miejscowej oświaty. Chodzi mi tu 
głównie o pedagogów akademickich, zupełnie dotąd 
niewykorzystywanych merytorycznie. Odbyłoby się to też zapewne 
i z pożytkiem dla akademickiego środowiska pedagogicznego, 
w którym prędzej czy później doszłoby do podziału na tych, którzy 
mają wyłącznie stopnie naukowe i na tych, którzy oprócz posiadanych 
stopni coś naprawdę wiedząi potrafią.

Zbudowanie spójnego i trwałego, niezależnego od kapryśnej 
finansjery państwa, systemu dokształcania nauczycieli, np. każdy 
nauczyciel ma prawo raz na cztery lata do bezpłatnego udziału 
w dowolnie wybranych studiach podyplomowych, aktualizujących 
jego wiedzę i kompetencje. W  tym celu należy stworzyć system 
„przetargów” (jak to miało miejsce za ministra Handkego) na 
organizację takich studiów. Z tamtego okresu zostały na naszym 
Wydziale wyłącznie dobre doświadczenia. Organizowaliśmy naprawdę 
atrakcyjne i przemyślane „podyplomówki” . Wystarczyło, że były 
symbolicznie płatne (100 zł za semestr), a nauczyciele zapisywali się 
tłumnie.

Swego czasu jednemu z ministrów przedstawiłem projekt 
„Polska razy cztery” . Chodziło o to, aby każdy uczeń, w trakcie 
edukacji podstawowej i gimnazjalnej miał możliwość zobaczenia 
swojej Ojczyzny. A zatem każdy młody Polak odwiedziłby 
Warszawę, Gdańsk, Kraków, Białystok/Podlasie/Lublin,
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W rocław/Szczecin/Opole. Oczywiście automatycznie z tego 
programu dla danego regionu byłby wykluczony on sam. W  tym celu 
konieczne byłoby porozumienie konferencji kuratorów 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znoszące 
zaporowe niekiedy opłaty do muzeów (np. na Wawel), wymuszanie 
korzystania z miejscowego lobby przewodników, ogłoszenie przetargu 
na tanie przewozy i tanie noclegi. Byłby to rodzaj „bonu 
wycieczkowego” przypisywanego do każdego ucznia. Z czasem 
można by ten program powiększyć o stolice Europy, w żadnym razie 
nie rezygnując z odwiedzenia Grodzieńszczyzny 
i Nowogrodzieńszczyzny.210 Pytanie skąd wziąć pieniądze?
Odpowiedź jest prosta. Z rezygnacji z niedorzecznego
i przedwczesnego programu e-booków i rozdawania tabletów, jeśli 
tylko nie mają służyć do stukania się w głowę przez lekkomyślnych 
urzędnikóww ten sposób „goniących Europę” .

Stworzenie spójnego systemu wyboru dyrektorów szkół
i placówek o charakterze pedagogicznym, a tym samym stworzenie 
nieistniejącego w polskim systemie oświatowym nurtu konstruującego 
zespoły pedagogiczne danych szkół. Trzeba wreszcie odstąpić od 
modelu wewnętrznie sprzecznych i odległych, od jakiegokolwiek 
dream team’u rad pedagogicznych, czy załóg jednostek 
pedagogicznych. Wychowanie to gra zespołowa. Winne więc być one 
świadomie dobierane i konstruowane przez wyraźnie wyodrębnionego 
lidera. Tym samym pozwoli to uniknąć syndromu opisanego 
ironicznie przez Cata- Mackiewicza: „Przecież my, Polacy, nie 
znosimy właściwych ludzi na właściwych miejscach. My nie lubimy 
naczelników, szefów, wodzów inteligentnych. Nawet na prezesów 
naszych stowarzyszeń, stronnictw, organizacji z radością wybieramy 
ludzi niebojowych, to znaczy pozbawionych indywidualności. Kult 
poczciwego durnia jest jedynym powszechnie uznanym kultem 
w P o lsce ...” . 211 Taki zabieg umożliwiłby rzeczywiste wdrożenie 
postulatu o przywróceniu podmiotowości szkole. Żadne rozważania 
teoretyczne, a tym bardziej rozwiązania M EN-u, nie są w stanie tego 
wygenerować, jeśli stanowisko dyrektora szkoły nie będzie 
stanowiskiem lidera z pomysłami, wizją i kompetencjami. Tylko

