
TRANSKRYPCJA USTAWA O EDUKACJI 

 

SŁAWOMIR BRONIARZ: 

………jest żywotnie zainteresowany rezultatami tejże debaty, aczkolwiek, nie odnosząc się 

do jej konstrukcji i nie odnosząc się do tego, jak ona powinna w praktyce wyglądać, mamy 

całą masę  wątpliwości dotyczących po pierwsze zasadności tak daleko idącej ingerencji w 

sferę materii edukacyjnej, z jaką zapewne będziemy mieli do czynienia. To stwierdzenie 

zapewne jest także  w jakiejś mierze ilustracją dzisiejszego stanu ducha Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, bo jesteśmy no, nie powiem, że w depresji, bo to by było 

zdecydowaną przesadą, ale pod ogromnym ciśnieniem tego, co Ministerstwo Edukacji 

Narodowej zaprezentuje nam 27 czerwca a jednocześnie mamy wątpliwości czy ten tok prac, 

ten tok przygotowywania tego, z czym Minister Edukacji Narodowej pojawi się w Toruniu, 

wynika z oceny stanu polskiej edukacji, z oceny kondycji zawodu nauczyciela, z potrzeb 

wynikających z oceny funkcjonowania systemu oświaty w Polsce w ostatnich latach, czy to 

jest to jest tylko i wyłącznie potrzeba takiego ministerialnego ADHD.  

 

Zwracam uwagę na to, o czym chcę także dzisiaj mówić z Panią Minister, że kiedy PiS szedł 

do wyborów. To Pani Premier mówiła, że ma teczkę pełną różnego rodzaju pomysłów i 

okazuje się, że edukacje w tej teczce była dosyć mizernie prezentowana, bo pojawiły się tylko 

dwa projekty. Pierwszy dotyczący sześciolatków, drugi dotyczący gimnazjów. Ten pierwszy 

został zmaterializowany, te drugi póki co nie i ten znak zapytania się pojawia, a to oznacza, że 

tak na dobrą sprawę to wszystko, z czym mamy do czynienie, z czym będziemy mieli do 

czynienia po 27 czerwca jest autorskim projektem obecnej Minister Edukacji Narodowej i tu 

mamy pewne wątpliwości dotyczące tego wszystkiego o czym mówimy. Mamy powód i czuć 

pewien niepokój, dlatego, że jakość tego dyskursu w sensie organizacyjnym, 

przygotowawczym, celowość tego rodzaju przedsięwzięć pozostawia wiele do życzenia, ale 

jeżeli słyszę z ust Pani Minister, że oto MEN dokona wyboru najlepszego z pomysłów, to we 

mnie rodzi się pewien niepokój, w oparciu o jakie kryteria Minister Edukacji Narodowej 

będzie dokonywała tychże wyborów, w oparciu o jakie przesłanki i czym będzie kierowała się 

przy podejmowaniu tej decyzji, z czego wynika w ogóle tego rodzaju potrzeba, czy 

prowadzone były jakieś prace studyjne, prace naukowe, które mają potrzebę uzasadnić te 

dokonywane zmiany. Ta cała masa pytań mam nadzieję że dzisiaj także wybrzmi, bo ona 

wynika z faktu, że po raz pierwszy w ostatnich kilkunastu latach spotykamy się z tego rodzaju 

przedsięwzięciem, gdzie środowisko oświatowe będzie, aby totalnie zaskoczone tym, z czym 



Pani Minister wystąpi a jednocześnie w dosyć specyficznym dla środowiska nauczycielskiego 

terminie to się będzie odbywało. 

 

 Data pierwszego dnia wakacji nie jest tutaj data najszczęśliwszą, to podnoszą nie tylko 

nauczyciele ale także samorządy terytorialne. Jesteśmy głęboko przeświadczeni, że to jest nie 

tylko socjotechniczny zamysł, ale także efekt tego że tak na dobrą sprawę Ministerstwo 

Edukacji Narodowej pewnie do ostatnich chwili będzie pracowało nad tym, co ma  

rzeczywiście do zaprezentowania, szukając już w toku tych kilkunastu debat jakiegoś koła 

ratunkowego dla siebie. Chyba, że to, o czym mówił dr Waśko lutowym wydaniu Gazety 

Wyborczej,  że wszystko ma gotowe i przygotowane, a Minister Edukacji Narodowy będzie 

szukała, czy szukała w tych dokumentach i w tych spotkaniach tylko statystycznego 

uzasadnienia kierunku tychże zmian. Ja nie chcę odnosić się do przebiegu samych debat. W 

tej materii wypowiedzą się ci, którzy więcej do powiedzenia ale zwrócę uwagę na rzecz 

następującą; przedstawiciele związku brali udział w tych spotkaniach po to, abyśmy nie byli 

oskarżenie o to, że wypowiadamy się nie uczestnicząc. Ale pierwsze spotkanie, które miał 

miejsce 14 marca. W tym spotkaniu wzięło udział około 50 osób, miało się zastanowić nad 

reformą kształcenia w przedszkolach, klasach i w klasach 1-3 i okazuje się że po 

trzygodzinnej dyskusji tak na dobrą sprawę, towarzystwo które było uczestnikami tego 

spotkania rozeszło się, rozeszło się z niczym. 

 

 Były problemy dotyczące tego, kto ma w ogóle to prowadzić, kto ma być organizatorem i kto 

w czyim imieniu występuje, natomiast mieliśmy także wątpliwości natury dosyć istotnej z 

punktu widzenia wcześniejszej wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej, bo oto dwie panie, 

które określały się mianem społecznych koordynatorek tej debaty, pani Jolanta Dobrzyńska 

jest absolwentką geodezji i kartografii na politechnice oraz nauczycielką, która działa w 

radzie szkół katolickich i jest członkinią Narodowej Rady Rozwoju oraz pani Beata Kozyra, 

nauczycielka z prywatnej szkoły autorka podręczników dla WsiPu i PWNu. I to w sytuacji 

gdy pani Minister Anna Zalewska stwierdziła, że wszelkiej maści lobbyści i interesariusze 

będą wykluczeni z tejże debaty, ale okazało się że te prawie 3 godziny dyskusji zakończyło 

się niczym. Z nadzieją uczestnicy tego spotkania, wyjeżdżając sądzili że spotkaja się za dwa, 

trzy tygodnie, okazał się tu było pierwsze i ostatnie spotkanie. Więc jak tak były 

organizowane te debaty, z tak różnorodnymi osobami, którzy, to są miało bardzo 

zróżnicowane oczekiwania, pomysły, projekty, to mamy pewien, pewną wątpliwość, czy ta  

zaprezentowano w Toruniu „dobra zmiana” i to proszę wziąć naprawdę w cudzysłów i to 



duży, będzie tą, na którą nauczyciele, szkoła, dziecko czekają. Tyle z mojej strony. Bardzo 

proszę.  

                    

Dziękuję. Pani Zofia Grudzińska. 

 

ZOFIA GRUDZIŃSKA: 

  Zofia Grudzińska, Obywatele Dla Edukacji,  ZNP jest nam wszystkim bardzo dobrze znane, 

więc pan Prezes nie musiał się przedstawiać, ja muszę celem wprowadzenia. My jesteśmy 

ruchem społecznym, nie stowarzyszeniem, nie fundacją. Wykorzystujemy możliwość 

działania nieformalnego również, to oznacza elastycznego, również to oznacza że pracujemy 

konsensualnie czyli tak jakby właśnie urzeczywistniamy to wszystko, czego nam brak w tych 

dialogach bardziej formalnych publicznych. Z jednej strony jesteśmy nowi, bo powstaliśmy w 

listopadzie zeszłego roku a takim impulsem do naszego powstania był dokument 

„Porozumienie dla edukacji”, który został wypracowany przez prowadzących organizujących 

3 Kongres Edukacyjny w Katowice w 2015 roku, w sierpniu.  

 

My, zespół ludzi pracujących mieliśmy taką wewnętrzną potrzebę, żeby dotrzymać obietnicy 

składanej uczestnikom debat,  tych uczestników była niewiele poniżej dwóch tysięcy, więc 

liczba porównywalna z tą liczbą, którą obecnie Ministerstwo Edukacji deklaruje, że 

zgromadziło w grupie ekspertów „Dobrej Zmiany”, więc „Porozumienie dla Edukacji” jest 

dostępne, jest przez cały czas nadzieją że chcemy je realizować albo dążyć do jego realizacji, 

ale w międzyczasie okazało się że tak naprawdę ważniejszą naszą misją będzie tworzenie 

forum, w którym będą mogły spotykać się, dyskutować, ustalać ewentualnie wspólne 

stanowiska albo ustalać protokoły rozbieżności, organizacje obywatelskie, które zajmują się 

kwestiami edukacyjnymi i po kilku miesiącach my afiliujemy no, są naszymi sygnatariuszami 

terminologia jest trochę nowa ze względu na to, że właśnie jest to ruch społeczny. 

Sygnatariuszami czy tez afiliowani są przedstawiciele około 25 organizacji, niektóre z nich 

działają od wielu lat i w tym sensie, w tym wymiarze, jesteśmy starzy. Nie nowi, ale starzy, 

bogaci w doświadczenia tych wszystkich, którzy mieli już na działalności na rzecz polskiej 

edukacji zęby pozjadali. Między innymi FIO, Federacja Inicjatyw Oświatowych. Między 

innymi, no, przepraszam nie wspomnę bo koleżance bym zabierała Jej głos i teraz tak ad rem. 

Prezes, pan Prezes bardzo tutaj dużo powiedział o tych debatach, nasze wątpliwości też są i 

nasze wątpliwości biorą się z tego, że my uważamy, że dużą szkodą dla edukacji jest 

upartyjnienie dyskursu.  



 

Przytaczano w naszych rożnych wypowiedziach wewnętrznych, zewnętrznych, ja niedawno 

prowadziłam takie debaty na uniwersytetach, które były poświęcone zagadnieniu biurokracji. 

I tam padł bardzo ciekawy głos, że mianowicie w Danii przez osiem lat był jeden ten sam 

minister edukacji, który pilotował kwestie konsolidacji systemu duńskiego, tymczasem 

ministrowie zmieniają się no nie tylko ze zmianą rządzącej partii, ale również i w trakcie, a 

cały dyskurs na temat edukacji to przypomina, ja szczerze powiem, mnie to przypomina 

sytuację rozwodzących się rodziców, którzy mówią bardzo głośn, że kochają swoje dziecko, 

ale tak naprawdę zajęci są wzajemnie potyczkami i wykorzystują to dziecko po to, żeby 

wygrywać punkty. Na tym tracą nasze dzieci, wnuki, na tym traci cały nasz kraj bo te dzieci i 

wnuki nie otrzymują takich szans oświatowych, jakie powinny otrzymywać w wielu 

zakresach, również w zakresie patriotyzmu. I nie chcę w tym momencie obwiniać jednej tylko 

partii, bo powtarzam, to jest proces który w tym kraju obserwujemy od lat i naprawdę jeżeli 

chciałby ruch społeczny Obywatele dla Edukacji mieć taką najważniejsza swoją misję, to to 

by chyba była misja przywoływania nas wszystkich do świadomości, do porządku, żebyśmy 

umieli działać ponad podziałami tam, gdzie rzeczywiście dobro naszego kraju jest na 

pierwszym miejscu. To narazie wszystko co mi przychodzi do głowy, dziękuję. 

 

 Dziękuję bardzo i Iga Kazimierczyk, prezeska fundacji „Przestrzeń dla edukacji”.  

 

IGA KAZIMIERCZYK: 

Dzień dobry Państwu, Iga Kazimierczyk, fundacja „Przestrzeń dla edukacji”. Jak Państwo 

tutaj pewnie zwróciliście uwagę, na naszym banerze pojawiło się takie hasło: ”Edukacja nie 

powstaje w próżni” dlatego kreujemy przestrzeń tylko jak Państwo sami doskonale wiecie, 

przestrzeń to jest takie zjawisk,o które zakłada jakiś porządek, jakiś układ, jakąś 

przewidywalność i niestety to, co od jakiegoś czasu obserwujemy w edukacji to jest 

zaprzeczenie porządku i zaprzeczenie przestrzeni to jest chaos. Bardzo nas martwi, nas jako 

jako nauczycielki i nauczycieli to, że zmiany w edukacji, o których za chwilę będziemy 

dyskutować, są przedstawiane w wakacje, kiedy nauczyciele udają się na zasłużony 

odpoczynek to raz, a dwa, kiedy przygotowują się do nowego roku szkolnego i ta sytuacja 

która, mówię w imieniu swoim jako nauczycielki również ale też jako, jako strona społeczna i 

jako przedstawicielka fundacji. Jest to sytuacja dla nauczycieli straszna i nie do 

pozazdroszczenia. Dlatego że my, jadąc na wakacje powinniśmy wiedzieć, co nas będzie 

czekało we wrześniu.  



 

Jaka to będzie szkoła, jakie to będą cele, jakie to będą założenia, jakie to będą zmiany. Każda 

oczywiście opcja polityczna ma prawo reformować jak chce, tak się dzieje, nie ma się co 

kopać z koniem, tak było i tak jak jest, ale chcielibyśmy we wrześniu wiedzieć, do jakiej 

szkoła wracamy, natomiast niestety nie wiemy. Za chwilę będzie zakończenie roku, nie 

wiemy do jakiej szkoły wrócimy. I spotykamy się dzisiaj tutaj z państwem i za chwilę z tymi 

osobami, które wezmą udział w przedstawienia naszych wniosków jako strony społecznej. 

Spotykamy się my jako strona społeczna tak naprawdę po raz drugi dlatego, że w tej chwili 

podsumowujemy debaty, o których pan Prezes dosyć dużo mówił, które w naszym odczuciu 

są procesem całkowicie nietransparentnym dlatego, że nie wiemy jakie są wnioski z tych 

debat. 

 

 Staraliśmy się w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskać raporty z tych spotkań, 

dowiedzieć się, jakie są z nich wnioski, niestety, nie udało się, nie dostaliśmy tych, nie 

dostałyśmy tych raportów. Nie wiemy, jakie są wnioski z debat, także prawdę powiedziawszy 

za tydzień w Toruniu możemy usłyszeć wszystko i o każdej z tych rzeczy możemy również 

usłyszeć komentarz, że jest to wniosek z ogólnopolskich debat. Nie wiemy, jak to będzie 

wyglądało, ale jesteśmy raczej przekonani, że wszystkie te rzeczy, które będą przedstawione, 

tak jak pan Prezes już wspominał, one prawdopodobnie już są ustalone, natomiast cały ten 

proces, który miał być organizowany po raz pierwszy, miał być niesamowity, miał być 

włączający wszystkie strony zainteresowane szkołą i edukacją. Że został on zorganizowany 

tylko i wyłącznie po to, żeby nadać tym zmianom już postanowionym i już zadecydowanym 

żeby nadać im jakiś społeczny sens. 

 

 Jako strona społeczna nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego procesu skontrolować ani 

też w transparentnych zasadach w nim uczestniczyć i tak, jak Państwu przed chwilką 

mówiłam, nie jest to niestety pierwsza tego typu sytuacja, bo ustawa która już została 

wspomniana zmieniająca, zmieniająca obowiązek dla dzieci sześcioletnich szkolny i 

pięcioletnich przedszkolny. Była procedowana jako ustawa w trybie, w trybie poselskim, więc 

my nie mieliśmy jako strona społeczna wtedy żadnej możliwości wypowiedzenia się o jakości 

i konsekwencjach tych zmian i po pół roku widzimy, że dzieje się dokładnie to samo.  Czyli 

zaproszono nas do jakiejś debaty, prawdopodobnie po doświadczeniu tego projektu 

poselskiego i tego braku konsultacji jakichkolwiek zmian w tych kwestiach, zaproszono nas 

do tej debaty, my jako strona społeczna lista byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że no, 



świetnie, ogólne konsultacje, dyskusja o tym jak to ma wyglądać, cele, założenia,  ale 

zaproszono do współpracy 1840 ekspertów a spotkania utajniono. Tak, że nie jest to żadna 

debata, nie jest to żadna dyskusja, nie są to żadne konsultacje, swoją drogą bardzo nas to 

cieszy, że w ubiegłym tygodniu w radiu TokFM pani minister pierwszy raz, pierwszy raz 

przyznała, że nie są to konsultacje publiczne.  

 

Bo przez cały czas trwania tego procesu od lutego słyszeliśmy, że są to właśnie szerokie 

konsultacje publiczne. To nie jest ten proces i cieszy nas, że pani Minister tak, cieszymy się, 

że pani minister wreszcie to powiedziała bo, no, trzeba prawdę oddać i powiedzieć, że nie są 

to żadne konsultacje tylko są to wewnętrzne spotkania, których ani przebiegu, ani wniosków 

nie znamy i prawdopodobnie nie poznamy ich szybko. Dziękuję bardzo.  

 

Dziękuję bardzo, prosimy o pytania. 

 

Z sali: (niewyraźne) ... jakich efektów z tego spotkania Państwo się spodziewacie, a jakich 

oczekujecie... (niewyraźne) 

 

IGA KAZIMIERCZYK: 

                   Ruch społeczny „Obywatele dla edukacji” na pewno wierny naszemu przesłaniu, 

przepraszam, spodziewa się takiego efektu że, będzie podnoszona ta nasza świadomość 

społeczna, że możemy o tym rozmawiać, że mamy prawo o tym rozmawiać. I że, jeżeli 

nauczymy się my rozmawiać z formułowaniem wniosków i rekomendacji, to mamy prawa a 

nawet obowiązek potem te wnioski i rekomendacje kierować publicznie i przejrzyście do 

odpowiednich organów zarówno rządzących, jak i stanowiących prawo w tym kraju. Więc dla 

nas jest to nie tylko podsumowanie ale również taka właśnie, poligon naszej polityki 

obywatelskiej, która dotyczy edukacji.   

Z sali (niewyraźne)  

SŁAWOMIR BRONIARZ: 

                         Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało niegrzecznie czy mało fortunnie, ale 

powiem szczerze, że spodziewam się wszystkiego bo pani Minister wielokrotnie dawała temu 

wyraz, że jest w stanie przytaknąć każdemu rozmówcy. Więc, jeżeli tutaj pojawią się 

kontrowersyjne pytania to wcale nie zdziwi mnie to, jak panie Minister powie: ”tak, ja jestem 

gotowa stanąć na czele protestu przeciwko temu, co sama robiłam”. Ale z drugiej strony, 

szanowni Państwo, ta dyskusja, .która tu się będzie odbywać także w obecności Ministra 



Edukacji Narodowej ma także być dla nas nauczycieli, członkom związku pewnym 

wymiarem dydaktycznym. Że jeżeli coś ma być zrobione, to ma być zrobione wedle 

określonych zasad o których zasadach  obydwie panie tutaj mówiły, dlatego, że z tym, jako 

wartością dydaktyczną mamy iść do szkoły. 

 

 Mamy także stosować pewne utrwalone, wynikające z pewnych zasad schematy, choćby o 

konsultowanie czegokolwiek, także w tej, tej debacie, która toczy się na, choćby 

najmniejszym podwórku szkolnym, natomiast tu mówimy o tym, że debata edukacyjna 

dotyczy społeczeństwa wielkości Słowacji, dotyczy pięciu milionów uczniów, dwóch 

milionów rodziców a więc więcej nawet niż ma Słowacja i nie może być dokonywana na 

zasadzie tajnego dyskursu i nie może być to środowisko zaskakiwane tym bardziej, że 

naprawdę nie wiemy z jakimi informacjami jakim przekazem i z jakim protokołem z każdego 

z tego spotkania wychodzili uczestnicy, bo wcale się nie zdziwię, jeżeli wielu z nich 

odnajdzie w tym swoje wypowiedzi, które MEN może wykorzystać do swoich i tylko swoich 

celów, niekoniecznie mając akceptację ich autorów. 

 

Z sali:  

Ja chciałam dopytać tylko jeszcze, czy to, że pani Minister będzie obecna na tym spotkaniu to 

nie jest dla państwa sygnał do tego, że jest wola rozmowny. Czy Państwo dajecie wiarę, tutaj 

słyszę niedowierzanie trochę z Pana ust. Do Państwa wszystkich te pytania. 

 

IGA KAZIMIERCZYK: 

                      Bardzo się cieszymy, że pani Minister że będzie obecna na spotkaniu, szkoda, 

że tak późno dlatego, że kiedy Minister ogłaszała 3 lutego na konferencji prasowej powołanie 

zarówno, początku prac tego zespołu, jak również ogłaszała rozpoczęcie debaty i liczyliśmy 

na na na to, że jako strona społeczna zostaniemy do tego w jakikolwiek sposób formalnie 

zaproszeni. Tymczasem, w pracach tego zespołu mogły brać udział osoby indywidualne. Nie 

byli do żadnego z tych zespołów nie zostały zaproszone organizacje zajmujące się edukacją, 

także bardzo się cieszymy, że pani Minister przejdzie, tylko chciałbym się móc dowiedzieć 

czemu tak późno, dlatego że organizacje które zajmują się edukacją nie robią tego od wczoraj 

ani od przedwczoraj. Niektóre robią to lat kilka, niektóre lat kilkadziesiąt  i to jest ogromny 

potencjał, to są, to jest ogromna Ilość informacji i doświadczenia, które reformując cały 

system, a o tym pani Minister od początku mówi, należałoby wykorzystać. Szkoda, że nie 

stało się to wcześniej, więc cieszymy się.  



 

SŁAWOMIR BRONIARZ: 

                           Szanowni Państwo, dla mnie to, że pani minister tu będzie jest oczywiście 

także pewnym wzbogaceniem tejże dyskusji, ale najważniejszą, najważniejszym jest to, z 

czym pani Minister stąd wyjdzie. Chodzi o to, żeby to była ta wiedza, która będzie miała 

także wymiar nie tylko poznawczy ale także edukacyjno - wychowawczy. Podzielam zdanie 

jednej z pań, że częstotliwość zmian ministrów edukacji uniemożliwia swoje, swoiste 

zaprojektowanie, zaplanowanie wydyskutowanie, zrealizowanie i ocenienie dlatego, że żaden 

z ministrów nie miał na to czasu, natomiast nie ulega wątpliwości i to przeświadczenie jest 

bardziej w procentach obecne w mojej głowie, że pani Minister stąd wyjdzie z przesłaniem: 

„odbyłam kolejne spotkanie, podczas którego to spotkania zaprezentowałam nie tylko moje 

pomysły lecz wysłuchałam głosu środowiska”. Pytanie tylko, ile z tego głosu zostanie w 

głowie pani Minister.  

 

PROWADZĄCA: 

Dziękuję.  

 

Z sali: Ale ja jednak mam nadzieję, bo uważam że nadzieją umiera ostatnia. Mam nadzieję że 

pani Minister wyjdzie wzbogacona o właśnie pewne głosy,  które usłyszy od nas, być może te 

głosy będą dla niej na tyle cenne, że coś zmienią.  

 

PROWADZĄCA: 

Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję. Za chwilę podsumujemy razem debatę o 

oświacie, zapraszam o godzinie. 13:00, spotykamy się ponownie w tej samej sali, dziękuję. 

 

Na dzisiejszą konferencję, będącą podsumowaniem debaty, czy debat jakie toczyły się w 

naszym kraju  z udziałem nauczycieli. Wyraziła chęć, co prawda w ostatniej chwili, chęć 

udziału w tej debacie, w tej konferencji wyraziła pani Minister Edukacji Anna Zalewska. No 

ale mamy godzinę 13:20, a więc za nami już nie tylko kwadrans akademicki, ale  20 minut 

minęło, więc ceniąc państwa czas nie będziemy czekali  w nieskończoność, dlatego też 

korzystając z roli gospodarza. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. To jest 

konferencja która służy temu o czym powiedział na wstępie, czyli podsumowaniu tej 

ogólnonarodowej dyskusji o jakości edukacji. My w tej konferencji biorą udział pani Iga 

Kazimierczyk – „Fundacja przestrzeń dla edukacji”, Pani Elżbieta Tołwińska-Królikowska-



„Fundacja  Inicjatyw Obywatelskich” Zofia Grudzińska...... – oświatowych, tak a 

przepraszam -... 

 

 Pani Zofia Grudzińska – „Obywatele dla demokracji”  i dr Michał Sitek „Instytut badań 

edukacyjnych” nie widzę pana Michała, a przepraszam. Teresa Ogrodzińska „Fundacja 

rozwoju dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego”,  pani dr Małgorzata Sieńczewska - Wydział 

Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Bierze udział też cała masa organizacji pozarządowych, biorą udział także władze 

samorządowe Sosnowca. Moje koleżanki i koledzy członkowie Zarządu Głównego, 

dziennikarze. Więcej witam wszystkich państwa bardzo serdecznie za ten falstart 

niezawiniony przez organizatorów bardzo przepraszam mam nadzieję że dzisiejsza dyskusja 

przebiegnie, taki jak sobie zakładaliśmy, a ja bym oddał głos osobie prowadzącej, która 

zapozna państwa z ramami organizacyjnymi i technicznych tego przedsięwzięcia. Witam 

wszystkich bardzo serdecznie, udanej a przede wszystkim pożytecznej dyskusji życzę.  

 

Szanowni państwo, dzisiejsze obrady odbędą się w 3 panelach. Pierwszy panel, który za 

chwilę zaczniemy poświęcony jest obywatelskiemu podsumowaniu zmian w systemie i 

organizacji edukacji. Drugi panel, który  zaczniemy bezpośrednio po pierwszym , bez żadnej 

przerwy, będzie na temat obecnych i spodziewanych konsekwencji wprowadzonych zmian. 

Po drugim panelu nastąpi około półgodzinna przerwa, po której rozpoczniemy panel trzeci. 

Będzie to wolna runda podczas, której będziemy zbierać rekomendacje dla Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. 

 

Najważniejsze zasady dzisiejszego wydarzenia, od wystąpienia panelistów, które zapisane są 

w programie, mają państwo w programie, który otrzymaliście, trwają 15 minut. Wydarzenia 

zgłoszone w czasie rejestracji trwają  5 minut, a ich kolejność jest dzisiaj losowana. Możliwe 

jest zgłaszanie swoich wystąpień do trzeciego panelu. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zgłosił, a 

chciałby zabrać głos to można zgłosić się do trzeciego panelu, tego który będzie po przerwie. 

Wydarzenia są rejestrowane i transmitowane na żywo, a uczestnictwo w nich jest 

równoznaczne ze zgodą na rejestrację.  

 

Co też ważne w trakcie raportu, jego uczestnicy nie komentują i nie odnoszą się do 

wygłoszonych opinii. W tej chwili przekażę głos Pani Idze Kazimierczyk. 



 

IGA KAZIMIERCZYK 

Dzień dobry Państwu, ja mam przyjemność zabrać głos jako pierwsza. Poproszę, właśnie, 

naszą prezentację. Ja chciałabym państwu powiedzieć.... Dziękuję pomoc zawsze się 

przydaje.... W  edukacji, jak ktoś robi coś sam to nic nie robi, zawsze trzeba mieć co najmniej 

dwie pary rąk do pomocy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałam opowiedzieć o 

monitoringu konsultacji, monitoringu debaty którą, którą Ministerstwo prowadzi oficjalnie od 

3 lutego. I mam dla państwa dosyć dużo materiału, zresztą... W związku z tym że 

przemawiam jako pierwsza zachęcam państwa gorąco do tego, żebyście stronę naszego 

wydarzenia raportobywatelski.pl odwiedzi też po dzisiejszym wydarzeniu, dlatego że 

większość materiałów które dzisiaj zaprezentujemy oraz raport z tego spotkania, czyli 

wszystko to co zostało powiedziane, tak jak zostało powiedziane, cała transkrypcja będzie na 

a na stronie wydarzenia jeszcze przed 27, przed 27 czerwca, także zapraszam państwa do 

tego.  

