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PYTANIA O FUNDAMENTY ZREFORMOWANEJ SZKOŁY
Fundament (łac. ) to „najniżej położona część obiektu (... ) przekazująca na grunt na

cisk wywierany przez ten obiekt; (... ) rozmiary fundamentu są dobierane w ten sposób, 
aby nie zostały przekroczone stany graniczne naprężeń podłoża”1. Dalsza część hasła 
encyklopedycznego traktuje o istocie związków pomiędzy fundamentem obiektu, 
a podłożem. I nie tyle sama jakość fundamentu wysuwa się tu na czoło rozważań, co 
charakter jego związków z podłożem. Odniesienie tego faktu do fundamentów zrefor
mowanej szkoły czy - szerzej - do fundamentów systemu oświatowego, ustawia całe 
rozważania, jak się wydaje, we właściwym świetle. 

lNowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1998, t. 2, s. 457. 
2 Określenie przyjęte za: P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002. 
3 Tamże, s. 473. 

Fundamenty zreformowanej szkoły winny zatem także mieć odpowiednie podłoże, 
które udźwignie wywierane na nie obciążenia, jeśli jest to wątpliwe, przed przystąpie
niem do budowy czy raczej renowacji fundamentów należało wzmocnić samo podłoże, 
na którym spoczną nowe fundamenty reformowanej szkoły. Podłożem jest tu oczywiś
cie cały kontekst kulturowy w najszerszym tego słowa rozumieniu. Wzmocnienie 
podłoża oznaczałoby wzmocnienie systemu ekonomiczno-gospodarczego, społeczne
go, kulturowego. 

W związku z tym pytania o fundament reformowanej szkoły należy rozpocząć od 
pytań o stan podłoża (społeczno-gospodarczo-kulturowego): czy aby nie jest zbyt 
miałkie czy grząskie dla tworzonego obiektu - szkoły o nowej jakości. Czy nie będzie 
się „usuwać” pod naciskającym fundamentem - wtedy cały gmach systemu edukacyj
nego znajdzie się w niebezpieczeństwie. 

Jaki jest stan podłoża? Gospodarka - nie rozważajmy jej stanu. Kultura - mamy 
właściwie stan „traumy kulturowej”2. Ponieważ wstrząs ten dotyka tożsamości zbioro
wej i jednostkowej3, praktycznym jego rezultatem są m. in. relatywizm moralny, ambi- 
walentność wszelkich interpretacji, pornografia, degradacja postaw, roszczeniowy styl 
życia. Pluralizm teorii i koncepcji szerzonych przez naukowców pogłębia chaos warto
ści, ważności spraw i istotę ich rozumienia. 

Gwałtowne zmiany społeczne powodują automatycznie zmiany w języku - trwałością 
i ciągłością kultury polskiej po raz kolejny wstrząsnęła „nowomowa”, w której prym 
wiodą politycy oświatowi, asystujący im pedagodzy, słowem, wszyscy związani z pod
miotem inspirującym zmianę. Edukacja z jednej strony znalazła się wśród wielu elemen



118 Janina Kostkiewicz

tów podlegających zmianie, a z powodu gwałtowności tej zmiany nie mogła nie znaleźć 
się w kryzysie. Z drugiej strony - edukacja jest czynnikiem warunkującym utrwalenie 
zmiany, i o ile istota zmiany jest godziwa, to funkcja ta winna być niezbywalna. 

Powszechnie zauważany bywa fakt, że: 
(... ) o rzeczywistej głębokości zmiany i zakresie przekształceń [także tych zapisanych w za
łożeniach reformy edukacji - uzup. J. K. ] decyduje trwałość kultury w sferze insty
tucjonalnej, duchowej, symbolicznej4. 

4 K. Pacławska, Między wychowaniem a indoktrynacją. Wychowanie w służbie ideologii, [w: ] F. Adam
ski red., Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna  filozofia wychowania, Kraków 1999, s. 57. 

5 M. Handke, Reforma edukacji: sukces czy porażka? Wykład inauguracyjny, Wrocław 2001. 
6 Wątpliwości pogłębiają pytania postawione przez prof. W. Kojsa w referacie „Zagrożenia systemów 

społecznych a rozwój i rozpad wspólnot edukacyjnych” wygłoszonym w pierwszym dniu obrad tejże konfe
rencji, pytania o to, czy fundamentów systemów oświatowych nie należałoby poszukiwać w innych syste
mach, np. ekonomicznym itd. (cytuję z pamięci). 

Jeśli powyższą tezę uznać za prawdziwą, za czym się opowiadam, to czy w społe
czeństwie owładniętym chaosem w wielu sferach życia mogłaby być możliwa głę
boka, autentyczna zmiana? Ona wydaje się nierealna właśnie z powodu rzeczywis
tego stanu wymienionych wyżej determinant składających się na aktualną sytuację 
kulturową. 