Takąpróbę podejmuję od lat na własną, rękę. Zob.: 
http://www.szkolalaboratorium.eu/travel.html 
211 Stanisław Mackiewicz (Cat), Stanisław August, Kraków2009, s. 18
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w takim wypadku postulowany kurator może powiedzieć danej 
społeczności „Macie, coście chcieli” . Tylko tak można wskazywać 
osobę ponoszącą, całkowitą odpowiedzialność, za wszystko co się 
w placówce dzieje. Dotąd taka odpowiedzialność ma charakter 
rzekomy. Zatem od dyrektora będzie zależało, czy powoła radę 
gospodarczą, radę rodziców, samorząd uczniowski, bo to nie szkoła 
ma służyć samorządności, ale samorządność szkole. I przywołam to 
po raz setny bodaj Andreę Folkierską z jej puentą z toruńskiej 
konferencji w 1995 r. „Aby społeczeństwo było demokratyczne, 
szkoła musi być konserwatywna”. I przypomnę, że jest to profesor 
pedagogiki, odległa od prawicowej ideologii.

Zmiany strukturalne
Co ze struktura szkoły? Długo zmagałem się z problemem, 

co począć z systemem „ 6 + 3 + 3 ”? Wyrażane publicznie inklinacje 
do likwidacji gimnazjum, jako odrębnego systemu struktury 
kształcenia, uznawałem za rodzaj zemsty na posłańcu, który przynosi 
nam złe informacje. Gimnazjum bowiem przyniosło nam bezlitosną 
wiedzę o tym, w jakim stanie mentalnym, intelektualnym, moralnym 
jest polska młodzież, w pewnym przedziale wiekowym. Patrzyłem na 
to jak badacz, który łatwo i bezpłatnie otrzymał pewne zjawisko do 
spenetrowania i opisu. I tutaj przypowieść. Przez wiele lat w mojej 
Szkole Laboratorium prowadziłem obozy jeździeckie. Z czasem 
z funkcji nauczyciela jazdy konnej zaczęli mnie wyręczać dorośli 
synowie. Dla starszego pana bowiem, stanie i pokrzykiwanie 
na ujeżdżalni stawało się męczące. Ja  ograniczałem się do panowania 
nad całością i nie omieszkałem niemal „nałogowo” szukać innowacji. 
W  którymś momencie od młodszego syna usłyszałem: „Tatuś, jak 
to jest dobre, to przy tym nie kombinuj, bo zepsujesz” . Trzeźwy 
i pragmatyczny głos odpowiedzialnego, młodego człowieka. Chyba 
podobnie stało się z polskim systemem edukacyjnym. I teraz nabieram 
przekonania, że nie trzeba zwracać uwagi na koszty, lecz wrócić do 
poprzedniego układu „ 8 + 4 ”. Szanuję próby reformatorskie 
prof. Handkego, lecz wiem, że każdy eksperyment może się skończyć 
sukcesem lub fiaskiem. A ten szkolny, robiony bez wątpienia 
w najlepszej wierze, chyba się nie powiódł. I pomijając kwestię 
istnienia gimnazjum, najbardziej uderzył niejako rykoszetem w istotę 
istnienia liceum jako małej akademii, czyli ostatniego etapu edukacji,
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w którym nabiera się ogólnej, a tu, podstawowej, niezbędnej wiedzy
0 świecie. I chyba nie wolno nam tego dłużej kontynuować. 
Paradoksalnie bowiem zmiana struktury edukacyjnej i sposobu 
egzaminowania daje nam gorszych kandydatów na studia niż 
poprzednie rozwiązania. Wbrew pozorom nie jest to problem do 
długotrwałej debaty parlamentarnej, lecz kwestia do 
natychmiastowego rozwiązania. Intelektualna erozja młodego 
pokolenia bowiem cwałuje, a centralne decyzje zapadają w tempie 
stępa.

