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zaPAU

 W 111. numerze „PAUzy Akademickiej” ukazał się głos  
Jerzego Kuczyńskiego na temat reformowania edukacji. Na margi-
nesie jego interesujących rozważań zauważyłem jednak zdanie 
w którym przeprowadzane obecnie, z niemałym trudem, przy-
spieszenie momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej jest nazwane 
„absurdalnie kosztownym, a rokującym bardzo umiarkowane na-
dzieje na poprawę kształcenia pomysłem”. Chcę zaprotestować.
 Nie wiem jak przeprowadzana w tej chwili zmiana wpły-
nie na wyniki kształcenia, ale od dawna uważam, że jest ona  
KONIECZNA i powinna być zrobiona już wiele lat temu. W tej 
akcji nie chodzi bowiem tylko o poziom kształcenia. Chodzi 
przede wszystkim o obniżenie wieku, w którym młodzi ludzie 
uzyskują świadectwo dojrzałości. Dlatego gorąco popieram ini-
cjatywę p. minister Hall, która konsekwentnie wprowadza tę 
fundamentalną korektę. Chwała jej za to, że nie poddała się 
różnym protestom.
 Pamiętajmy, że egzamin maturalny w Polsce zdaje się  
w wieku 19 lat. W imię niejasnych, abstrakcyjnych zasad (oraz 
– jak słyszę – wygody rodziców), wyrządzamy w ten sposób 
straszną krzywdę młodemu pokoleniu. Dlaczego tak uważam? 
Pisałem o tym wielokrotnie, więc tutaj tylko powtórzę fragmenty 
wcześniejszych tekstów.
 Dzisiaj maturzyści w większości przychodzą na studia.  
A rozpoczynanie (pięcioletnich!) studiów w wieku 19 lat jest już 
mocno spóźnione: początkowy entuzjazm wygasa, pojawiają 
się inne problemy, a i chłonność umysłu zaczyna się zmniejszać 
(nie mówiąc już o tym, że w wielu dziedzinach dopiero doktorat 

oznacza zakończenie edukacji). W rezultacie uczelnie opusz-
czają ludzie zbyt starzy i zbyt często zniechęceni, a kolosalny 
potencjał młodości jest bezsensownie marnowany. Szczególnie 
dramatyczne wygląda to w matematyce i naukach przyrodni-
czych, gdzie zazwyczaj rezultaty uzyskuje się w młodym wieku. 
Mogę dodać, że znaczna liczba znanych mi wybitnych ludzi 
nauki zdawała maturę mając 17 lat lub nawet mniej. Było to 
możliwe, bo nauka w szkole trwała krócej co – jak sądzę – było 
z pożytkiem i dla szkoły i dla uczniów.
 Jest już wiedzą powszechną, że mamy przed sobą ponury 
obraz wyludniającej się Polski. Jedną z ważnych przyczyn jest 
późny wiek zakładania rodziny. Z pewnością późny wiek koń-
czenia szkoły też się do tego przyczynia.
 I najważniejsze: sądzę, że trzymanie dziewiętnastoletnich 
kobiet i mężczyzn w szkolnych ławach jest po prostu niehuma-
nitarne i aż dziw, że nie zajął się tym dotąd żaden z rzeczników 
spraw obywatelskich. W końcu są to ludzie dorośli: mają pełne  
prawa obywatelskie, mogą głosować, mogą (choć już nie muszą) 
służyć w armii, mogą zawierać związki małżeńskie, odpowiada-
ją przed sądem jak dorośli. A poddawani są infantylnej szkolnej 
dyscyplinie. To oczywiście powoduje, że sami nie traktują się 
jak poważni, dojrzali ludzie. W rezultacie otrzymujemy pokolenie 
dziewiętnastoletnich, nieodpowiedzialnych dzieci. Dzieciństwo 
to wspaniała rzecz. Ale nie w wieku dziewiętnastu lat.
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Sześciolatki do szkół? TAK!
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