 

Proszę państwa, jeśli chodzi o konsultacje, one były zapowiadane szeroko to miała być 

rzeczywiście wielka debata, wielka rozmowa z zaangażowaniem wszystkich aktorów, 

rodziców, uczniów, nauczycieli o tym,  jak ma wyglądać, jak ma wyglądać polska edukacja. 

Byliśmy bardzo, my, jako fundacja, jako strona społeczna zadowoleni z tego, że taki pomysł 

w ogóle powstał, dlatego że jak państwo pamiętacie, ustawa znosząca obowiązek szkolny dla 

sześciolatków i obowiązek przedszkolny dla pięciolatków nie była poprzedzone żadnymi 

konsultacjami, żadną formą konsultacji, był to projekt obywatelski, dlatego strona społeczna 

zorganizowała wtedy obywatelskie wysłuchanie w tej sprawie i liczyliśmy na to, że 

rzeczywiście debata o oświacie będzie powszechna, publiczna i bardzo szeroka, ponieważ te 

zmiany były zapowiadane bardzo, bardzo szeroko. To proszę państwa takie wytyczne z 

Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące tego, jak wyglądają konsultacje, to jest bardzo 

ważna rzecz, konsultacje powinny być prowadzone w sposób otwarty i dostępny dla każdego 

z zainteresowanych.  

 

To jest bardzo ważne sformułowanie w kontekście tego, o czym powiem za chwilę czyli o 

pracy zespołu ekspertów Dobrej Zmiany, liczącym 1840 osób, którego spotkania odbywały 

się w gmachu ministerstwa, których przebieg był, okazało się tajny dlatego, że raportów z 

tych spotkań do tej pory nie znamy i nie wiemy, co zostało ustalone dlatego z tego powodu 

nie mówimy o tych spotkaniach jako o konsultacjach tylko po prostu spotkaniach, 



spotkaniach zespołu. Nie są to żadne konsultacje. Konsultacje prowadzone są na takim etapie 

prac aby te rzeczy, które są wykonsultowane mogły być włączone w projekt. Czy Państwa 

poznaliście jakiś projekt dotyczący zmian w systemie edukacji? Mieliśmy co konsultować w 

ogóle? Jakiekolwiek jakiekolwiek założenie, dokument, ideę... cokolwiek. Poznaliśmy coś? 

No właśnie na tym polega problem, że dyskutowaliśmy o czymś, czego nie znamy nie 

przedstawiono nam żadnej propozycji, żadnego dokumentu, żadnych nawet bardzo, bardzo 

ogólnie nakreślonych wizji, więc tak naprawdę nie mieliśmy się po pierwsze ani do czego 

odnieść ani też nasze odniesienie się no,  nie jest możliwe w żaden sposób do zastosowania 

dlatego, że zmiany i propozycje poznamy już za tydzień. Czyli w żaden sposób te debaty nie 

mogły się przełożyć na zmiany i na jakiekolwiek konstruktywne wnioski.  

 

Dlaczego spotkania zespołu ekspertów Dobrej Zmiany i debaty, które odbywały się w 

województwach nie są konsultacjami publicznymi. Dlatego że są to spotkania, które nie są ani 

powszechne, nie mógł w nich wziąć udziału każdy zainteresowany. 1840 osób – koniec, nic 

więcej. Są one nieprzejrzyste. Nie wiemy co zostało ustalone, nie wiemy, jakie są wnioski. 

Responsywność, koordynacja, przewidywalność. Proszę Państwa, harmonogram, tutaj to 

słowo jeszcze się w mojej prezentacji pojawi parę razy ale harmonogramu nie znamy do dziś. 

Jaki, jaki harmonogram tych spotkań miał być, to nawet historycznie go nie poznaliśmy a nie 

wiedzieliśmy o tym nic od samego, od samego początku. Dlaczego debaty MEN nie są formą 

konsultacji publicznych. Nie wiemy kim są, przepraszam nie zmieniło mi się,  nie wiemy kim 

są eksperci,  nie znamy, nie poznaliśmy do tej pory harmonogramu do dyskusji pomiędzy 

tymi ekspertami jest już zamknięta platforma. Czy Państwo wiecie, co my jako eksperci 

ustaliliśmy? ( z sali – NIE) Też nie. Jeśli ktoś z nas nie jest, a kto jest może, Państwowy 

ujawnijcie się, kto jest ekspertem? O, no dobrze, no to trochę ekspertów mamy, ale mogliśmy 

sobie proszę Państwa porozmawiać, czy też bardziej adekwatne słowo pogadać na zamkniętej 

platformie i nikt tych naszych rozmów i dyskusji nie widział. Mam nadzieję, że widzieli je 

eksperci z MEN ale niestety, osoby, które też zmianami w edukacji są zainteresowane czyli 

rodzice, nauczyciele i uczniowie tego, co myśmy tam pisali nie widzieli, to jest tylko na nasz 

użytek. W debatach nie mogły brać udziału osoby spoza zespołu ekspertów, ale tutaj była 

jedna drobna zmiana, ostatnie debaty została otwarte dla publiczności. Nie znamy przebiegu, 

nie wiemy czy i jak spotkania są protokołowane, nie wiemy czy były protokoły z różnych 

relacji, wiemy, że czasem były, czasem nie było, ale tak naprawdę jest to dosyć przypadkowy 

porządek. Nie mamy dostępu do ustaleń, nie wiemy to najważniejsze, jak resort chce te 

wnioski wykorzystać. 



 

 I proszę państwa trochę historii dokumentów. Te zapowiedzi o harmonogramie pojawiały się 

od samego początku, czyli od grudnia, od stycznia i do tej pory ten harmonogram nie został 

nam przedstawiony. Słowo harmonogram jest bardzo kluczowe dlatego, że ona się pojawi 

jeszcze raz za chwilę w roli głównej. Harmonogram konsultacji proszę Państwa, sieć 

obywatelska (niewyraźne) Polska zapytała ministerstwa o ten harmonogram i 9 marca 

otrzymała odpowiedź że ten harmonogram jest w trakcie opracowania. 9 marca proszę 

Państwa. Że ten harmonogram się tworzy i wszystkie, wszystkie daty spotkań będą wkrótce 

upublicznione. Tymczasem 25 lutego Federacja Inicjatyw Oświatowych otrzymała oficjalną 

informację w związku z konkursem, który wygrała, następnie konkurs został powtórzony. 25 

lutego Federacja Inicjatyw Oświatowych otrzymała informację że ich harmonogram nie 

zgrywa się z harmonogramem debat i spotkań zespołu ekspertów Dobrej Zmiany moje 

pytanie do Państwa. Jak może się nie zgrywać harmonogram, który jest w trakcie 

opracowania? I proszę państwa,  kolejne rzeczy. Jeśli chodzi o skład tego zespołu ekspertów, 

jeśli się państwo, tutaj kieruję swoja wypowiedź do tych, którzy są w gronie ekspertów. Jeśli 

się Państwu wydaje, że jesteście Państwo wyjątkowi, to niestety nie, ja też nie  jestem dlatego, 

że jedynym kryterium przyjęcia do tego zespołu była odpowiedź na maila z ankietą. Koniec, 

to było jedno, jedyne kryterium.  

 

Byliśmy ciekawi, czy może była jakaś komisja, która oceniała, czy ktoś ma kompetencje czy 

nie ma, ma doświadczenie, czy nie ma. Nie było żadnej komisji, do zespołu ekspertów mógł 

dostać się absolutnie każdy, nie istniała żadna procedura zgłoszeń. I w kwestii tych 

konsultacji proszę Państwa, jakiś czas temu na początku, na początku maja przez media 

przetoczyła się informacja o tym odwołanym i powtórzonym konkursie, do tej pory zresztą 

ten wniosek nie został, nie został złożony, także to czym mówiłam przed  chwilą, ten konkurs, 

w którym brała udział Federacja Inicjatyw Oświatowych oraz fundacja Rzecznik Praw 

Rodzica, proszę Państwa ten konkurs jeszcze oficjalnie nie jest, nie jest złożony, także nadal 

nie wiemy, jak te konsultacje w tej wersji oficjalnej, wersji konsultacji publicznych będą 

wyglądać, czyli za chwilę mamy podsumowanie a nawet wniosku na konsultacje, które mają 

zacząć się we wrześniu, jeszcze nie mamy, więc nawet nie wiemy, w jaki sposób ten proces 

się zaangażować. Z naszej perspektywy, mówię o perspektywie fundacji „Przestrzeń dla 

edukacji” najważniejsza rzecz, chcielibyśmy wiedzieć, jak wyglądały te spotkania. Pani 

Minister w czasie podsumowania 100 dni rządu mówiła o tym, że odbyło się 39 spotkań. 

Chcieliśmy się dowiedzieć, co na tych spotkaniach się działo, odmówiono nam dostępu do 



tych informacji, powołując się na to, że są to spotkania robocze i jako takie nie podlegają, nie 

podlegają prawu dostępu do informacji publicznej, czyli nie wiemy, co zostało ustalone i 

wygląda na to, że się nie dowiemy bardzo szybko. Jeśli chodzi o same spotkania, o tym 

będzie mówił więcej pan Prezes dlatego, że ZNP dysponuje relacjami ze sporej części tych 

spotkań. Ja przedstawiam Państwu tutaj kilka najważniejszych wniosków, które się w tych 

relacji pojawiły. Te spotkania odbywały się bez wcześniej przygotowanego planu, one nie 

były tak naprawdę moderowane, każdy z uczestników tu oczywiście można powiedzieć, że to 

plus, że każdy wypowiada się swobodnie. Ale jeśli każdy wypowiada się swobodnie, to mówi 

trochę o tym, co chce i musi powiedzieć, a niekoniecznie o tym, co w ramach jakiegoś 

spotkania tematycznego mogłoby zostać od uczestników, od uczestników wzięte, czy, czy 

mogło zostać powiedziane. Uczestnicy nie dostawali żadnych materiałów do opracowania, w 

żaden sposób ich potencjał ekspercki nie był wykorzystany. Nie mieli żadnych danych do 

opracowania, tak naprawdę w momencie w którym przychodzili na spotkanie dowiadywali się 

czego ono ma dotyczyć, a przebieg spotkania był bardzo spontaniczny i dokonywał się ten ten 

program czy też same szczegóły dotyczące tego, jak spotkanie ma wyglądać były ustalane w 

czasie spotkania.  

 

I na koniec proszę Państwa, szkoda, że nie ma pani Minister, bo może by się odniosła do 

swoich wypowiedzi, które pojawiały, się pojawiały się w mediach, bo tak naprawdę my już 

nie wiemy, czemu miały służyć te debaty. Zwróćcie Państwo uwagę, że w jednej wypowiedzi 

pani Minister zwróciła uwagę na to, że są to luźne sformułowania, które nie przekładają się na 

decyzję MEN. W tym samym wywiadzie udzielonym 21 kwietnia tego roku mówi, że bardzo 

poważnie traktuje tę debatę. To nasze pytanie jako strony społecznej jest takie, czy one się w 

końcu przekładają na decyzję MEN, czy się nie przekładają. Czy one są traktowane poważnie, 

czy nie są traktowane poważnie i na samym końcu, tu proszę Państwa, taki nasz, jako strony 

społecznej jeden mały sukces, bo my o tym procesie od początku lutego mówimy, że on nie 

jest żadna formą konsultacji, cieszymy się, że pani Minister wreszcie przyznała to publicznie i 

powiedziała, że nie są to konsultacje publiczne. O, przepraszam, czy możemy wrócić do 

poprzedniego.  

 

Na sam koniec proszę Państwa nasza ocena tego procesu. Nie znamy zapisu debat, więc nie 

jesteśmy w stanie ocenić jak one wpłyną na propozycje które poznamy za tydzień. Sam 

pomysł organizacji ogólnonarodowej debaty oceniamy bardzo pozytywnie. To jest, to jest 

świetny pomysł, rzeczywiście dobrze by było wykorzystać  potencjał nauczycieli. To jest 



fantastyczna inicjatywa, bo zazwyczaj o to jak ma wyglądać szkoła nie pytamy ani 

nauczycieli, ani uczniów tylko te decyzje się gdzieś podejmują i bardzo się cieszyłyśmy kiedy 

okazało się, że wreszcie ktoś zapyta nauczycieli, ale co z tego jeśli pyta się tylko 1840 osób 

plus tych, którzy uczestniczyli w debatach wojewódzkich i nie wiemy ani o co się ich pyta, 

ani co oni powiedzieli. I na sam koniec to taka kropeczka na końcu zdania – debata nazywała 

się rodzic-uczeń-nauczyciel. Tylko szkoda, że nie było tam w ogóle uczniów. Uczniowie są 

też samorządni, uczniowie są bardzo aktywni, uczniowie mają bardzo często różne pomysły, 

ale bardzo często dobre pomysły. Oni jako ci którzy są w szkole wiedzą najbardziej czego w 

niej potrzebują i co w niej nie działa. Tymczasem w debacie, która nazywa się Rodzic- 

Uczeń- Nauczyciel głos uczniów nie został uwzględniony w ogóle, a szkoda bo też na to 

liczyliśmy. Dziękuję bardzo. 

 

PROWADZĄCA: 

Dziękuję serdecznie pani Idze Kazimierczyk z  Fundacji Przestrzeni dla edukacji. I o zabranie 

głosu  proszę pana Sławomira Broniarza - Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 

SŁAWOMIR BRONIARZ 

Szanowni Państwo, Turcy […] w XIX wieku mówi, że w poseł Lechistanu jest  w drodze. To 

był szacunek dla Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Wydaje mi się, że jeżeli.. tak  nigdy nie ma w 

praktyce, proszę państwa. Dlatego, że sala jest pełna obcych osób, i niby, że tak wobec 

prezesa. 

 

Szanowni Państwo, nie będę czekał na panią minister i powiem to co chcę powiedzieć, 

aczkolwiek nie chcę zdominować tej dyskusji, ani też nie chce…. – o to zapraszam Panią 

Minister ….. 

 

PROWADZĄCA 

Pani Minister, czy możemy Panią prosić o zabranie głosu w tej chwili, czy chce pani złapać 

oddech? To może Pan Sławomir Broniarz jednak… i pani Minister spokojnie wysłucha pana 

Broniarza, złapie oddech.. łyk wody… to jeszcze raz Pan Sławomir Broniarz. 

 

SŁAWOMIR BRONIARZ 

Szanowni państwo mam tylko prośbę, do tych którzy byli uczestnikami tych warsztatów, ja 

może lekko skrócę to moje wystąpienie dając szansę tym którzy w tych debatach brali udział, 



a przypomnę, że tam brało udział, chyba dwunastka z ramienia Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, żebyście państwo swoim doświadczeniami w tej materii podzielili. 

 

 Pani minister, szanowni państwo. Kiedy Pani Premier Beata Szydło mówiła o teczce pełnej 

ustaw to wydawało mi się, jestem przekonany że edukacji tam nie było, albo była misternie 

prezentowana, bo pojawiła się tylko w jednym aspekcie rezygnacji z sześciolatków. I ta 

deklaracja polityczna została zrealizowana. Była też zapowiedź gimnazjalna i czekamy na 

wyniki tejże konsultacji, natomiast mówię o tym, także dlatego że ta debata, którą Pani 

Minister zainicjowała, ta dyskusja  ma dopiero służyć pewnie wypracowaniu jakiegoś 

pomysłu, a to oznacza że póki co państwo zburzyliście  pewną konstrukcję to jest zapewne  

łatwiejsze niż tworzenie, ale czekamy także na to, co państwo zbuduje, stworzycie co nam - 

środowisku nauczycielskiemu – zaproponuje. Cieszymy się – jak pani Iga Kazimierczyk 

powiedziała – że ta ma pewien posmak, charakteru ogólnonarodowej debaty szkoda tylko, że 

odbywa się to jednak mimo wszystko, dość mizernie statystycznym gronie, o czym za chwilę. 

Natomiast, była Pani uprzejma, powiedzieć całkiem niedawno, że z tego wielkiego dyskursu 

ogólnonarodowego Pani wybierze to co najlepsze rodzi się jednak wiele pytań.  Kto określili 

to co jest najlepsze, według jakich kryteriów, co będzie oceniane, jakimi kompetencjami 

cechują się te osoby, które będą dokonywały wyborów, czy będą wybory merytoryczne, czy 

raczej polityczne. Takie badania przeprowadzono, aby wybrać rzeczywiście te najlepsze 

projekty, czy z jakich przesłanek będą wynikały zapowiadane zmiany. To jest kilka z pytań, 

które nauczyciele nam zadają, które się pojawiają także w takiej debacie, a może - powiem 

szczerze to jest mój osobisty pogląd - może też jedynie poszukiwanie statystycznego wsparcia 

do tego co negdaj powiedział dr Waszko w wywiadzie dla Gazety Wyborczej,  że w zasadzie 

pracuję nad pewnym podsumowaniem wyników konsultacji a Ministerstwo Edukacji 

Narodowej tylko z tego 1800 osobowego grona wybierze wszystko to, co jest zgodne z 

państwa linią postępowania. 

 

Natomiast, z jednym nie mogę się – z Panią Minister – zgodzić. Z taką egzaltacją, która 

towarzyszy stwierdzeniu, że  po raz pierwszy taka ogólnonarodowa debata. Bo to nie jest 

prawdą. Pierwsza ogólnonarodowa debata ma ścisły związek z miejscem, w którym tu 

jesteśmy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, bo przypomnę że w Sejmie 

Nauczycielskim w 1919 roku wziąło udział 800 delegatów, to znaczy 1,5% nauczycieli. I to 

dało podwaliny pod to o czym mówiły dzisiaj, czyli każdy nauczyciel ma mieć wyższe 

wykształcenie, a bezpłatna szkoła ma dotyczyć ogółu młodzieży. Zwracam także uwagę na to, 



że w przedsięwzięciu polegającym…. – o dzięki-…. na dyskusji o nowym ustroju szkolnym, 

realizowanym na przełomie wieków Pan Minister Handkę konsultował to w 49 

województwach, 2000 promotorów reformy brało udział. Nie było miasta wojewódzkiego, 

gdzie nie były organizowane wiele set osobowe spotkania, a więc to wszystko było. Nie 

zaczynamy niczego, nie tworzy niczego od nowa. Natomiast chcę powiedzieć, że bazujemy 

na dobrych doświadczeniach i dobrze. Tak na marginesie w życiu bym nie pomyślał, że będę 

bronił ekipy Ministra Handkę jako uczestnik strajku okupacyjnego w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej, no ale… historia jest nauczycielką życia. 

 

Zwracam, także uwagę na rzecz następującą. Wydawać by się mogło, że do politycznego 

elementarza. Tych podstaw funkcjonowania w polityce powinno się zaliczyć wiedzę na temat 

konsultacji publicznych i społeczny i przede wszystkim wiedzieć jaki jest przedmiot […] 

konsultacji. Tego Ministerstwo nie wskazało. Wskazało natomiast 31 grudnia ubiegłego roku 

26 osób, w tym tak znane jak Bogusław Śliwerski - Szef Komitetu Nauk Pedagogicznych, czy 

przedstawicielka inicjatywy „Ratujmy maluchy”- dr Dorota Dziamska, czy profesor Waśko - 

jako tych, którzy będą- między innymi- w tym zespole uczestniczyli. Nieco później 

dowiedzieliśmy się, że kompetencje tego grona mogą uzupełnić wszyscy chętni do doradzania 

Pani Minister.  Wystarczy, że na adres Szefa Gabinetu Politycznego do 22 stycznia  wyślą 

swoje zgłoszenia. Ostatecznie zgłosiło się 2500 osób. Zalogowało się w 1840. A więc teraz 

140, 160 kwestii, które miało być przedmiotem dyskusji zaangażowało się formalnie, 

relatywnie mało  przedstawicieli bo zaledwie 1840, aczkolwiek odbywały się także 

konsultacje w województwach, ale z ich przebiegu wiemy doskonale, że należało być tylko i 

wyłącznie biernym słuchaczem, aniżeli  aktywnym  uczestnikiem tego przedsięwzięcia. 

 

Wbrew temu, co mi się czasami zarzuca medialnie także… Nie jestem ai demagogiem. Nie 

staram się uzyskać żadnego poparcia. Nie posługuję się […] obietnicami, nie jestem 

populistą, ani politykierem, nieschlebiam. A ponieważ nieschlebiam to zacytuję kilka 

przykładów z innych obszarów, które mogłyby się wydawać, że dyskusja wokół edukacji 

przedszkolnej, byłaby zwykłym wypadkiem przy pracy.  Mówię o tym spotkaniu z 14 grudnia 

podczas gdy pozostałe były czystym profesjonalizmem. 

 

Kilka cytatów. „Od 20 lat jest […] ustroju 6+6, więc przy zachowaniu dzisiejszej 

sześcioletniej szkoły podstawowej, ta wielozawodowa zasadnicza szkoła byłaby pięcioletnia z 

możliwością ograniczenia po latach 4 ta propozycja….. - ja cytuję to dosłownie zgodnie z 



oryginałem, więc za stylistykę nie odpowiadam - ta propozycja notabene szczegółówo 

opisana przez autora konkuruje ze zgoła odmiennym pomysłem, kolejny uczestnik forum 

postuluje powrót do dwuletnich kursów zawodowych, przyuczających do zawodów 

rzemieślniczych. Ukończenie kursu zawodowego dawałoby tytuł Robotnik, przyuczony do 

zawodu I takim dosyć bełkotliwym….. 

- tak i mam tego jeszcze dosyć sporo - … 

W tym takim dosyć chaotycznym występie mamy także to z czym wychodzili z sali 

uczestnicy tychże konsultacji. Zwracam, także uwagę na fakt, że jedno ze spotkań Zostało 

podsumowane przez uczestnika, na zasadzie czystego stwierdzenia cytuje „Równie dobrze 

mogłabym się spotkać na ten temat rozmawiać w kawiarni. Taki byłby tego efekt”. Więc 

wydaje się, że to o czym my tutaj będziemy mówić musi być zderzone, z jednej strony z 

zapowiedzią dokonywaną przez panią, z drugiej strony z wykonaniem tego, co  było w planie, 

w głowie Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo dlatego że jesteśmy, jak rzadko która grupa 

tymi zmianami zainteresowani i rodzi się tylko pytanie dlaczego 27 czerwca został wybrany 

jako ta optymalna data, bo takie samo pytanie zadają nauczyciele, samorządowcy i rodzice 

więc wydaje się że o tym warto porozmawiać, ale Pani Minister. Rządzący politycy mówią 

często o arogancji swoich poprzedników. Problem w tym, że arogancja to nie tylko 

ignorowanie głosu społeczeństwa, czym nieraz grzeszyły wszystkie ekipy poprzednie, ale 

arogancja może się także wyrażać w sposobie  w jakim organizacja  konsultuje, jak się do 

nich przygotowuje. Jakie tworzy warunki do dyskusji. Usłyszałem ostatnio, że spośród 

propozycji, które były przedstawione  Pani dokona wyboru najlepszego z najlepszych.  Jeden 

z uczestników tego spotkania nawet wyraził aplauz  dla takiego przedsięwzięcia. 

 

Ale wrócę do moich pytań. Co to oznacza najlepszy?  Wedle jakich kryteriów dokonana 

będzie ocena co dobre, a co złe. Czy najlepszy oznacza zaspokojenie tęsknot tych, którzy chcą 

powrotu do ustroju ’84. Bo w ramach sentymentu uważają, że ośmioletnia szkoła podstawowa 

był najlepszym rozwiązaniem. Czy tych którzy chcą powrotu do jedynego, słusznego 

programu jednego podręcznika. Kim są ci  niebezpieczni marzyciele, którzy ostatni raz 

pracowali w szkole, i czy w ogóle w niej pracowali. Przyznaje wyniki prac badawczych 

prowadzonych przez znakomitych polskich naukowców i pedagogów, a to właśnie jeden z 

przejawów arogancji. Ignorowanie wyników badań, pomijanie milczeniem raportów 

zawierających niekiedy wyjątkowe, waszkie spostrzeżenia i wnioski pieczołowicie 

eliminowane spośród tych, które są nieprzyjemne, czy niechętnie widziane przez 

urzędujących decydentów powtarzam także każde ekipy. Te oblicza arogancji, to także… 



także dobrze poznaliśmy  i rozpoznajemy je bez trudu, także w działaniach, w których Pani 

jest twarzą, których Pani firmuje. Wierzy pani, że pozwoli – moje koleżanki też – to na koniec 

jeden wątek, który nie jest zgodny może z treścią dzisiejszego spotkania, ale  bardzo istotne  

Pani Minister - jak rzadko kto wie - o czym mówię. 

 

Zarzuciła Pani Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – a mnie w szczególności - że przez 8 

lat rządów, PO-PSL Związek nie walczył o podwyżki dla nauczycieli. Że miał Pan szansę i 

czas przez te 8 lat się wykazać. Mogę dostarczyć – Pani Minister -  udokumentowaną listę 

naszych protestów, akcji, wielotysięcznych manifestacji organizowanych przez ZNP,  ale 

także Solidarność,  także na parę dni przed wyborami parlamentarnymi. Tych 

organizowanych w latach od 2008 do 2015 roku. Efekty tych działań można bardzo łatwo i 

szybko ocenić porównując choćby stawki minimalnych wynagrodzeń nauczycieli z lat 2008 – 

2012. Ja przypomniał stażysta w roku 2008 zarabiał 1418, a 2012 – 2265. Może te fakty 

umknęły Pani uwadze. Bowiem przez ostatnie 4 lata bardziej zajmowała się pani  problemami 

służby zdrowia. Ponieważ jednak nie chciałbym się spotkać z zarzutem, że mi coś umknęło to 

proszę przypomnieć mi kiedy, jako posłanka z mównicy, albo kiedy maszerując obok nas, 

wspólnie z kolegami z Solidarności poparła Pani nasze nauczycielskie starania podwyższenia 

wynagrodzeń, bo jakoś brakuje mi tego w pamięci. Także mam nadzieję, Pani minister…  

dziękuję za przyjęcie tegoż zaproszenia, za pani udział, mam nadzieję, że ta dyskusja 

rzeczywiście  będzie powodem do stwierdzenia, że tak jak powiedział Jacques Delors nie da 

się wprowadzić żadnej zmiany w edukacji bez poparcia tego przez środowisko 

nauczycielskie, ale szkoda że z tym poparciem środowiska nauczycielskiego wkraczamy w 

okres wakacji.  Dziękuję za uwagę. 

 

PROWADZĄCA: 

Dziękujemy bardzo i o zabranie głosu proszę panią Minister Edukacji Narodowej Annę 

Zalewską. 

 

ANNA ZALEWSKA 

Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę z tego spotkania i pozwolę 

sobie jednak  nie reagować  na konfrontacyjny ton i zaczepki polityczne, bo to nie ma sensu. 