System odczuwający swoją nieudolność, ma tendencję do coraz 
silniejszej biurokratyzacji. Biurokratyzacja ma z kolei tendencję do 
tworzenia absurdów. Jako właściciel szkoły (czyli organ prowadzący)
1 jednocześnie jej dyrektor, byłem zmuszony sam do siebie pisać 
pisma powołujące mnie na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej 
(„stara” matura), a następnie sam sobie pisemnie odpowiedzieć, 
że wyrażam zgodę na przyjęcie tej funkcji. Mniej więcej takim 
działaniem jest stanowienie prawa nakazującego zakładanie teczki dla 
każdego ucznia, tworzenie niezliczonej liczby sprawozdań, pisemnych 
projektów, etc. Ma to taki wymiar, że skłonny jestem podejrzewać, 
iż doszło do jakiegoś tajnego porozumienia miedzy M EN a fabrykami 
produkującymi papier. I co gorsza, po przyjrzeniu się specyfice 
nakazanych do wytworzenia dokumentów muszę stwierdzić, ze tylko 
takie wyjaśnienie przydaje im racjonalności. To trzeba zmienić 
natychmiast i uznać, że podstawowy i najważniejszy zestaw 
dokumentów szkolnych to: protokoły z posiedzeń Rady 
Pedagogicznej, arkusze ocen oraz wszelkiego typu profesjonalne 
orzeczenia o dysfunkcjach dziecka. I na tym koniec. Pozostałe 
dokumenty, ich wytwarzanie etc. winny być pozostawać do decyzji 
dyrektora placówki, podejmowanej zgodnie z jej wewnętrznymi 
ustaleniami. Obecny stopień zbiurokratyzowania szkoły przybiera 
niemal kształt świadomego dręczenie zatrudnionych w niej osób.

Problemem pozostaje organizacja sposobu egzekwowania 
wiedzy, czyli cały pakiet spraw związanych nie tylko z procedurami 
kontrolującymi i zawiadującymi egzaminami zewnętrznymi (CKE, 
O K E ), lecz również idąca w ślad za tym nieprawdopodobna 
i wcześniej chyba nieprzewidywana erupcja działań biurokratycznych. 
Pozostając na styku szkoła i uczelnia wyższa, bez specjalnego ryzyka 
ale też i bez szczegółowych badań stwierdzam, że uczelniany narybek