Trwałość kultury, jeśli się jeszcze nie zachwiała, to jest poważnie zagrożona: in
stytucje kultury - osłabione niekończącą się, wielokierunkową, czasem sprzeczną we
wnętrznie restrukturyzacją; nad duchową dezintegracją człowieka pracował system, 
z którego zrezygnowano, a obecny, programowo preferując pluralizm, jeszcze nie 
osiągnął stanu sprzyjającego integracji duchowej człowieka; rozumienie symboliki - 
dzierżą media. Tyle o podłożu. 

Co z fundamentami? Podstawowe założenia reformy, można by powiedzieć - jej 
fundamenty, według ministra M. Handke były następujące: 

upowszechnienie wykształcenia na poziomie średnim oraz wzrost liczby podej
mujących studia wyższe; 

- zwiększenie i wyrównanie dostępu do edukacji na wszystkich jej poziomach; 
-przywrócenie równowagi między przekazywaniem wiadomości i zdobywaniem 

umiejętności a troską o rozwój osobowości (to jest to Sokratejskie wykształcenie); 
- zwiększenie autonomii szkoły; 
- promowanie godziwej pracy nauczyciela; 
- związanie szkoły z rodziną i społecznością lokalną”5. 
Dzisiaj jest już możliwa diagnoza realizacji poszczególnych założeń reformy rozu

miana niekoniecznie jako olbrzymie, specjalne przedsięwzięcie badawcze. Można jej 
dokonać, opierając się na licznych publikacjach ludzi nauki, głównie pedagogów, na
uczycieli praktyków, komunikatach rządu RP, publicystyce prasowej, internetowej, 
przeróżnych fragmentarycznych doniesieniach z terenu. 

Powstają wątpliwości: czy powyższe założenia reformy edukacji, nazwane przez 
wprowadzającego ją ministra „podstawowymi”, składają się na jej fundamenty. Czy są 
to fundamenty? Czy reforma dotknęła fundamentów szkolnictwa? Czy podstawowe 
założenia reformy z 1999 roku dotyczą fundamentów, czy elementów zewnętrznie 
zmieniających jej obraz? Mimo wątpliwości przyjmijmy, iż reforma dotyczyła funda
mentów reformowanej szkoły6. 
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Realizacja wymienionych podstawowych założeń ma się niezbyt dobrze. Dla przy
kładu dokonam omówienia jednego z nich. Czy podobnie ma się realizacja wszystkich 
innych podstawowych założeń reformy? Orientacja w publikacjach badaczy tych kwe
stii nakazuje powstrzymać się przed optymizmem. Jeśli tak, to sypią się fundamenty, 
a w konsekwencji runie obiekt - to z kolei zbytni pesymizm. Czyżby zatem funda
mentów nie tknięto? Spróbujmy przyglądnąć się jednemu z podstawowych założeń 
reformy szkolnej: zwiększenie i wyrównanie dostępu do edukacji na wszystkich jej 
poziomach. 

Powstaje pytanie o faktyczne możliwości wyrównywania szans: wyrównywanie 
szans - realny zamiar czy obietnica bez pokrycia? 

W rozpędzie likwidacji wszystkiego, co nie tylko było symbolem dziedzictwa byłe
go systemu, ale także elementarnym warunkiem ciągłości życia społecznego, odrzu
cono zasadę gwarancji edukacyjnych p a ń s t w a. 1 nie o obronę tam
tej, sprzed 1989 roku, oferty edukacyjnej chodzi ani też o poziom realizacji obecnej, 
zreformowanej edukacji, ale o samą zasadę. Ideologiczny wymóg decentraliza- 
c j i państwa spowodował przekazanie prowadzenia szkół samorządom, ograniczył 
uprawnienia kuratorów poszczególnych województw - bądź co bądź fachowców (lep
szych lub gorszych) z wyższym, często bardzo dobrym wykształceniem - a rozszerzył 
uprawnienia wójtów i sołtysów, finansowanie szkoły związał z finansowaniem wszel
kich sfer życia gminnego. Rezultatów można się było spodziewać - one są już jedno
znaczne: samorządy likwidują szkoły, głównie ze względów ekonomicznych. Jeszcze 
w latach 90. niezwykle popularny model „małej szkoły wiejskiej”, nad którego pro
jektem pracowano, który czyniono symbolem szkoły przyjaznej dziecku, podmiotowej, 
zintegrowanej ze środowiskiem, przestał istnieć, a jego promotorzy ucichli. 

