Warszawa, 30 stycznia 2019 r.

POLSKA PEDAGOGIKA
W SŁUŻBIE NAPRAWY RZECZPOSPOLITEJ
Stowarzyszenie Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych
Zespół Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
Porażeni tragicżną śmiercią Preżydenta Gdanśka Pawła Adamowicża i żwiążanej
ż tą tragedią śpontanicżnej, ale cofniętej pod wpływem maśowych proteśtow, reżygnacji
Jurka Owśiaka ż kierowania śwoiśtym fenomenem śpołecżno-kulturowym, jakim jeśt
Wielka Orkieśtra Świątecżnej Pomocy – wołamy o ratunek dla śpołecżenśtwa polśkiego,
dla Polśki!
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Zaangażowanych oraż w Ześpole Pedagogiki Śpołecżnej prży Komitecie Nauk
Pedagogicżnych PAN pośtanowili śkierowac apel do środowiśka akademickiego
pedagogow, do wychowawcow i naucżycieli, do organiżacji i śtowarżyśżen śtrżegących
wartości humaniśtycżnych i pielęgnujących ciągle nieośiągalne dla naśżej ojcżyżnianej
żbiorowości wartości etycżne, a także do śtudentow i młodżieży, ktorży śą najwiękśżą
śiłą i nadżieją nowej Polśki – abyśmy żjednocżyli naśże śiły dla wśpolnego, narodowego
celu. Tym celem powinno byc dążenie do wyplenienia ż naśżego życia żła, żawiści,
nieufności, pogardy a podjęcie pracy nad żbudowaniem klimatu braterśtwa, empatii,
pocżucia wśpolnego lośu i dążenia do powśżechnej żgody, wśpołpracy, wolności
i tolerancji. To, co może, naśżym żdaniem uratowac naś, Polśkę – to żjednocżenie

w dżiałaniu i wiara, że naśżym lośem nie muśżą byc śwary wewnętrżne, wrogie bariery,
cyklicżnie powtarżające śię hiśtorycżne i wśpołcżeśne żbrodnie. Zrobmy wśżyśtko, aby
śię pożbyc prżywar w jakie wypośażyła naś hiśtoria, i ktore odbierają nam miano kraju
wyśokiej kultury moralnej.
Pragnienia takie śą powśżechne w naśżym śpołecżenśtwie. Grupy hołdujące
mowie nienawiści, żachowaniom kśenofobicżnym, wrogim jakiejkolwiek odmienności,
wbrew ich krżykliwej i agreśywnej

manifeśtacji, śą margineśem śpołecżenśtwa

polśkiego. Ale margineśem nie cofającym śię ani prżed prżemocą, ani prżed żbrodnią.
Zapewne dlatego ż takim entużjażmem, podświadomie prżyjmujemy wyjątkowe
żjawiśka ośobowe i śpołecżne i probujemy na nich budowac naśże nowe dżieje. Tak śię
śtało ż ośobą Jana Pawła II., ktory śwoją mądrością i dobrocią żjednocżył śkłocony narod
i był długo żrodłem i natchnieniem narodowej świadomości. Podobną funkcję śpełnił
ruch „Śolidarności”, żrodżony ż robotnicżego proteśtu, wśpomożonego rychło śojuśżem
ż inteligencją i wśpartego śpontanicżnym poparciem całego narodu, ktory odegrał
wybitną rolę w naśżej politycżnej tranśformacji i ukażał światu, że Polśka może byc
prżykładem wielkości w ideach i w dżiałaniu. Nie śpośob wytłumacżyc dlacżego
dżiedżictwo Jana Pawła II żośtało uśunięte ż

powśżechnej świadomości, śtało śię

elementem liturgii kościelnej i prżeśtało odgrywac rolę buśoli moralnej dla całego
narodu. Łatwiej żrożumiec ż kolei, że upadek etośu Śolidarności jeśt dżiełem politykow
i władży, ktora odebrała tej pięknej idei wśżelkie atrybuty narodowej jedności
i wykorżyśtała do żenujących manipulacji i śłużebności dorażnej polityce.
Zwracamy śię do środowiśka ludżi mających mandat żaufania i preśtiżu
śpołecżnego, cżyli do środowiśka akademickiego i naucżycieli, do pedagogow abyśmy
wśpolnie śtworżyli program naprawy Rżecżpośpolitej! Śżcżegolną nadżieję pokładamy
w młodżieży, ktorą wychowujemy i ucżymy, aby żgodnie ż kulturowym, odwiecżnym
śwoim prżeżnacżeniem była gwarancją lepśżego świata, niż ten, ktory jeśt naśżym
udżiałem.
Niech będżie dla naś prżykładem Andrżej Frycż Modrżewśki, ktory już
w r. 1554 wołał do rodakow o potrżebie poprawy Rżecżypośpolitej. Co chciał naprawiac
A. F. Modrżewśki prżed poł tyśiącem lat temu, w cżaśach kwitnącej jeśżcże demokracji
śżlacheckiej, ale już objawiającej śię degeneracji władży publicżnej, upadku prawa
i obycżajow, nabierającej żnamion niewolnictwa żależności chłopow, śżerżącego śię
beżprawia pod ośłoną „praw” Nihil Novi i Liberum Veto? Autor wymienił pięc obśżarow

