
 

List otwarty pedagogów społecznych na temat polityki oświatowej 

[Fragmenty] 

 

Jest swoistym paradoksem, że środowiska akademickie, które cieszą się najwyższym spo-

łecznym poważaniem z własnej woli rezygnują z publicznego zabierania głosu w sprawach dla 

społeczeństwa najbardziej żywotnych - natomiast środowiska polityczne, które zajmują ostat-

nie miejsca w hierarchii społecznego prestiżu mają niczym nieograniczony głos we wszystkich 

doniosłych dla społeczeństwa sprawach i bez najmniejszych zahamowań z tej wolności korzy-

stają. […] 

 

Ukoronowaniem tej niepojętej filozofii milczenia środowiska pedagogicznego była całkowita 

obojętność wobec dramatycznie nieodpowiedzialnej decyzji rządu Jarosława Kaczyńskiego 

cofnięcia wieku obowiązku szkolnego dla 6 – latków. Jedyny przypadek w dziejach Europy 

cofania dzieci w wieku obowiązku szkolnego, a nie obniżania wieku rozpoczynania nauki. W 

ten sposób zostaliśmy w elitarnym kręgu kilkunastu państwa w Europie i na świecie, w których 

dzieci rozpoczynają naukę w 7 roku życia. […] 

 

Jedyny głos sprzeciwu, jaki został wysłany przez Zespół Pedagogiki Społecznej przy Komite-

cie Nauk Pedagogicznych PAN, po cofnięciu obowiązku szkolnego dla sześciolatków, został 

wprawdzie poparty przez dziesiątki profesorów i młodszych nauczycieli akademickich, ale 

równocześnie wywołał protesty środowisk naukowych związanych z uczelniami katolickimi, 

oraz zaowocował żenującymi adresami do Pani minister edukacji, informującymi, że z tym 

głosem sprzeciwu, nie maja nic wspólnego. […] 

 

Jesteśmy zorganizowanym środowiskiem pedagogów społecznych rozproszonych w różnych 

placówkach pracy wychowawczej od katedr uniwersyteckich do szkół podstawowych i przed-

szkoli. Jesteśmy zjednoczeni w Stowarzyszeniu – Ruchu Pedagogów Społecznie Zaangażo-

wanych oraz w Zespole Pedagogiki Społecznej działającym przy Komitecie Nauk Pedago-

gicznych PAN. 

 



Mamy poczucie zagrożenia, a zarazem powinności zabrania głosu, sprzeciwu, protestu wobec 

klasy politycznej; przywołania jej do opamiętania w imię interesów narodowej wspólnoty. […] 

 

Obecnie trwa wyjątkowy w swej bezprecedensowej jakości i wymowie festiwal siania wzajem-

nej nienawiści i dzielenia Polaków przez władze polityczne, poniżających zdrowy rozsądek 

absurdalne oskarżenia o najcięższe zbrodnie swych przeciwników politycznych, w którym 

biorą udział wszystkie siły polityczne z udziałem sejmu, senatu, premiera i prezydenta, używa-

jące frazeologii i argumentacji ulicznych zadymiarzy. Polityka niżej już upaść nie mogła! […] 

 

Wobec tych zjawisk praktykowana jest zasada milczenia i obojętności niemal wszystkich 

podmiotów politycznych społecznych i religijnych. Społeczeństwo, które z obojętności czyni 

trwała zasadę stosunków międzyludzkich – nie przetrwa. Milczenie i obojętność są formą 

uczestnictwa w dziejącej się nieprawości! Filantropia, która rozwija się w naszym kraju- nie 

jest środkiem leczenia schorzeń ubóstwa, niesprawiedliwości i wykluczenia. Jest tylko pla-

strem, który przykrywa jątrzące się rany, które wnet zakażą cały organizm. […] 

 

Najwyższa pora przyjąć za oczywistą inną zasadę uprawiania nauki: świat należy poznawać, 

ale przede wszystkim należy go zmieniać na lepszy. Janusz Korczak – wielki człowiek i wielki 

pedagog zostawił nam piękne przesłanie: „nie wolno zostawiać świata takim jaki jest”. Tym-

czasem orderem Orła Białego prezydent kraju nagradza jednego z wielkich winowajców mo-

ralnego sponiewierania tysięcy ludzi przez ogłoszenie tzw. listy Wildsteina jako źródła prawdy 

o czasach , w których krynicą prawdy były raporty bezpieki. Czy można sobie wyobrazić więk-

szy chichot historii? […] 

 

Ale pierwsza troska naszego środowiska musi być skierowana na dobrostan systemu szkol-

nego, bo od ponad czterech wieków narodowa prawda J. Zamojskiego: "takie będą Rzeczy-

pospolite - jakie ich młodzieży chowanie. ...Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja pu-

bliczna zgodnych i dobrych robi obywateli" - jest znana każdemu niemal Polakowi. Czas, aby 

przyswoili ja także politycy! 
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