
 

 

 

List Michała - ucznia klasy maturalnej z Krosna 

Witam Państwa. 

Jestem uczniem klasy maturalnej, jednego z podkarpackich liceów. Od jakiegoś czasu, z 

wielką satysfakcją obserwuje wasz profil na Facebooku. 

Szkoła dzisiaj, to taka sama szkoła, o jakiej pisał Witold Gombrowicz w "Ferdydurke". 

Dantejskie sceny, podszyte grubą warstwą konformizmu ze strony uczniów, między innymi 

takie jak w rozdziale "Uwięzienie i dalsze zdrabnianie" (spór pomiędzy Gałkiewiczem a 

nauczycielem o fenomen Słowackiego) to strategia stosowana na porządku dziennym w 

polskich szkołach. A takich Gałkiewiczów jest mało. 

I jest mi strasznie przykro, kiedy uświadamiam sobie, że "Ferdydurke" zostało wydane ponad 

osiemdziesiąt lat temu. 

Ponieważ jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że od tego czasu zupełnie nic się nie 

zmieniło. 

Szkoła jest wielkim epicentrum budowania przyjaźni, znajomości. Z socjologicznego punktu 

widzenia to bardzo pozytywne miejsce. Swego rodzaju kultura szkolna, tworzona przez 

uczniów jest pewnego rodzaju dziedzictwem, do którego z przyjemnością będzie się wracać 

na spotkaniach klasowych po latach, we wspomnieniach, zdjęciach i pamiątkach po niej. I 

mimo istnienia sympatii i antypatii, szkolni przyjaciele, to przyjaciele o najdłuższym stażu i 

niejednokrotnie zostają z nami przez długie lata. 

Lepsze relacje nauczyciel-uczeń w liceum. Jest to bardzo miłe, kiedy po zakończeniu szkoły, 

niektórzy nauczyciele chętnie spotykają się z absolwentami w knajpach i wspólnie 

wspominają stare lata, już zwracając się do siebie na "ty". Jak wspomniałem, jest to 

budowanie wielkiej siatki znajomości i przyjaźni, które mogą i powinny tylko owocować. 

Lecz tutaj muszę zaprzestać pisać o tym, że ważne dla mnie i moich rówieśników jest 

chodzenie do szkoły przyjaznej, rozwijającej pasje i zainteresowania. Ponieważ od klasy 

maturalnej się to diametralnie zmieniło. 



Ktoś kiedyś powiedział, że jest to "wyścig szczurów". Do tej pory nie słyszałem lepszego 

stwierdzenia na pęd, stres, nieporozumienia i szablonowość generowaną przez teraźniejszą 

szkołę, a precyzyjnie mówiąc podstawę programową, której niektórzy nauczyciele trzymają 

się tak mocno, jak uchwytu w pędzącym autobusie komunikacji miejskiej. 

Uśmiechy, które pojawiały się w pierwszej i drugiej klasie, w klasie maturalnej przerodziły się 

w zmarszczki i choroby psychiczne. Słowo klucz "matura", które w tym roku szkolnym było 

już we wrześniu przedawkowane, kiedy to na którejś lekcji przedmiotu maturalnego, 

koleżankę zaczął boleć brzuch, przez populizmy i straszenie tym egzaminem. Ja na 

szczęście mam bardziej cyniczny charakter i nie dałem sobie wmówić, żeby "lepiej 

zrezygnować z pisania na maturze biologii". 

Moją pasją jest ratownictwo medyczne. Zacząłem uprawiać wolontariat w wieku dwunastu 

lat, przechodząc kolejno przez hospicjum, oddziały paliatywne, neurologię i SOR w szpitalu 

wojewódzkim. Nie wyobrażam sobie robić w moim życiu niczego innego. Nie wyobrażam 

sobie tego, że od dostania się na te studia, zależy wynik procentowy z przedmiotów, takich 

jak język polski, na którym mimo mojego innego zdania, muszę przyjąć postawę nauczyciela 

z Ferdydurke i bronić fenomenu Słowackiego. "Słowacki wielkim poetą był. Słowacki wielkim 

poetą był." W przeciwnym razie zero punktów. 

Szkoła chce zachęcać młodzież do czytania książek, czytaniem skostniałych trupów, 

prezentujących jakże piękne tradycje narodowe, takie jak polowanie po pijaku z użyciem 

psów Chartów na zwierzynę. (Pan Tadeusz). Piękne, piękne. 