 

Edukacja, proszę państwa, ma być umową społeczną, zgodą. Tym, gdzie możemy się  w 

poszczególnych elementach tej edukacji nie zgadzać, natomiast mamy budować przyszłość 



dla naszych dzieci. Bo to właśnie badania, proszę państwa, bo to właśnie dzieci, bo to właśnie 

rodzice mówią że ten system trzeba zmienić. I prawdą  jest, że odbyła się właśnie taka debata 

społeczna, ja w systemie edukacji, proszę państwa, jestem od ’89 roku. Spotkania kiedy 

wprowadzaliśmy gimnazja, przy silnym proteście, przypominam, nauczyciel liceum 

ogólnokształcącego, którego nikt i nigdy o zdanie nie pytał, a  dwa lata właściwie 

pracowaliśmy bez podstaw programowych. To były debaty, właściwie spotkania, gdzie 

dostawaliśmy książeczki informację. Jak została zrobiona ta reforma, mieliśmy się tej reformy 

nauczyć. Kiedy mówicie państwo o sześciolatku, rzeczywiście to był projekt poselski, bo nie 

można było czekać dłużej ,bo nie można było - proszę państwa – w rytmie szkolnym inaczej 

zadziałać, żeby się do tego przygotować.  

 

Chcecie państwo badania społecznego? 82 procent  rodziców posłało swoje dzieci do 

przedszkola, tam się uczą. Pamiętajcie państwo, że to co my musimy budować, dlatego ta 

debata społeczna. To nie są konsultacje społeczne, proszę tego nie mylić z konsultacjami 

społecznymi opisanymi, przepisami, ustawami, rozporządzeniami. Po raz pierwszy, każdy z 

każdym dyskutuje. To jest kilkadziesiąt tysięcy obywateli, my mamy nawet Rady 

Pedagogiczne, które włączają w swój porządek oto debatę na temat sny młodzieżowego 

ośrodka wychowawczego, szkoły integracyjnej, placówki niepublicznej, wszystkich tych 

problemów które wybrzmiewają. My mamy te problemy, proszę państwa, nie tylko z 

diagnozowane, opisane  naukowo, ale one wybrzmiewały u tych, którzy w edukacji są, a są w 

niej wszyscy, bo albo są to  dzieci z dziećmi też rozmawiam, bo albo są rodzice którzy tam 

mają dzieci, albo dziadkowie, albo ci którzy pracują, czy ci, którzy są organami 

prowadzącymi. Więc poszukuję zgody, proszę państwa, na to by zmieniać system edukacji. I 

rzeczywiście, proszę państwa, 27… taka była decyzja moja i prezydenta Torunia, dlaczego 

prezydenta Torunia? Dlatego, że szanuje obywateli. Nie boję się przychodzić na spotkania i 

rozmawiam, z najbardziej krytycznym w stosunku do mnie środowiskiem, bo na tym polega 

debata społeczna. Nie reaguję na zaczepki na Tweeterze, to rzeczywiście  tak jest. I, proszę 

państwa, te debaty, a nie konsultacje społeczne przyniosły określone rozwiązania w Toruniu z 

szacunku dla akcji „Ratujmy gimnazja”. Właśnie po to, żeby to było środowisko, które 

pierwsze zobaczy w jaki sposób wygląda ustrój szkolny. Który, uwaga wynika tylko i 

wyłącznie, chciałoby się powiedzieć, z badań.  Potwierdzonych badań, podczas debat 

społecznych. I proszę państwa trudno się dziwić, bo państwo wszyscy zaczęli w Polsce 

pracować , tak jak my zaproponowaliśmy na debatach  wojewódzkich. To znaczy w sposób 

uporządkowany w panelach, dlatego że chcieliśmy zdiagnozować, każdy element systemu 



edukacji. To nie jest tak, że w gronie 700 osób, każdy może zadawać pytania. Tym bardziej 

że prosiliśmy o bardzo odważne refleksję. Nie mów, że jest źle. Pokaż jak to zmienić. Stąd 

mam wrażenie i powiem, mam nadzieję to z dumną 27 czerwca, że to jest ustawa napisana 

przez obywateli, przez nauczycieli, przez rodziców i przez dzieci. Również studentów którzy 

wiedzą jakie są ich kompetencje,  jak trudno im się odnaleźć w świecie akademickim. Czy 

tych którzy kończą szkołę zawodową i są bezrobotnymi. Albo uczą się różnych 

dokształcających szkołach, w której niczego, nikomu nie dają oprócz tego,  troszczą się tylko 

i wyłącznie, żeby pojawił się na początek i na zakończenie roku szkolnego, żeby wziąć 

subwencje oświatową. 

 

Wiemy jak zmienić młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Chcemy wspierać wszystkie te 

elementy, które rzeczywiście wymagają takiej inwentaryzacji. A muszę państwa zmartwić, bo 

kiedy mówiliśmy, że mamy zdiagnozowanych ponad 200 problemów… nie,  jest ich więcej, 

jest ich więcej. Trzeba systemowo zacząć wszystko zmieniać. Oczywiście, proszę państwa, to 

często mi się zarzuca, że mówię w sposób zdecydowany. Tak, bo jak biorę za to 

odpowiedzialność. I pamiętam o każdym podmiocie,  który uczestniczy w stanie edukacji. 

 

Jak można, znając moje poczynania - przypominam sześciolatek, przypominam godziny 

karciane, przypomina test po szóstej klasie,  arbitraż, przypominam że jestem 1. Ministrem, 

który zauważył że mamy obcokrajowców w szkole, w systemie edukacji, z którymi nikt sobie 

nie potrafi poradzić. Jest waga, jest  w systemie edukacji, proszę nie kręcić głową, nie było 

takiego nauczyciela, który wspierałby dziecko, które przyjeżdża do Polski. Wchodzi do 

systemu edukacji, uczy się matematyki, wreszcie  - ta nie asystent, to nie asystent -  w 

związku z tym, proszę państwa, że samorządy mają kłopot zostawiam im w kieszeni 98mln 

już od następnego roku budżetowego, bo mają kłopot z dotacjami dla niepublicznych szkół. 

Wreszcie je uszczelniamy. Zauważyliśmy, że dyrektorzy niepublicznych szkół nie płacą 

podatku od wynagrodzenia - to 25mln do budżetu państwa, które zresztą odbiorę sobie na 

aktywne tablice, bo szkoła jaką chcemy zbudować, proszę państwa, to szkoła nowoczesna, ale 

szkoła wartość, która rozmawia z dzieckiem. Dlatego mówimy o specjalnej wadze ale 

wychowawców. Docelowo o tutoringu,który jest drogi trzeba przeszkolić nauczycieli. 

Mówimy o doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Tak naprawdę pieniądze, których sporo 

jest w systemie... pozwoliliśmy żeby kompletnie nie były związane z potrzebami nauczyciela, 

a już na pewno tego nauczyciela, który musi podnosić swoje kompetencje by nadążyć za 

uczniem. Najwybitniejsi powinni pracować w klasach 1-3, bo tam kształtuje się młody 



człowiek. Mogłabym, proszę państwa, mnożyć ale wszczęcie i za każdym razem dotrzymuje 

słowa.  

 

W subwencji pokażemy sześciolatka. Będziemy chcieli zmienić przepisy, żeby objąć 

subwencją sześciolatka, żeby przestał być targowiskiem politycznym i finansowy i chcę 

państwu powiedzieć, że sześciolatki i trzylatki zmieściły się w przedszkolach. Zmieściły się w 

przedszkolach dlatego że mamy niż demograficzny nie ma dzieci trzyletnich. Ustawia mówi o 

2000. My mamy twarde dane z systemu informacji oświatowej gdzie jeszcze trzeba wykupić - 

i są na to pieniądze publiczne - miejsca w niepublicznych przedszkolach w 2010-2013 Z 

euforią słuchaliśmy załóż przedszkole to takie proste, to mali i średni przedsiębiorcy. W 

związku z tym też trzeba je zauważyć w systemie. To najbardziej uspołecznione miejsca. W 

związku z tym, proszę państwa, oprócz małych szkół, które są dla nas bardzo ważne system, 

czy zmiany to mają zauważyć sześciolatka, pokazania wychowawcy chcemy rozmawiać 

dalej, ale najpierw trzeba zmienić system. Chcemy rozmawiać o wynagrodzeniach 

nauczycieli,  ale jak państwo dobrze wiedzą żeby porozmawiać o wynagrodzeniach 

nauczycieli trzeba zrobić pełną inwentaryzację ustalić w jaki sposób się awansujemy. Czy to 

dodatkowy element awansu, czy też  wyrównujemy w środku. Jak oceniać nauczyciela, jak 

mu płacić za doskonalenie  zawodowe. 

 

W jaki sposób uporządkować również te pieniądze, które są po stronie samorządu. Jak 

sprawić, żeby nauczyciel chciał być się właśnie w szkole, a jednocześnie pamiętać, że przy 

niżu demograficznym i to demagogia, tylko twarde dane. 

 

Nauczyciele będą tracić miejsca pracy, jak nie stracić jego kwalifikacji, jak spowodować żeby 

znalazł się w systemie, czy funkcjonował dale. 

 

Trzeba opisać pedagoga i psychologa, bo wtedy mówimy o tej szkole, właśnie tej 

bezpieczniej, bezpiecznej gdzie dziecko ma czas porozmawiać, porozmawiać nie tylko z  

wychowawcą, ale również z pedagogiem i psychologiem. Nie mówimy o nauczycielu, no tym 

właśnie wspierającym w klasach integracyjnych. Nieopisany, niezdiagnozowany. Dyrektorzy 

mają pretensje i żal, bo nie mogą zatrudnić takiego nauczyciela, który czasami na dwukrotnie 

wyższe kompetencje od matematyka, fizyka, czy nauczyciela języka polskiego. Mamy za 

mało metodyków. Mamy wreszcie pedagogów, gdzie musimy ustalić jaki jest jego pensum, 

bo każdy organ prowadzący  dyskutuje o tym, czy to będzie 37 godzin, czy 21. 



 

Jednocześnie przy wynagrodzeniu, proszę państwa, musimy dogadać się z samorządowcami. 

Niestety tak jest opisana Konstytucja i  wszystkie przepisy. Jest organ prowadzący, jest organ 

nadzorujący. 42 miliardy z subwencji oświatowej plus różnego rodzaju  projekty, ale 20 

procent to jest organ prowadzący. Faktem jest, że 20 procent organu prowadzącego, zgodnie z 

ustawą, to oznacza, że organ prowadzący powinien to robić, to znaczy wyposażenie i dbanie o  

budynek. Tak to jest opisane w przepisach, ale musimy być w zgodzie z organem  

prowadzącym, który również pokazuje, że każdy, każda decyzja finansowa Ministerstwa 

Edukacji, skutkuje i przekłada się znacznie  na pieniądze organu prowadzącego. 

 

I wreszcie, proszę państwa, stąd dyskutujemy bardzo poważne o  tzw. średniej, po prostu 

trzeba zwyczajnie, z tej średniej zrezygnować, bo ona zamknęła nam system. Młodzi  

nauczyciele nie mogą wejść do pracy, a znajomi wójta mają po dwa etaty, po to tylko, żeby 

nie dopłacać do średniej. 

 

Wyzwań jest mnóstwo, proszę państwa. Wszystkie związane z tym, żeby odzyskać godność 

nauczyciela, która została nam zabrana. Jestem w tym systemie od ‘89 roku i naprawdę znam 

ten system. 

 

Widziałam go, z każdego oglądu – zarządzająca, jako organ prowadzący  również i 

jednocześnie musimy w zgodzie z samorządem przeprowadzić zmianę, która też zmiana staje 

się wyzwaniem przy niżu demograficznym. Pomartwi się, pani prezes o to żeby na pani 

Prezydent Gronkiewicz-Waltz wymusić zbudowanie przedszkoli. Bo to jest jej zadanie 

własne. Powalczmy, żeby przestali mówić o tym, że dopłacają do subwencji, bo biorą podatki 

od obywateli na to właśnie, żeby tworzyć właściwą edukację. Pomartwmy się o duże miasta, 

gdzie jest dwie i pół zmiany. O jakiej standaryzacji nie mamy mówić. Ja mam ambitne 

zamierzenia i deklaracje, że docelowo musimy pomyśleć o tym, żeby ustalić przynajmniej 

maksymalną liczbę dzieci. Proszę to powiedzieć w dużych miastach. Gdzie są 2 zmiany po 40 

osób w klasie i właśnie dlatego jest tak dużo bo trzeba było w ramach nie dopłacania do 

oświaty - jeszcze raz przypominam organy prowadzące biorą podatki od obywateli - dostają 

subwencję. Zresztą, proszę państwa subwencja w wielu wypadkach to 2/3 dochodów gminy. 

Większość samorządów drży, że cokolwiek może się wydarzyć subwencji. Byłam 

samorządowcem, dlatego składam deklaracje i idą czyny za tymi deklaracjami. Jak, jak ma 

wyglądać troska o subwencje choć dobrze państwo wiedzą. Że subwencja oświatowa jest 



uzależniona od liczby dzieci. W związku z tym jeżeli jest niż to subwencja po prostu powinna 

zwyczajnie się zmniejszać, a ja ją wykorzystuję, żeby zagospodarować kolejne, zapomniane 

elementy, które mają służyć dzieciom.  

 

Bo jeżeli chcemy rozmawiać poważnie o edukacji. To nie tylko musimy zadbać o 

nauczyciela, który jest po to żeby być z dzieckiem. Odbiurokratyzować szkołę, na którą.. na 

które to pozwoliliśmy. W wielu miejscach jesteśmy zamknięci w projektach europejskich. 

Rzeczywiście mamy już kilka pomysłów pokażemy je  27. , ale musimy wykorzystać niż 

demograficzny, proszę państwa, żeby zbudować dobrą nowoczesną szkołę z warsztatem dla 

nauczyciela. Który będzie miał swoją klasę od 8 do 15. Gdzie będzie miał komputer i tablicę 

multimedialną. Tam sprawdzić swoje sprawdziany. Tam przygotuje się do lekcji, tam będzie 

miał czas dla dziecka, który przyjdzie z kłopotem,  nie trzeba będzie angażować się w 

warsztaty i nie trzeba będzie robić terapii dla tego dziecka. To wyzwanie cywilizacyjne. 

Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, które rzeczywiście ma coś takiego jak 

dwuzmianowość. Dlatego szukam zgody i pilnuję, żebyśmy razem z samorządowcami 

dogadywali się, bo oni tak samo troszczą się o dzieci i nauczycieli, bo to są ich bezpośredni 

wyborcy.  To oni czują oddech tego nauczyciela i  rodzica, prawda, na  swoich  plecach.  

 

Dopóki nie ustalimy.. czy jakby nie zgodzimy się, że ma być zgoda, że możemy różnić się w 

ocenach  różnych zdarzeń. To wspólnie mamy 1 cel i widzimy te same problemy. 

 

 Ale jest tak wiele podmiotów w systemie edukacji. że musimy szukać kompromisu pomiędzy 

tymi podmiotami, a proszę państw. 27. dowiecie się państwo o planie, który to plan będzie w 

konsultacjach społecznych i projekty ustaw. Żadnej zmiany strukturalnej odpowiedzialny 

Minister Edukacji... proszę  nie podtrzymywać tego w mediach, bo ja mówię to na każdej 

debacie, na każdym spotkaniu, w każdym wywiadzie. Nie ma żadnej zmiany strukturalnej w 

2016 roku. Żeby wszystko sprawnie przygotować, łącznie z podstawami programowymi, 

zmiany ustrojowe są zaplanowane, i mówię to systematycznie od 2017 roku. Zdążycie 

państwo wypocząć, my zdążymy wszystko podsumować, po to, żeby przygotować różnego 

rodzaju projekty,  po to żeby odbyły się konsultacje społeczne.  

 

Chciałabym ty, zakończyć, bo jestem dyscyplinowana, ale bardzo czekałam na spotkanie z 

państwem. Mam nadzieję że nie pierwsze i nie ostatnie,  dziękuję.  

 



PROWADZĄCA: 

Dziękujemy Pani Minister i mamy nadzieję, że chwilę zostanie pani, jeszcze z nami, gdyż w 

tym momencie oddam głos Pani Zofii Gudzińskiej  z ruchu społecznego Obywatele dla 

Edukacji,. Podkreślam z ruchu społecznego, nie jesteśmy fundacją, ani federacją, ani 

stowarzyszeniem. Jesteśmy ruchem ludzi, którzy dobrowolnie chcą pracować na rzecz 

edukacji, w sowim - jeżeli mogę tak nazwać -  czasie wolnym chociaż jest go coraz mniej. I 

Pani Zofia Grudzińska, opowie nam krótko, o edukacyjnej polityce obywatelskiej.  

 

ZOFIA GRUDZIŃSKA 

Witam państwa,  witam Pana prezesa, witam gospodarzy,  witam Panią Minister. Przyznam, 

że troszeczkę zmieniłam, odbiegłam… opowiem państwu również, ale to będzie bardziej 

skrócone, bo przede wszystkim chciłabym się odnieść do kilku sformułowań, które 

usłyszeliśmy. 

 

Przede wszystkim,  chciałabym spytać Panią Minister, Pani minister mówiła o tym, że po raz 

pierwszy odbywa się tego typu debata, otóż ja chciałam przypomnieć, że e roku 2015 – ja 

rozumiem, pan Prezes mówił, że ta pierwsza odbywa się 100 lat temu, więc oczywiście tu 

proporcją gardées, ale nie dalej jak rok temu odbywała się debata poprzez  portal internetowy 

naszaedukacj.pl a i potem na trzecim Kongresie Edukacyjnym. I w tej debacie brało  udział  

prawie 2000,  tysiąc dziewięćset dziesięcioro kilku uczestników. Także, na pewno ta debata 

była.  

 

Te debaty, które były organizowane  w czasie Kongresu przebiegały w sposób bardzo 

uporządkowany. Ponieważ były oparte na wstępnych rekomendacjach zgłoszonych przez 

debatujących w otwartym forum i owoce tych wszystkich debat został zebrany w piśmie 

„Prozumienie dla edukacji”, które zawierało 100 parenaście postulatów.  Państwo wybaczą że 

nie pamiętam dokładnie. 

 

 Jako część mojego dzisiejszego wystąpienia chciałam również państwu pokazać ogólne 

obszary, w których te postulaty były zebrane, ale oczywiście – [zabiorę ci to] - państwo 

również dostali te materiały, a korzystając z okazji pozwolę sobie zaprezentować ten materiał 

Pani Minister.   

 

ANNA ZALEWSKA 



 Ale ja go znam, bo dostałam od Państwa  

 

ZOFIA GRUDZIŃSKA 

Przepraszam bardzo, ale zostałam zdyscyplinowana technologicznie odsuwam się, mam 

nadzieję, że teraz będzie lepiej. Także, te debaty były i jakieś postulaty już mamy, jest ich 

dosyć dużo i tutaj jest pytanie do Pani Minister.  

 

Ruch społeczny Obywatele dla edukacji, w dniu 28 stycznia... lutego, przepraszam,   lutego 

2016 roku skierowała do Pani Minister takie zaproszenie o spotkanie, prośbę o spotkanie z 

propozycją właśnie również przedstawienia i omówienia dogłębnego dokładniejszego tych 

postulatów, do dzisiaj nie dostaliśmy na to pismo odpowiedzi, także mam nadzieję, że przy 

okazji, tutaj, sprawa trochę wróciła.   

 

Drugie pytanie jest takie, ja 18., czyli w sobotę brałam udział w debacie otwartej na temat  

nadzoru pedagogicznego. I ja zadam, na samym początku tej debaty, prowadzącej pani dr 

Koszewskiej pytanie czy uczestnicy trzymają protokół spotkania, w którym uczestniczą. 

Dostałam odpowiedź, że to będzie wyjaśnione w czasie przerwy i po przerwie przyszła 

odpowiedź, że te protokoły będą dostępne, ale po debacie toruńskiej po 27 czerwca, gdzieś w 

jakimś późniejszy terminie i termin ten nie został sprecyzowany. Więc tutaj drugie pytanie 

jest takie, które na pewno też  wielu z państwa bardzo żywo interesuje, państwo brali udział w 

debatach jako eksperci dobrej zmiany.  Właśnie kiedy te protokoły będą, w jakim stopniu 

będą upublicznione, a na pewno w jakim stopniu dotrą do państwa, którzy generowaliście te 

rekomendacje, bo przyznam że debata, która w sobotę się odbyła, o tyle dobrze była 

zorganizowana, że 3 osoby spośród uczestniczących, prowadziły zapiski i ja protokół z tej 

debaty też napisałam on jest oczywiście dostępny, także mamy w pewnym sensie, spisane  

rekomendacje, które zostały zgłoszone dyrektor Koszewska je również przyjęła.    

 

Nie, my mamy nadzieję, że pozostałe debaty też w ten sposób zostaną uporządkowane. i. 

teraz, być może, posłużę się jednak myszką, żeby Państwu zaprezentować krótkie 

przemyślenia na temat tego co to właściwie znaczy obywatelska polityka edukacyjna, bo my 

się też spotykamy z takim hasłem bardzo często. Więc  dla potrzeb tego dzisiejszego 

wystąpienia przydałoby się w ogóle pomyśleć, o tym czym jest polityka. ja myślę, że ci z nas 

którzy pamiętają epokę PRL-u, pamiętają że właśnie w naszej codziennej egzystencji słowa 

polityka nie było. Były słowa kojarzące się bardziej z codziennym bytowaniem w kraju i 



myśmy nie wiedzieli, że po transformacji właściwie polityka stanie się chlebem codziennym 

każdego z nas. 

 

Rozpoczynają, historyczny, o przepraszam zrobiłam coś bardzo fatalnego. Polityka, jak 

rozumiemy greckie polis  miasta-państwa, one były na tyle małe, że można było za pomocą 

narzędzi bezpośrednich.organizować dyskusję, organizować życje społeczności.  Rozumiemy, 

że grupa ludzi zamieszkujących obszar wspólny, musiała  opracowywać reguły wspóistnienia 

i funkcjonowania struktur, koniecznych po to bo te reguły zrealizować. Jak się orientuję 

element rozgrywek między frakcjami był w tym procesie zawsze obecny jeszcze zanim 

Machiavelli z niepozbawioną uroku szczerością obnażył wszystkie mechanizmy 

zaprzeczające wszelkim wartością etycznym.  Jak przyznaje politykowanie musiało oznaczać 

podporządkowanie określonemu celowi takich walorów jak chociażby bezwzględna 

uczciwość. Niekoniecznie wszakże realizowało paradygmat wrogości. Niestety w dzisiejszej 

Polsce dominuje takie właśnie pojęcie polityki jako narzędzia budowania porządku 

społecznego.  

Gdzie w tym wszystkim mogłaby odnaleźć się polityka obywatelska i czym miałaby być . 

Być może każdy obywatel mógłby i powinien uprawiać politykę rozumianą jako prawo do 

działań organizujących funkcjonowanie struktur pożytku publicznego. Jednym z obszarów 

takiej działalności jest lub byłoby organizowanie edukacji. Skąd to zachwiane przy wyborze 

formy czasu gramatycznego. Ja nie była pewna  w poprzednim  zdaniu użyć czasu 

teraźniejszego, przyszłego czy tryby przypuszczającego.   

 

Ruch społeczny nasz obywatele dla edukacji, powstał z pragnienia sygnatariuszy by tak 

właśnie funkcjonowała nasza Ojczyzna.  By o kwestach edukacyjnych decydowali obywatele 

, przy czym oczekiwanie to wcale nie oznacza anarchii, bo proces przebiega w ten sposób. 

Obywatele formułują oczekiwania wobec systemu edukacji. Osoby posiadające 

niekwestionowany autorytet moralny sprawdzają czy oczekiwania są w zgodzie z 

nadrzędnymi wartościami etycznymi  i wreszcie eksperci edukacyjni formują narzędzia 

pedagogiczne, przekładają oczekiwania na język pedagogiki.   

 

Rzecz jasna postulowany proces wymaga pewnego poziomu społecznego zaufania i wydaje 

mi się, że ten skarb należy w dzisiejszej Polsce do najrzadszych, z tego wynika krzywda 

naszych dzieci i przyszłe straty dla całego społeczeństwa. Nie można bowiem wcielić w życie 



powyższego wzorca, optymalnego budowania struktur społecznych w warunkach wojny 

podjazdowej prowadzonej przez partie polityczne. 

Które używam liczby mnogiej, gwoli bezwzględnej uczciwości, zamiast działać dla dobra 

wszystkich obywateli realizują swoje bieżące potrzeby.    

 

Co oznacza uznanie wagi obywatelskiej polityki edukacyjnej w przełożeniu na praktykę. 

Polityka realizuje się za pośrednictwem czterech narzędzi stanowionego i obowiązującego 

prawa, alokacji  finansów publicznych, propagandy i edukacji.   Nawiasem mówiąc łatwo 

zrozumieć czemu patie rządzące, znowu użyłam liczby mnogiej,  tak chętnie manipulują przy 

systemie edukacji to jest narzędzie pomagające wychowywać przyszłych popleczników  lub 

obywateli według wzorca wygodnego dla celów danej partii. Starsi pośród nas, ponownie się 

odwołuję, pamiętają jak zmieniała się szkoła za czasów stalinowskich, następnie za epoki 

Gomułkowskiego i gierkowskiego PRL-u.   

 

Nie jest odkrywcze stwierdzenie, że każdy z tych narzędzi może być użyte  dla publicznego 

dobra lub przeciw niemu. aczkolwiek nie zawsze można definitywnie określić na czym - ono 

dobro polega. W kraju o ustroju demokratycznym stoimy na stanowisku że treść dobra 

publicznego podlega społecznym negocjacjom. Dlatego tak ważnym narzędziem tworzenia 

polityki są konsultacje. W  zadaniu kształtowania polityki edukacyjnej niosą one potencjał 

uzgodnienia konkretnych działań. Jeśli w sposób uczciwy  i  przejrzysty pozwala podjąć 

dialog wśród wszystkich zainteresowanych. Przy czym owocem konsultacji musi być 

wdrażanie w życie osiągniętych uzgodnień, by konsultacje nie stały się gadaniem dla samego 

gadania 

 

 Jako obywatele zaangażowani na rzecz polskiej edukacji, my ruch społeczny „Obywatele dla 

edukacji”  chcielibyśmy uzyskać wyraźną deklarację ze strony partii politycznych i władz 

państwowych. Chcemy realizować politykę edukacyjną we współpracy  wraz z wszystkimi 

zainteresowanymi stronami, jesteśmy gotowi do ciągłego dialogu społecznego i chcemy 

uwzględniać wszystkie obywatelskie inicjatywy na rzecz edukacji. Jeśli taka deklaracja jest 

niemożliwa, to pozostają nam tradycyjne działania, nacisk, przekonywanie, lobbowanie, 

nawoływanie, wreszcie protestowanie. Zatem pytanie kluczowe, kto chce obywatelskiej 

polityki edukacyjnej ręka w górę. Bardzo się ciesze, że widzę ręce. Czy dotychczasowe 

środki, ośrodki władzy politycznej sa gotowe do współpracy ze wszystkimi gremiami 

obywatelskimi, i tutaj przy okazji, bardzo, z dużą przyjemnością usłyszałam w dzisiejszym 



wystąpieniu pani Minister, że projekty ustaw będą w konsultacjach. Czy również do tego 

będzie należała kwestia, która wynikła w ostatnim tygodniu. W tygodniu w procedowaniu 

parlamentarnym dotycząca wyboru dyrektora propozycji nowych komisji bo znowu był to 

projekt poselski, jako projekt poselski wybiega poza kwestię konsultacji społecznych i my się 

zwracamy z dużą prośbą, żeby jednak konsultacje społeczne w tej sprawie  w jakiś sposób 

zostały uruchomione. Dotychczas było teoretycznie, życzeniowo, mamy kilka konkretów, ale 

ponieważ państwo te konkrety dostali, więc ja może tylko szybciutko pokażę slajdy, a tylko i 

wyłącznie takie końcowe pytanie również do pani minister. Dzisiaj o godzinie 12:00 

zarejestrowaliśmy się na debatę w Toruniu. Mamy nadzieję, że otrzymamy do 22-go, zgodnie 

z informacją uzyskaną na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzenia, że jednak 

będziemy mogli przyjechać i kontynuować ten tak owocny, nawiązany i kontynuowany 

dzisiaj dialog. Także przedstawiciele ruchu społecznego Obywatele Dla Edukacji, 

przedstawiciele fundacji Przestrzeni Dla Edukacji, którzy się dzisiaj zarejestrowali, bardzo 

liczą na to, że będą mogli przyjechać. Rekomendacje proszę Państwa, które znajduje się w 

materiałach, ja może już nie będę czytała, tylko proszę, krótki przegląd, one są 

uporządkowane. Na pewno niektóre z nich są bardzo ogólne, strategiczne, wymagają daleko 

idących zmian w ustroju prawnym. Inne mają charakter bardziej praktyczny, mogą zostać 

zrealizowany poprzez działania w ramach istniejącego prawa lub poprzez celową alokację 

funduszy. Wszystkie zakładają zmiany w świadomości, o to jak wiadomo najtrudniej, na 

przykład co do rad szkół, pewnie zaciekawi Państwa, że pomimo że w systemie edukacyjnym 

rady szkół od ponad 20 lat są możliwe, to w  kuratorium województwa mazowieckiego 

zaledwie 154 szkoły posługują się tymi pożytecznymi narzędziami. Ale zmiany świadomości 

dokonują się wyłącznie w atmosferze wzajemnego zaufania. Aby ono się pojawiło, niezbędna 

przestrzeń swobodnego i uczciwego dialogu. Wszyscy zaangażowani w owo narzędzie 

kształtowania życia publicznego, jakim jest obywatelska polityka edukacyjna  powinni 

domagać się od każdej formacji rządzącej tworzenia owej przestrzeni jako najważniejszego 

zadania oświatowego w przestrzeni. Dziękuję bardzo, uciekł mi chyba, o nie, jest proszę 

bardzo, dziękuję za wysłuchanie. To jest właśnie demo... obywatelska politykę edukacyjna. 