Podobnie źle jest z organizacją edukacji przedszkolnej. „Jeszcze 2 miesiące temu 
do rzeszowskich przedszkoli uczęszczało 400 dzieci z innych gmin, dziś już tylko ok. 
200”7. Dalej gazeta podaję, że trwa gorączka przemeldowań dzieci od rodziców do 
dalszych rodzin, procedura meldunkowa może się przeciągnąć do 2 miesięcy, urzęd
niczki będą jeździć i sprawdzać, czy dzieci faktycznie u rodziny mieszkają. Chodzi 
oto, że gminy nie chcą do utrzymywanych na swoim terenie przedszkoli przyjmować 
dzieci z innych gmin, bowiem dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu obciąża 
budżet gminy - dopłatę mogą ponieść rodzice dziecka lub gmina, w której dziecko jest 
zameldowane. To tylko drobny przykład z praktyki dnia dzisiejszego. Tymczasem, 
począwszy „od 1990 r. następowało systematyczne zmniejszanie liczby placówek wy
chowania przedszkolnego. W roku 1996 w porównaniu do roku 1989 ogólna liczba 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zmalała о 5740”8. 
Tutaj, na poziomie edukacji przedszkolnej, przepada pierwsza, podstawowa możliwość 
na wyrównanie szans edukacyjnych dziecka. 

7 B. Terczyńska, M. Krząstek, Władza ściga przedszkolaka, „Nowiny” 2004, nr 65 (16215). 
! M. Szymański, Wyrównywanie szans edukacyjnych - atut czy miraż reformy oświaty, „Edukacja” 

1999, nr 1 (65), s. 63. 

Inny przykład: w jednej z gmin wiejskich powiatu brzozowskiego władze nieofi
cjalnie zażądały od nauczycieli zrzeczenia się dodatku wiejskiego; alternatywą była 
redukcja etatów nauczycielskich. Wejście w realia szczególnie eksponuje „dobrodziej
stwo” decentralizacji subwencji na szkolnictwo. W 1998 roku S. Sławiński, jako 
przedstawiciel ministerstwa edukacji, mówił: „Przekazanie całego szkolnictwa w gestię 
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samorządów rodzi nadzieję, że sprawa ta [finansowanie oświaty ze środków budżeto
wych - uzup. J. K. ] doczeka się wreszcie prawidłowego rozwiązania systemowego”9. 
Doczekała się: samorządy likwidują szkoły, rodzice nie mogą wybrać przedszkola, 
zmuszeni są protestować, by gmina dla łatania dziury budżetowej np. nie sprzedała 
budynku szkoły. 

’ S. Sławiński, Szkolnictwo w Trzeciej Rzeczypospolitej na rozdrożu, [w: ] F. Adamski red., Wychowa
nie na rozdrożu..., s. 77. 

10 M. Szymański, Wyrównywanie szans edukacyjnych... 
11 Tamże, s. 64-67. 
12 Apel do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu „Co nam dala reforma edukacji? ”, Sejm 22 marca 

2003 r., http: /www. gimnazjum. pl/opinie/apeldoministraenis. phtml. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych, jako fundament reformy, nie znajduje także 
elementarnego podłoża. „Jeżeli nie spadnie w sposób widoczny stopa bezrobocia 
(Dach, 1993; Giermanowska, 1997), znaczna część ludności będzie mieć dochody na 
granicy lub niższe od minimum socjalnego i nie zostanie ograniczone zjawisko ubó
stwa (... ). Trudno więc będzie mieć nadzieję na skuteczność programów oświatowych 
zakładających wyrównywanie szans dzieci i młodzieży”, piszę M. Szymański10 11 12 11 12. 

Dalej do barier wyrównywania szans M. Szymański zalicza też nierówny poziom 
wykształcenia podstawowego, w tym problem startu szkolnego oraz słabość nowego 
ogniwa zreformowanego systemu - gimnazjum". Czy gimnazjum, którego urucho
mienie odbyło się dzięki wielkiemu wysiłkowi nauczycieli i rodziców, element refor
my o strategicznym dla niej znaczeniu, pod wieloma względami kontrowersyjny, może 
być nadal lokowany w obrębie jej celów i założeń? TVP podała, że około 30 tys. gim
nazjalistów w roku szkolnym 2003/2004 nie realizuje obowiązku szkolnego. Należy 
spodziewać się, że zjawisko to będzie przybierać na sile wraz z rosnącym jeszcze cią
gle bezrobociem i coraz wyraźniej uzewnętrzniającym się zjawiskiem niewielkiego 
znaczenia dyplomów uczelni wyższych przy poszukiwaniu zatrudnienia. Należy się 
zatem spodziewać spadku procentowego absolwentów gimnazjów i malejącej ilości 
kandydatów na studia wyższe (nie będzie po co, jak i za co studiować). 