171



Æ eksanderNalaskomki

jest coraz gorzej przygotowany, nie tylko do studiowania określonej 
dyscypliny naukowej, ale w ogóle do pełnienia społecznej roli 
studenta. I nie jest to bynajmniej opinia wyłącznie moja, lecz wielu 
innych osób, aby nie rzec opinia powszechna. Widać wyraźnie niemal 
paradoksalną zależność odwrotną, że im bardziej zbiurokratyzowany 
system edukacji, tym gorsze jego wyniki. Dobrze ilustruje to przykład 
wychwycony onegdaj nie przez badacza, lecz dziennikarkę lokalną, 
która wykazała, że im w danym gimnazjum więcej nauczycieli 
dyplomowanych (a więc o najwyższym stopniu wtajemniczenia 
zawodowego), tym owa szkoła ma gorsze wyniki w egzaminach 
zewnętrznych. Tak więc to, co miało podnieść poziom nauczania, 
wcale tego nie uczyniło. Dlaczego? Gdyż szybko przyoblekło się 
w ramy czysto administracyjnej i pozbawionej faktycznego, 
merytorycznego przesłania treści. Należałoby tutaj zmienić tryb 
tzw. awansu zawodowego w sposób jednoznaczny, uzależniając go od 
uzyskiwanych przez danego pedagoga rezultatów. Tu oczywiście 
podniosą się głosy, że są różne klasy, różny potencjał uczniów, 
a nawet różnice w owym potencjale, generowane przez region. 
Wyjście jest proste. Awans zawodowy nie może trwać chwilę. Nie 
może odbywać się na podstawie skompletowanej teczki. Należy 
zbadać potencjał wejściowy grupy uczniów (klasy, poziomu) 
nauczanych przez danego pedagoga, a po zakończeniu danego kursu 
(cyklu) zbadać uzyskane przezeń efekty. I nie ostateczne wyniki 
w egzaminach zewnętrznych mają decydować o kompetencjach 
awansowych, lecz postęp (a zatem rozwój), który się dokonał. 
Dopiero na tej podstawie można by było wszczynać procedurę (bądź 
nie) awansowania. Tym samym należałoby kompletnie wywrócić 
wielostopniowy system nauczycielskich „pagonów”, od stażysty po 
dyplomowanego, w system dwustopniowy de facto: nauczyciel 
i nauczyciel specjalista. Przy czym powtarzam, najważniejszym 
argumentem mają być wyniki codziennej roboty z uczniami. 
Bo dobrym lekarzem jest ten, który doprowadza do sanacji 
organizmu, a nie ten, który ma najczystszy fartuch. I tutaj pewne 
zastrzeżenie. Wszystkie przedstawione pomysły wcześniej i poniżej 
mają charakter wysoce skrótowy i wymagają, nazwijmy to, rozwiązań 
wykonawczych, które gwarantuję to, zajmują sporą chociaż głębszą 
część mojej szuflady.

