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Edukacja prywatna. Nie, dziękuję
W ci?gu ostatnich dziesi?cioleci pomys? ca?kowitej prywatyzacji edukacji nie cieszy?
si? jak?? szczególn? popularno?ci?. W?a?ciwie to na swoje sztandary wznosi?y go tylko
kolejne partie Janusza Korwin-Mikkego. Jak to bywa z pomys?ami tego pana – wydaj?
si? by? do bólu logiczne. Zawsze jest jednak „ale”.
Edukacja prywatna to lepiej zarz?dzane szko?y, dyrektorzy staraj?cy si? zatrudni? jak
najlepsz? kadr? nauczycielsk?, rozszerzaj?cy ofert? edukacyjn?, rozbudowuj?cy infrastruktur? –
wszystko po to by sprosta? wymaganiom rodziców-klientów. Pa?stwo zostaje odci??one z
kolejnego obowi?zku, z którego nie potrafi wywi?za? si? nale?ycie, poziom edukacji zostaje
podniesiony. Pa?stwo nie musi si? zajmowa? kolejn? dziedzin? i jednocze?nie dostaje podatki z
dobrze rozwijaj?cych si? biznesów, przedsi?biorcy mog? swobodnie zarabia?, a rodzice maj?
szerszy wybór i nie musz? p?aci? na edukacj? w podatkach. Wszystko „cacy”. Wszyscy
zadowoleni. Pod k?tem finansowym.
Tu pojawia si? „ale”. Ale czego b?d? uczy? w tej szkole? W dzisiejszym ?wiecie, szko?a jest
coraz bardziej wychowawc?, a coraz mniej instytucj? przekazuj?c? jedynie wiedz? (w Polsce w
pe?nieniu roli wychowawczej przeszkadza konstytucyjny zapis o ?wiatopogl?dowej neutralno?ci
szko?y, ale to temat na inn? bajk?). Janusz Korwin-Mikke wielokrotnie wypowiadaj?c si? o
edukacji mówi? o zalecie dostosowywania jej do potrzeb uczniów. W jednej szkole uczyli by
wi?cej matematyki, w drugiej by?yby tylko przedmioty humanistyczne, a w trzeciej uczyli by si?
tylko i wy??cznie przedmiotów ?cis?ych. Program nauczania by?by wi?c kwesti? pozostawion?
w szkole.
Niestety, taka dowolno?? otwiera du?? luk? indoktrynacji dzieci i m?odzie?y. Ci??ko uwierzy?,
?eby szko?y rywalizuj?ce na wolnym rynku o swoich klientów nie ucieka?y si? do kuszenia
rodziców i m?odzie?y „przyjaznymi” regulaminami, czyt. brakiem dyscypliny. Obok
funkcjonuj?cych szkó? katolickich, które poza przekazywaniem wiedzy, ucz? szacunku dla wiary
i tradycyjnych warto?ci, znalaz?yby si? na pewno placówki „nowoczesne”. Rodzice mogliby dla
swoich dzieci wybra? wychowanie „bezstresowe”, „tolerancyjne”. Do tego wszystkiego „brak
stereotypowego spojrzenia na ludzkie odmienno?ci” i historia ucz?ca o wspania?o?ci rewolucji
francuskiej i bolszewickiego przewrotu. Naiwno?ci? by?oby wierzy?, ?e z dobroci rynku i braku
ogranicze? skorzystali by tylko praworz?dni i normalni.
Kto? mo?e powiedzie?: „ka?dy mo?e wybra?, s? ró?ne szko?y”. Niestety tak to ju? jest, ?e to
co jest dobre i sprawiedliwe wymaga wysi?ku, po?wi?cenia i wielu wyrzecze?. Nie musz?
dopowiada?, ?e cz?owiek, a m?odzie? szczególnie, nie lubi wyrzecze? i w?a?nie najcz??ciej w
takich momentach ujawniaj? si? ludzkie s?abo?ci. Tym bardziej, kiedy wszystko jest ubrane w
pi?kne, przyjazne i weso?e szaty. Z tych samych powodów, dla których Ko?ció? nie mo?e sta?
si? jedn? z rozrywek, warto?ciowa i tradycyjna edukacja nie mo?e stan?? do „równej”
rywalizacji na prawach wolnego rynku z lewackim, „post?powym” szkolnictwem.
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