To sa moi uczniowie układający plan przebiegu roku szkolnego. Dziękuję Państwu bardzo.  

 

 

PROWADZĄCA: 

                           Szanowni Państwo, korzystając z tego, że pani Minister zechciała z nami 

jeszcze chwilę zostać  



 

ANNA ZALEWSKA 

                Ale muszę jeszcze odpowiedzieć na pytania.... 

 

PROWADZĄCA: 

                      Tak, tak, ale myślę, że pojawią się kolejne, dlatego zanim Pani udzielę głosu, w 

wielkim skrócie, Pani Iga Kazimierczyk przedstawi nasze, myślę że nasze wątpliwości 

dotyczące debat. Także jeszcze króciutko, trzy minutki i wrócimy do tego co, o czym 

mówiliśmy.  

 

ANNA ZALEWSKA: 

                        Opinie Pani Igi znam. 

 

IGA KAZIMIERCZYK: 

                        Taak. Ja się Państwo jeszcze wytłumaczę, bo Państwo będziecie słuchali mnie 

po raz wtóry. Ja naukowo zajmuje się nudą w szkole. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę, 

bo będę pokazywała te fragmenty, które tutaj będą komentarzem do wystąpienia pani 

Minister. Dziękuję za możliwość powtórzenia ich po raz kolejny. Co dla sześciolatków, pani 

Minister pewnie zna nasz raport z wysłuchania obywatelskiego. My jako strona społeczna 

wtedy zgłaszaliśmy się z wnioskiem o to, żeby to wysłuchanie zostało zorganizowane i nic 

nie stało na przeszkodzie żeby ono było zorganizowane.  

 

Mieliśmy 18 opinii merytorycznych dotyczących tego projektu, żadna z tych opinii, gdyby nie 

nasze wysłuchanie nie ujrzałaby światła dziennego. Szkoda, bo były to opinie organizacji 

które od lat zajmują się edukacją, które zajmują się współpracą z nauczycielami i uczniami, to 

było naprawdę bardzo mocne nie, nie mówiąc o ich objętości ale o, o merytoryce, bardzo 

mocne opinie, które zakładam, że mogły się wtedy Państwu przydać, także to jeśli chodzi o 

debaty. Pani Minister powiedziała, że te debaty, które się w tej chwili toczą, czyli debaty 

wojewódzkie i spotkania zespołu ekspertów nie są konsultacjami publicznymi, to bardzo 

ważne, co Pani powiedziała, tylko chciałem dla porządku powiedzieć, dlaczego te konsultacje 

publiczne nie są. Dlatego, że one nie są prowadzone w sposób otwarty i dostępny dla 

każdego. Mogło się na to zapisać tylko 1840 osób. Konsultacje publiczne, o czym pani 

Minister też mówiła, nie są to konsultacje publiczne dlatego że konsultujemy, ja już Państwo 

pytałam, czy widzieliście Państwo jakiś projekt. Nie widzieliśmy, nie przedstawiono nam 



żadnego projektu ani żadnych konkretnych założeń, które moglibyśmy konsultować, więc 

także dlatego nie są to konsultacje publiczne. Jeśli chodzi o sam zespół. Jeszcze raz, 

wybaczcie Państwo. Ale skoro mamy na sali panią Minister, to też jako strona społeczna 

chcielibyśmy to pani Minister przedstawić dlatego, że my jako strona społeczna do tych debat 

w żaden sposób nie zostaliśmy zaproszeni. Mogliśmy się zgłosić tylko jako osoby 

indywidualne, natomiast przedstawiciele organizacji w żaden sposób w te debaty nie byli 

formalnie i proceduralne zaangażowani. Każdy z nas mógł przyjść i powiedzieć prywatnie ale 

nie były to stanowiska organizacji i każda z tych osób, tutaj mamy trochę ekspertów Dobrej 

Zmiany pani Minister, więc może Pani to też z nami, z pozostałymi osobami konsultować. 

Nikt z nas tak naprawdę nie był pytany, czy jest to stanowisko indywidualnej osoby czy 

stanowisko organizacji.  

 

Także znowu głos organizacji nie był wzięty, nie był wzięty pod uwagę. Z tego względu, z 

tego względu też nie są konsultacje publiczne. I pani Minister, na sam koniec, ja przekartkuje 

swoją prezentację, bo mam tego bardzo, bardzo dużo. Ale ważna rzecz: kiedy poznamy 

protokoły z tych spotkań? I kiedy poznamy jakie są wnioski z tych debat, dlatego, że Państwo 

za tydzień będziecie mówić o całościowym, o całościowym projekcie. Dlatego jak edukacja 

ma wyglądać, już myśmy o tym mówili dzisiaj kilka razy, to będzie 27 czerwca. To jest tuż 

przed wakacjami. Ja też jestem nauczycielką i bardzo chciałabym, żebyśmy we wrześniu, 

kiedy będziemy rozmawiać z nauczycielami, wiedzieli o jakiej szkole, o jakim systemie, o 

jakim pomyśle na edukację mówimy. Tymczasem będzie to tuż przed samymi wakacjami i 

będziemy mieć 2 miesiące naprawdę bardzo nerwowego czasu. Teraz mówię jako 

przedstawicielka organizacji społecznej, kiedy nie będziemy wiedzieli, jak ta rzeczywistość 

będzie wyglądała wrześniu, dlatego też chcielibyśmy wiedzieć, co my jako, eksperci i co w  

czasie tych debat zostało powiedziane. Które z naszych wniosków zostały włączone w 

Państwach projekt, a które nie. Ale dopóki nie mamy od Państwa protokołów z tych spotkań, 

a odmówiono nam do nich dostępu, to ciężko nam, jako stronie społecznej powiedzieć: „tak 

to są nasze słowa albo nie, to nie są nasze słowa”. I tak naprawdę można w tej chwili 

powiedzieć o wszystkim, że jest to głos strony społecznej i nie będziemy w stanie stwierdzić, 

czy to jest nasz głos czy nie. Także chciałbym żebyśmy przede wszystkim dowiedzieli się, 

kiedy będziemy znali protokoły z tych spotkań. Dziękuję Państwu za cierpliwość. Mam 

nadzieję że nie była to nuda. Dziękuję.  

 

PROWADZĄCA: 



                          Pani Minister, czy może Pani jeszcze zostać 15 minut i wysłuchać... 

 

ANNA ZALEWSKA: 

Ale może odpowiem, dobrze? I odpowiem na następne... 

 

PROWADZĄCA 

Ale myślę, że... Tak? To proszę bardzo , super, zapraszam. 

 

ANNA ZALEWSKA: 

                         Rozumiem, że prezentacja przez Panią przygotowana no troszeczkę musiała 

zostać zweryfikowana na bieżąco w momencie, kiedy wreszcie po raz kolejny mówię w 

kolejnym gremium i gronie, że to nie jest konsultacja społeczna to nie jest projekt. 

Konsultacje społeczne są jednoznacznie opisane przepisami. One wynikają z projektów 

ustaw. Ja wiem, że jest wstrząsające. Obywatele, obywatele piszą ustawę... jedną, drugą, 

dziesiątą. Zwracają uwagę na to, co jest najistotniejsze. I oczywiście proszę Państwa to jest 

tak, że mają bardzo różne wizje. Bardzo różne, bardzo wiele rzeczy się powtarza, między 

innymi tych, które skrupulatnie przeczytałam po kongresie oświatowym, choć no, tak 

drogiego hotelu to już dawno nikt nie widział na... prawda, dyskusjach i debatach, ale to jest 

moja złośliwość, ja pochodzą z małego miasteczka. I teraz tak, no muszę panią Igę zmartwić 

dlatego, że Państwa napór jest odwrotnie proporcjonalny do naporu uczestników  tych 

spotkań. Żeby nie ujawniać imion i nazwisk, nie wszyscy, nie wszyscy, nie wszyscy życzą 

sobie, żeby ich nazwiska pojawiały się w bardzo krytycznymi uwagami, bo to są często uwagi 

skierowane do konkretnej szkoły i zdarzeń.  

 

W związku z tym, że to nie jest projekt ustawy i my jesteśmy gospodarzami, my mamy swoją 

wizję. Jeżeli Pani będzie organizowała tego rodzaju debat, nie projekt ustawy, tylko debaty, 

które są dla wolnej obywatelskiej przestrzeni absolutnie dowolne, to ja również będę musiała 

się dostosować do reguł, które będą obowiązywały. Żeby sprawy i kwestie uporządkować 

musimy, prawda, no podjąć się jakiejś dyscypliny. I dobrze Pani wie, że my bardzo poważne 

zwracamy uwagę na uwagi po pierwszej, bardzo złej debaty, z której byliśmy niezadowoleni, 

po prostu zwyczajnie wyciągnęliśmy wnioski,  my tez takich debat się uczyliśmy i chcemy 

pokazać te debaty po dwudziestym siódmym, znaczy dwudziestego siódmego dokładnie tak?. 

Będą może nie protokoły, bo w protokole przypominam, który rządzi się swoimi własnymi 

prawami jest opisany w przepisach, co to jest protokół. Tam nie można, wprowadzać osoby, 



które że tak powiem, się wypowiadają. Więc musimy być bardzo ostrożny i tak jak 

powiedziałam, mimo, że państwo będą skarżyć, to nie macie państwo absolutnie podstaw 

prawnych. Oczywiście sąd rozstrzygnie, bo nie jest to projekt ustawy. I teraz zaproszenie do 

debat. To oczywiście nie jest prawda i też chciałabym, żeby to wybrzmiało jednoznacznie. 

Odpowiadałam na każde zaproszenie, jeżeli w tym samym czasie nie miałam innych.  

 

Byłam na tyle zaangażowana, pamiętam, bo tutaj siedzą samorządowcy z Sosnowca, że kiedy 

dowiedziałam się tak, że nie mogę być na kolejnej debacie bo jestem na innej debacie, 

zaprosiłam ich, wiedząc, że będą w Warszawie, wieczorem dzień przed, żeby dwie, trzy 

godziny z nimi podyskutować. Jak widziałam że nie mogę być na posiedzeniu Związku 

Powiatów, zaprosiłam Zarząd Związku Powiatów do siebie, do Ministerstwa ale nie było 

takiej sytuacji, a żeby być na Związku Gmin Wiejskich dowiedziałam się pocztą pantoflową, 

że będę zaproszona, dostałam zaproszenie na na 3 dni przed. Na szczęście ta poczta 

pantoflowa kazała mi przytrzymać i przypilnować drugiego czerwca. Więc ja służę swoją 

osobą, mam nadzieję, że będziemy nie raz się jeszcze spotykać. Państwa debata o 

sześciolatków, z większością tez się nie zgadzałam, ale przeczytałam grzecznie, uważnie, 

prześledziłam szukając kompromisu i przeciwwagi dla badań i decyzji rodziców bo proszę 

zauważyć, to jest największa obywatelskość, która się dokonała. Tymi decyzjami rodziców, 

obywatele zdecydowali, wbrew Państwa wizji. Chcieli, żeby sześciolatki uczyli się w szkole. 

 

 I proszę Państwa, następna rzecz. Mówicie Państwo, czy mówi Pani o obywatelskości, 

czynicie Państwo zarzut posłom że zgłaszają poprawki, no to po co jest Sejm? W którym 

momencie tam mają być  wolność i realizacja mandatu? Posła, który zgłasza poprawkę 

określono, mało tego, jest to poprawka dotycząca, przypominam Państwo z tego co w tej 

chwili pamiętam, dyrektora  i uspołecznienie tej, tego konkursu. Wprowadzamy tam, uwaga, 

dodatkowego rodzica, dodatkowego nauczyciela. Równoważymy organ prowadzący z 

organem nadzorującym i wprowadzamy trzy reprezentatywne związki, żeby po prostu 

szaleństwa nie odbywały się w gminach i w starostwach, kiedy przychodziło 10 związków, 

zarejestrowanych gdzieś tam lokalnie, gdzie już w ogóle  nikt nie miał, ten, kto odpowiada za 

szkołę, czyli organ prowadzący organ nadzoru nie miał kompletnie wpływu na to, kto będzie 

dyrektorem. I proszę Państwa, bo tutaj rozmawiamy  też z panią Prezes, kiedy przez moment 

byłyśmy niegrzeczne i nie słuchałyśmy przez moment  prowadzącej. Pojawiają się pomysły 

żeby był wybór taki powszechny tego dyrektora czy wybór przez radę szkoły, ale proszę 

Państwa, my w demokracji nie dopracowaliśmy się rad szkół. Proszę mi pokazać wzorcowo 



funkcjonujące rady szkoły. Ledwo rady rodziców funkcjonują, które są też w bardzo 

określonym zakresie e eliminowane. I tutaj też odpowiadając na liczbę osób. To wszystko 

było bardzo otwarte. Każdy kto chciał, proszę Państwa, no w liczbie ograniczonej do liczby 

miejsc na danym terenie. W związku z tym tam było jedyne ograniczenie. Nie mogę 

odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli Państwo się już zalogowali, czy będziecie z uczestnikami 

spotkania w Toruniu. To nie jest debata przypominam,  tylko podsumowanie. Tam nie ma 

miejsca na panele i dyskusje, to jest podsumowanie. Jest kilkanaście osób na jedno miejsce, 

więc to nie jest tak łatwo, ale myślę, że tutaj, ja się tym nie zajmuję, więc trudno mi jest 

odpowiedzieć, a tego 28 lutego, niegrzeczne, że nie było odpowiedzi na zaproszenie, więc 

sprawdzę, bardzo przepraszam. 

 

PROWADZĄCA: 

                          Dziękuję bardzo i poproszę o zabranie głosu panią Elżbietę Tołwińską-

Królikowską z Federacji Inicjatyw Oświatowych, która będzie mówiła o wkładzie Trzeciego 

Sektora w polską edukację po osiemdziesiątym dziewiątym roku.  

 

ELŻBIETA TOŁWIŃSKA-KRÓLIKOWSKA: 

                                Witam państwa bardzo serdecznie witam. Witam Panią Minister. Skąd ten 

temat, wykraczający znacząca poza ostatnie pół roku zmian, którymi mieliśmy się zajmować 

w raporcie. Mianowicie uważamy, że, że jeżeli dyskutujemy o polityce obywatelskiej, to 

Trzeci Sektor jest tu głównym partnerem dla władz rządowych. Jako ten, który organizuje 

obywateli, którzy stawiają sobie cele społeczne, w tym związane z edukacją. Jak działają 

obecnie edukacyjne organizacje pozarządowe, to jest kilka zaledwie informacji, które 

Państwo zresztą pokazywali również podczas dwóch debat prowadzonych w ministerstwie, 

związanych ze współpracą Trzeciego Sektora ze szkołami. Obec, według najnowszych badań, 

jeżeli chodzi o liczbę organizacji, które za główny swój cel wskazują zagadnienia związane z 

edukacją i wychowaniem, ten obszar jest drugim po sporcie, turystyce, rekreacji i hobby. 15 

procent organizacji pozarządowych działających w 2015 roku wskazuje jako swój główny cel 

edukację i wychowanie, jednocześnie badania pokazują, jak zmieniało się na przestrzeni 

jedenastu lat zainteresowanie organizacji pozarządowych edukacją. O ile liczba tych, które za 

główny swój cel wskazują edukację, rosła powoli od 10 do obecnych 15 procent. O tyle liczba 

tych, które wskazują edukację, jako jeden z realizowanych celów i które zaczęły się 

zajmować również edukacją, faluje, ale również rośnie i jest to 53 procent.  

 



Jakiego rodzaju działania organizacje zajmujące się edukacją wskazują. Największa grupa, 65 

procent zajmuje się edukacją poza, pozalekcyjną, prowadzeniem zajęć dodatkowych, 

warsztatów, konkursów, spotkań dla dzieci i młodzieży. Druga grupa, 33 procent to edukacja 

dorosłych oraz uniwersytety trzeciego wieku, kształcenie ustawiczne. 29 to działalność 

wychowawcza, informacyjna, jak na przykład harcerstwo, 13 to edukacja i opieka 

przedszkolna, w tym prowadzenie przedszkoli, 12 procent to prowadzenie szkół 

podstawowych lub średnich. I 9 to szkolnictwo wyższe. Cofamy, przepraszam, mogę poprosić 

o cofnięcie, bez myszki mi trudno. Jak, o właśnie. Ostatnie dane statystyczne. Pierwszy 

wykres po lewej pokazuje w jakim wieku, jak dawna działają organizacje zajmujące się 

edukacją. I otóż to jest ten trzeci wiersz od góry. 36 procent ma ponad 11 lat, działa ponad 11 

lat. Z drugiej strony 39 czyli nawet trochę więcej, 5 lat lub mniej, a więc widać przyrost tych 

organizacji. Jeżeli chodzi o ich zasięg działania, to jest drugi wykres po prawej stronie. Te 

organizacje, które zajmują się edukacją i wychowaniem mają w zasadzie porównywalną 

liczebność w grupie tych, które zajmują się tymi sprawami lokalnie i tych, które działają na 

arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. To tyle, a teraz ja nie mogę...  Nie działa, bo nie 

mogę (niewyraźnie) Teraz chwilka, takiej historii, ale może bez twardych dat, tylko raczej 

pokazując to, co zdziałały organizacje pozarządowe, jak wielki jest ich wkład w edukację. 

Och, ciągle mamy to samo, myszka nie... może ja Panią będę prosiła, po prostu będzie 

szybciej. Podzieliliśmy je na kilka grup. To są z całą pewnością organy prowadzące szkoły i 

przedszkola już od 1989 roku pojawiły się pierwsze, głównie miejskie. To są te, które 

wzbogacają wprowadzą nową tematykę do edukacji szkolnej, wzbogacając ofertę szkół. To są 

te, które wprowadzają innowacje pedagogiczne do szkół. To są te, które wspierają uczniów i 

ich rodziny na różne sposoby. To są wreszcie te, które organizują nauczycieli. Prowadzą 

lobbing i rzecznictwo w sprawach oświaty oraz wspierają konkretne placówki edukacyjne.  

 

Jeżeli chodzi o organy prowadzące szkoły, już na początku lat dziewięćdziesiątych, czy na 

przełomie osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powstało wiele organizacji pozarządowych, 

które postanowiły realizować wizje wielu rodziców, środowisk, dobrej szkoły, opowiadającej 

na ich potrzeby i powstały zarówno organizacje pojad, pojedyncze prowadzące jedną szkołę 

czy za chwilę zespół placówek edukacyjnych, jak i duże organizacje o zasięgu 

ogólnopolskim, które mają ogromne tradycje i prowadzą wiele z tych szkół. Na wsi ten proces 

zaczął postępować  prawie 10 lat później, wtedy, kiedy zaczął się proces likwidacji małych, 

wiejskich szkół i powstało z jednej strony wiele lokalnych organizacji pozarządowych, 

ratujących je przed likwidacją, przejmujących jako nowe organy prowadzące, jak i też 



wyspecjalizowane organizacje o zasięgu regionalnym, czy ogólnopolskim, które podjęły się 

prowadzenia placówek wiejskich.  

 

Pojawiło się też od samego początku wiele organizacji pozarządowych, które zaczęły 

sprowadzać do Polski metody, tematykę, materiały  pochodzące z innych krajów, adaptując je 

początkowo do polskich realiów. Następnie wypracowując własne, polskie rozwiązania. I tu 

ogromne zasługi organizacji zajmujących się edukacją obywatelską, przyrodniczo-

ekologiczną i dla  zrównoważonego rozwoju, ekonomiczną. Zdrowotną, globalno-europejską, 

praw człowieka, cyfrową, wolontariatem, itd., itd. , pewnie tych tematów byłoby więcej. 

Jednocześnie organizacje rozpoczęły wspieranie systemu doskonalenia nauczycieli, który 

można by powiedzieć, na początku wręcz się uczył od tych organizacji, wprowadzając różną, 

różne innowacje, metody aktywizujące, w tym metodę projektu ocenianie kształtujące, 

debaty, wsparcie samorządności uczniowskiej, drama, pedagogika, zabawy. To jest wiele, 

wiele organizacji które mają wspaniały dorobek, bez których te prądy edukacyjne czy 

innowacje nie trafiłyby do polskich szkół. Są też wyspecjalizowane organizacje wspierające 

uczniów i ich rodziny. Powstało wiele systemów stypendialnych zarówno lokalnych jak i 

ogólnopolskich, która odpowiadają na potrzeb uczniów i ich rodzin. Wiele programów 

profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Zorganizowali się rodzice dzieci z 

poszczególnymi niepełnosprawnościami, wywierając nacisk na i lokalnie i centralnie na 

władze, aby zauważyły potrzeby tych dzieci i odpowiedziały na nie. Zorganizowali się 

również rodzice w ogólnopolskich i innych bardziej lokalnych organizacjach pozarządowych. 

Zorganizowaliśmy się też sami nauczyciele, ponieważ już od lat dziewięćdziesiątych można 

było zauważyć ruch innowacyjny twórczych nauczycieli, którzy chcieli mieć organizacje 

ułatwiające im dyskusje, wymiany doświadczeń. Ale też lobbing w sprawach choćby 

kształcenia nauczycieli. Ale też byli to nauczyciele wdrażający jakąś pedagogikę czy model 

szkoły na przykład montessori, frenetowską, czy inną. 

 

Te organizacje były zresztą długo wspierane przez centralny ośrodek doskonalenia 

nauczycieli, który miał granty instytucjonalne dla niej. Regularne spotkania.  Powstało też 

wiele organizacji które widząc że przez system edukacyjny nie do końca odpowiada na 

potrzeby poszczególnych grup. Postanowiły prowadzić lobbing i rzecznictwo w sprawach 

oświaty. Myślę że bardzo…  mając też duże efekty dobre w tej sprawie. Tak działali rodzice 

dzieci z niepełnosprawnościami wspierające ich organizacje, które doprowadziły do 

kolejnych zmian w ustawie o systemie oświaty. W sprawie małych przedszkoli opowiem bo 



to jest przypadek uważam naprawdę niesłychany kiedy w ramach funduszy europejskich  w 

latach 2005-2007  realizowane były pierwsze ogólnopolskie projekty  budowy alternatywnych 

form edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. 2007 rok był momentem kiedy te  

pierwsze projekty się kończyły, a ciągle nie było zapisów w ustawie o systemie oświaty, które 

pozwoliłyby efekty tych projektów wdrożyć do systemu edukacyjnego. Wszystkie kilkanaście 

organizacji z całej polski zorganizowały się i we wrześniu, na przełomie września i 

października 2007 roku w  trudnej sytuacji politycznej, bo sejm wtedy się rozwiązywał 

właśnie. Wysłaliśmy petycje do pana Prezydenta i pani Prezydentowej, do Premiera do 

Ministrów Oświaty, Rolnictwa, Polityki społecznej i tak dalej do szefów wszystkich klubów 

poselskich, do szefów wszystkich partii politycznych z apelem, aby Sejm przyjął zmiany w 

ustawie o systemie oświaty, funduszy unijnych. Na ostatniej sesji parlamentu w nocy, to była 

zmiana podjęta jednogłośnie. Mamy do tej pory poczucie sukcesu. To my – organizacje 

pozarządowe zadbaliśmy wtedy o interes społeczny. Organizacji informują o potrzebach 

poszczególnych grup, konsultują akty prawne, wypracowują propozycje zmian prawnych 

zgłaszanych oficjalnie lub lobbują na rzecz wprowadzenia ich do projektów Rządowych lub  

poselskich.  

 

Ale też powstało wiele organizacji lokalnych, które wspierają konkretne placówki edukacyjne 

często prowadzone przez samorządy, gdzie wspierają je finansowo zdobywając środki na 

pomoce dydaktyczne, remonty, czy wyposażenie, na dodatkowe projekty edukacyjne, czy 

wychowawcze.  Są partnerami lokalnych firm i instytucji w tych zadaniach. Co się działa, w 

skrócie, ze strony władz oświatowych. Z jednej strony pojawiły się zapisy, wymaganiach 

wobec szkół, wymaganiach nadzoru pedagogicznego, współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

która ma przynosić obopólne korzyści. Z drugiej wiele organizacji pozarządowych znalazło 

się na liście takiej wysyłkowej, do której kierowane są propozycje aktów prawnych. 

Organizacje mają szansę wypowiedzieć się, choć w zasadzie myślę że wszystkie organizacje 

czują ogromny niedosyt ponieważ mamy poczucie że jest głównie formalne działanie, które 

niezależnie od partii rządzącej nie niesie specjalnie wiele za tym naszym głosem.  

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadziło też przez wiele lat konkursy grantowe dla 

organizacji pozarządowych na realizację konkretnych celów. Centralny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli wspierał przez wiele lat stowarzyszenia nauczycielskie. Był też 

konkurs Ministerstwa, przez 6 lat, „Otwarta szkoła”, projekty na rzecz promowania lokalnych 

inicjatyw społecznych właśnie dla szkół, które w partnerstwie z organizacją pozarządową coś 



sensownego zdziałały w swoim środowisku. No i mamy pytanie co dalej. Partnerstwo z 

Ministerstwem Edukacji w konsultacjach społecznych, wiemy że ono sięj 2 razy w konkursie 

się nie udało niedokładnie wiemy dlaczego. Przywitaliśmy z dużą radością to, że  

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce odpowiadać  na ten konkurs ogłoszony przez KPRM. 

Widzimy że drugi raz z jakiegoś powodu nie zostało to sfinalizowane.  