Szkoła wymaga od nas krytycznego myślenia, mówiąc nam na języku polskim, że świętości 

nie można szargać. Ze świętością nie można dyskutować. Świętość jest święta i już. Proszę 

spróbować zakwestionować autorytet Pisma Świętego na polskim. Powodzenia. 

W pierwszej klasie na języku polskim nauczycielka, a jednocześnie Pani Dyrektor oznajmiła 

nam, "że gdyby miała nas nauczyć polskiego - to nie zdalibyśmy matury". Proszę się 

zastanowić nad drugim dnem tej wypowiedzi. 

Cylindry, kolby, mieszadła, szkiełka i odczynniki w salach chemicznych służą jako eksponat. 

Tego nie wolno dotykać. Na to można patrzeć zza gabloty. W przeciągu mojej 3-letniej 

"edukacji" w gimnazjum i 3-letniej w liceum nigdy nie mieliśmy żadnych zajęć praktycznych z 

wykorzystaniem tego sprzętu, który jednak swoje kosztuje. Hipokryzja sięgała zenitu, kiedy 

te narzędzia były wyciągane i eksploatowane na potrzeby zrobienia zdjęć do broszury 

promującej szkołę. Pod takimi zdjęciami z uczniami przebranymi w fartuchy i okulary 



ochronne krzyczały teksty: "Bogato wyposażone pracowanie chemiczne!". Ja bym tam 

zmienił, i napisał "Pracownie muzealno-chemiczne, służące obserwacji osadzania się kurzu z 

nieużywania sprzętu za kasę z Unii Europejskiej". 

Nic mi tak nie obrzydziło najciekawszej na świecie dyscypliny naukowej, która jest podstawą 

praktycznie wszystkiego. Mowa tu oczywiście o matematyce. Dzięki szkoło. Dzięki wam, już 

nigdy nie popatrzę na działania matematyczne z zainteresowaniem, a z kwaśną miną. Moim 

marzeniem, jest spotkać kiedyś człowieka, który wykorzystuje tą dziedzinę zawodowo. Na 

przykład buduje samoloty, albo statki podwodne. Albo coś bliższe mojemu sercu - 

defibrylatory, tomografy komputerowe i inny zaawansowany sprzęt medyczny. Już 

przeboleje nawet tą bezkrytyczność polonistek przy omawianiu dzieł "wieszczów". Taki kurs 

matematyki, jaki jest serwowany w klasie maturalnej, nastawiony na rozwiązywanie zadań 

testowych, to koszmar. Nic z tego nie rozumiem. 

Lubię słuchać i czytać mądrych ludzi. To marne pocieszenie, ale problem "klucza 

maturalnego" i całego tego egzaminu nie dotyczy tylko Polski. Jak pisze profesor Richard 

Dawkins w swojej książce pt: "Kapłan Diabła": [...]  

Jak można w ogóle uczyć biologii, nie zaczynając od teorii ewolucji? Jak można uważać się 

za wykształconego człowieka, nie wiedząc nic o darwinowskich korzeniach własnej 

egzystencji? [...] Nauczyciele chcieli wprowadzić swoich uczniów w tajniki najważniejszej 

teorii biologicznej, ale natychmiast byli osadzani pytaniami typu: "Czy to jest w programie 

nauczania? Czy to będzie na egzaminie końcowym?". Niestety, musieli zgodnie z prawdą 

odpowiadać, że nie, i dalej pilnować tylko, żeby uczniowie nauczyli się na pamięć 

oderwanych faktów, których znajomością trzeba się wykazać na egzaminie A-level. 

Profesorze... ukłony. 

Z tym cytatem jest związana historia poprawiania matur próbnych przez naszą nauczycielkę 

biologii. Sytuacja wyglądała tak, że pani profesor musiała wielu osobą odjąć punkty, za 

poprawnie skonstruowaną tabelkę dotyczącą pewnych wartości biologicznych. Musiała, ze 

względu na klucz, w którym widniała nieco inna, również poprawna forma. Zrobiło mi się jej 

szkoda, ponieważ, od razu zaczęła się tłumaczyć, że "ona tak musi poprawiać" i "weryfikator 

nad nią jest". Kulturalnie zasugerowałem, że ja na jej miejscu zwolniłbym się z takiej pracy. 

Ku mojemu zaskoczeniu, biolożka odpowiedziała mi, "że jest już ku temu blisko". 