Zastanawiać się należy, czy w istocie egzaminy zewnętrzne
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(i cała towarzysząca im przeogromna struktura administracyjna) 
cokolwiek zmieniły w polskiej szkole. Pomijając fakt, że uczyniły 
oświatę kosztowniejszą, zmieniły niewiele. Dawanie wiedzy 
zamieniono w nauczanie pod sztrychulec, pod testy. Otworzyło 
szkołę jako rynek dla firm i firemek oferujących próbne testy 
maturalne, czy książeczki typu „jak zdać maturę” etc. Jest pewna 
zaleta egzaminów zewnętrznych. D ają one łatwość porównywania 
placówek między sobą. Namnożyło się więc rankingów, zestawień 
czy nieodmiennie odczuwanych w formie kierowanych do mnie przez 
żurnalistów próśb o skomentowanie takiego czy innego pytania 
maturalnego, takiego czy innego wyniku w danym regionie. Egzaminy 
zewnętrzne być może uczyniły procedurę oceny ucznia bardziej 
obiektywną, może ją  uszczelniły, ale w ostatecznym rozrachunku 
okazały się sztuką dla sztuki. Zunifikował bowiem oczekiwania wobec 
abiturientów i są one teraz takie same wobec uczniów Warmii 
i Mazur, Podhala, Zachodniego Pomorza czy Mazowsza. Dały nam 
absolwenta każdego, a więc żadnego. Tutaj konieczne jest pewne 
wyjaśnienie, odnoszące się do moich doświadczeń. Otóż zdarzało się, 
że wśród naszych uczniów były osoby, co do których żywiliśmy 
obawę, czy zdadzą maturę z tego, czy innego przedmiotu. Przy czym 
pojęcie obawy jest wyłącznie eufemizmem. Profesor nauczający 
matematyki, języka polskiego, języka angielskiego czy geografii 
wyrażali to jednoznacznie: „on/ona nie ma prawa zdać matury” . I nie 
mówimy tutaj o nauczycielskich chłystkach, lecz herbowych 
pedagogach. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy po otrzymaniu 
wyników czytaliśmy, że ten, który nie rokował żadnych nadziei 
na sukces, uzyskał wybitny wynik. Cechą egzaminów zewnętrznych 
jest bowiem przekonanie, a posługując się językiem main streamu mit 
założycielski, że nauczycielom nie można ufać, że z całą pewnością są 
w ocenie swoich uczniów nieobiektywni (co jest tylko łagodniejszą 
odmianą sformułowania nieuczciwi) i ich wieloletnia, zdobywana 
przez dziesiątki godzin wiedza o uczniu, nic nie jest warta wobec 
przygotowanego na zewnątrz i tak samo sprawdzanego, 
dwugodzinnego quizu, zwanego egzaminem zewnętrznym. Tak 
naprawdę istnienie komisji egzaminacyjnych (CKE, O K E) jest 
wynikiem ustanowienia „Ministerstwa Nieufności” wobec szkoły 
i pracujących w nim ludzi. System egzaminów zewnętrznych jest też 
zorganizowaną funkcją „wielkiego hamulcowego” dla niepotrzebnych
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tu pokładów nauczycielskiej pomysłowości, gdyż niemal każda 
inicjatywa (wycieczka, teatr szkolny, konkurs fotograficzny) bywa 
oglądane pod lupą, czy to przyczyni się do lepszego wyniku na 
maturze i czy nie jest stratą czasu, w którym można przeprowadzić 
kilka próbnych testów gimnazjalnych. W  tak wzniesionym gmachu 
„Ministerstwa Nieufności” nauczyciel staje się urzędasem pilnującym, 
aby podlegli mu petenci bezpiecznie i skutecznie dotarli 
do przynajmniej niekompromitujących wyników procentowych. Jest 
niemalże w tej szczególnej instytucji BHP-owcem, kontrolerem 
z sanepidu czy inspektorem ppoż. Egzaminy zewnętrzne 
i wygenerowana dla nich „obudowa” infrastrukturalna i osobowa 
uderzyły w jądro nauczycielskiej misji, a zatem w nauczycielskie 
sumienie. I tu kolejna propozycja: egzaminy końcowe, bez względu na 
to, czy gimnazja będą utrzymane i ile lat będzie trwać nauka w liceum, 
winny w trybie natychmiastowym wrócić do kuratoriów, a więc do 
szkół. I tu nie ma się nad czym zastanawiać. Wręcz posunąłbym się 
jeszcze dalej. Egzamin maturalny powinien być wręcz wewnętrzną 
sprawą szkoły. Oczywiście stracimy w ten sposób porównywalność 
między szkołami, regionem, ale śmiem w tym miejscu zauważyć, 
że z owej porównywalności, tak szeroko komentowanej przez media, 
nic poza tymi komentarzami nie wynika i nadal nikt nie rozumie, 
dlaczego niegdysiejsza Polska B, czyli dzisiejsze Podlasie („wsiowe” 
i zachowawcze) uzyskuje lepsze wyniki, niż regiony osadzone wokół 
znaczących, tak zwanych centrów kulturowych. Swego czasu zjawisko 
to wyjaśniałem i nie będę się tu powtarzał. Oczywiście, jak łatwo 
zauważyć we wszystkich tych rozważaniach, gdzieś pod naskórkiem 
pojawia się określenie podmiotowości szkoły, którą to podmiotowość 
należy jej w sposób wskazany powyżej w pełni zwrócić, oddając 
odsetki. Żadna zmiana o takim charakterze nie obywa się bez strat, 
potknięć i rozgardiaszu. To zawsze jest bolesne. I powinien nad tym 
czuwać Minister Edukacji Narodowej, który dokonałby tych 
wszystkich zmian, a następnie zlikwidował M EN, zgasił światło 
i przeszedł do historii. I tutaj trzeba by przedstawić szereg pomysłów 
wykonawczych, ale szczupłość miejsca pozwala tylko na prezentację 
idei.