 

Konsultacje projektów aktów prawnych Ministerstwa Edukacji Narodowej organizacje 

otrzymują nadal wysyłkę aktów prawnych, ale mamy poczucie, że nie zawsze i nie wiemy 

dlaczego, np. zmiany przygotowane zimą ogłoszone w lutym na stronie internetowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ogóle nie trafiły do organizacji pozarządowych były 

wieszane na stronie internetowej, ale myśmy się dość późno zorientowali, że one tam są. 

Zdążyliśmy dać nasze uwagi, ale to były ostanie dwa dni to bardzo długich, bardzo 

szczegółowych zmian w systemie oświaty, między innymi dotyczących finansowania szkół 

stowarzyszeniowych.  

 

Konkursy grantowe MEN, czy ministerstwo jakoś będzie kontynuowało te działania podczas 

dwóch, podczas drugiej z debat dotyczących współpracy organizacji pozarządowych ze 

szkołami. Padł też wniosek o to aby wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe prowadzące 

szkoły ponieważ pracują w trudnych warunkach i systemowej pomocy nigdy nie otrzymały.  

 

I ostatnie pytanie, które odpowiedź dla nas jest bardzo ważna, ponieważ krążą głosy.. nie 

słyszeliśmy, aby ze strony  Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale na pierwszej z tych debat… 

uczestnicy debaty zgłaszali liczne postulaty, aby Ministerstwo utworzyło listę organizacji 

pozarządowych, które można wpuszczać do szkół, a które spoza tej listy nie były wpuszczane, 

czy nie były zalecane. Ta propozycja nie padła ze strony Ministerstwa, ale też nikt ze strony 

Ministerstwa nie zaprotestował. Nieprzypadkowo w całej tej prezentacji nie padła ani jedna 

nazwa organizacji pozarządowej, ponieważ my uważamy że wszystkie organizacje mogą 

znaleźć swoje miejsce  w systemie edukacji  lokalnie czy centralnie i nie wyobrażamy sobie 

wskazywania lepszych, gorszych, bardziej właściwych czy mniej. Uważamy, że decyzja do 

tej pory podejmowana przez dyrektora szkoły i rodziców uczniów jest  właściwym 

rozwiązaniem obecności organizacji w szkole. Dziękuję bardzo.  

 

PROWADZĄCA 

Dziękujemy bardzo, czy zechce Pani odpowiedzieć… 



 

ANNA ZALEWSKA 

Tak, tak oczywiście. Bardzo się cieszę, że porusza Pani wiele kwestii, ale my musimy jeszcze 

pamiętać jak obywatelskość i stowarzyszenia w Polskiej edukacji rozpoczęły swoją 

działalność. Bo to nie jest działalność znana nam ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii, tylko to była reakcja na likwidowane szkoły, to po pierwsze. Po drugie likwidowane 

szkoły, trzeba było szukać, prawda, to rodzice, a to stowarzyszenia, które przejmowały te 

szkoły po to, żeby nie było karty nauczyciela, przypominam, bo w szkołach 

stowarzyszeniowych karty nauczyciela, nie ma. W debatach, na przykład, bardzo często nam 

wybrzmiewa ta nierównowaga, która jest w przedszkolach, szkołach niepublicznych, i w 

szkołach publicznych musimy się na coś zdecydować w końcu  to jeden nauczyciel i to samo 

dziecko. Warunki funkcjonowania jednego i drugiego nauczyciela są inne i rzeczywiście takie 

wskazanie i takie uwagi nauczycieli są bardzo często nawet mówią o umowach śmieciowych.  

 

Właśnie w organizacjach pozarządowych, kiedy prowadzą w małych miejscowościach szkoły 

czy przedszkola. W związku z czym rzeczywiście pomysł dochodzenia, to nam zajmie nie 

jeden rok, do jakiś tam standardów czy to zatrudnienia, czy wynagradzania prawda, czy też 

tego jak  szkoła powinna być opisana jest jak najbardziej słuszny. 

 

Drugi powód rodzenia się organizacji pozarządowych w Polsce to oczywiście pieniądze 

europejskie, znaczy trzeba było też organizować się w najprzeróżniejszy sposób, żeby 

pozyskać ogromne pieniądze między innymi w Kapitale Ludzkim. I my  musimy też, proszę 

państwa, się na coś zdecydować. Oczywiście, pani irytacja jest zupełnie niepotrzebna, ja 

rozumiem, że jestem na spotkaniu między innymi związkowym, sama byłam związkowcem i 

wiem, że troska o nauczycieli jest tą troską podstawową.  

 

Jednocześnie, proszę państwa, no musimy się na coś zdecydować, jeśli chodzi o doskonalenie 

zawodowe nauczycieli. Ja wiem, że jest wiele wybitnych ośrodków stowarzyszeniowych, 

prawda. Natomiast, proszę państwa, my mamy 250 instytucji, która szkoli nauczycieli. Każdy 

robi to po swojemu. I mamy dokładnie zniechęconych nauczycieli, przypominam, 

pochodzących z  25000. miasteczka. Tam życie płynie troszeczkę inaczej niż w Warszawie i  

wiem jakiego rodzaju, jakiej jakości jest to edukacja, więc od tego spotkania sprzed 

dosłownie dwóch godzin. Silnego i bardzo głośnego głosu uczelni, których za moment nie 

będzie, bo taki jest niż demograficzny, pedagogicznych, żeby jednak przypomnieć, że to 



uczelnie pedagogiczne są od tego, żeby zająć się doskonaleniem zawodowym nauczyciela i 

silna akredytacja, prawda, w trosce o jakość. Przypominam też, że wprowadzamy 

zintegrowany system kwalifikacji, trochę tu będziemy się certyfikować prawda, i będziemy 

mówić też o nieformalnej edukacji, o określonych stopniach. I też, proszę państwa, bardzo 

często i to też musimy powiedzieć, bo ja deklaruję pełną współpracę, że jeżeli chodzi o tą 

dotacyjność , no to naprawdę tam pieniądze, w fantastyczny sposób przepływały i w żaden 

sposób nie można było skontrolować niepublicznego podmiotu.  

 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze to Eldorado, proszę państwa, gdzie zatrudniają 

nauczycieli poniżej kwalifikacji, w ogóle nawet nie nauczycieli, człowiek, który pilnuje 

sklepu jest ochroniarzem, on się świetnie nadaje do tego, żeby w nocy przypilnować 

dzieciaków. Nieskonczona liczba interwencji, gdzie naprawdę dziećmi na zakręcie trzeba się 

po prostu, zwyczajnie zająć. Wychowywać, przygotowywać do tego żeby wracały. Do 

społeczeństwa, a nie  nadzorować, a to się dzieje w niepublicznych ośrodkach, gdzie bardzo 

trudno zresztą – nadzorowi było- w jakikolwiek sposób wejść, nawet po to, żeby ochronić 

nauczycieli.  Gdzie okazywało się że młodzież przejęła kontrolę nad nauczycielami. Stąd 

decyzje, prawda, o wzmacnianiu nadzoru pedagogicznego, żebyśmy mogli spokojnie wejść 

tam, gdzie są publiczne pieniądze. Bo my nie  mylmy tych sytuacji z prywatnymi ośrodkami, 

z prywatnymi szkołami. W prywatnej szkole gdzie rzeczywiście nie ma ani kawałaka 

publiczny pieniędzy bardzo trudno jest interweniować, jeśli chodzi o wydatkowanie 

pieniędzy, choć jeśli realizujemy, prawda określone programy, określone postawy to też 

chcemy mieć na to wpływ.  

 

Granty, konkursy jak najbardziej, nie ma żadnej listy czarnej, białej po prostu wszystkich 

bezwzględnie będziemy zapraszać do współpracy myśl,ę że przy zmianie systemu trochę tej j 

współpracy będzie. Miejsca jest tyle i pieniędzy tyle, że udam nam się wszystkie podmioty 

zorganizować żeby rzeczywiście mieć ogląd sytuacji, według [..] taki naprawdę obywatelski. 

Bardzo dziękuję. 

 

PROWADZĄCA 

Bardzo dziękujemy Pani Minister. W tym panelu zostały nam jeszcze dwa pięciominutowe 

wystąpienia, jako pierwszą poproszę panią Grażynę Ralską, jest obecna? Tak? Która,  

odniesie się do konsultacji społecznych MEN, w sprawach edukacji z cyklu „Eksperci dobrej 

zmiany” 



 

ANNA ZALEWSKA 

Ale może byśmy podyskutowali o zmianie, bo ja rozumiem, że tutaj tylko oceniamy? 

 

PROWADZĄCA 

Formuła była taka, że nie odnosimy się… Czynimy  wyjątek jeśli chodzi o Panią, o obecność 

Pani Minister, bo generalnie też byśmy się nie odnosili do wzajemnych wystąpień. Z tego 

dzisiejszego spotkania powstanie właśnie też raport, który przekażemy do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Tu jest wszystko nagrywane również, pani minister, także dlatego też 

pominęliśmy te momenty odnoszenia się, ponieważ to czasami prowadzi do długich dyskusji. 

A tu mamy konkretne propozycje od osób, które się zgłosiły, również spoza, oczywiście, 

organizatorów dzisiejszego wydarzenia.  

 

GRAŻYNA RALSKA 

Dzień dobry. Pani minister, prezesie, koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Ja króciutko 

korzystają c obecności i z tego, że Pani Minister może jeszcze parę minut poświęcić, 

chciałabym się odnieść do debaty tematycznej, w ramach dobrych zmian ekspertów i 

chciałam powiedzieć, że to była pierwsza 14 marca. I chciałabym, żeby Pani Minister, jeżeli 

może wysłuchała i mam nadzieję, że  to co powiem pozwoli na taką sytuację, że w 

konsultacjach już po wakacjach, będziemy troszeczkę inaczej prowadzić dialog.  

 

Pani Minister, niestety tak się zdarzyło, że w zasadzie wszyscy pojechaliśmy na tą debatę.  Na 

Uczestnicy, bo to było ponad 40 osób, z nadzieją że mamy realną szansę wpływu na kształt 

mających  nastąpić zmiany w obszarze  tematycznego spotkania. 

 

Przypomnę, że to było spotkanie „Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne”.  Otwarcie i  

powitanie dokona pani Marzena Drab podsekretarz Ministerstwa Edukacji…. 

 

Anna Zalewska 

… ale już o tym mówiliśmy.. 

Grażyna Ralska 

- proszę? 

Anna Zalewska 

- ale już o tym mówiliśmy…. 



Grażyna Ralska 

-no nie wiem 

Anna Zalewska 

- mówiliśmy, że wyciągnęliśmy wnioski… 

Grażyna Ralska 

-ja dzielę się z panią swoimi wrażeniami 

Anna Zalewska 

…ok proszę… 

Grażyna Ralska 

- i bardzo panią proszę o wysłuchanie, dlatego że przekazała pani Beacie Kozyrze i t był 

pierwszy i ostatni moment obecności przedstawiciela Ministra na sali. W trakcie bardzo 

burzliwej, chaotycznie w prowadzonej dyskusji osoba prowadząca stwierdziła że ona też jest  

dyskutantem, i a tylko takim ekspertem jak wszyscy na sali, ww związku z czym nie może 

tutaj  nic odpowiedzieć, ani zająć stanowiska. Zatem w zasadzie wszyscy uczestnicy którzy 

przyjechali w tym dniu, ponad 40 osób, mogli tylko się wypowiedzieć i nie znalazło to 

żadnego przełożenia, ponieważ no nie było nikogo uprawnionego nawet w randze dyrektora 

departamentu. I powiem tak, pani minister, że w tej sytuacji te ponad 40 osób które naprawdę, 

myślę że osoby z  tytułami naukowymi doktora, profesora, że  przedstawiciele kuratorium, że 

nauczycie, że również byli obecni przedstawiciele różnych fundacji, zresztą, pani minister 

wie, bo byli zalogowani. To powiem tak, że przyjechali naprawdę poważnie traktując 

problem, a w tym momencie wizja dobrych zmiany runęła jak domek z kart. Ja w  tej sytuacji 

widząc co się dzieje złożyłam wniosek żebyśmy ewentualnie spotkali się ponownie i 

firmowali, no bo rozumiem, że uczestnicząc w spotkaniu filmujemy również swoim 

nazwiskiem pewne głosy w dyskusji.  I żebyśmy się spotkali i ten materiał, który zostanie 

przygotowany w jakiś sposób uzgodnili, zatwierdzili, tak?  Usłyszałam, że nie jest możliwe 

bo za 2 tygodnie już musi iść  materiał do zgody międzyresortowych. No proszę państwa, to 

ja już teraz tylko powiem, że ta wypowiedź wzburzyła ogromnie wszystkich uczestników, 

wyrazili dezaprobatę dla takich sytuacji, […] delikatnie mówiąc. I druzgocąco skrytykowali 

spotkanie i brak gospodarza. W części końcowej  tego spotkania ustalono, że uczestnicy 

prześlą swoje uwagi do Ministerstwa, z tego co wiem wiele osób zrezygnowało z tej formuły, 

ponieważ stwierdziło, że jest to po prostu niepoważne traktowanie partnerów. 

 

 



 I  reasumując i kończąc, Pani minister,  powiem tak. Spotkali się ludzie zainteresowani, 

praktycy, również naukowcy. I oczekiwali, że spotkają się z partnerem ze strony MEN, z 

którym będą mogli poważnie porozmawiać nad potrzebą zmian. Szkoda, że tak się zdarzyło, 

bo te 40 parę osób, na pewno miało coś ważnego do zakomunikowania. Te 40 parę osób 

poświęciło swój czas, część osób wzięła urlopy z pracy, koszty delegacji i naprawdę podeszli 

do tego poważnie. Byliśmy rozczarowani. Bardzo się zawiedliśmy i można powiedzieć, że 

odnieśliśmy takie wrażenie – bo może tak do końca nie jest i może się to zmieni - że znowu 

Ministerstwo wie lepiej. Proszę się nie gniewać. 

 

Mój wniosek jest taki. Traktujemy partnerów społecznych, obywateli poważnie, bo to jest 

zasadnicza podstawa i z zaufaniem. Bo to jest zasadnicza podstawa do rzetelnego dialogu. My 

ze swojej strony taką postawę reprezentowaliśmy i spotkaliśmy się z takim.. taką przykrą 

sytuacją. Mam nadzieję, pani minister, że w następnych tygodniach, miesiącach inaczej 

będziemy się wzajemnie traktować. Dziękuję. 

 

PROWADZĄCA 

Dziękuję pani bardzo. Ostatnie pięć minut pierwszego panelu… 

 

ANNA ZALEWSKA 

Ale ja muszę dwa zdania. Po pierwsze przypomina, że ja za to przeprosiłam. Było to jedno 

spotkanie, przeprosiłam tu na tym spotkaniu. Było to jedno spotkanie, z którego 

wyciągnęliśmy wnioski natychmiast po komentarzach. I wydaje się, że wszystkie pozostałe 

zostały już przeprowadzone tak jak trzeba. Ale oczywiście przeproszę jeszcze raz. I powiem, 

że był to po prostu wypadek przy pracy. To się więcej nie powtórzy. 

 

PROWADZĄCA 

Ostatnią osobą w tym panelu, która też przez 5 minut będzie się wypowiadała jest pani Dorota 

Obidniak.    

 

DOROTA OBIDNIAK 

Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam panią minister i prawdę mówiąc ja nie 

wykazywałam tutaj irytacji, ja po prostu strasznie pani Minister współczuję… 

 

- nie ma czego 



 

Ponieważ z taką wielką gorliwością przedstawiła nam pani tutaj obraz edukacji upadłej, która 

nie istnieje. W której nic się dotychczas nie wydarzyło przez te 25 lat. I przyznam szczerze że 

podziwiam panią że bierze pani na swoje barki taki ogrom wyzwań. Ja będę pani bardzo 

kibicować. Tylko mam taki jeden problem otóż nie przypominam sobie taki… opinie, jeszcze  

w starożytnej, średniowiecznej jak tam młodzi ludzie komentowali systemy edukacji są takie 

zapisy historyczne, zawsze coś mi się w szkole nie podobało. Wydaje mi się że jedną z  

najłatwiejszych rzeczy jest zebranie krytycznych opinii wobec szkoły. I opinii, które wskazują 

na to, że coś w tej, czy innej szkole, nie funkcjonuje jak należy. Także dlatego, że wszyscy 

jesteśmy ludźmi, mamy dzieci i każdy z nas  nosi w sobie jakąś zadrę, że pewnego dnia jakiś 

nauczyciel jego dziecka nie docenił, nie dowartościował, nie wysłuchał i nie pomógł.  Stąd 

bierze się, każde dziecko również,  przeszło przez system edukacji może wspominać te gorsze 

i  lepsze chwile. Dlatego dobrze jest sprowadzać debatę o edukacji  do rzeczywiście takich 

wymiarów godnych, to znaczy  nie pozwalać sobie na taką, folkową, pseudowiedzę  

edukacyjną, o jakiej często pan mówi profesor Dorota Klustańska,  Charakteryzujący 

rozmowy, jakie na temat polskiej edukacji toczą się na przykład w mediach, ale niestety nie 

tylko w mediach, bo także w gremiach znacznie bardziej poważnych, które właściwie na 

sięgnie po populistyczne argumenty nie powinny sobie pozwalać.  

 

Ja zostałam zakwalifikowana do grupy ekspertów ds. [przepraszam bardzo to trema] języków 

obcych i powiem szczerze, że była nieco skonfudowana, ponieważ poproszono nas na wstępie 

o ocenianie podstawy programowej  

 

Otóż ja posiadam taki dokument, który jest biblią wszystkich nauczycieli, polityką 

językowych  - to się nazywa Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. To jest 

dokument, który ukazał się w 2001roku eksperci z całej Europy, Kanady, Stanów 

Zjednoczonych pracowali nad nim od 1971 roku. Państwo się nie przesłyszeliście. 30 lat. 30 

lat zastanawiano się podejmując analizy bardzo szczegółowe wszelkich możliwych metod, 

technik, sposobów nauczania języka obcego. Jak uczynić z języka obcego instrument 

komunikacyjny, które pozwalałaby na to… jak to zdefiniować, jak pokazać jak dochodzić do 

wspólnych celów i osiągnięć w edukacji językowej, po to by  uczniowie wszystkich krajów, 

nie tylko europejskich, mieli szanse uczestniczyć w dialogu międzynarodowym. Że mogli 

uczestniczyć z dobrodziejstwa tego że żyją na świecie pod którym mogą swobodnie mniej lub 



bardziej podróżować. Komunikować się z innymi podejmować gdzieindziej pracę. 

Uczestniczyć w wyjazdach studyjnych i tak dalej.  

 

W tym dokumencie w sposób bardzo konkretny określono jak buduje się podstawy i 

programy dotyczące nauczania języków obcych przede wszystkim bierze się pod uwagę 

warunki. Przede wszystkim bierze się pod uwagę grupę wiekową. Przede wszystkim bierze 

się pod uwagę to, jakie ona ma możliwość realizowania edukacji językowej. Straszliwie 

trudne jest dyskutować,  w związku z tym, o celach i treści nauczania. Po pierwsze, mając taki 

probierz, taki  wzorzec […] można by ten dokument nazwać, a z drugiej strony biorąc pod 

uwagę że przybyli na spotkanie nauczyciele różnych języków, w tym jedna nauczycielka 

łaciny, wszelkich typów,  reprezentujących wszelkie typy edukacji. I nauczyciele przedszkoli 

i szkół podstawowych, średnich i wyższych i oczywiście także mający  własne swoje 

konkretne problemy i wątpliwości. Dlatego uniesposób merytorycznie ocenić tego całego 

przedsięwzięcia. Można tylko, z przykrością stwierdzić że, od tych 20… ponad 5 lat wcale nie 

dopracowaliśmy się profesjonalnego sposobu opracowywania programów i podstaw 

programowych. Cały czas jest to jakaś dziwaczna  działalność mocno upolityczniona,  w 

której nie bierzecie pod uwagę metodologii tego jak się podstawy programowe tworzy tylko 

robi się to jak się czuje, co kto uważa.  

 

Bierze się do tej pracy przypadkowych ekspertów, tak zwanych, nadając im takie tytułu 

trochę prawem Kaduka. Są kraje, w których ta metodologia jest fantastycznie dopracowana i 

istnieją instytucje, które te podstawy programowe twarzą. Nie bardzo rozumiem, dlaczego my 

do tej pory nie możemy się takiego etapu dopracować. Dziękuję bardzo państwu za uwagę, 

przepraszam za minimalne przekroczenie czasu. 

 

ANNA ZALEWSKA 

 Ja tylko, jeśli pozwolicie państwo, jedno zdanie, bo ja się oczywiście ze wszystkim zgadzam. 

Tylko, jeżeli są taki opracowania, to proszę mi powiedzieć, dlaczego dzieci nie mówią po  

angielsku, niemiecku, a rodzice wydają kilka miliardów złotych na korepetycje. Rzeczywiście 

trzeba – Dorota – rekomendacje. 3-4 zdania bo ja już nie mam, tak? One są bardzo oczywiste 

i bardzo proste, z minimalnym ruszeniem podstawy programowej, ale to jakby sposoby 

uczenia,  łącznie z tym co się dzieje w wydawnictwach, prawda, nieśmiertelne płyty, to już 

nie ten czas.  

 



DOROTA OBIDNIAK 

Znaczy, pani minister, ja naprawdę nie chciałabym rozpoczynać tutaj w jej dyskusji o 

językach obcych, ale jedną rzecz chcę powiedzieć my, mniej więcej od dosyć dawna, od 

raportu Rady Europy, wiemy co nie funkcjonuje i dlaczego tak jest. Mamy przede wszystkim 

problem z  finansowaniem edukacji językowej, z wielkością grup i z tak zwaną kontynuacją. 

Kontynuacją, która polega na tym, że dziecko które zaczyna się uczyć danego języka może 

kontynuować tę naukę i na poziomie na którym ją zakończyło. Natomiast u nas dzieci 

nieustannie zaczynają edukację od podstaw…. 

 

ANNA ZALEWSKA 

- Dorotko, mówimy tym samym językiem, ok… 

 

DOROTA OBIDNIAK 

- myślę, pani minister, że nie do końca mówimy tym samym językiem… 

 

ANNA ZALEWSKA 

- mówimy, mówimy 

 

DOROTA OBIDNIAK 

- przynajmniej ja wychodząc z tej debaty nie miałam takie wrażenia, ale rozumiem że pani 

minister, ma dobrą wolę zmienienia tego stylu debatowania z nami i wtedy ja się bardzo 

chętnie w to włączę. 

 

ANNA ZALEWSKA 

- ale to nie jest kwestia debatowania, tylko podejmowania decyzji już. Bo tak to my sobie 

podebatujemy przez cała kadencję. 

 

 

PROWADZĄCA 

 Szanowni państwo na tym zakończymy pierwszy panel, ze względu na to, że do 3 panelu na 

razie nikt się nie zgłosił, to  po pierwsze zachęcamy, żeby zgłosić się właśnie w recepcji, tam 

gdzie państwo się rejestrowali. A powtóre nasza propozycja jest taka, że  pierwszy panel był 

niezwykle intensywny, ze względu na obecność pani minister,  i zapewne mają państwo 

ochotę,  porozmawiać z panią minister, która z nami chce zostać. Jeżeli nie to między sobą,   



I teraz ogłaszamy 15 minutową przerwę. Jest 15:10. Obok jest kawa, herbata, w łączniku 

obok zapraszamy. 15 minut. 

 

ANNA ZALEWSKA 

Bardzo państwu dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.  

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA 

PROWADZĄCA 

Poproszę pana doktora Michała Sitka z Instytutu Badań  Edukacyjnych. Edukacja w 

badaniach, podstawowe dane.  

 

MICHAŁ SITEK: 

Dzień dobry Państwu, chciałem bardzo podziękować za zaproszenie na, na udział w tej 

dyskusji. Wydaje mi się że, że rola ekspertów jest jest ważna też oczywiście powinna mieć 

swoje proporcje, bardzo ważne są głosy. organizacji pozarządowych, strażniczych, 

rzeczniczych i tych, które prowadzą różnego rodzaju eksperymenty, które później mogą być 

inspiracją w oświacie. Natomiast eksperci są ważni w paru miejscach; po pierwsze, z wielu 

badań wiemy jakie są w problemy edukacji i często ta wiedza wykracza poza taką naszą 

potoczną, potoczny obraz tego, co widzimy we własnym otoczeniu. Pod drugie eksperci są 

ważni jeśli chodzi o ocenę konsekwencji zmian i tutaj wciąż jeszcze nie znamy jakie będą 

propozycje ministerstwa. Również ja nie znam, więc nie przedstawię Państwu analizy 

konsekwencji tego, co proponuje za  tydzień pani Minister, czy też tego, co będzie 

zaproponowane później. W. Natomiast mam nadzieję, że w będzie czas na taką dyskusję, w 

której że będziemy się spierać o argumenty dotyczące konsekwencji różnych rozwiązań i 

tego, co one mogą przynieść dobrego i co mogą przynieść złego oświacie tak, żeby wyważyć, 

wyważyć różne racje, które stoją za, za tymi propozycjami i na pewno wtedy będzie 

potrzebny zarówno głos  środowisk pozarządowych, jak i środowisk eksperckich.  

 



Więc, więc na początek warto warto zachować pewne proporcje, tutaj już pojawiały się głos 

współczucia wobec pani Minister, że że ta sytuacja polskiej edukacji jest taka zła, natomiast 

no, Minister Edukacji w Polsce znajduje się w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż wielu 

innych ministrów, na przykład Miejsce Pracy, Minister Polityki i Spraw Społecznych, 

Minister Zdrowia, czy, czy Minister Środowiska, ponieważ no, polska oświata jest oceniana 

bardzo dobrze jakbyśmy na to nie patrzyli pod różnymi względami i  tutaj, z tego też jest taki 

wniosek, że że że wprowadzając różne zmiany, warto pamiętać, by nie wylewać dziecka z 

kąpielą, żeby zostawić to co dobre, natomiast naprawiać to, co rzeczywiście wymaga 

naprawy, bo takich rzeczy naprawdę jest dużo natomiast patrząc z szerszej perspektywy, 

Polska jest krajem sukcesu edukacyjnego, tylko w Polsce za rzadko w to wierzymy być może, 

tak? Albo widzimy to za blisko i nie dostrzegamy tego, że udało nam się bardzo wiele zrobić 

przez te ostatnie kilkadziesiąt lat.  

 

Jakie są, jakie są zalety polskiego systemu edukacji? Przede wszystkim udało nam się 

zwiększy poziom wykształcenia podnieść, poziom wykształcenia społeczeństwa, drugim, 

drugą cechą polskiego systemu edukacji, która często jest wymieniana, to jest niewielki 

odsetek uczniów, którzy porzucają naukę, którzy nie kończą edukacji nie mając wykształcenia 

średniego i wreszcie, w ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie udało nam się ograniczyć 

odsetek uczniów najsłabszych, takich, którzy mają niewystarczające umiejętności 

podstawowe z matematyki, czytania, czy rozumowania w naukach przyrodniczych. Natomiast 

polski system edukacji ma też swoje słabe strony, jeśli spojrzymy na wyniki badań 

porównawczych, w których mierzy się umiejętności uczniów, to widzimy, że, to widzimy, że 

osiągnięcia polskich uczniów w matematyce w połowie szkoły są słabe, że polscy uczniowie 

słabo sobie radzą z komunikacją w językach obcych na tle swoich rówieśników z krajów w 

europejskich i wreszcie, absolwenci szkół nie najlepiej radzą sobie na rynku pracy po 

pierwsze, później wchodzą na rynek pracy niż ich rówieśnicy, rzadziej łączą pracę z nauką i 

częściej stają się później nieaktywni zawodowo lub dłużej niż ich rówieśnicy w innych 

krajach poszukują pracy. I wreszcie osoby dorosłe też już po zakończeniu nauki, czy to w 

szkole, czy nawet na studiach bardzo rzadko podejmują różnego rodzaju aktywności 

edukacyjne.  