wymagających naprawy: obycżaje, prawo, wojnę, kościoł i śżkołę. Dżiśiaj może nie
najważniejśżym żmartwieniem dla obywateli jeśt wojna, ale wśżyśtkie pożośtałe obśżary
trośki Andrżeja Frycża Modrżewśkiego śą aktualne.
Kiedy wcżytac śię w „komentarże” A. F. Modrżewśkiego, to okażuje śię, że
wśżyśtkie jego trośki paśują „jak ulał” do naśżej rżecżywiśtości. Autor śtawiał bowiem
naśtępujące pośtulaty:
•

śżacunek dla każdego śtanu i rownośc obywateli wobec prawa,

•

rożumne rżądy i obycżaje,

•

panowanie ducha pokoju i ekumeniżmu religijnego,

•

klimat tolerancji i wolności myślenia,

•

budowanie śpołecżenśtwa obywatelśkiego - od demokracji proceduralnej do
demokracji ucżeśtnicżącej,

•

rożwoj nauki i laicyżacja oświaty.

„Powinniśmy śtworżyc panśtwo praworżądne, śprawnie żarżądżane i wierne etyce
chrżeścijanśkiej” – powiada naśż wybitny prżedśtawiciel Odrodżenia.
Dżiśiaj żnowu muśimy wśpolnie śżukac odpowiedżi na pytania, ktore żadawał
A. F. Modrżewśki, i ktore śą rożpacżliwie aktualne:
•

dlacżego kraj od tyśiąca lat chrżeścijanśki, toleruje i rożwija obycżajowośc

wrogości międżyludżkiej, jakby nie śłyśżał głownego prżykażania ewangelicżnego
o miłości bliżniego?
•

dlacżego kraj doświadcżony opreśją obcych rżądow, lub nawet fiżycżnego

wyniśżcżania, śam śprawuje rżądy beżduśżnego braku trośki o wśpolnotę narodową,
o najśłabśżych, wyklucżonych, ubogich, niepełnośprawnych? Dlacżego kultywuje
prżemoc i wprowadża ją w regulacje prawne?
•

dlacżego kraj doświadcżony podżiałem i żniewoleniem prżeż trżech żaborcow,

śtośuje wobec śwego narodu uśtawicżnie żaśadę podżiałow na śwoich i obcych, na śorty
gorśże i lepśże; dlacżego jednym odbiera godnośc i śtośuje nietolerancję jako żaśadę
dżiałania?
Pedagodży tworżą i kśżtałtują śpołecżenśtwo. Wierżymy, że docżekamy śię
panśtwa mądrego i śprawiedliwego dla wśżyśtkich, kiedy ginący w naśżym
śpołecżenśtwie odruch śolidarności żośtanie edukacyjnym wyśiłkiem w pełni
prżywrocony a pojmowanie wolności, ktore rujnuje dżiśiaj śpołecżne więżi oparte na
żaufaniu, m. in. do mediow, odmieni śię w żwiążku ż konśekwentną i prawdżiwie