Nie unikniemy tu również rozważań o dużym, powiedziałbym 
zasadniczym problemie, a mianowicie o szkolnictwie wyższym. I tu 
ograniczę się wyłącznie do postulatów, ledwie sygnalizując ich
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uzasadnienie, ale też niniejszy materiał nie jest sensu stricte 
poświęcony kształceniu akademickiemu. Po pierwsze należy 
zrezygnować z obowiązku dwustopniowości studiów. Tak zwany 
„system boloński”, czyli 3 + 2 , czyli licencjat +  magisterka okazuje się 
być w całej swej rozciągłości nieporozumieniem. Studia wyższe mogą 
być jedynie 5-letnie, a tym samym faktyczne. Podam przykład. Po 
studiach licencjackich, na studia II stopnia (magisterskie) można się 
zgłaszać niemalże po ukończeniu każdych studiów na poziomie 
I stopnia. Miewałem więc seminaria magisterskie, w których 
uczestniczyli licencjaci wzornictwa przemysłowego, prawa, ekonomii, 
filologii obcych, etc. W  ciągu dwóch lat de facto miałem z nich zrobić 
magistrów pedagogiki. Przyszli „merytorycznie nadzy”, bez 
znajomości pojęć podstawowych dla naszej dyscypliny, bez 
znajomości lektur, czy nawet struktury pedagogiki jako nauki. W  ciągu 
dwóch lat mieli tę wiedzę uzupełnić, a jednocześnie pisać rozprawy 
magisterskie. Wystarczy? Tak jest do teraz. Czy ktokolwiek 
z czytelników chciałby leczyć się u tak przygotowanego lekarza?

Odrębnym problemem jest rekrutacja na studia. Centralny 
system, polegający na uwzględnianiu wyników maturalnych, miał 
oszczędzić młodzieży podwójnego stresu (matura +  egzaminy 
wstępne). Po pierwsze, nie bardzo rozumiem owo pajdocentryczne 
oszczędzanie stresu (życie jest pełne stresów, a wiele z nich ma 
charakter mobilizujący), a po drugie uderza w autonomię uczelni, gdyż 
to uczelnia, bezwarunkowo uczelnia, powinna decydować o tym, kto 
może się w niej kształcić. I nawet nie zauważyliśmy, jak losy polskiej 
nauki, rozumianej zarówno jako badanie jak i kształcenie akademickie, 
spoczęły w rękach O K E . Bo de facto tam się rozdaje karty.

Przedstawiony tu szkic jest tylko sygnałem wysłanym przez członka 
środowiska akademickiego i praktyka o tym, że pytanie „Jest Pan pro
fesorem i praktykiem, to niech Pan wymyśli, co z tym zrobić” nie mu
si pozostawać bez odpowiedzi. Wiem też, że przedstawione tu rozwa
żania mogą pozostawić pewien niedosyt. Nie ma tu bowiem słowa 
o technikach, szkolnictwie zawodowym, studiach policealnych. Nie 
ma też słowa o programach nauczania, ale —first things first.

Wiem również, że przedstawione tu refleksje mają charakter 
z gruntu dyskusyjny. Każdy z postulowanych pomysłów mógłbym 
szeroko rozwijać, a bez wątpienia wzbudzałoby to dyskusje i pewnie
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wskazywałoby na liczne ich niedociągnięcia. Jednakże moim celem 
było pokazanie, że w wielu profesorskich szufladach (bo przecież nie 
należę do wyjątków) są pomysły mogące wydobyć polski system 
oświatowy z poczucia beznadziei, absurdalności i niewydolności. Im 
dłużej jednakże będziemy czekać, tym rewolucja, której bez wątpienia 
polska szkoła wymaga, będzie krwawsza i trudniejsza do przeprowa
dzenia.
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