 

Krótko o edukacji przedszkolnej. Tutaj pani Teresa Ogrodzińska będzie mówić o tym szerzej, 

natomiast chciałbym podkreślić, że w ostatnich dziesięciu latach stawialiśmy przede 

wszystkim na rozwój jakościowy i to wciąż w obecnej perspektywie finansowej która teraz 



się zaczyna, główny nacisk jest położony na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na na 

budowanie nowych przedszkoli. A więc na wskaźniki jakościowe, ilościowe. Natomiast wciąż 

ci, którzy najbardziej mogliby skorzystać na na opiece przedszkolnej, rzadziej uczęszczają do 

przedszkoli i to jest ten aspekt zmian, które zachodziły w ostatnich latach, na które w 

niewystarczający sposób w zwracaliśmy uwagę. Chodzi zarówno o białe plamy na mapie 

Polski, jeśli chodzi o dostępność przedszkoli,  ale również w miastach obserwujemy to, że 

dzieci, na przykład rodziców gorzej wykształconych rzadziej są posyłane do przedszkoli, a te 

dzieci właśnie mogłyby najbardziej skorzystać na opiece przedszkolnej. Po drugie,  zbyt 

rzadko dyskutujemy o jakości opieki przedszkolnej i to jest być może wątek, który, który 

warto by podnosić częściej w naszych dyskusjach. Była dyskusja dotycząca zmiany podstawy 

programowej. Rozumiemy, że ta zmiana miała charakter techniczny i czekają nas dopiero te 

dyskusje, więc tutaj myślę, jest wiele tematów, przede wszystkim to, jakiego rodzaju 

umiejętności powinny być kształcone w przedszkolach, na ile to ma być zbliżone do edukacji 

szkolnej, a na ile ma to rozwijać również inne umiejętności, jakie umiejętności. Często mamy 

trudność wręcz rozmawiania o tym, jakie umiejętności, jak zdefiniować te umiejętności, które 

powinny być rozwijane w przedszkolach. Po drugie diagnostyka, czyli wykrywanie różnego 

rodzaju zaburzeń deficytów rozwojowych i praca z uczniem. Wciąż brakuje nam i narzędzi 

diagnostycznych i praktycznych umiejętności nauczycieli, żeby np. zachęcać dzieci, które 

mają zaburzenia językowe związane z rozwojem mowy do tego, żeby częściej odzywały się w 

przedszkolu, żeby częściej i częściej rozmawiały, więc o ile odnieśliśmy duży sukces 

ilościowy, to teraz w przyszedł czas, żeby się zastanawiać nad tym, jaki kształt powinno mieć 

polskie przedszkole, czy to powinny, powinien być bardziej model skandynawski czy bardziej 

taki model anglosaski, gdzie dzieci uczą się czytać, czytać i pisać. I wreszcie jak oceniać, jak 

oceniać przedszkola, jak rozliczać przedszkola z efektów pracy tak?. To, w jaki sposób 

przedszkola powinny szerzej angażować rodziców, bo akurat zwłaszcza, zwłaszcza w 

przedszkolach bardzo ważne jest angażowanie rodziców we współpracę w wychowaniu i 

rozwijaniu umiejętności dzieci. 

 

 W szkole podstawowej w Polsce dopracowaliśmy się systemu, w którym różnice między 

szkołami są niewielkie, tutaj wyjątkiem są gimnazja w dużych miastach, natomiast w dyskusji 

publicznej i w debacie dotyczącej np. gimnazjów czy też szkół podstawowych bardzo mocno, 

czy tez nawet sześciolatków, bardzo mocno dominuje perspektywa dużych miast. Właśnie 

mówimy o tych przepełnionych szkołach podstawowych, o tych czterdziestoosobowych 

oddziałach, o tych dwuzmianowych, trzyzmianowych szkołach, natomiast polska 



rzeczywistość zdecydowanie się od tego różni i jeśli prześledzić sieci szkolne, lokalne, które 

występują w Polsce, to to, co obserwujemy to jest rosnąca różnica pomiędzy tym co dzieje się 

w dużych miastach, a tym co dzieje się na wsi, gdzie w niektórych przypadkach wręcz już ten 

postulat likwidacji gimnazjów został tak naprawdę zrealizowany, ponieważ często te szkoły 

podstawowe funkcjonują w zespołach z gimnazjami, a nawet czasami i w jednych budynkach 

i te dzieci tak naprawdę uczą się razem już przez dziewięć lat, często mając tych samych 

nauczycieli. Natomiast w miastach, w dużych miastach obserwujemy to, że już po szkole 

podstawowej rozpoczyna się wyścig do, do lepszego gimnazjum, że gimnazja dzielą się na 

lepsze i gorsze, a jeżeli szkoły i gimnazja funkcjonują w zespołach, to to są częściej gimnazja, 

w których są szkoły ponadgimnazjalne. Jeśli chodzi o szkołę ponadgimnazjalną, one w 

ostatnich latach, doszedł do nich niż demograficzny, w związku z czym znacznie np. 

zmniejszyło się zatrudnienie nauczycieli, na co nałożyły się też zmiany podstawy 

programowej. Wciąż tak naprawdę czeka nas dyskusja, nie odbyła się dyskusja, jakie są 

efekty zmian dotyczących profilowania, tak? Czy to miało sens, czy to nie miało sensu, w jaki 

sposób poradzić sobie z tym, że mamy mniej więcej połowę uczniów w liceach i są to 

uczniowie bardzo zróżnicowani, jeśli chodzi o różnego rodzaju umiejętności, to jest 

(niewyraźne) analogiczna dyskusja, jak ze studentami w szkołach wyższych. Mamy połowę 

rocznika na studiach i wiadomo, że to nie jest ta sama sytuacja co kilkadziesiąt lat temu, gdy 

na studia uczęszczało około 10 proc. Rocznika. Ogromnym wyzwaniem jest szkolnictwo 

zawodowe, tutaj tak naprawdę trzeba ocenić, na ile decentralizacja, przekazanie uprawnień 

samorządom powiatowym to jest, to jest dobre rozwiązanie, w jaki sposób angażować 

pracodawców, nie tylko jeśli chodzi o kształtowanie podstaw programowych ale też pewne 

ich angażowanie finansowe i w jaki sposób zapewnić, żeby to kształcenie wykraczało poza 

potrzeby konkretnego pracodawcy.  

 

No i wreszcie nierówności edukacyjne, które pomimo tego, że zwiększy zwiększy, zwiększył 

się odsetek uczniów wybierających licea, z naszych analiz wynika, że utrzymują się na dość 

podobnym poziomie to znaczy że uczniowie rodziców z lepszym wykształceniem wybierają 

liceum ogólnokształcące, natomiast ci, którzy mieli mniej szczęścia, trafiają do, jeśli chodzi o 

pochodzenie społeczne, trafiają do zasadniczych szkół zawodowych. Dość często mówi się o 

biurokratyzacji polskiej szkoły i tutaj poszliśmy w stronę decentralizacji zgodnie z 

konstytucyjną zasadą pomocniczości, w związku z czym mechanizmy, które są dostępne dla 

Ministerstwa Edukacji do wpływania na system edukacji są są bardzo ograniczone i w 

zasadzie tylko poprzez rozporządzenia, ewentualnie jakieś inicjatywy zmian ustawy, Minister 



Edukacji może oddziaływać na system edukacji. Coś, co dostrzegamy od wielu lat, to jest 

przecenianie roli dekretowania pewnych zmian poprzez rozporządzenia. Zmiany 

rozporządzeń nie tylko są przeceniane przez, przez kolejnych ministrów ale też są 

nieskuteczne. Wprowadzenie pewnych rozwiązań, które nakazują na przykład 

indywidualizację czy z zakresu doradztwa, doradztwa zawodowego, po prostu nie znajdują 

odzwierciedlenia w rzeczywistości szkolnej, także zmiana podstaw programowych, ona 

automatycznie nie przekłada się na, na zmianę sposobu nauczania i to, to właśnie, warto o 

tym pamiętać, wprowadzając pewne zmiany, które nie mogą się tylko ograniczać do tego, że 

coś zmieniamy w ustawie czy rozporządzeniu ale też trzeba pomyśleć o tym w jaki sposób 

wspierać te wprowadzanie tych zmian w praktyce, w jaki sposób realnie to się ma przekładać 

na nakłady finansowe, na zaangażowanie nauczycieli czy innego personelu w szkole. Zmiany 

w nadzorze pedagogicznym, one w intencji miały uwolnić szkoły od biurokracji, miało miał 

miało być wprowadzenie kultury, kultury ewaluacji, natomiast w praktyce widzimy, że tak 

naprawdę przekształciło się to w kolejne mechanizm biurokratyczny w czym dużą rolę 

odgrywają też same szkoły i nauczyciele, którzy często wiele, wiele tego, co postrzegamy 

jako, jako pewien nadmiar biurokracji nie jest tworzony odgórnie przez ministerstwo ale 

powstaje bardziej jako sposób zabezpieczenia się dyrektorów szkół i nauczycieli przed, na 

przykład, kolejnymi wymaganiami kuratorium, czy też przed rodzicami. Jest to taka swojego 

rodzaju bariera ochronna, którą tworzą wokół siebie szkoły.  

 

Kolejną rzeczą to jest filozofia nauczania. Z wielu naszych badań wynika, że nauczyciele 

nadmiernie koncentrują się na wymagania szczegółowych, trzymając się kurczowo tych 

wymagań szczegółowych, natomiast często zapominają o wymaganiach ogólnych w 

podstawie programowej. Przez co też,  jeśli prowadzimy obserwację, obserwację lekcji, czy 

też rozmawiamy z nauczycielami, uczniami, to widzimy, że, że kluczowym problemem 

szkoły jest jest taka założona bierna postawa ucznia, w którego właśnie wlewa się tą wiedzę 

zamiast wydobywać, wydobywać pewną samodzielność rozumowania ucznia, pewnej jego 

umiejętności, przez co w z biegiem lat edukacji szkolnej gasi się pewną ciekawość, ciekawość 

uczenia i gasi się różne pomysły uczniów na przykład nietypowe rozwiązania zadań 

matematycznych są ucinane i dość szybko uczniowie rozumieją, że ta szkoła ona nie polega 

na tym, że oni mają coś myśleć czy wymyślać, raczej powinni robić tak, jak mówi nauczyciel. 

Wreszcie nauczyciele i tutaj też jest kluczowe pytanie, czy chcemy żeby, żeby nauczyciel był 

bardziej urzędnikiem, z czym wiąże się pewne bezpieczeństwo, pewną stabilność, 

bezpieczeństwo zapewnione przez szereg różnych przepisów i regulacji, czy też przez te 



chcemy żeby, żeby nauczyciel był profesjonalistą tutaj, to jest pytanie i do ministerstwa ale 

też do różnego rodzaju środowisk, w tym zwłaszcza do związków zawodowych organizacji 

nauczycielskich, ponieważ to wymaga odpowiedzi na pytanie o to, kim jest dobry nauczyciel, 

tak? I kto ma określać standardy bycia dobrym nauczycielem y i to się wydaje rzeczą, która 

nie powinna być zapisywana czy to w karcie nauczyciela przy to w jakichś rozporządzeniach 

ale to właśnie środowiska nauczycielskie powinny same stworzyć pewne standardy 

zawodowe, pewne standardy etyczne i próbować je egzekwować. To się wiąże z kwestią 

prestiżu nauczyciela ale wiąże się też z całym systemem funkcjonowania  nauczycieli. Z 

awansem zawodowym z oceną pracy nauczyciela czy też systemem doskonalenia 

zawodowego, który w Polsce, tutaj się mocno zgadzam z panią Minister, bardzo mocno 

poszedł w taką stronę, w którą w zasadzie nie istnieje system zapewniania jakości i system 

jest mało efektywny, dużo na niego wydajemy pieniędzy, natomiast nie przynosi on pożytku 

większej, w większej skali. Dziękuję bardzo. 

 

PROWADZĄCA 

Dziękujemy bardzo i zapraszam panią Teresę Ogrodzińską z Fundacji Rozwoju Dzieci 

imienia Komeńskiego, która przedstawi założenia i realizację edukacji przedszkolnej. 

 

TERESA OGRODZIŃSKA: 

 Dzień dobry Państwu, ja mam przede wszystkim mówić o tym, jakie zmiany i jakie są 

konsekwencje zmian wprowadzonych przez ostatnie zmiany w ustawie, w ustawie 

oświatowej. Ja mogę prosić tak? O tak, dobrze? Ja bym chciała natomiast zacząć troszkę z 

perspektywy europejskiej, dlatego, że ja postrzegam Unie Europejską jako sojusznika w tych 

różnych działaniach, które są dla nas ważne, także w obszarze tej edukacji, edukacji 

przedszkolnej. I chciałabym zacząć od przypomnienia komunikatu komisji z 2011 roku, kiedy 

tak naprawdę po raz pierwszy zdecydowano, że wczesna edukacja jest istotna w kontekście 

gwarantowania dzieciom dobrego startu i edukacyjnego i dobrego startu życiowego. 

Skoncentrowano się wówczas po raz pierwszy na dziecku, a nie na tym, że matki chciałyby 

pracować albo żeby gwarantować kobietom właśnie powrót na rynek pracy ale na samym 

dobrostanie dziecka i ten cytat, który Państwo macie, najlepiej określa to podejście czyli 

kładziemy nacisk na usługi dla dzieci od urodzenia do czasu pójścia do szkoły, a przede 

wszystkim na rozwój osobowy, dobrostan fizyczny i psychiczny dziecka, a także integrację 

społeczną. Powstały, równolegle powstawały takie rekomendacje, wypracowywane przez 

zespół ekspertów i przedstawicieli wszystkich krajów unijnych i ja bym chciała by nawiązać 



tutaj do kilku tych rekomendacji, bo one bardzo dobrze pasują do problemów, z którymi w tej 

chwili, w tej chwili się stykamy. Pierwsza część tych rekomendacji dotyczy dostępu do 

wczesnodziecięcej opieki i edukacji i ja wybrałam z tych, z tych rekomendacji trzy, które 

wydają mi się dla nas szczególnie istotne. Po pierwsze poszerzenie dostępu do dobrej jakości 

wczesnej edukacji i opieki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Druga 

rekomendacja to przejście na systemy wczesnej edukacji opieki nad dzieckiem, integrującym 

opiekę i edukację, a trzecie to jest dywersyfikacja, tworzenie różnorodnych usług 

odpowiadających na potrzeby lokalne. Druga grupa rekomendacji dotyczy jakości  

wczesnodziecięcej opieki i edukacji. I tutaj też wybrałam rekomendacje, które wydają mi się 

kluczowe z punktu widzenia tego, nad czym dyskutujemy. Pierwsze: wspieranie 

profesjonalizacji personelu wczesnodziecięcej edukacji, opieki. I tu, jeżeli chodzi o kluczowe 

kompetencje, to nie są kwalifikacje takie, które się wynosi ze studiów, natomiast kluczowe 

jest dobre rozumienie rozwoju dziecka, umiejętność przyjmowania perspektywy dziecka, 

umiejętność zadawania pytań i słuchania. Realizowanie propozycji dzieci, umiejętność 

rozwiązywania konfliktów i bogate słownictwo.  

 

W nawiązaniu też do tego, o czym mówił pan Sitek. Druga, druga grupa rekomendacja 

dotyczy stworzenia systemu gwarantowania jakości, opracowanie spójnych i dobrze 

skoordynowanych podstaw programowych przy współpracy najważniejszy zainteresowanych 

stron. No i teraz przechodzimy już do głównego tematu, tej naszej, tej naszej dzisiejszej 

debaty. Dostępność edukacji przedszkolnej, konsekwencje wprowadzanych zmian. No, mamy 

problem za ograniczeniem dostępności. Wynika to z tego że gminy mają konieczność 

zapewnienia miejsc w przedszkolach sześciolatkom. Przez to została, ograniczony został 

dostęp dla dzieci trzy-, czteroletnich a w niektórych gminach nawet pięcioletnich, mam na 

myśli gminy wiejskie czyli to nie wygląda tak świetnie jak przedstawiała nam pani, pani 

Minister. Cofnięty został obowiązek przedszkolny dla dzieci pięcioletnich, co znaczy, że 

spadną nam również wskaźniki upowszechnienia dotyczącej dzieci pięcioletnich, jeżeli tego 

obowiązku nie ma i tez nie ma w związku z tym subwencji na te dzieci pięcioletnie. Jeszcze 

jeden powód ograniczenia dostępności, to jest obowiązek diagnozy gotowości szkolnej dla 

sześciolatków, jeśli chcą, jeśli rodzice chcą je posłać do szkoły. Diagnoza nie jest rzeczą 

łatwą, zwłaszcza, jeżeli ktoś mieszka na terenach wiejskich. Dotarcie do poradni powiatowej i 

uzyskanie odpowiedniej diagnozy wymaga naprawdę bardzo dużego samozaparcia rodziców i 

to tez jest jeden z powodów, dlaczego ta dostępność  edukacji w tej chwili jest zagrożona.  

 



Teraz jeżeli chodzi o drugą grupę tych rekomendacji, o których mówiłem wcześniej, jakość 

wczesnej edukacji, edukacji przedszkolnej. Jakie są konsekwencje wprowadzanych zmian. Na 

przede wszystkim obniżono, znaczy sześciolatki wróciły do przedszkoli, ale nie mamy nowej 

podstawy programowej. Na szybko pani Minister mówiła o tym, że nie wprowadzono żadnej 

zmiany systemowej. Do tej pory, że ta zmiana zacznie się od 17 roku prawda, zacznie ogłosz, 

będzie ogłoszona 27-go, będą propozycje, a znacznie się od 17 roku na ale ja rozumiem, że te 

sześciolatki już we wrześniu wracając do przedszkoli, więc wydaje mi się, że to nie jest takie 

oczywiste, że te wszystkie zmiany systemowe będą dopiero od 2017 roku i trochę się 

obawiam, jakie jeszcze mogą nas znienacka zaskoczyć. Wracajmy do tej jakości, jakości 

edukacji. Patrzę, ile czasu mam. Czyli brak nowej podstawy. Na szybko wprowadzano 

zmiany w istniejącej podstawie programowej, to była wersja z lutego, potem wersja z maja. 

No one sa oczywiście niedopracowane, ale to, co jest najważniejsze na ten moment, to 

przesunięcie akcentów w kierunku przygotowania dziecka do szkoły, a nie wspierania 

rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, czyli dokładnie przeciwnie niż te 

rekomendację unijne, o których przed chwilą mówiłam. Tutaj cytat, prawda, jak to się dzieje, 

przesunięcie tych akcentów: „kształtowania u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie 

dzieci do nabywania umiejętności pisania”. Tu się natychmiast rodzi pytanie, dlaczego te 

sześciolatki musiały zostać przesunięte do przedszkola, jeżeli zaczynamy je uczyć czytać i 

pisać. A drugi fakt, tez bardzo istotny. Przesunię,,,, przeznaczenie na zajęcia dydaktyczne 

minimum jednej piatej czasu dla dzieci starszych. Nie wiadomo, co to znaczy dzieci starsze, 

na pewno sześciolatki, ale czy pięciolatki, to już nie wiadomo, natomiast, natomiast brzmi to 

niebezpiecznie, prawda, to znaczy że postępuje się w stronę scholaryzacji nauczania. Wydaje 

się, że ten, że jakości tej edukacji również zagraża ta zmiana statusu nauczyciela, bo w tych 

propozycjach do nowej ustawy, podstawy programowej mówi się, że rolą nauczyciela 

wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w pierwszej klasie szkoły 

podstawowej. No, wydawałoby się, że jednak zadania nauczyciela przedszkolnego są dużo, 

dużo, dużo szersze. Jeżeli chodzi, dalej jeszcze o jakość edukacji przedszkolnej to wydaje mi 

się niezwykle niebezpieczne odejście od panującej w tej chwili koncepcji uspołeczniania 

edukacji. Czyli pominięcie zarówno na poziomie przepisów, jak i na poziomie uzasadnienia 

ustawy, idei, praktyki współpracy między szkołą, rodzicami i organizacjami pozarządowymi. 

I wydaje mi się to szczególnie szczególnie, szczególnie niebezpieczne, no zwłaszcza dla tej 

grupy, której my jesteśmy w tej chwili. Ja myślałam o tym, żeby powiedzieć jeszcze o 

konsekwencjach wprowadzanych zmian z perspektywy różnych interesariuszy, ale ponieważ 

mam mało czasu, to zdecydowałam, że przedstawię Państwu perspektywę władz 



samorządowych. Dlatego, że wydaje mi się, że są w najtrudniejszej, władze samorządowe są 

w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o te zmiany ustawowe. I tutaj mam kilka takich 

informacji, na podstawie rozmów z przedstawicielami różnych samorządów, i miejskich, i 

wiejskich. Po pierwsze, zniweczony został wysiłek samorządów i zmarnowanej jednak 

wielkie pieniądze,  poniesione na przystosowanie szkół do potrzeb małych dzieci. 

 

 Samorządy jednak przez kilka lat dopasowywały strukturę szkół i przedszkoli do tych 

nowych wymogów, w tej chwili muszą to wszystko robić od początku. Zmiana ustawy 

spowodowała niedobór miejsc w przedszkolach dla młodszych dzieci, zwłaszcza w przypadku 

wielu gmin wiejskich. Brak przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zahamuje 

upowszechnianie edukacji przedszkolnej. W wielu gminach całe oddziały sześciolatków z 

klas pierwszych zostają na drugi rok. Nauczyciele nie mają żadnej wskazówek, jaki program z 

tymi dziećmi mają realizować. W wielu szkołach liczba dzieci zapisanych do klas pierwszych 

jest dramatycznie mała, mniej niż dziesięcioro dzieci, podawano mi przykłady pięciorga 

dzieci, siedmiorga dzieci. Utrzymanie takich klas przez okres całej szkoły podstawowej jest 

szalenie kosztowne,  a ustawodawca nie sformułował definicji małego oddziału, tym samym 

nie dostrzegł konieczności innego dofinansowania tego typu , tego typu klas. Wreszcie 

odebrano samorządom prawo do kształtowania sieci szkolnej, optymalnej do potrzeb 

lokalnych i możliwości samorządu, nie biorąc pod uwagę dramatycznego niżu demog....  niżu 

demograficznego, a decyzyjność w tym zakresie powierzono organowi, który nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za prowadzenie i finansowanie oświaty. No, zmniejszono także 

samorządom budżet ma edukację, cofnięcie obowiązku przedszkolnego dla dzieci 

pięcioletnich, to znaczne cofnięcie subwencji na te dzieci i niekorzystną różnicę w 

finansowaniu: subwencja szkolna, to jest pięć trzysta tysięcy, pięć tysięcy trzysta na dziecko, 

przedszkolna, to około tysiąc trzysta siedemdziesięciu złotych.  

 

I chciałam jeszcze pokazać, jak te konsekwencje mogą wyglądać w przypadku Warszawy 

ponieważ my, jako ruch Obywateli dla Edukacji, nie tak dawno mieliśmy wspólnie z 

Warszawskim Forum Oświatowym takie spotkanie, na którym dyskutowaliśmy, jakie są 

konsekwencje obniżenia wieku,,,, nie, posłania sześciolatków do , do powrotu, tak,  powrotu 

do przedszkoli. Między innymi, tam się pojawiły właśnie pewne, pewne takie wskaźniki. I 

proszę popatrzeć; wkaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego w roku szkolnym w 

Warszawie, w latach 2014-15, tak? Dzieci 3-6 lat 97 procent, w tym 87,95 trzylatków, tak że 

to są naprawdę rewelacyjne wyniki jak, jeśli chodzi o skalę polską. Na dostosowanie szkół dla 



sześciolatków, tutaj tych informacji nie ma, bo ja je zdobyłam w ostatniej chwili, wymyśliłam 

ten slajd trochę za późno. Na dostosowanie szkół do ...... na dostosowanie szkół.... dwie 

minuty, osiemdziesiąt milionów złotych wydała, wydała Warszawa, konsekwencje takie: 

konsekwencje takie, 440 mniej klas pierwszych, zmniejszenie subwencji oświatowej o 40 

milionów, dla dwóch i pół tysiąca dzieci, to jest około 23 procent trzylatków zabraknie 

miejsca w przedszkolach. 680 dzieci powtarza rok. Likwidacja etatów nauczycielskich, 23 

nauczycieli straci, straci pracę. Na koniec rekomendacje, na które się umawialiśmy, one są 

pomyślane, jako takie idealne stworzenie systemu gwarantowania jakości opracowania 

spójnej podstawy programowej i standardu, przy współpracy wszystkich zainteresowanych 

stron. Zwrócenie uwagi na specyfikę terenów wiejskich, dywersyfikacja formuł i 

uelastycznienie przepisów dotyczących innych form wychowania przedszkolnego.  

Wprowadzenie obowiązku przedszkolnego od 3 roku życia w powiązaniu z subwencją 

oświatowa na edukację przedszkolną, opracowanie długofalowej polityki wczesnodziecięcej  

edukacji, obejmującej dzieci od urodzenia, do czasu rozpoczęcia szkoły. Dziękuję bardzo. 

Zmieściłam się.  

 

PROWADZĄCA 

Dziękujemy bardzo, zapraszam panią. dr Małgorzatę Sieńczewską z Wydziały 

Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego,  która opowie nam krótko o edukacji szkolnej 

tym razem, jej założeniach i realizacji. 

 

MAŁGORZTA SIEŃCZEWSKA: 

Szanowni Państwo, moi poprzednicy w panelu pierwszym i drugim właściwie wyczerpa 

zasób informacji, które chciałam Państwu przekazać,  skupię się w związku z tym na kilku 

głównych tezach, które wiążą się z pracą uczelni, jej stosunkiem do reform, które, których 

jesteśmy świadkiem, w których uczestniczymy. No właśnie, najpierw o tych reformach. 

Szkoła jest w takim długofalowym procesie reform. Szkole nie służą te reformy, które stale 

trwają i stale zmieniają to, co się w  szkole dziej. No a ponadto proszę Państwa, istotne jest w 

jakim modelu te reformy i ta zmiana jest przeprowadzana. Myślę że wszyscy tutaj od 

początku od początku mówimy o tej współpracy, o tym, że tą zmianę powinni tworzyć 

zainteresowani, nie wykonawcy, nie odbiorcy zmian , tylko uczestnicy zmian, oni powinni się 

dogadywać, oni powinni ze sobą współpracować. I to nie jest tylko taka deklaracja 

zdroworozsądkowa środowiska naukowego ale my mamy tutaj konkretne modele. Jest model  

Deya, jest model Fullana, który dokładnie nam opowiada, jak, jaka jest reakcja na zmiany, 



tak? Jeśli nie ma tej współpracy, jeśli ta zmiana odbywa się jako coś narzuconego, coś 

robionego na siłę, to mamy dwa scenariusze. Albo wynik reformy jest sztuczny, fasadowy, 

pozorny - tak się może zdarzyć. Albo mamy protest tak? I wydaje mi się, że pozostawię to bez 

komentarza, bo jest oczywisty wniosek z tych modeli. Zatem co powinno być i od razu może 

rekomendacja. 