„Szkoły znikają szybciej niż zapowiedziano” - takie i podobne tytuły brzmią nie
pokojąco, nawet w nastawionych na sensację mediach. Samorządy przed końcem lute
go każdego roku mają obowiązek przedstawić kuratorowi listę szkół do likwidacji - po 
zasięgnięciu opinii kuratorium, szkoła może być zamknięta. Likwidację, łączenie 
i przekształcanie szkół uzasadnia się w dwu płaszczyznach: pierwsza brzmi paradok
salnie - dostosować się do wymogów reformy, wyrównywać szanse na wysoką jakość 
kształcenia, ale za tą „etykietą reformy” kryje się ekonomia i jedyne uzasadnienie: 
obniżyć koszty edukacji. Następnego roku powtórka - obniżyć koszty. Największa 
likwidacja spotkała szkoły zawodowe, w tym rolnicze, także te zrestrukturyzowane 
w kierunku agrobiznesu. 

Środowiska polityków owładnięte ideą likwidacji nadal wzywają m. in. do: 

(... ) likwidacji szkół kształcących bezrobotnych; postulują dalsze (! ) zwiększenie kompeten
cji samorządów lokalnych w oświacie (w tym: oddanie samorządom wpływu na politykę ka
drową brzmienie regulaminu wyboru dyrektora szkoły - odpowiednio do rąk rad gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich)1. 

O ile, jak piszę M. Szymański, „szkoła polska przed 1989 r. nie umiała kompenso
wać nierówności środowiskowych”, to stwierdzić trzeba, że po tymże roku zaczęły się 

http://www.gimnazjum.pl/opinie/apeldoministraenis.phtml
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one pogłębiać - i żadne działania szkoły nie są w stanie niczego tu zmienić, bo przy
czyny owego pogłębiania nierówności szans edukacyjnych wpisane są nie tyle w istotę, 
co w sposoby rea 1 i zacj i zmiany systemowej. 

Respektowanie godności i wolności ludzkiej, zabezpieczanie podmiotowego 
udziału w życiu społecznym nie zaczyna się tam, gdzie uskuteczniono decentralizację. 
Decentralizacja w takim wydaniu nie oznacza upodmiotowienia społeczeństwa, za to 
oznacza rozkład funkcji i struktur państwowych. 

Podejmując ten temat, chciałam pytać o fundamenty zreformowanej szkoły, utoż
samiając je z podstawowymi założeniami reformy. Jednakże ich głębszy ogląd sprawił, 
iż nieuprawnione wydaje mi się postawienie znaku równości pomiędzy podstawowymi 
założeniami Reformy 1999 roku a „fundamentami zreformowanej szkoły” - choć win
no to być możliwe, a nawet pożądane. Zadajmy zatem pytania o kwestie - moim zda
niem - fundamentalne dla szkoły po reformie. 

Pytanie o g waran cj ę ciągłości prawdy historycznej [Polaków 
jako narodu i Polski jako państwa] w edukacji. 

Zdaję sobie sprawę z treści tego pytania - wydaje się ono nie znajdować dla siebie 
miejsca wśród problemów współczesności. Reformatorzy edukacji chcą nawet odcią
żyć nasze wykształcenie od zbytniej historyczności. Kim będziemy, pozbywając się 
tego „brzemienia”? 

Nie można arbitralnie rozstrzygać, na ile zasadna jest taka troska. Jej zasadność 
potwierdzą doświadczenia egzystencjalne Polaków-Europejczyków, które wzbudzą lub 
nie wzbudzą pragnienia historyczności. 

Jeżeli nawet uznamy, że: 

(... ) szacunek do historii jest, jak powiada Nietzsche, okcydentalnym przesądem, to przecież 
przesąd ten pozwala nam rozszerzyć sferę naszej egzystencji i zarazem zdawać sobie sprawę 
z piętna, jakie wyciska na niej przeszłość. (... ) Ucząc człowieka poczuwać się do związku 
z całą przeszłością, a zarazem rozumowaniami wybiegać naprzód ku dalekiej przyszłości, 
historia zaciera owe ostre granice narodzin i śmierci, które tak dotkliwie zawężają ludzkie 
życie, i jakby mocą optycznego złudzenia nadają krótkiej egzystencji człowieka wymiar nie
skończony13, 

13 H. Plessner, Pytanie o conditio humana, tłum. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, War
szawa 1988, s. 32. 

14 Tamże. 

co przypominał, m. in. H. Plessner, przywołując słowa Schillera. 
Problemem podstawowym w tej kwestii jest społeczne pragnienie, istnienie spo

łecznej potrzeby życia w prawdzie i wobec prawdy historycznej. Tylko „czy możliwa 
jest prawda historyczna bez perspektywy woli, tęsknoty, pietyzmu? ”14 - chodzi oczy
wiście o jej „chcenie”, o wolę prawdy historycznej, co jest możliwe jedynie przy za
chowaniu pozytywnego stosunku do niej, a nawet otaczaniu jej, wspomnianym wyżej, 
pietyzmem. Czy owa wola, tęsknota za prawdą historyczną jest w podręcznikach, pro
gramach, a co najważniejsze - w świadomości nauczycieli? 