(zwolnienia) 



Tracą na tym również nauczyciele. Ludzie wykształceni. Tracą swoje powołanie do 

wykonywania tego de facto pięknego zawodu. Poprzez wypalenie zawodowe, wewnętrzne 

spory. I wcale się nie boje wskazać winnych, i powiedzieć, że są to ludzie, którzy układają 

egzaminy maturalne i klucze odpowiedzi do nich. 

Powtarzam się, ale napiszę jeszcze raz, że bardzo się cieszę, że mam do kogo o tym 

napisać. Moi rówieśnicy nie chcą o tym rozmawiać. Przybierają postawę bierną, twierdzą, że 

jak zdadzą maturę, to problem zostanie zażegnany, a to nie prawda. Za nami są młodsze 

roczniki. A moja wrażliwość nie pozwala mi na to, aby pozostawić ich na pastwę losu, która 

wygeneruje u nich taką samą bezradność. 

Aktywizm działa. Trzeba w to uwierzyć i zacząć nagłaśniać takie rzeczy. Cenię państwa 

postawę, która merytorycznie krytykuje obecny system edukacji. Zaprosiłem do polubienia 

waszej strony na FB kilku nauczycieli, których mam w znajomych i przyjęli tą prośbę. Może 

to świadczyć o tym, że też u nich się coś budzi, też pojawiają się w nich myśli, które mówią 

im, że można coś faktycznie zmienić. Że można jak samochód terenowy wyjechać z 

największego błota. 

Moja prośba do państwa brzmi następująco: Proszę Was, o zajęcie się problemami 

maturzystów, ludzi dorosłych, którzy niedługo zastąpią starszych kolegów w różnych 

branżach. O nagłaśnianie tego w takiej formie, jaką Państwo prowadzą na fanpejdżu 

Budząca się szkoła. W razie wsparcia, dostarczania informacji o różnych dziwnych 

zjawiskach, służę pomocą prosto z frontu. Mogą Państwo się ze mną kontaktować na tym 

mailu. 

Pozdrawiam serdecznie, 

 

Michał Z. z Krosna." 

 

 

Dwa, warte zapoznania się z nimi, komentarze, jakie pojawiły się na profilu dr Marzeny 

Żylińskiej pod  tekstem listu Michała: 

 

 



 

Wiesław Mariański Zatem warto powrócić do fundamentalnego pytania: i co dalej, czyli na 

jakie pytanie chcemy odpowiedzieć, jaki problem rozwiązać ? Problem 1: czy edukacja 

powszechna zmieni się pod wpływem działań oddolnych, spontanicznych, obywatelskich ? 

Problem 2: próby zmieniania edukacji trwają już kilkadziesiąt lat, może nawet więcej niż 100 

- kto wie o tym procesie, ile ludzi o nim wie = jaka jest jego głośność = jaka siła = jaka 

skuteczność = jakie perspektywy ? Przykład: prawie nikt z nas nie widział samochodu 

elektrycznego, ale wszyscy o nim słyszeli i wszyscy wiedzą, że niedługo będzie standardem. 

Na tę wiedzę społeczną = uspołecznienie problemu wystarczyło w naszym kraju około 5 lat, 

a może nawet mniej. Co zrobić żeby problem i proces zmieniania edukacji stał się "normalnie 

obecny" w świadomości społecznej, analogicznie jak: czym palimy w piecach, zdrowie a 

odżywianie, wspomniana motoryzacja, zapaść demograficzna, itp. Żeby nie zaczynać 

rozmów o edukacji ciągle od zera. 

 

 

Monika Abdalla Mądry, odważny człowiek. Mam syna 9 letniego i 5 letnią córkę.Niestety syn 

zetknął się już z systemem, który wyklucza indywidualizm jak również zabija ciekawość:( 

Liczę,że zmiana nastąpi, ale nie wiem czy m9je dzieci tego doświadczą. Jak obserwuję jest 

grupa nauczycieli chętnych do zmiany i tych, którzy bardzo mocno trzymają się metody 

np.kija i marchewki Nie sposób też nie wspomnieć o tym,że najpierw potrzebna jest 

promocja innego stylu nauki z góry. W przeciwnym razie nauczycielom pozostanie być 

zależnym od systemu, bo są rozliczani z wyników:( lub walczyć z systemem. Trzymam kciuki 

za zmianę! 

 

 

 

 

Źródło:https://www.facebook.com/marzena.zylinska?hc_ref=ART1bwmNXxcsXHf0IywZ0ndc

21KDFZ4txXRM27w9G-Yq4iIo7Ou3irfq10N-QT8AEeU 

 

https://www.facebook.com/monika.abdalla?fref=ufi