 

 Wszystkie podmioty powinny mieć okazję pokazać swoje zdanie, negocjować te zmiany, 

przede wszystkim rozumieć cel i istotę zmian. I jak gdyby uczestniczyć jako takie podmioty, 

aby tworzyć instytucję uczącą i doskonalącą, tylko tak te zmiany mogą zajść, ale nie mogą 

być narzucane zewnętrznie tak, jak powiedziałam, działania powinny być cały czas 

koordynowane. Pytanie pozostaje zatem, kto powinien łączyć te środowiska. No, Wydział 

Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego od kilku lat próbuje te środowiska robić i takim 

hasłem naszego działania jest „Razem”. To „Razem” odmieniamy w różnych przypadkach,  

staramy się ich pozyskać do współpracy rodziców i nauczycieli z różnych środowisk. 

Organizacje pozarządowe, fundacje,  pracowników samorządowych, no ale również 

pokazujemy im różnego rodzaju modele i badania płynące z badań nad edukacją i nad 

oświatą. Jedno jest pewne dla nas na pewno, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie powinna 

dzielić tych środowisk, tylko powinno je łączyć i wypracowywać jeden wspólny profil. I to 

jest taki wniosek, może trochę końcowy, podsumowujący myślę, tę moja wypowiedź. Druga 

teza dotyczy uczniów, uczniów, uczniów, którzy są najważniejszym  podmiotem szkolnym, 

bez uczniów tej szkoły po prostu nie będzie i nie będę tutaj rozwijała tego wątku podstawy 

programowej bo on był tutaj na wiele różnych sposobów już sygnalizowany, podkreślę tylko 

to co, dla nas, naukowców i ekspertów, którzy na co dzień zajmują się edukacją jest 

najważniejsze.  

 

 Tutaj jedna z pań mówiła bardzo dobitnie, że podstawy programowe tworzy się spokojnie, 

przez wiele, wiele lat i wypracowuje się metodologię tej podstawy programowej,  ona nie 

może być wprowadzana na szybko, w pośpiechu. Ten spokój  i brak pośpiechu powinien 

towarzyszyć również zajęciom z uczniami. Podstawy programowe wypracowuje się również i 

procedury osiągania  pewnych celów szkoły wypracowuje się  w wyniku egzaminów 

zewnętrznych i egzaminów zewnętrznych nie wolno traktować jako narzędzie selekcyjne 

tylko właśnie jako narzędzie wspomagania i doskonalenia się tych instytucji uczącej się i 

samego systemu. My, tworząc podstawy programowe,  nie wiemy może, nie wszyscy to 

rozumiemy i dotykamy tego problemu, jak poszczególne etapy są ze sobą związane, jaka jest 



ciągłość, jaka jest hierarchia,  jest układ tych treści. Tutaj również dr. Sitek wspominał o 

pewnej filozofii edukacyjnej. W podstawach programowych mamy bardzo takie ogólnikowe 

stwierdzenia, jaka jest filozowia edukacji i nauczania w tej chwili w polskiej szkole. Ja bym 

chciała, żeby szkoła nie była nudna. Najprościej. Żeby wyzwalała tę ciekawość poznawczą, o 

której pan mówił, żeby do szkoły chciało się chodzić. Żeby szkoła łączyła się z przyjemnością 

dla wszystkich podmiotów, nie tylko dla uczniów. I bardzo bym chciała, żeby właśnie te 

wszystkie miękkie, zaniedbane obszary edukacyjne nareszcie znalazły oddźwięk w filozofii w 

szkole, czy w procedurach osiągania celów. Dotyczy do nich właśnie rozum,  rozumowanie 

czy samodzielność ucznia, czy ta zgoda na swobodną, samodzielną eksplorację, dochodzenie 

do rozwiązywania pewnych rzeczy, a nie przyjmowanie transmitowanej treści. 

 

 Taka jest prawda, że oczywiście mamy w tej chwili sytuację sukcesu. Pan tutaj z Instytutu 

Badań Edukacyjnych nam mówił, że zrobiliśmy wiele i dużo się zmieniło, ale też badania 

pokazują, że wiele jest jeszcze przed nami i myślę, że nacisk właśnie na to, jak to powinniśmy 

robić, jest głównym zadaniem wszystkich, którzy zajmują się kształceniem nauczycieli. I 

teraz, o tych nauczycielach parę słów. Jeśli się zastanawiamy nad kondycją nauczyciela, to 

oczywiście musimy wypracować jakieś procedury i oceny nauczyciela i doskonalenia 

nauczyciela i awansu. Powiem tylko, że jeśli chodzi awans, to że badania naukowe 

prowadzone w Polsce no, wykazują, że no, wymaga to bardzo pilnej zmiany, bo nie jest to 

narzędzie, które rozwija nauczycieli i wpływa na ich motywację. Ja powiem tak, jeśli 

myślimy, myślimy sobie o nauczycielu, to głównie myślimy o jego kompetencjach. Tak? 

Mówimy: ”kompetentny nauczyciel”. Kompetentny nauczyciel to znaczy jaki? W świecie 

dominuje teraz nacisk na tak zwane „cztery razy K”. Cztery razy L, to znaczy co? Znaczy; 

kreatywny, umiejący się komunikować czyli komunikatywny, kooperujący z wszystkimi 

możliwymi środowiskami oraz krytycznie myślący. Krytycznie myślący zakłada również 

umiejętności diagnostyczne, wybór metody, wybór procedury, wspomaganie dziecka, 

umiejętność organizowania procesu. No, tam dużo będzie różnych rzeczy. Cztery razy K. Jak 

sobie myślę o nauczycielu i o jego kształceniu, bo to jest zadanie wyższych uczelni,  to póki 

co, oglądając wszystkiego rodzaju dokumenty i politykę oświatową, raczej myślę o 

powiedzenie Freuda, że zawód nauczyciela to jest coś niemożliwego. Coś niemożliwego bo 

on tak uważał, biorąc pod uwagę wszystko to, co dotyczy jego zadań i możliwość objęcia 

swoimi działaniami w pracy z dzieckiem. Ale myślę, że ta droga od naszych potrzeb, czy 

realiów wykluczyła z myślenia o nauczycielu jedną podstawową rzecz, taką , na którą zwracał 

między innymi Korczak. On mówił, zawód nauczyciela to jest zawód szlachetny. Szlachetny. 



Przyzwoity. To jest właściwie nie zawód, tylko stan bycia. I jeśli sobie tak pomyślimy o 

nauczycielu, myślę, że wszystkich nas bardzo boli, że nie mamy zaufania do nauczycieli. Że 

tak bardzo ograniczamy ich biurokracja i nadzorem jego możliwości, umiejętności.  

 

Myślę, że w budowaniu czy kultury szkoły, czy podstaw programowych, bardzo ważne jest 

zdanie tego praktyka, bo oczywiście my mamy różne modele i mogłabym tutaj bardzo 

szeroko mówić a konstruktywizmie, o potrzebie aktywności, o stymulacji, o rusztowaniu w 

wydaniu Brunera, o założeniach neurodydaktyki i wszyscy to nauczyciele w większość 

wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to narzędzia selekcyjne z tego zawodu mogą spowodować, że oni 

od tego zawodu odejdą. Ale nikt ich nie nauczy tak zwanego myślenia o uczniu i 

odpowiedzialności za ten zawód. Bycia przyzwoitym, bycia szlachetnym, bycia 

odpowiedzialnym. I myślę, że to jest ten obszar, który powinien nam pokazywać, a także 

wypracować pewien model kształcenia nauczyciela. No, i jeszcze rodzic. Rodzic, który 

podobnie jak dziecko potrzebuje spokoju i bezpieczeństwa, potrzebuje zaufania. Im bardziej 

rodzice włączanie, włączeni są w proces edukacji, co tez nam pokaz, pokazują doświadczenia 

innych systemów edukacyjnych ale również nasze rodzime, tym ta edukacja przebiega lepiej 

pod względem finansowym, ekonomiczniej, bardziej ze zrozumieniem wszystkich tutaj 

odbiorców i z takim poczuciem, że jest, że wszyscy na to,  za tą edukację jesteśmy 

odpowiedzialni. To tyle. Dziękuję bardzo.  

 

PROWADZĄCA 

 Dziękuję serdecznie i w drugim panelu mamy pięć wystąpień pięciominutowych. Zaczyna 

pani Anna Zabielska, która przedstawi nam stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Kadry Kierowniczej Oświaty wobec proponowanych zmian w systemie edukacji. 

 

ANNA ZABIELSKA: 

Dzień dobry Państwu, chciałabym przedstawić stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Kadry Kierowniczej Oświaty, które przedstawia postulaty dotyczące planowanych zmian. 

Oczywiście wnioskuje o ich uwzględnienie. Te postulaty były szeroko konsultowane ze 

środowiskiem kadry kierowniczej oświaty podczas Kongresu Zarządzania Oświatą, podczas 

dyskusji na naszym forum internetowym oraz na ostatniej marcowej krakowskiej konferencji 

OSKKO. Jest to bardzo długie stanowisko, więc postaram się tak hasłowo pewne sprawy 

zasygnalizować. A propos systemu kształcenia i planowanych zmian, OSKKO proponuje 

utrzymanie 12 lat kształcenia ogólnego w rozbiciu na 6 lat szkoły podstawowej, 3 gimnazjum 



i pełne 3 lata liceum ogólnokształcącego. Za pozostawieniem obecnego modelu 

zdecydowanie przemawia fakt obowiązkowego, dziewięcioletniego kształcenia ogólnego, co 

jest istotne w aspekcie wyrównywania szans, wydłuża okres podjęcia decyzji co do wyboru 

dalszego kierunku kształcenia a poza tym jest to system, który naprawdę przez ostatnie lata 

się już sprawdził wypracował i bazę lokalową i dobre rozwiązania, wystarczy tutaj po prostu 

przeprowadzić pewne drobne zmiany ewolucyjne a nie rewolucyjne. Jeżeli chodzi o edukację 

przedszkolną, całkowicie zgadzam się z panią Teresą Ogrodzińską, czy zmiany, które się 

dokonają są dalece niepokojące.  

 

Wybór rodzica, który został przekazany rodzicom zawsze był, a zmiany, które są 

proponowane przede wszystkim cofnięcie obowiązku dzieci pięcioletnich, o, postrzegamy 

jako zmiany bardzo obniżającą wartość edukacji przedszkolnej, szczególnie na terenach 

wiejskich, kiedy chodziło o pozyskanie w systemie edukacji jak najmłodszych dzieci. Kolejną 

sprawą, o której chciałam powiedzieć, to jest, proszę Państwa, kwestia egzaminów 

zewnętrznych. Postulowany system kształcenia wiąże się ze zmianą terminu egzaminów 

zewnętrznych, aby nie skracać roku szkolnego. Również można rozważyć miejsce tego 

egzaminu. Można organizować egzaminy maturalne poza siedzibą szkoły lub w szkole na 

podstawie umowy zawartej z CKE. Proszę państwa, to są kwestie, które odnoszą się do 

proponowanych zmian, ale generalnie jest wiele spraw w oświacie postulowanych przez 

nasze środowisko od lat, gdzie zmiana byłaby na pewno, bardzo ważna, chociażby od lat nie 

uregulowany status zawodowy nauczyciela. Czyli tak jak tutaj było powiedziane, zdobywania 

uprawnień do zawodu nauczyciela, dobór do zawodu nauczyciela. Bardzo niskie kompetencje 

osób, które trafiają na studia pedagogiczne. Wydaje nam się konieczne, a mówię jako 

dyrektor praktyk. Żeby była jednak selekcja przy przyjmowaniu na studia pedagogiczne. W 

tej chwili wydaje mi się, że uczelnie pedagogiczne biorą wszystko, co się rusza. Ktoś, kto nie 

zda matury w maju, zdaje poprawkę w sierpniu i bez problemów dostaje się na studia 

pedagogiczne. Tak nie może być i jeżeli już nie wynik matury to przynajmniej testy 

projakościowe, kompetencje psychofizyczne, jest to bardzo, bardzo ważne.  

 

Tak jak tutaj było powiedziane, kompetencje nauczycieli, standardy kształcenia w zawodzie 

powinny być opracowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konieczność 

odbywania praktyk w trakcie studiów, których jest naprawdę tragicznie mało. Osoby, które 

trafiają potem już jako wykwalifikowane nauczycielki, chociażby do mnie, do przedszkola tak 

naprawdę wiedzy praktycznej nie mają żadnej. Można rozważyć i postulujemy to, państwowy 



egzamin nauczycielski, przeprowadzany po ukończenia studiów, w trakcie stażu konieczny do 

uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu. Kolejna sprawa od lat nie załatwiona, to jest 

awans nauczycieli. Awans zawodowy nie jest wystarczająco projakościowy. Należy docelowo  

odejści od opłacania kolejnych, następujących co kilka lat zbiurokratyowanych działań 

nauczycieli i przejść na system promowania nauczycieli najlepszych. Szkole liderzy powinien 

otrzymać za swoją pracę stosowne wynagrodzenie i powinniśmy promować tych najlepszych, 

a nie tych, którzy zgromadzą największą dokumentację. Efektywność pracy... Należy 

rozważyć zapisane w ustawie godzin... ilość godzin pobytu w szkole nauczyciela, jego 

dostępność w szkole. Tego typu rozwiązanie funkcjonuje Większości krajów europejskich i 

na pewno jest warte zastanowienia.  

 

Wymiar urlopu nauczyciela. Kolejna niezałatwiona sprawa. Powinien być określony w dniach 

z możliwością wykorzystywania w ciągu roku. Tutaj już mi pani pokazuje czas. Także, proszę 

państwa, tych spraw niezałatwionych jest wiele, więc nie warto stawiać  wszystkiego na 

głowie tylko pochylić się nad tym, co od lat jest nieruszone dziękuję bardzo.  

 

PROWADZĄCA 

Szanowni państwo bardzo prosimy, aby wszystkie rekomendacje, które państwo 

przedstawiają przesyłać na adres: kontakt@raportobywatelski.pl. Tutaj tego, co nie zdążyła 

Pani przedstawić również. Prosimy zresztą o przesłanie całości. Tak, żebyśmy mogli te 

rekomendację przekazać w naszym raporcie do MEN. 

 

Druga osoba to pani Irena Wóycicka, która będzie mówiła o nierównościach edukacyjnych.   

 

IRENA WÓYCICKA 

Dzień dobry państwu. Ja od razu chcę się wytłumaczyć, bo nie jestem ani działaczem 

organizacji zajmującej się z edukacją, nie jestem pedagogiem, czy nauczycielem. w zasadzie 

to, nie mam takiej żadnego związku z edukacją, ale jednak mnie tak edukacja interesuje i to z 

pewnego szczególnego punktu widzenia, ponieważ jestem politykiem społecznym także […] 

na edukację z perspektywy polityka społecznego. I co mogę powiedzieć z perspektywy 

polityka społecznego naszej edukacji.  

 

Po pierwsze mogę powiedzieć że upowszechnienie… znaczy że patrzę na to słowem jak 

edukacja wpływa na równości lub nierówności społeczne zarówno z punktu widzenia 



równości szans, jak i takich równość jako efektów, prawda. Bo wiadomo, że szanse 

edukacyjne przekładają się potem na całe życie, na pracę na rozwój zawodowy, prawda. Brak 

tych szans przekłada się z kolei na inne ścieżki rozwoju wiadomo również prawda, że to jest 

ta równość szans edukacyjnych jest w pewnym sensie takim podstawowym elementem 

demokracji chociaż tak bardzo rzadko o tym wydaje mi się, mówimy. A przede wszystkim 

również z punku rozwoju społecznego, ekonomicznego. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

jest takim mechanizmem, który rzeczywiście wspiera, wzbogaca kapitał ludzki, jak to się 

mówi językiem ekonomicznym. Przepraszam jestem ekonomistą z wykształcenia. Dlatego, że 

daje szanse po prostu, rozwoju edukacyjnego każdej jednostki, każdemu dziecku, czy 

uczniom starszym. Stąd to zagadnienie równość a edukacja ma takie wiele wymiarów i jest – 

moim zdaniem – bardzo istotne i z żalem stwierdzam, że rzadko się o nich.. o tych sprawach 

w debacie publicznej mówi.  

 

Tak mówiąc w skórce trochę wiemy oczywiście jak wygląda nasza edukacja z tego punktu 

widzenia. Wiemy na przykład, że podniesienie poziomu wykształcenia, prawda ludzi w 

Polsce, to wszyscy wiemy, duży awans edukacyjny.  

 

Był jednym z czynników, który spowodowały, że zmniejszyły się nierówności społeczne, 

nierówności ekonomiczne w ostatnich dziesięciu latach. Nie  jedynym czynnikiem, ale 

jednym z czynników, który spowodował że w ostatnich dziesięciu latach kiedy nastąpił 

spadek tych nierówności on się… ten awans edukacyjny, on się do tego dołożył. To jest taka 

dobra wiadomość. 

 

Złą wiadomością natomiast jest to, jeżeli porównać Polskę na tle innych krajów. To  wydaje 

się, przy tym że, wiele wskazuje na to że w takie czynniki środowiskowe i rodzinne bardzo 

silnie determinują ścieżki edukacyjne dzieci i młodzieży, a zatem że z perspektywy równość 

szans a nierówności ekonomicznej. Oczywiście potem się to przekłada na sytuację 

ekonomiczną osoby, czy rodziny. Dosyć te uwarunkowania rodzinne, czyli mierzone poziom 

wykształcenia rodziców i uwarunkowania środowiskowe również w podziale, prawda na 

miasto, wieś, czy prawdopodobnie można by te podziały robić bardziej dokładnie, są 

relatywnie silne.  I oczywiście można pewnie znaleźć wiele czynników, które to tłumaczą. 

Jednym z nich jest prawdopodobnie również to, że my Polacy jesteśmy mało wrażliwi na 

nierówności i że jesteśmy dosyć mało wrażliwi na  takie chociaż by widzę, że pan tutaj 

przewodniczący związku się skrzywił, ale chciałam przypomnieć, że pewnie wiele osób, które 



mają dzieci w szkole, nie raz przeżyło takie doświadczenie prawda, że niektóre dzieci jadą, 

nie wiem na wycieczkę, niektóre nie jadą na wycieczkę i nikt nie zadaje sobie, prawda, 

pytania dlaczego tak jest. Przykładów, prawda, segregacji, selekcji najróżniejszych, wokół 

których przechodzimy obojętnie. A wokół, których nie przychodziły by pewnie inne 

społeczeństwa, czy też często przechodziły bowiem nie zawsze prawda ale dosyć często 

przychodził  obojętnie […]  więc taka ogólna atmosfera zapomnienia, że edukacja jest takim 

miejscem wyrównywania szans jest jednym z elementów.  

 

Ale myślę również […] mamy, że tak powiem dosyć silne elementy właśnie tych 

uwarunkowań środowiskowo-rodzinnych, jest również związany częściowo z samym 

systemem edukacji   

i że można by w niej również doszukiwać się tych elementów które niedostatecznie 

efektywnie przeciwdziałają, przeciwdziałają, przeciwdziałają tak tym powiązaniom. 

Oczywiście nie da się ich zlikwidować, nie ma takiego kraju, który.. w których te 

uwarunkowania działają, niestety. Natomiast są kraje, w których one działają  słabiej lub 

mocniej.  Polska  raczej należy do krajów, w których działają one mocniej.  

 

 

Mówię o tym wszystkim, dlatego żeby wytłumaczyć,  dlaczego tutaj jestem i dlaczego mnie 

edukacja interesuje, ale też dla państwa zaradzić takim pomysłem, żeby obok tego, co jak 

bardzo w cenie, i  naprawdę gratuluję pomysłu i państwa dorobku, czyli śledzenia, 

monitorowania, prawda, następujący w edukacji zmian, również trybu konsultacji jakby 

uczestnictwa  w całym tym procesie.  

 

Żeby wyjść troszeczkę ponad to i zastanowić się nad tym jaką my byśmy mieli koncepcję, 

gdybyśmy mogli zaproponować takie zmiany w systemie edukacji […] których celem byłoby 

zmniejszenie, tego… tej determinacji pomiędzy środowiskiem rodzinnym,  środowiskiem 

wychowania, a ścieżkami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.  

Jeżeli ktoś z państwa miał by ochotę  współpracować, bo ja chciałabym, myślę że byłoby 

dobrze powołać taki zespół  to bardzo zachęcam.  Myślę, że w takim mieszanym 

towarzystwie osób, które świetnie znają szkołę. Ale trochę ekonomistów, socjologów, 

badaczy edukacji, ekspertów można by wytworzyć jakąś nową jakość, a przede wszystkim 

może rozpocząć debatę na ten temat bo to czego nam brakuje rzeczywiście ta świadomości w 



ogóle potrzeby dyskusji wokół tego tematu. I ja się zgłoszę, zgłoszę na początku roku 

szkolnego i będą zapraszać państwa do współpracy. Dziękuję.  

 

PROWADZĄCA 

Dziękujemy, czas na głos rodziców.  Stowarzyszenie rodzice edukacji. Zabierze głos na temat 

wzmocnienia roli rodziców w życiu szkoły oraz w procesie edukacji i wychowania. W 

zastępstwie za Panią Elżbietę Piotrowską – Gromniak, będzie mówiła pani Elżbieta 

Tołwińska-Królikowska. 

 

ELŻBIETA TOŁWIŃSKA-KRÓLIKOWSKA 

Tak, zostałam poproszona o zastępstwo i z przyjemnością przekaże tezy, które stowarzyszenie 

„Rodzice w edukacji” mi przekazało do zaprezentowania. Postulaty dotyczą 3 obszarów 

działania w sprawie wzmocnienia rodziców jako ważnego partnera szkoły, jako osób 

najważniejszych dla… jako pierwszych nauczycieli najważniejszych w życiu ich dziecka.  

 

Po pierwsze otwarcie szkół na rodziców. Czyli po pierwsze wzmocnienie ich roli w szkole 

zarówno  poprzez rozwiązania prawne, jak i wspierający wypracować nowych rozwiązań, tak 

aby rodzice byli aktywnie włączani w edukację ich dziecka. Po drugie otwarcie szkoły na 

oferty rodziców dotyczące wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i tak, aby stało się to 

równie popularne jak na przykład w szkołach brytyjskich gdzie rodzice na co dzień są w 

szkołach, czy przedszkolach obecni. Po trzecie potym wzmocnieniu rodziców,  budowanie 

społeczności szkolnych, w których rodzice, uczniowie i nauczyciele współdecydują o 

sprawach szkoły. [zdanie odrzucone] Czy to za pomocą mechanizmów współpracy 

istniejących rad rodziców, samorządów uczniowskich i nauczycieli, czy też należało 

upowszechnić przez powołane rady szkół. 

 

Drugi obszar  to wsparcie rodziców w ich współpracy ze szkołą, czyli  po pierwsze  

upowszechnienie metody, która w kilkudziesięciu szkołach w Polsce jest stosowana, czyli 

tutoringu wykonawczego, który daje znakomite rezultaty poprzez ścisłą współpracę rodziców, 

nauczycieli i samego ucznia. Po drugie, przygotowanie oferty którą mogłaby szkoła dawać 

rodzicom. Powinna dawać rodzicom dotyczącą ich praw i obowiązków związanych z tą 

edukacją, ale nie pod hasłem pedagogizacja rodziców, które zakłada podmiot uczący się i 

kogoś nauczającego, tylko w sposób partnerski. Po trzecie wypracowanie jednak pewnych 

niezależne od woli dyrektora stałych zasad komunikowania się szkoły z rodzicami, tak aby 



była to komunikacja dwustronna, aktywna. Wypracowanie modelu współpracy szkoły z 

otoczeniem. którego częścią są rodzice. Wsparcie tworzenia stowarzyszeń rodziców przy 

szkołach, na wzór  wielu krajów, gdzie przy każdej szkole funkcjonuje stowarzyszenie 

rodziców, które jednak jest […] ma osobowość prawną, w związku z tym pod wieloma 

względami łatwiej mu działać niż radzie rodziców. Oraz system wspierania kompetencji 

rodzicielskich, które szkoła powinna mieć. Czyli różnego rodzaju oferty dla rodziców w 

wychowaniu swoich dzieci.  

 

I trzeci obszar to rodzice już szeroko w systemie edukacji, czyli systemowe wspieranie ruchu 

rodziców, czyli zarówno stowarzyszeń ogólnopolskich, jak i nie formalnie grupy rodziców. 

Docenienie ich roli w systemie edukacji oraz wypracowanie modelu realnej partycypacji na 

poziomie państwa, w kształtowaniu polityki obywatelskiej przez rodziców.  

 

I to są te wnioski, które zostały zresztą w większości wypracowane podczas.. przed i podczas 

trzeciego kongresu edukacji.  

 

PROWADZĄCA 

I pani Magdalena Milczewska z fundacji „Przestrzeń dla edukacji” o podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego raz jeszcze.  

 

MAGDALENA MILCZEWSKA 

Witam wszystkich. Słuszni, słusznie  dopisałam  do tytułu „raz jeszcze” dlatego, że w dużej 

części pewne postulaty  będą się pokrywały się, z tym co powiedziała pani Ogrodzińska. 

Natomiast ja pomyślałam, że jednak warto podkreślić trzy rzeczy, które zawarła w moim 

krótkim wystąpieniu, ale zanim do tego to pomyślałam sobie że korzystając z okazji, że 

jestem przy mikrofonie, to może my zaprosimy panią do ruchu obywatele dla edukacji pani 

Ireno, bo to jest myślę bardzo, bardzo dobry pomysł.  

 

Bardzo bylibyśmy zainteresowani, bo właśnie o tym rozmawiamy też na naszych spotkaniach, 

więc myślę że kierunek będzie jak najbardziej ten sam.  

 

Ja chciałam… Może po części trochę nawiązując do pierwszego panelu, ale tak pomyślałam , 

że może warto powiedzieć że te debaty ekspertów, o których my cały czas mówimy. 



Ekspertów dobrej zmiany, ale w ogóle debat, z którymi mieliśmy do czynienia. I działanie na 

platformie debata oświatowa.men.gov.pl  to znają państwo już z wcześniejszych wystąpień.  

 

Tak sobie myślę, że to jest niewykorzystana energia, która gdzieś jest i my w naszej fundacji 

staraliśmy się  na bieżąco kopiować wszystkie wypowiedzi które pojawiały się na tej 

platformie, żeby one nie zostały zapomniane i będziemy starali się je upublicznić tak, żeby 

mili państwo szansę, przeczytania tego co było, co się pojawiało na tej platformie. A dla 

zachęty  pozwolę sobie zacytować 1 z wpisów właśnie dotyczących podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. I tutaj cytat pozwolę sobie zacytować 

 

Zmian w podstawie programowej niewiele -  to dotyczy tej najnowszej propozycji która w 

tym momencie jest w procesie legislacji -  A za te które w podstawie się pojawiły 

autor/autorka powinien zostać zesłany na co najmniej pół roku do lochów w  zamków w 

Gniewie, czy Malborku. Na przykład za taki wpis „rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory o 

wielkiej kolory, podstawowe figury geometryczne, porównuje ich wielkość i komentarz. 

Wielkość kolorów ma porównywać? A co mają kolory do edukacji matematycznej?  […] a co 

jeżeli chodzi o rozróżnienie przedmiotów, obiektów  w zasadzie, każdy przedmiot to obiekt. 