Pytanie dotyczące założeń antropologicznych i aksjologicznych 
procesów edukacyjnych w zreformowanej szkole. 

Jakiego człowieka chcemy ukształtować za pośrednictwem nowej, zreformowanej 
szkoły? Na jakim systemie wartości się opierając to uczynimy? Jaka jest ich interpreta
cja? Jakie rozumienie i interioryzacja? 
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Proces edukacji należy do jednej z wielu możliwości kreacyjnych współczesnego 
świata, będąc składnikiem współtworzącym rzeczywistość, w sposób znaczący przy
czynia się do tego, kim jesteśmy. Ów fakt udziału w budowaniu naszego, ja” oraz fakt, 
że jest to proces dziejący się dla osoby i za pośrednictwem innych osób, implikuje 
konieczność ustaleń antropologicznych. Zaraz za nimi pojawiają się założenia aksjolo
giczne, bowiem w owej relacyjności o „coś” musi chodzić, pewne Jakości” nadająjej 
sens, odbywa się ze względu na „coś” - owa relacyjność interpersonalna procesu 
oparta jest na wartościach. 

Antropologiczną swoistość procesu wychowania można za W. Cichoniem ująć 
w próbie odpowiedzi na pytanie: co właściwie w człowieku podlega wychowaniu? Tu 
niewątpliwy wydaje się fakt, że dla odsłonięcia antropologicznej swoistości procesu 
edukacyjnego niezbędne jest poznanie wychowanka, wychowawcy i wiążącej ich rela
cji15. Lecz w procesie edukacyjnym uczestniczą nie tylko uczeń i nauczyciel, „ale także 
zaangażowane są weń wartości realizowane w tym procesie i kształtujące jego treści, 
cele i ideały”16, co przywołuje W. Cichoń za B. Suchodolskim, „społeczno-kulturowy 
świat obiektywny, ogólnoludzki i narodowy, (... ) który wyznacza im obu określone 
zadania i dokonuje oceny ich działania”17. 

15 W. Cichoń, Aksjologiczne ujęcie procesu wychowania, [w: ] F. Adamski red., Człowiek - wychowanie 
- kultura. Wybór tekstów, Kraków 1993, s. 115. 

16 Tamże, s. 119. 
17 B. Suchodolski, Ogólne zasady wychowania, [w: ] B. Suchodolski red., Pedagogika, Warszawa 1979, 

[cyt. za: ] W. Cichoń, Aksjologiczne ujęcie procesu..., s. 119. 
18 M. Gołaszewska, Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości, Warszawa-Kraków 1994, s. 41
19 Tamże, s. 27. 

[Jeżeli] człowieka cechuje aktywność aksjologiczna [podkr. - J. K. ] czy może 
nawet pewna niecierpliwość i chęć wniknięcia jak najgłębiej w świat wartości, to podejmuje 
on energiczne kroki, by zdobyć to, co mu się, jak sądzi, jako człowiekowi należy. (... ) Aby 
móc skutecznie oczekiwać na wartości, człowiek musi posiadać „otwartość aksjologiczną” 
(... ) otwartość jest zarazem jakby zapowiedzią pluralizmu aksjologicznego. Wydaje się, że 
także aktywność może rozgrywać się przede wszystkim przy otwartości18, 

choć one obie łącznie napawają sceptycyzmem - dopowiem dalej za M. Gołaszewską. 
Wśród zinstytucjonalizowanych działań, będących konsekwencją reformy, ważne 

są te dyrektywy, które zapewniają przekaz wartości i kształtowa
nie pozytywnych do nich nastawień. W każdej formacji społecznej odmienne ideały 
humanistyczne nadają kształt systemowi społecznego wychowania, i nie mniej ważna 
od ich treści, jest ich świadomość. 

Wartości pełnią w antroposferze, zwłaszcza wobec poszczególnych, ja” pewną swoistą 
określoną funkcję. Zapewne najważniejsze jest tu to, iż dzięki przeżyciu wartości człowiek 
zostaje w sposób naturalny, wewnętrzny, na zasadzie internalizacji, wprowadzony w to, iż 
jego, ja” jest tożsame z myśleniem, ze świadomością siebie, z poczuciem tożsamości 
z własną osobą19. 

I wydaje się zbędna w tym miejscu prezentacja jakiejkolwiek koncepcji człowieka 
(jako wyrazu założeń antropologicznych). Nie wydaje się konieczne tworzenie tutaj 
jakiejś listy wartości niezbędnych dla trwałych fundamentów reformowanej szkoły 
(wielu pedagogów doskonale zrealizowało już takie przedsięwzięcie). Ważnym wydaje 
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się, by pytania o treść tych założeń weryfikowały każde przed
sięwzięcie teoretyka i praktyka edukacji. 

