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W jaką by nie zaglądnąć sferę polskiego życia społecznego wszędzie absurd goni absurd. Staje się to powoli
polską normą, a coraz większy procent społeczeństwa jest pewna, że inaczej się nie da.
Tak sytuacja dotyczy też sfery edukacji w Polsce. Reformy szkolnictwa jakie podjęto po 1989 roku
w deklaracjach miały służyć polskim dzieciom, ale jak zwykle wyszła z tego siermiężna i zgoła toporna
polityka.
Wpierw zaczęto likwidować szkoły zawodowe i przyzakładowe, potem padło na gimnazja, które w praktyce
nie zdały egzaminu. Później oddano administrowanie nimi samorządom a tzw. subwencja oświatowa okazała
się tak samo skąpa i niedoszacowana jak kontrakty Narodowego Fundusz Zdrowia.
Zbiór krótkich artykułów, miniesejów Bogusława Śliwerskiego pod wymownym tytułem "Szkoła na wirażu
zmian politycznych. Bez cenzury" zawiera już sam w sobie perspektywę z jakiej autor rozpatrywał będzie
polskie absurdy oświatowe. Po lekturze tej osobliwej książki już na pierwszy rzut nasuwa się pytanie, co się
stało z mądrością, empatią i humanizmem w tym kraju, który pierwszy stworzył quasi ministerstwo oświaty
Komisję Edukacji Narodowej, którego ustawa o oświacie była długi czas wzorem dla Europy?
Co stało się z myśleniem o przyszłości wyedukowanych pokoleń? Gdzie podział się pragmatyzm
i praktycyzm realizacyjny? Pozostał tylko chaos, jak ten, gdy po latach likwidacji w szkołach gabinetów
lekarskich i bibliotek szkolnych, ktoś wpadł w końcu na prosty pomysł, że był to doskonały pomysł i czas do
tego po latach wrócić. Ale teraz wiąże się to z niewspółmiernie wysokimi kosztami; wcześniej likwidowano
je lekką ręką. I co? I nic - nikt nie czuje się odpowiedzialny. Wszyscy decydenci po drodze brali za to kasę,
nagrody, premie i nagle okazało się, że przyniosło to opłakane rezultaty. Mamy schorowane,
niezdiagnozowane młode pokolenie. Mamy 700 tys. niedożywionych dzieci, podziały w szkołach na dzieci
biedniejsze i bogatsze. Te biedniejsze dostają w niektórych szkołach "tańsze" obiady, przy osobnych
stolikach, żeby bogatsze dzieci nie zaraziły się od nich czasem biedą.
Nie pisze o tym prof. Śliwerski wprost, ale przemyca w swoich tekstach ważne pytania o sumienie
humanistyczne, o szkołę jako teren prywatnej nieograniczonej władzy, gdzie ścierają się różne autorytarne
systemy; system oświatowy sterowany odgórnie przez MEN i Samorządy, którego królikiem
doświadczalnym staje się żywy młody człowiek i system dyrektorskich i nauczycielskich ambicji
dostosowujących szkołę do różnych rankingów, kosztem uczącej się w niej młodzieży. Prowadzi to z jednej
strony do konfliktu na linii nauczyciel-uczeń, a z drugiej do "wypalenia" młodego pokolenia zniechęconego
do nauki nie dla siebie, ale dla szkoły. I na czym w takim razie polega nauczycielska misja? Czy jeszcze
spotykamy się w szkołach z czymś takim?
Gorzka to książka, jak gorzkie są tematy poruszane przez prof. Śliwerskiego na swoim blogu sliwerskipedagog.bloqspot.com. Większą część z nich właśnie skomentował i rozwinął w swojej książce. To lektura
porażająca swoją refleksją, interpretacją polskiego piekiełka w dziedzinie edukacji i wnioskami jakie rodzi.
Stąd moje pytanie, czy doczekamy się w tym kraju, tylu mądrych ludzi, naukowców, teoretyków, badaczy
człowieka, który uwolniony od politycznego gorsetu miałby okazję do zrealizowania oświatowej i szkolnej
wizji prof. Śliwerskiego. Powrotu do korzeni pedagogiki nakierowanej na ucznia, a nie kierującej uczniem.
Humanitarnego podejścia do osobowości młodego człowieka, który potrzebuje z jednej strony prawdziwego
autorytetu, a z drugiej uznania dla siebie i własnej ścieżki indywidualnego rozwoju. Czy organizacja takiego
właśnie systemu edukacji w Polsce w XXI jest możliwa niech każdy z Państwa sam spróbuje sobie
odpowiedzieć na to pytanie. Szczególnie zachęca do tego autor "Szkoły na wirażu" Bogusław Śliwerski.
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