Możemy się domyślać, że chodzi o klasyfikowanie, chociaż może i nie, bo klasyfikowanie 

pojawia się w innym punkcie. To jeszcze jeden zapis. Zna cyfry od 0 do 9  I tworzy z nich 

liczby od zera do dziesięciu i więcej. Raczej większe, a nie więcej. Myślę, że tak naprawdę 

jeżeli chodzi o eksertów, którzy zajmują się wychowaniem przedszkolnym, czy być może 

edukacją przedszkolną mogliby  dopatrzeć się jeszcze wielu rzeczy, które należałoby 

zdecydowanie zmienić,  a  wszystko to z powodu czasu, więc na tym przykładzie poprzestanę. 

 

Jeśli chodzi o to, co nas powinno zaniepokoić jeżeli chodzi o podstawę programową 

wychowania przedszkolnego, to to że nakłada na nauczyciela, ale i dzieci zdecydowanie za 

dużo ograniczeń i przykładem, przykładem tego ograniczenia jest ten zapis na przykład „ 

najwyżej 1/5 czasu”, ale także „co najmniej 1/5 czasu” tam się pojawiły dwa takie zapisy i 

oczywiście ten, który też już zacytowałaś, że rolą nauczyciela wychowanie przedszkolnego 

jest przygotowanie dziecka do nauki  w klasie pierwszej szkoły podstawowej.No  właśnie, czy 

na pewno tylko to jest rolą i czy na to powinniśmy zwracać największą uwagę. 

 

I ostatnia rzecz też troszeczkę chyba inna niż do tej pory to o czym mówiłam. Szkoda, że nie 

korzystamy w pełni z możliwości przekazywania opinii na przykład  w procesie 



legislacyjnym.. Do najnowszego projektu podstawy programowej zostało zgłoszonych bardzo 

niewiele, bardzo niewiele uwag, które mogłyby się znaleźć, a był czas chyba do połowy maja 

na przysłanie tych uwag.  

 

Tak na wytłumaczenie, myślę że po prostu osoby, które chciałyby coś przekazać liczyły na to, 

że na tym portalu debataoświatowa tam te rekomendacje, które się pojawiły zostaną wzięte 

pod uwagę. Pytanie, czy będą to się okaże za tydzień. No i jakby  3 krótkie postulaty, które 

chciałby na koniec – i to też prześlę na ten adres – to po pierwsze, aby podstawa 

programowa..  aby powstała dobra podstawa programowa warto zacząć od pytania o jakiego 

absolwenta, jakiego absolwenta przedszkola oczekujemy. Czy właśnie takiego, o którym pan 

Sitek mówił, czy… o jaki model edukacji nam chodzi. Druga rzecz na podstawie.. w 

podstawie powinniśmy wskazać pewien kierunek, a nie wybierać drogę i określać narzędzia i 

trzecia rzecz na wszystko potrzeba czasu. I tym chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo.  

 

PROWADZĄCA 

I płynnie przechodzimy do trzeciej rundy. Zgłosiła się Pani Grażyna Ralska – prezes   okręgu 

małopolskiego ZNP, która chciałaby złożyć wniosek o zmiany w zapisach [USO] 

dotyczących subwencjonowania.  

 

GRAŻYNA RALSKA 

Szanowni państwo ja naprawdę w dwóch zdaniach, ale chciałbym powiedzieć także  ten mój 

wniosek nawiązuje jakby do tematu, który został już tutaj poruszony nierówności i równych 

szans.  

 

Mianowicie, proszę państwa, mamy w kraju w kilku województwach  sytuację, gdzie 

samorządy nie realizują swoich podstawowych obowiązków, czyli prowadzenia edukacji. 

Niestety taki przypadek mamy w zachodniopomorskim. taki przypadek mamy w lubelskim i 

nie tylko.  i teraz jeśli samorząd nie prowadzi żadnej placówki oświatowej to nasza prośba 

jest taka i nasz wniosek,  żeby organizatorzy dzisiejszej konferencji,  współorganizatorzy 

dzisiejszej konferencji, czyli fundacja i „Obywatele dla edukacji” i „Przestrzeń dla edukacji” 

wsparli naszej działania chodzi o zmiany w zapisach ustawowych i w rozporządzeniu 

Ministerstwa dotyczące subwencjonowania placówek oświatowych, dlatego że poprzednia 

ekipa wprowadziła na potrzebę chwili,  bo pani prawda Minister, mając swoją koleżankę  

szefową samorządu w Lubelskim. w sytuacji kiedy samorząd podjął decyzję że likwiduje 



wszystkie szkoły przekazuje w inne ręce  bez uzasadnienia łamiąc prawo, bo i o  to chodzi, bo 

związek jako taki, nie ma nic przeciwko szkołom prowadzonych przez fundacje, 

stowarzyszenia i tak dalej.  

 

Musimy istnieć wspólnie, ale na równych prawach i  na równych zasadach. Natomiast nie 

może być tak że likwiduje się na potrzebę chwili wszystkie placówki publiczne prowadzone 

przez samorząd subwencjonuje te placówki. Subwencjonuje n może nie placówki, ale 

samorząd nadal otrzymuje subwencję. Jest to  zupełnie bezprawne działanie. Dlatego 

uważamy, że Ministerstwo powinno się tym zająć, tym bardziej że pani minister tutaj 

oświadczyła, że tak bardzo szuka różnych takich obszarów i miejsc gdzie, prawda należy,  

trochę uszczelnić, no to wydaje mi się że nie powinno się przekazywać subwencji 

samorządom, której nie maleją placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd. 

Dziękuję.  

 

 

 

PROWADZĄCA 

Pani Alina Kozińska porozmawia z nami o wyborze dyrektora szkoły i nowelizacji ustawy o 

systemie światy.  

 

ALINA KOZIŃSKA 

Powiem tak chciałabym o dwóch rzeczach powiedzieć. Pani tutaj powiedziała o tym  

subwencjonowaniu  to może umówmy się oddzielnie na rozmowę o pieniądzach w oświacie i 

o tej subwencji i co obywatele dla edukacji mogą wspólnie zdziałać ze Związkiem 

Nauczycielstwa Polskiego, i z innymi związkami nauczycielskimi żebyśmy gdzieś znaleźli 

wspólny obszar do rozmowy o pieniądzach w oświacie, o prawa nauczycieli w oświacie i o 

tym jak się porozumieć w te… no te trudne sprawy jakoś uzgodnić. Zapraszam na oddzielne 

spotkanie, panie przewodniczący, zapraszamy dobrze. Możemy na ten temat porozmawiać. 

Natomiast teraz przejdę do tego, co tamten mój czas już zaczął biec.  

 

Proszę państwa, dzisiaj się dowiedziałam, że do tej pory nie było żadnych konsultacji, albo, 

że te konsultacje z reguły nie były konsultacjami. Natomiast na pewno  konsultacje są, w 

moim rozumieniu, najważniejszym narzędziem do tego o czym pani minister marzy. Edukacja 

była umową społeczną. Żeby można było również… żeby wydarzyło się to o czym również 



pani minister powiedziała, czyli o poszukiwaniu zgody aby zmienić system edukacji w dobrej 

atmosferze.  

 

Do tego są niezbędne konsultacje. I w związku z tym, ponieważ uczestniczyłam w piątek 15. 

w sejmie wtedy, kiedy na komisji sejmowej były debetowane, następnie w bardzo szybkim 

tempie uchwalane zmiany. Chciałam państwu zaproponować jedną zmianę, która została już 

uchwalona, ale mam nadzieję się zwrócimy do pani minister z apelem, żeby wycofała tę 

zmianę ponieważ była to zmiana zaproponowana w piątek na dodatkowym posiedzeniu 

sejmowej komisji, nadzwyczajnym posiedzeniu sejmowej komisji.  

 

To zmiana dotycząca trybu wyboru dyrektora szkoły. Wprowadzenie poselskich zmian jest 

postulowane tym, czy mówi się o tym, że  zmiany muszą być bardzo szybko wprowadzone, 

nie ma czasu na debaty, nie ma czasu na konsultacje.Tu szkoły funkcjonują z  tak wybranym 

dyrektorem, czy z inaczej wybranym dyrektorem, więc to nie jest aż tak ważne, żeby 

zmieniać to w tej chwili akurat teraz ani za miesiąc czy za dwa, w związku z tym proponuję, 

żebyśmy w debacie i konsultacjach o tym jak  powinien być, czy jak chcemy żeby był inaczej 

wybierany dyrektor,  przetestowali w ogóle system konsultacji społecznych, żebyśmy się 

nauczyli i my i Ministerstwo, które też się przyznało, że nie potrafi  konsultować, żebyśmy 

tutaj się nauczyli konsultowania.  

 

Zostały do tej pory i ja mam takie 4 propozycje zmian, które myśmy puścili, wczoraj puściła 

na naszej liście obywateli dla edukacji. Dwie pierwsze to są z tego porozumienia dla edukacji, 

wypracowanego w ramach Kongresu Oświatowego. 

 

I pierwsza to jest powierzenie jawnej odpowiedzialność za wybór dyrektora organowi 

prowadzącemu. Druga to był wybór dyrektora przez radę szkoły tutaj są 2 możliwości,  które 

już wywołały ogromne  kontrowersje do tego jeszcze chciałbym zaproponować wybór 

dyrektora szkoły w powszechnych tajnych wyborach, w których głosują wszyscy rodzice i 

nauczyciele wybór następuje spośród 

 

kandydatów posiadających odpowiednie wykształcenie sprawdzane przez kuratorium. Bardzo 

gorąco się tutaj będzie działo, bo każdy będzie miał inne zdanie. Natomiast również ten 

czwarty punkt to jest to co zostało uchwalone przez komisję sejmową wybór dyrektora przez 

komisję konkursową w składzie po 3 przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub 



placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po 2 przedstawicieli rady 

pedagogicznej, rady rodziców po 1 przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych. 

To jest właściwie nic nowego tylko powrót do 2009 roku, ale tak naprawdę nie jest istotne czy 

to są tylko 4, jeżeli ktoś z państwa chciałby jeszcze 5. Punkt dołożyć to ja z przyjemnością 

czekam na propozycję. 

 

Natomiast ważne jest żebyśmy wypracowali zasady konsultacji, jak chcemy konsultować. Jak 

my obywatele chcemy konsultować to, co proponuje Ministerstwo. Przetestujemy na tych 

przykładach wybór dyrektora. Panią minister przetestujemy na ile jej dobra wola i to, że 

poszukuje zgody pójdą tutaj tak daleko, żeby została wycofana ta propozycja, która w tej 

chwili w podkomisji została, czy w komisji została przyjęta. Czyli przetestujemy 

Ministerstwo, a my się przygotujemy i zorganizujemy i zaczniemy konsultować i na tym 

nauczymy sie konsultować wszystkie inne zmiany. Poprzez praktykę do konkretnych 

rozwiązań. To tyle. Dziękuję bardzo.  

 

 

PROWADZĄCA 

Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze 15 minut zanim przekaże głos panu Sławomirowi 

Broniarzowi, który pięknie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie i mam pytanie czy ktoś 

jeszcze odczuwa potrzebę powiedzenia czegoś,  jak również przypominam że osoby które w 

tej chwili nie chcą zabierać głosu, bądź nie wystarczy dla nich czasu proszę o przysłanie 

swoich pomysłów, rekomendacji na adres, który za chwilę pojawi się na jednym ze slajdów 

kontakt@raportobywatelski.pl. Ale widziałam osoby chętne, które się zgłaszały. Tam 

poproszę panią, nie wiem, czy mamy mikrofony takie luźnie, czy musi pani podchodzić do 

mównicy. Tak? Podejdzie pani? 

 

ZOFIA DZIK 

Witam serdecznie, Zofia Dzik, Fundacja humanites. Ja chciałam się odnieść, bardzo dziękuję 

Alinie za głos. Chciałam się odnieść do kwestii związanej z obszarem  Przywództwa w 

edukacji dyrektora szkoły, ale w trochę innej strony. I chciałam na początku zadać takie 

pytanie,  mówi się że edukacja powinna wyprzedzać potrzeby społeczne. I potrzeby rynku 

pracy. Czy państwo i ilu  z państwa ma takie wrażenie, że tak się dzieje w chwili obecnej, że 

wyprzedza. No właśnie, też się zastanawiając nad tym, czy to jest rzeczywiście slogan, czy to 

jest taka możliwość. Doszliśmy do wniosku, obserwując naszą rzeczywistość, że nawet 



najlepsze zamierzenia od strony centralnej, czy decentralizacji określonych rozwiązań 

powodują, że czas przygotowania, wdrożenia spowoduje, że za kilka lat, gdy ten system się w 

jakikolwiek sposób ugruntuje świat. Przy tym tempie zmian, które mamy w chwili obecnej 

będzie w zupełnie innym punkcie. A poziom rozwarcia, jeżeli państwo, nikt nie podniósł ręki,  

mają wrażenie że te nożyce się rozwierają. To znaczy, że ich rozwarcie za kilka lat będzie 

jeszcze większe.  

 

Dlatego też od  5 lat nasza fundacja rozpoczęła szereg działań mających na celu zwiększenie 

autonomii szkoły oraz sprawienie, żeby dyrektor szkoły  był dużo bardziej liderem. 

Angażującym liderem rodziców otoczenie szkoły, całe grono w kształtowaniu jakby wizji i 

prowadzeniu szkoły,  a nie tylko i wyłącznie jej administratorem. Bycie bliżej środowiska, w 

którym jesteśmy i możliwość podejmowania działań. Tam gdzie jesteśmy daje dużo większą 

możliwość, czy szkoła faktycznie będzie bliżej potrzeb, o których jakby mówimy w 

przyszłości też martwi nas jakby sprowadzenie tematu wyboru dyrektora. 

 

Czy tematu przywództwa w oświacie, do takiego instrumentu,  punktu, kim powinien 

być…znaczy… do wyboru… jak wybrać dyrektora szkoły, dlatego że dla nas ten temat jest 

związany i wymaga szerszego spojrzenia. Kim w ogóle powinien być, jakie są oczekiwania i 

cele szkoły.  

 

Jaki jest proces jego właśnie doboru, ale też kształcenia, rozwoju dalszego, więc 

instrumentalnie od mieszania herbaty,  herbata nie staje się  słodsza. Więc sama kwestia 

związana z tym kto powinien być w komisji ile powinna liczyć osób i czy ta 

odpowiedzialność będzie taka czy, czy inna dla nas  jest ważnym wnioskiem  z tej dyskusji. 

Po pierwsze, że temat jest oczywiście istotny. My pracując ze szkołami wiele lat widzimy, że 

ryba psuje się, ale też naprawia od głowy. Szkoła w dużej mierze jest taka jakiej dyrektor. 

Energia, która płynie od dyrektora wpływa na jakość zmiany całej szkoły, na grono, mówimy 

o tym. Jak zwiększyć stalę oddziaływania na nauczycieli. Jeżeli stworzymy, widzimy szkoły 

które mają to. Mają też klimat, w którym dużo większa grupa nauczycieli niż tylko jednostki 

są chętne, żeby się rozwijać i pracować zespołowo. Gdy szkoła nie pracuje zespołowo, nie 

uczy też pracy zespołowej i tak dalej.  

 

Nie chcę zajmować całego czasu. Podpisuję się pod wnioskiem Aliny dotyczącym  

konsultacji społecznej, ale do tego dodaje jeszcze jeden wniosek, żeby w tych konsultacjach 



popatrzeć też dużo szerzej.  Na rolę dyrektora i przywództwa w oświacie jako element takiego 

koła zamachowego zmiany w edukacji. Dziękuję bardzo.  

 

PROWADZĄCA 

Mamy jeszcze do dyspozycji 5 minut czy ktoś, chciałby jeszcze zabrać głos? Jeszcze pani 

Dorota Obitniak? Tak czy nie? Tak? To zapraszamy panią Dorotę. 

 

DOROTA OBITNIAK 

Ja wam obiecałam tylko jedno zdanie tutaj, w tej części stołu. Dlaczego się zgłosiłam po raz 

drugi za co  góry przepraszam, otóż zmieniłam, niestety, koncepcję mojego wystąpienia po 

tym oszałamiającym expose pani minister. I w związku z tym chciałabym powiedzieć o jednej 

rzeczy. Otóż wydaje mi się, bo patrzę na ten kontakt raport obywatelski.pl, że wiele stracimy, 

jeśli będziemy próbowali, na każdy pomysł pani minister, odpowiadać w swoim własnym 

pomysłem. Bo jak wiemy ma ich być co najmniej 200, a może jeszcze więcej tych 

problemów, o których pani minister będzie jeszcze mówić.  

 

Wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście chcemy współpracować razem i odnieść jakieś skutek, 

to powinniśmy się skupić na kilku najważniejszy dla nas postulatach, jak na przykład ten, aby 

zachować dziewięcioletnie obowiązkowe kształcenie, czyli naprawdę dotrzeć do świadomości 

społecznej, z takimi postulatami, które są ważkie i przedstawiać argumenty rodzicom, 

argumenty dlaczego skrócenie okresu, na przykład kształcenia tego obowiązkowego do 8 lat 

jest bardzo niekorzystny dla ich dzieci.  

 

Chciałbym także powiedzieć, że mam takie wrażenie, że będziemy mieli do czynienia z takim 

tsunami  populistycznym i w związku z tym jest niezwykle ważne, żeby każdy z nas, jeżeli 

może skomentować jakiś fragment tego wystąpienia pani minister z 2007 roku, wskazywał na 

słabe strony, przemilczenia, bądź jawne fałsze, które się tam pojawią. A mieliśmy tego całą 

masę w debatach o czym ja chciałam powiedzieć cytując chociażby  takie zdanie, że nie było 

w tym kraju żadnej reformy kształcenia zawodowego. To nie jest prawda, bo reformach 

kształcenia zawodowego odbywała się co najmniej dwukrotnie. A jedna wielka reforma 

rozpoczęła się w 2013 roku. Więc  naprawdę niezwykle ważne jest, żebyśmy zwracali na to 

uwagę. Dziękuję. 

 

PROWADZĄCA 



To było jedno zdanie… Proust tak pisał, no ale jest ceniony za swoje osiągnięcia literackie. 

Czy ktoś jeszcze? Też jedno zdanie, tak? I przypominam cały czas o tej możliwość wysłania  

swoich pomysłów. Może jak państwo będą wracać pociągiem do domu, czy jakimś innym 

środkiem lokomocji i wpadną na jakiś  pomysł, który mógłby wzbogacić to co tutaj dzisiaj 

zbieramy to prośba o przesłanie drogą mejlową. 

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KADRY KIEROWNICZEJ 

Dziękuję bardzo za szansę – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. 

Poczułam się jakby wywołana tutaj do tablicy. Pani mówiła o przywództwie, ja nie zdążyłam 

tutaj powiedzieć, ale oczywiście status dyrektora szkoły od lat nieuregulowana kwestia, od lat 

podnoszona przez nasze stowarzyszenie. Konieczne jest wzmocnienie roli dyrektora szkoły. 

W obecnej chwili dyrektor jest obciążony ponad 1100 zadań które ma realizować i 

jednoosobowo odpowiada za wszystko, a w zasadzie, tak do końca nie wiadomo kim jest. 

Jakie jest jego status. Kto jest jego pracodawcą więc chciałam też powiedzieć, że absolutnie 

przywództwo edukacyjne, dyrektor w szkole musi ta sprawa być uregulowana. Dziękuję.  

 

PROWADZĄCA 

Teraz tak. Jeszcze krótsze się zmieści. Pani Zofia Grudzińska.  

 

ZOFIA GRUDZIŃSKA 

Ja jestem zainspirowana do tego, żeby się tutaj nie zgodzić z moją szlachetna 

przedmówczynią ponieważ według mnie dojdziemy do lepszych wyników, jeżeli będziemy 

rozwijać proces wspólnotowości, legalność i postawimy na rozwijanie rad szkoły i już więcej 

nic nie będę mówić, bo wszyscy wiedzą, czym są rady szkoły. Dziękuję. 

 

PROWADZĄCA 

I tymi trzema zdaniami, krótkimi kończymy nasze dzisiejsze obrady, o których zamknięcie 

poproszę Pana Sławomira Broniarza, prezesa ZNP. 

 

SŁAWOMIR BRONIARZ 

Szanowni państwo, ja postaram się bardzo krótko, ale dwie uwagi do pani Ministej 

Wóycickiej. 4 września 2010 roku taką propozycję stworzenia Ogólnonarodowego Forum 

Dyskusyjnego przy kancelarii Prezydenta RP Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosił z 

efektem wiadomym. Druga uwaga do Pani Elżbiety Tołwińskej-Królikowskiej, W normalnym 



cywilizowanym kraju pani wypowiedź byłaby potraktowana jako błąd formalny, logiczny, ale 

nie w naszym kraju. Otóż dlaczego tak mówię? głównie dlatego, że w układzie gabinetowo-

rządowym to sejm tym zarządza. Pani mówi, żebym minister wycofał poprawkę, która de 

facto nie była jej poprawką tylko poprawką poselską. Wobec powyższego, nawiasem mówiąc, 

gdyby nie interwencja ZNP miałaby jeszcze bardziej kadłubowy charakter. A my tak to my…. 

to powinien to być apel do posłów o wycofanie własnej poprawki. Natomiast podzielam 

zdanie, że trzeba dyskutować o choćby dyrektorze szkoły i jest to okazja do tego, żebyśmy 

mówiąc z meta poziomu powiedzieli założymy Radę Edukacyjną Organizaji Pozarzadowych, 

które będą wspierały się dyskutowały i debatowały o kierunku zmian w edukacji bez takiej 

wyborczej bieżączki. Jednocześnie, że będziemy w stanie dopracować pewnego konsensusu, 

który będzie służył edukacji jako zadaniu społecznemu. 

 

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Dziękuję również  osobie 

prowadzącej, bo pani  doskonale sobie z tym poradziła i to jest dobry prognostyk na 

przyszłość. Dziękuję także za to że była okazja do pewnego wspólnego mianownika. 

Jednoczy nas nie opozycja, ale jednoczy nas debata nad programem i byłoby dobrze gdyby ta 

wspólnota w działaniach na rzecz  stworzenia nowego programu edukacyjnego była wartością 

trwałą.  

 

Natomiast wysłuchałem pani Minister Edukacji Narodowej to dla nikogo z państwa nie 

będzie tajemnicą. Nie było w tym wystąpieniu nic o kształceniu nauczycieli, o wyzwaniach, 

które temu towarzyszą, nic o kierunkach zmian w podstawie programowej, a ona moim 

zdaniem jest nie mniej istotna niż ustrój szkolny, nic o finansowaniu zadań edukacyjnych i nic 

o nadzorze szkolnym i osobie dyrektora i lidera szkolnego oraz o podstawach zmian w tym 

zakresie, choćby w kontekście wydarzeń parlamentarnych, nic o wyrównywaniu szans 

edukacyjnych w propozycjach Ministerstwa Edukacji Narodowej. I to co jest rzeczą bardzo 

istotną, o czym Pani minister Wóycicka powiedziała jeżeli w nas nauczycielach, nie ma takiej 

korczakowskiej empatii to powinniśmy się zastanowić wspólnie czy szkoła jest dobrym 

miejscem pracy dla osób o takich, o braku takiej cechy  takiej korczakowskiej empatii wobec 

dziecka i o tym wszystkim co się z tym wiąże. A mówię o tym dlatego, że przy tych 

wszystkich problemach Związek Nauczycielstwa Polskiego mówił, pisze i nie dlatego, że 

każda pliszka swój ogonek chwali, ale gdybyśmy odwołali się do Paktu dla edukacji z roku 

2011 to tam znajdziemy, także te rekomendacje, o których  

tutaj mówimy.  



 

Natomiast zwracam uwagę na to, że jesteśmy jako społeczeństwo uczestnikami debaty 

edukacyjnej o niezwykłej, niespotykanej ogólnikowości, ale także o tego rodzaju 

sformułowaniach i tego rodzaju debaty edukacyjnej, która można powiedzieć, że jest także 

przedmiotem pewniej manipulacji. Manipulacji socjologicznej i statystycznej, dlatego że 

mamy do czynienia – proszę zwrócić uwagę, że w wielu wystąpieniach pani minister ,  

odwołaniu się do ludzi, obywateli do wyborców do legitymacji wyborczej, do miliona głosów 

do wsłuchiwania się w ogół dyskursu publicznego i reagowaniu na to co się dzieje. Tak na 

dobrą sprawę gdybyśmy wcześniej się dogadali, zrobili taki eksperyment, że załóżmy  jedna z 

pań mówi o potrzebie poprawy sytuacji załóżmy… dzieci sześcioletnich, a druga mówi o  

potrzebie rezygnacji z poprawy sześcioletnich, to jestem przekonany, że pani Minister 

zgodziłaby się z obiema paniami, które by się w tej materii wypowiadały.  

 

Przeraża mnie świadomość pewnego ludowgo debatowania i ludowej pracy nad 

programem.Bo pani minister wielokrotnie odwoływała się do głosu ludu, do tego że to jednak 

lud tworzy i lud pracuje nad podstawą programową. Wolałbym żebyśmy do tego nie wracali. 

Część z państwa pamięta rewolucję  kulturalną w Chinach. Po październikowej nikt na tej sali 

nie ma prawa pamiętać, ale wiemy czym to się kończyło. Natomiast zwracam uwagę na to, że 

nad podstawą programową powinni debatować fachowcy, a nie odwoływanie się do głosu 

ludu. w dalszym ciągu mamy do czynienia z prymatem ilość nad jakością. I to też jest rzecz 

bardzo niepokojąca, odwołująca się do starych czasów. Mamy do czynienia ze stałym 

odwoływaniem się do woli ludu jako legitymacji do określonych działań.  Nie liczy się 

przemyślany, logiczny, spójny program dla  edukacji liczy się statystyka ile osób i co nas 

popiera.  

 

 

Żadnych konkretów, ale pełno deklaracji. Deklaracje, które są miłe dla ucha każdego, 

każdego z nas, natomiast poczekamy zobaczymy czym zaskoczy nas Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 27 lipca… czerwca, przepraszam czerwca… Natomiast mówię  to z pewnym 

niepokojem słuchając pani minister miałem nieodparte wrażenie, że chce zrobić dobrze 

każdemu z nas że chce przychylić kawałek nieba każdemu uczestnikowi tego dyskursu. 

Natomiast pytanie ilu osobom,  ile osób kupiła, ile z nas nauczycieli, z nas pracowników 

oświaty, z nas członków związku zawodowego , ale także nas obywateli tego kraju uwierzy 

rzeczywiście w tą dobrą zmianę. Bo zmiany programowe, zmiany w podstawie programowej 



moim zdaniem idą w bardzo niepokojącym kierunku i sądzę, że będą bardziej bolesne niż 

zmiana ustroju szkolnego.  

 

Z powyższego jeszcze raz dziękuję wszystkim zainteresowanym dziękuję tym którzy 

występowali tutaj mamy dla państwa miłe prezenty. moja asystentka pani Dorota Obidniak 

…zechciała rozdać.  Mamy specjalny prezent dla Pani Minister Wóycickiej i a propos tego, że 

się skrzywiłem to był jakiś grymas, ale nie wynikający z treści, a dla każdego z państwa 

ostatnie dzieło pod redakcją  pani Doroty Obidniak o Etyce w szkole. Wszystkim państwu 

bardzo dziękujemy zakładam, że nie było to ostatnie nasze wspólne spotkanie. Dziękuję 

bardzo. 

 

 