Zarówno koncepcja człowieka, jak i koncepcja wartości będą się sumowały w idea
łach humanizmu, czego oczywistą konsekwencją są ideały wychowania (celowo uży
wam tu liczby mnogiej, by zachować zasadę demokracji w wychowaniu). W filozofii 
W. Diltheya człowiek był określany przez ideały h u m a n i z m u, ale ta wizja czło
wieka, będąca produktem myśli greckiej i chrześcijańskiej - zdaniem Plessnera20 
i innych - znika. Właśnie dlatego zadajmy kolejne pytanie dotyczące treści hu
manistycznych ideałów wpisanych w fundamenty zreformo
wanej szkoły- w założeniach i praktyce. 

20 H. Plessner, Pytanie o conditio hamana..., s. 328. 
21 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, 

poz. 329). 
22 P. Moskal, Problem nowego humanizmu w świetle filozofii historii, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 5 

(85), Lublin 2003, s. 16. 

W konsekwencji wydarzeń z dalszej i najnowszej historii obecne są w życiu współ
czesnej szkoły obydwa - dające się wyróżnić i zarazem sobie przeciwstawić - humani- 
zmy: antropocentryczny i teocentryczny. W fundamentalnych założeniach reformy 
tkwi zapis o wartościach chrześcijańskich i uniwersalnych zasadach etyki21 - tyle ofi
cjalne, podstawowe założenia - są jasne, czytelne i jednoznaczne. Ten fakt jednakże 
nie czyni owej kwestii jednoznaczną. Powstaje ewidentna wątpliwość: czy ten funda
ment ideałów humanistycznych ma orientację teocentryczną (jak wynika z zapisu), czy 
antropocentryczną (co wynika z ogólnej diagnozy stanu kultury, liberalnej orientacji 
mediów, a w końcu z całego szeregu dyrektyw dotyczących praktycznych rozwiązań 
reformy)? Który z humanizmów częściej „dochodzi do głosu” w procesach edukacyj
nych? Odpowiedź byłaby niezwykle znacząca dla możliwości określenia jakości fun
damentów reformowanej szkoły. 

Kolejne pytanie: j ak zachować „złoty środek” - określić gra
nicę pomiędzy powodującym chaos nadmiarem pluralizu 
kulturowego i otwartością w edukacji, a odrobiną jednoli
tości [chociażby w postaci wstępnego filtru dla natłoku obcych zjawisk] nie
zbędnej dla zachowania tożsamości [indywidualnej i grupowej] nie
zbędnych z kolei dla zachowania ludzkiego życia? 

Człowiek więc jako człowiek będzie się wypowiadał w religii i kulturze. Jest dla człowieka 
czymś naturalnym (adekwatnym w stosunku do jego istoty-natury), że racjonalnie poznaje, 
że podejmuje świadome i wolne, a więc moralne działania, że wytwarza narzędzia, dzieła 
sztuki i techniki, że wreszcie skierowuje się ku Bogu. (... ) Człowiek chce wiedzieć więcej 
i dogłębniej, chce poznać ostateczne przyczyny rzeczywistości, poszukuje wciąż głębszego 
sensu. Nie w pełni satysfakcjonują go osiągnięte dotąd dobra. Chce bardziej kochać22. 

Chce bardziej być... Czyż nie zawiera się w tej wypowiedzi prawda o isto
cie człowieczeństwa, która zabezpiecza właściwy zakres 
pluralizmu i otwartości; właściwy - to znaczy nie naruszający tożsamości, 
którą społeczeństwo pragnie zachować; właściwy - to w świetle powyższego założenia 
nie utrzymywany w sposób „sztuczny” (celowymi środkami). Sygnałem ostrzegaw
czym w tej kwestii może być fakt, że około roku 2000 polska transformacja, także 
w obszarze edukacji, przestała być procesem powszechnie akceptowanym. Ocena re
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formy systemu oświaty i jej skutków z 2000 roku jest: korzystna - zdaniem 16, 0% 
badanych, niekorzystna - zdaniem 35, 0%, bez znaczenia - zdaniem 23, 0% badanych, 
trudno powiedzieć - 27% badanych23. Kwestia ta wymaga, jak się wydaje, pogłębionej 
refleksji. 

21 E. Trafiałek, Wielowymiarowość polskich przemian systemowych. Społeczne skutki reform, „Eduka
cja” 2003, nr 2 (82), s. 16. 

24 M. Gołaszewska, Fascynacja..., s. 32. 
25 Na mechanizm ten zwraca uwagę M. Gołaszewska, Fascynacja..., s. 32. 

Czy zreformowaną szkołę koniecznie muszą trapić bolączki, nie warun
kowane ani zmianą systemową, ani założeniami reformy? 

