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Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
W programie Platformy Obywatelskiej jednym z priorytetów mia³o byæ wspieranie Polaków mieszka-

j¹cych poza granicami kraju „w zachowaniu to¿samoœci kulturowej i narodowej”. Zapewniano, ¿e elemen-
tem tej polityki bêdzie „sta³y kontakt z krajem, jego jêzykiem i kultur¹”. 10 grudnia 2007 r. podczas
konferencji „Migracja zarobkowa: polityka, praktyka, wyzwania”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” przy wspó³pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wiceminister edukacji narodo-
wej K. Stanowski zapewni³, ¿e nowy rz¹d utworzony przez Platformê Obywatelsk¹ bêdzie d¹¿y³ do umocnie-
nia statusu jêzyka polskiego jako obcego w systemie edukacji publicznej w krajach Unii Europejskiej,
utworzenia polskiej instytucji zajmuj¹cej siê nauczaniem jêzyka polskiego zagranic¹ i umo¿liwiania zdawa-
nia polskiej matury w celu u³atwienia powracaj¹cym z emigracji powrót do polskiego systemu edukacji.

Obecnie, po dwóch latach rz¹dów Platformy Obywatelskiej, zamiast realizowaæ z³o¿one obietnice,
wprost zmierza siê do likwidacji polskich szkó³ przy ambasadach RP, które s¹ jednym z noœników pol-
skiej kultury i tradycji narodowej poza granicami Ojczyzny. Wiceminister K. Stanowski, który zapew-
nia³, ¿e MEN bêdzie umacnia³o status jêzyka polskiego i tworzy³o polskie instytucje zajmuj¹ce siê
nauczaniem jêzyka polskiego za granic¹ oraz umo¿liwia³o zdawanie polskiej matury, obecnie wycofuje
siê z tego, twierdz¹c, ¿e wszystkie szko³y przy ambasadach RP, a tak¿e szkolne punkty konsultacyjne,
w nowym roku szkolnym nie bêd¹ ju¿ prowadzi³y nauczania matematyki oraz religii, a liczba oddzia³ów
w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych (wbrew rzeczywiœcie pal¹cym potrzebom) nie mo¿e byæ wiêk-
sza ni¿ w roku szkolnym 2008/2009. Zapowiedziano równie¿, ¿e od przysz³ego roku szkolnego naucza-
nie na poziomie LO odbywaæ siê bêdzie jedynie na drodze korespondencyjnej i bêdzie prowadzone przez
Zespó³ Szkó³ dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj¹cych za Granic¹.

Otrzymujê informacje z zagranicy, ¿e problem nie sprowadza siê jedynie do kwestii finansowych, ale
podyktowany jest te¿ ca³kowit¹ zmian¹ strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej, które d¹¿y do fakty-
cznej likwidacji szkó³ polskich przy ambasadach RP. Obecnie MEN za najwa¿niejsze uzna³o to, aby pol-
ska szko³a poza granicami sta³a siê niezale¿na od w³adz polskich i by³a zorganizowana i prowadzona
przez fundacje oraz organizacje rodziców, które maj¹ szukaæ partnerów we w³adzach lokalnych, a tak¿e
by³a prywatnie finansowana przez rodziców. Takie za³o¿enie wynika z oceny MEN o rzekomym niedosto-
sowaniu systemu kszta³cenia poza granicami do potrzeb i zainteresowañ uczniów. Czy obecna strategia
MEN wobec szkolnictwa polskiego za granic¹ nie doprowadzi do upadku tego¿ szkolnictwa? Czy dostêp
do nauczania korespondencyjnego wystarczy, by utrzymaæ rzeczywisty kontakt m³odego pokolenia Po-
laków mieszkaj¹cych poza Ojczyzn¹ z jêzykiem polskim i wychowaæ je w kulturze i tradycji narodowej?

Wypowiedzi polskich rodziców z Monachium œwiadcz¹ wyraŸnie, ¿e korespondencyjne konsultacje
nie zast¹pi¹ kontaktu z polskim nauczycielem. Trudno bêdzie przekonaæ szesnastolatka, by sam prze-
rabia³ zadany materia³. Rodzice uczniów szko³y polskiej w Atenach, po zapowiedzi MEN o likwidacji LO
w stolicy Grecji, zagrozili wrêcz akcj¹ protestacyjn¹. Ale nie tylko rodzice wyra¿aj¹ zaniepokojenie likwi-
dacj¹ kszta³cenia dzieci w polskim systemie edukacji – tak¿e szko³y podleg³e MEN podzielaj¹ zaniepoko-
jenie zwi¹zane z decyzjami, które w ostatecznoœci doprowadz¹ do likwidacji polskich szkó³ przy
ambasadach RP.

Pytam wiêc. Czy szko³a polska za granic¹ obroni siê przed kolejn¹ reform¹ MEN pod kierownictwem
Pani Minister? Czy los tych szkó³ zosta³ ju¿ przes¹dzony? Proszê mnie przekonaæ, ¿e obecnemu rz¹dowi
zale¿y na polskiej szkole poza granicami Ojczyzny.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