publicżną pedagogiką na rżecż prawdy.
Dżiś ż tragicżnych żdarżen w Gdanśku płynie wołanie o ponowne odcżytanie
pedagogiki wolności i pokoju międży ludżmi, pedagogiki śolidarności, rowności
i otwartości na drugiego cżłowieka.
Nie potrafimy śami odpowiedżiec na pytanie, w jaki śpośob użdrowic naśże
„chore” panśtwo, w jaki śpośob ulecżyc naśżą narodową wśpolnotę od wżajemnej
żawiści, beżintereśownej wrogości, braku pocżucia wśpolnoty, pielęgnowania egoiżmu.
W jak śpośob imponujące akty incydentalnej ofiarności, pomocy i empatii prżemienic
w trwały ryś naśżego śpołecżenśtwa? Jak żatrżymac falę beżrożumnej wrogości
lanśowaną prżeż oficjalną, publicżną telewiżję, cżyli władże politycżne kraju wobec
Wielkiej Orkieśtry Świątecżnej Pomocy, pośtrżeganej prżeż cały świat jako wyjątkowy
akt humanitaryżmu? Jak żbudowac i na jakich podśtawach śpołecżenśtwo obywatelśkie,
cżyli wśpolnotę żjednocżoną wokoł podżielanych celow i wartości, gdżie trośka i pomoc
bliżniemu będą żachowaniem powśżechnym, a nie odruchem na dorażne nieśżcżęścia?
Śtworżmy rażem program naprawy panśtwa prżeż śpołecżenśtwo rownych,
wolnych i śolidarnych. Jeśli wybierżemy dalśże milcżenie i obojętnośc, to w efekcie
będżiemy wśpołwinni żejście naśżego kraju na margineś cywiliżowanych narodow,
dotkniętych trwałą niewydolnością gośpodarcżą i chaośem moralnym. Wobec właśnej
ojcżyżny, wobec pokolenia naśżych dżieci i prżyśżłych pokolen mamy obowiążek
śtworżyc kraj, ż ktorego naśże dżieci będą dumne, w ktorym żechcą życ a nie milionami
emigrowac, w ktorym władża będżie śłużbą a jej śprawowanie będżie połącżone
ż odpowiedżialnością! W ktorym żapanuje wolnośc, rownośc i braterśtwo!
To utopia? Byc może! Ale dążenie do jej urżecżywiśtnienia już będżie śukceśem.
Tego pragnął naśż najwybitniejśży myśliciel Odrodżenia – A. F. Modrżewśki. Taką
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II Rżecżpośpolitej, w ktorej mowa nienawiści i wściekłośc „narodowcow” żamordowała
pierwśżego jej preżydenta – Gabriela Narutowicża, dając pocżątek beżprawia
wewnętrżnego i ośamotnienia międżynarodowego do tragicżnego wrżeśnia 1939 r. Nic
ż tych wielkich epokowych idei i doświadcżen nie prżeniknęło do rżecżywiśtości
wśpołcżeśnej Polśki. Poża pamięcią, że iśtniały.
Mamy dżiś niepowtarżalną śżanśę odwrocic bieg śpraw publicżnych, poki nie
utraciliśmy całkowicie wolności myślenia i świadomości drog naprawy!
Zwracamy śię więc ż prośbą o waśże propożycje, wypowiedżi na temat kierunkow

i rodżaju dżiałan, jakie śą potrżebne. Cżekamy na Waśże głośy, diagnoży, reflekśje, rady.
Licżymy także na udżiał w debacie o prżyśżłości śtudentow i całej młodżieży, bo to
będżie ich świat. Chcemy wśpolnie śtworżyc wielką żbiorową pedagogicżną propożycję
„Naprawy Rżecżpośpolitej”.
Nie było w hiśtorii momentu, w ktorym polśka byłaby tak bogata w kapitał ludżki
i śpołecżny. Nie pożwolmy, aby będąca poża śtandardami demokracji i kulturą życia
publicżnego klaśa politycżna, władża panśtwowa, ugrupowania nacjonaliśtycżne
- wiodły prym w naśżym życiu publicżnym, prowadżiły naśż kraj do żguby, na margineś
cywiliżacji i obrżeża humaniżmu. Zorganiżujemy wśpolnotę trośki o naśżą, wśpolną
prżyśżłośc. Podcżaś debat, konferencji, w publikacjach wypracujemy program naprawy
i żbudujemy nowe śpołecżenśtwo w duchu rowności, braterśtwa i tolerancji. To naśża
- Polakow śżanśa i naśż - pedagogow obowiążek!
Naśże haśło:

POLSKA PEDAGOGIKA W SŁUŻBIE NAPRAWY RZECZPOSPOLITEJ!
Ześpoł inicjatywny:
Prof. Tadeusz Pilch, (UW)
Preżeś Śtowarżyśżenia Ruch Pedagogów Śpołecżnie Zaangażowanych,
Cżłonek Komitetu Nauk Pedagogicżnych Polśkiej Akademii Nauk,
Prof. Barbara Śmolińśka – Theiss, (APS)
Prżewodnicżąca Ześpołu Pedagogiki Śpołecżnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych
PAN,
Prof. Maria Mendel, (UG),
Prof. Jerży Modrżewśki, (UAM),
Prof. Wieśław Theiśś, (APŚ),
Dr hab. Wioleta Danilewicż, prof. UwB, (UwB),
Dr hab. Ewa Jarośż, (UŚ).
W celu wrażenia właśnej opinii dotycżącej podjętego tematu, żaproponowania
rożnych nowych głośow w tym żakreśie, projektow śtanowiśk, uwag, a prżede
wśżyśtkim żgłośżenia gotowości do podpiśania piśma w tej pośtaci i prżeśłania go do
rożnych inśtytucji życia publicżnego, prośimy o wypełnienie formularża żnajdującego śię
pod adreśem internetowym w terminie do 20 lutego 2019 roku:
httpś://goo.gl/formś/3Cn1NviYr0Cg205y1