Czy szkołę - głównie pod pretekstem wymogów zewnętrznej kontroli efektów 
kształcenia, zawartego w założeniach owej reformy - penetrować muszą wszechobecne 
„biznesiki” w postaci płatnych testów rzekomych fachowców, samozwańczych firm 
oceniających osiągnięcia uczniów? 

Wielce dyskusyjnym jest także obserwowany „rozkwit” prywatnych szkół wyż
szych. Często dzieje się to w miejscowościach nie dysponujących stosownym zaple
czem; zdarza się uruchamianie naboru na kierunek studiów bez stosownych uprawnień; 
poziom kształcenia niektórych placówek bywa niekiedy przedmiotem - niestety cel
nych - żartów. Czy nie wartałoby przyjąć odpowiedzialności za czas, siły i pieniądze 
studenta „uwiedzionego” ogłoszeniem w prasie, atrakcyjną reklamą o interesujących 
studiach; potem raz jeszcze „uwodzonego” pomyślnie zdawanymi egzaminami, dają
cymi złudzenie akademickości wykształcenia? 

Czy nie uznać za zdumiewający fakt, iż bywa, że „prowincja” akademicka w mar
nej uczelni pośpiesznie „aranżuje” swój naukowy image, nawet dla potrzeb poważnych 
organów kontroli państwowej? Co uczynić z powyższym, gdy w tej samej kwestii, 
w cieszących się bogatą tradycją akademicką uczelniach, nawet nie uruchamia się my
ślenia o sięgnięciu po jakiekolwiek elementy tego, co wyżej nazwane zostało po
śpieszną i przypadkową „aranżacją” wymogów dotyczących statusu naukowego? 

Czy możliwe jest osiągnięcie w obszarze związanym ze zre
formowaną szkołą atmosfery n i ed e p re cj o no wan i a jakości 
wykształcenia naszej młodzieży? 

Bynajmniej nie chodzi o stan błogiego samozadowolenia czy chęć odrzucenia 
słusznej krytyki konkretnych niedomogów. Chodzi raczej o systematyczny, ciągle 
obecny nurt deprecjonowania wykształcenia polskiej młodzieży. 

Tymczasem powszechnie odczuwany, przeżywany przez człowieka jest fakt, że: 

(... ) pozycja jednostki w antroposferze polepsza się przez fakt dobrowolnego przyłączenia 
się do zbiorowości: wartości i ich realizacja to nie tylko sprawa indywidualna, lecz przede 
wszystkim zbiorowości24. 

Poprzez to doznajemy wzmocnienia aksjologicznego. Jeśli wartość naszego wy
kształcenia będzie wzmocniona przez świadomość całej zbiorowości, to wartość owa 
zyska wyższy status, także w świadomości jednostki25. 

Znajdujemy wiele okazji do wyzbywania się kompleksów edukacyjnych. Z radością 
udało mi się zgromadzić rezultaty doświadczeń i obserwacji licealistek z 5-tygodnio- 
wego pobytu w „Europaklasse” w Bielefeld - znajomość angielskiego przerastała prze
ciętne umiejętności tamtejszego rówieśnika. Pozytywne potwierdzenie swoich kompe
tencji uczennice uzyskały w posługiwaniu się komputerem i w wiedzy z poszczegól
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nych przedmiotów. Jedyna różnica, jaką młodzież sama zauważyła, to wyższy poziom 
rygoryzmu w wychowaniu u naszych sąsiadów i w konsekwencji mniej „luzu” w funk
cjonowaniu niemieckiego modelu gimnazjalisty/licealisty (niech to będzie znaczącym 
sygnałem dla zwolenników liberalizmu wychowawczego). Podobnie wyglądała „kon
frontacja” z rówieśnikami francuskim, włoskimi, węgierskimi. Przewagą „popisać się” 
mogli licealiści czescy. Polskie licealistki nie utrwaliły w sobie kompleksu „gorszej 
edukacji”, więcej - podniosła się ich samoocena, pewność siebie i poziom zadowolenia 
z własnego wykształcenia. 

O likwidacji kompleksu „gorszej edukacji” (wmawianego Polakom głównie przez 
mass-media) mówiła w Sejmie w dniu 2 kwietnia 2004 roku minister K. Łybacka, 
wskazując na wyjazd do krajów zachodniej Europy ok. 17 tysięcy uczniów szkół śred
nich w ramach jednego z programów edukacyjnych. 

