
Paweł Łecki napisał wczoraj (3 grudnia 2020 r.) na swoim fejsbukowym profilu:

Pewien 19-latek zarabia na pisaniu klasówek w ramach edukacji zdalnej. Pisze je dla tych rodziców, którzy 

potrzebują bardzo dobrych ocen swoich dzieci. Gdy proponuje korepetycje, że może po prostu nauczy, to 

raczej ich nie chcą. 

W wielu przypadkach polska szkoła służy do tego, żeby dorośli ludzie mogli pochwalić się ocenami 

swoich podopiecznych. Pewnie dlatego tak dużo uczniów ściąga na sprawdzianach online, gdyż zarówno 

rodzice, jak i nauczyciele nie przerobili podstawy programowej życia, a za to mają w głowie realizację 

podstaw programowych osiągnięć.

Oceny same w sobie nie są złe. Problemem jest to, czemu służą. Polska szkoła i społeczeństwo 

nieustannie coś lub kogoś oceniają. Bez dobrych ocen nie można osiągnąć zbyt wiele. Dlatego w polskiej 

szkole nieustannie trwa przygotowanie do egzaminów, gdyż tylko ich wyniki świadczą o tym, że w ogóle trwa

jakiś proces dydaktyczny. 

W czasie pandemii w zasadzie nic się nie zmieniło. Edukacja zdalna sprowadza się do debaty na tym, 

jakie będą egzaminy. Egzaminy też nie są złe same w sobie. Tylko w Polsce nie jesteśmy w stanie ustalić, 

czemu tak naprawdę mają służyć i co tak naprawdę sprawdzać. 

Edukacja zdalna może mieć sens, ale tylko wtedy, gdy uczniowie nie będą z niej znikać. Gdy uczeń 

jest w klasie stacjonarnie, to choćby rzeczywiście nic nie robił, to jednak siłą rzeczy trochę posłucha. Gdy 

jest na zdalnym, to czasem nie posłucha nic, gdyż przesunie się o milimetr w łóżku i zacznie grać w Fortnita.

Niewielu zastanowi się nad tym, że być może to z polską edukacją jest coś nie tak, że tak bardzo potrafi 

znudzić, że trzeba zrobić coś innego, niż w niej uczestniczyć. Łatwiej jest po prostu to wszystko zrzucić na 

problemy sprzętowe i brak kompetencji nauczycieli. 

Trudno powiedzieć, dlaczego nie zastanawiamy się nad relacjami, skoro część uczniów boi się włączyć 

kamerkę, nie dlatego, że im się nie chce, choć tacy też są, ale dlatego, że obawiają się występu przed 

publicznością, która nie zawsze musi być przychylna. 

Są też jednak uczniowie, którzy raptem znaleźli się w lepszej sytuacji. Edukacja zdalna ma też swoje zalety, 

których nigdy nie będziemy potrafili wykorzystać. Dla części uczniów to jest właśnie moment, że nie muszą 

być w zbiorowisku ludzi, dla części maturzystów w końcu metoda, żeby skupić się na tym, co jest dla nich 

rzeczywiście ważne, a nie na, z ich punktu widzenia, pierdołach, a jeszcze część młodych ludzi mogła 

przestać tracić pół dnia na dojazdy. 

Wszystkie problemy ze zdalną edukacją i w zasadzie czymkolwiek, co dzieje się w Polsce, wynikają z 

tego, że nie potrafimy rozmawiać o sprawach kluczowych. 



Mamy ogromny problem z psychiatrią dziecięcą. Sama nazwa brzmi jak coś z Cartoon Network. Tym 

bardziej, że w czasie powstania listopadowego martyrologia młodzieży polskiej nie uwzględniała problemów 

psychicznych. Młodzi powstańcy byli zawsze piękni i silni. A raptem młodzi w XXI wieku mają problemy z 

cierpieniem w głowie, gdy w Polsce nadal o wiele lepiej jest cierpieć fizycznie. Wtedy można zasłużyć na 

szacunek i uznanie bohaterstwa. Cierpienia psychiczne są ciągle dla słabych. Ci słabi muszą wykazać się 

sporą odwagą, żeby zgłosić się do nielicznych psychologów w polskich szkołach, zwrócić się do swoich 

rodziców lub kogokolwiek z prośbą o pomoc. 