Niezły poziom wykształcenia potwierdziła profesor J. Staniszkis, która w porannym 
wywiadzie dla TVP (początek kwietnia 2004 r. ) powiedziała: 

(... ) mamy w tej chwili takich ludzi na uczelniach - ludzi zdolnych do zatrzymania wszech
obecnej niemocy, nieudacznictwa, biedy, korupcji - jest to młode pokolenie, pełne energii, 
dobrze wykształcone, rozumiejące Europę i procesy globalizacji, znajdujące się poza pa
smami oligarchii - ono musi wejść do polityki26. 

26 Cytuję z pamięci. 
27 P. Legutko, Potrzeba nowych Kołłątajów, www. gimnazjum. pl/potrzebanowychkollatajow. phlml, 

2004-03-22. 

Szkole ostatnich kilku dziesięcioleci nie należy odmawiać dobrej jakości kształce
nia (zupełnie inną kwestię stanowi wychowanie). Nauczyciele to grupa społeczna, 
która mimo oczywistych niedomogów nadspodziewanie dobrze pełniła swoją misję. 
Niepokoje budzić mogą kierunki dążeń wyznaczane przez obecną reformę: ocena opi
sowa, nauczanie blokowe w klasach IV-VI, dowolność (różnorodność) programowa 
gwarantująca jedynie minima, dwu- lub wieloprzedmiotowość nauczyciela w praktyce 
przy przygotowaniu do nauczania jednego przedmiotu. 

Jesteśmy obecnie świadkami ścierania się przeróżnych ocen efektywności naszej 
szkoły. Ta wielość głosów i niewyobrażalnie wielka mozaika aspektów (kryteriów) 
oceny jest trudna do ujęcia w jakiekolwiek ramy. Dość powiedzieć, że jest mocno 
spolaryzowana. P. Legutko piszę: 

To, co się dzieje w edukacji, jest dziś w dużej mierze dziełem przypadku, wypadkową na
uczycielskich i akademickich korporacji, słabości finansów publicznych i determinacji oby
wateli. Tej ostatniej zawdzięczamy skokowy wzrost liczby uczniów szkól maturalnych 
i studentów. Wzrost finansowany bezpośrednio z kieszeni rodziców. Za taką znaczącą party
cypacją nie idąjednak prawa obywateli do współdecydowania o kształcie edukacji27. 

Kolejny raz w trakcie XX wieku dokonano głębokiej reformy polskiej szkoły, re
formy niekoniecznie złej, ale pośpiesznej, kolejny raz inspirowanej zmianami syste
mowymi. Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki pozytywnemu zaangażowaniu 
pracowników oświaty. Jej ciężar przerzucono na barki nauczycieli (masowe dokształ
canie, doskonalenie; swoiste „żebractwo” dyrektorów o pozyskanie sponsora) i rodzi
ców (składki na doposażenie, na remonty). Społeczeństwo zdało ten egzamin. Tymcza
sem kolejni decydenci reformują reformę nie dokończoną - czy polskiej szkole nie 

http://www.gimnazjum.pl/potrzebanowychkollatajow.phlml
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przydałaby się chwila wytchnienia, moment, w którym nie będzie ona reformowana, 
w którym mogłaby okrzepnąć? 

Fundamentów zreformowanej szkoły nie charakteryzuje jednolitość „budulca”, po
ziomowi realizacji kolejnych zamierzeń nie można przypisać niekwestionowanej jako
ści. I mimo że podstawowe założenia zreformowanej szkoły są m o z a i k ą życzeń 
dotyczących przyszłego absolwenta kolejnych szczebli systemu oświatowego, z na
dzieją pozwala patrzeć na jej przyszłość „samooczyszczająca” (z tendencyjności i no- 
winkarstwa) siła tkwiąca w polskiej tradycji oświatowej. 

Fundamenty szkoły - ich jakość i treść, a zatem ich wartość dla przyszłości - winny 
pozostawać w pełnym związku jakościowym i ilościowym z innymi zjawiskami spo
łecznymi, bowiem tworzą z nimi układy o powiązanych z sobą prawidłowościach. 

Zdefiniowanie przez szkołę swoich antropologiczno-aksjologicznych podstaw win
no się odbywać ze świadomością ich nieodzowności i stałości, gdzie stałość odgrywa 
niepoślednią rolę, ze względu na efekty, do których się zmierza. Czy szkoła, jako wy
raz stabilności swoich dążeń, przestanie nasłuchiwać chwilowych recept na sukces, 
przestanie „podrywać się” do realizacji wirtualnych potrzeb, będących rezultatem wy
biegania naprzeciw życzeniom globalnych reformatorów? Czy fundamenty naszej 
szkoły, których budulec ulega nieustannemu odświeżaniu (w rezultacie poprawek 
w programach, wprowadzania nowych treści, naturalnej wymiany czynnika ludzkiego) 
będą takie, że dziejące się na ich podłożu wychowanie, przyczyni się do ograniczenia 
obszarów zła w świecie i uchroni człowieka przed pogrążaniem się w chaosie? 
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