W ramach edukacji zdalnej muszą to zrobić bez większej prywatności. W domach w godzinach pracy 

często są również rodzice. Jak dzieciak ma powiedzieć psychologowi lub pedagogowi szkolnemu, że ma 

problem z rodzicami, gdy ci rodzice siedzą za ścianą i wszystko słyszą. Na dodatek ten dzieciak, który nie 

może wyjść z domu między 8 a 16, gdyż tak nieszczęśliwie wyszło, że jego rodzice rozmnożyli się zbyt 

późno, żeby w czasie polskiej wersji pandemii miał powyżej 16 lat, jest czasem narażony na myśli 

samobójcze. Oczywiście nie każdy, w zasadzie to będzie mniejszość. Dlaczego Polska musi mieć ciągle 

problem ze zrozumieniem mniejszości?

A jak dzieciak w Polsce ma powiedzieć komukolwiek, że ma problem z seksem, gdy w Polsce edukacja

seksualna uznawana jest za deprawację młodzieży? Tutoriale na Pornhubie są czynne całą dobę. 

Niezależnie od tego, co sobie wymyślą ci wszyscy, którzy myślą, że młodzi nie zaczynają się w pewnym 

wieku dotykać między sobą, to młodzi zaczną, a w sytuacji pandemii mają to jeszcze bardziej utrudnione. 

A co z dziećmi najmłodszymi, które nie ogarniają Teamsów, ani tabletów i rodzic musi pomagać w 

zasadzie ze wszystkim? Komu wystawić świadectwo ukończenia danej klasy? Dlaczego w Polsce nie ma 

normalnej i rzeczowej debaty na ważne tematy? 

Dlaczego nie ma poważnej debaty o tym, że nauczyciele w przedszkolach są nieśmiertelni i mogą 

pracować stacjonarnie? Dlaczego nie ma debaty o tym, że to są nauczyciele, a nie panie przedszkolanki? 

Dlaczego nie ma poważnej debaty o tym, że edukacja stacjonarna jest w większości przypadków lepsza, ale 

nie można zaufać państwu, które nie potrafi zrozumieć specyfiki szkolnictwa i odpowiednio zabezpieczyć 

tych, którzy są częścią szkoły? Dlaczego nie można powiedzieć, że nie da się tworzyć dobrej edukacji, gdy 

bez mądrych rozwiązań wszyscy zaraz wylądują na zbiorowej kwarantannie, a część złośliwie i bez sensu 

umrze?

Dlaczego nie ma debaty społecznej o roli pracowników socjalnych? I ich roli w rozwiązaniu problemów 

rodzin oraz ludzi młodych? Dlaczego nie ma debaty o systemie powiązań między szkołą, rodziną, ochroną 

zdrowia, pomocą społeczną? Dlaczego nie ma debaty o dzieciach w domach dziecka? Dlaczego nie ma 

debaty o rodzinach zastępczych? Dlaczego nie ma debaty o przemocy domowej?

W ramach edukacji zdalnej tradycyjnie zapominamy o nieidealnych. Międzynarodowy Dzień Osób z 

Niepełnosprawnościami przypada trzeciego grudnia. Część z tych pozbawionych przywileju doskonałości 

jakoś sobie radzi, gdyż radzili sobie zawsze, również przed pandemią. Nie mamy żadnych danych o tym, jak 



radzą sobie ci, którzy już wcześniej, zanim wszyscy zaczęliśmy zakażać się i bać się śmierci, nie potrafili 

sobie poradzić. 

Trudno powiedzieć, czy kogokolwiek obchodzą takie dane. W końcu w czasie powstania warszawskiego nikt 

nikogo nie pytał o takie sprawy. Wszyscy byli pełnosprawni i walczyli z hitlerowcami. Aktualnie to nie jest kraj 

dla nieidealnych ludzi. 

Pracuję w szkole, gdyż nie potrafię pracować w domu. Uważam, że jedną z największych pomyłek 

naszej nowej pandemicznej rzeczywistości jest przekonanie, że dom może stać się dla wszystkich 

przestrzenią pracy. 

Większość potrzebuje zmiany otoczenia. To nie musi być zawsze szkoła, biuro, to równie dobrze może być 

kawiarnia. Dom, który stał się przestrzenią całego życia, dla niektórych może stać się jednocześnie 

więzieniem. 

Czasem marudzę, że nie widzę uczniów przed sobą. Wysłałem im zdjęcie pustej klasy. Napisali, że to 

bardzo smutne, a ktoś na szybko dorysował symbolicznych uczniów.
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