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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego oraz do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister! 

Z rosnącym niepokojem obserwuję dyskusje, które dotyczą projektu reformy szkolnej zainicjowanej 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaskakuje tempo dokonywania zmian, a zwłaszcza czas 

poświęcony na konsultacje społeczne. Zadziwiające jest także to, że do tej pory rezultaty tych dyskusji nie 

zostały przedstawiane opinii publicznej. Komentarze rodziców, samorządowców i ekspertów pozostają bez 

odpowiedzi. Nie wystarczy powiedzieć, że proponowane rozwiązania są przemyślane, skonsultowane  

i policzone – należy zmierzyć się w publicznej debacie z podnoszonymi argumentami, które docierają 

również do parlamentarzystów, w tym do mnie, jako senatora Rzeczypospolitej Polskiej. 

Moją szczególną troskę budzą opinie środowisk rodzicielskich związane z reformą systemu oświaty  

w zakresie ogólnokształcących szkół artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem placówek 

muzycznych. Informacje napływające z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazują na 

pozostanie przy dotychczasowym systemie 6-letnich szkół muzycznych pierwszego stopnia. Motywuje się tę 

decyzję położeniem nacisku na zawodowe kształcenie muzyczne. Niepokoi stanowisko resortu, że chce on 

zadbać przede wszystkim o uczniów najbardziej uzdolnionych, którzy w przyszłości z większym 

powodzeniem będą mogli ubiegać się o kierunkowe kształcenie w uczelniach artystycznych oraz 

rywalizować w krajowych i międzynarodowych konkursach wykonawczych. 

Dziecko 13-letnie nie może być oceniane pod kątem przydatności dla uczelni wyższej, a tym bardziej nie 

może być od początku kwalifikowane jako przyszły zawodowy muzyk. Wielokrotnie miałam okazję 

obserwowania dzieci zdradzających ogromny potencjał muzyczny, które kończyły naukę gry na 

instrumentach jeszcze w trakcie trwania szkoły podstawowej czy też wraz z jej ukończeniem. Ponadto 

wielokrotnie mogłam obserwować uczniów o początkowo niewielkich rokowaniach, którzy rozwijali swój 

talent wraz z kolejnymi latami kształcenia. 

Szczególnie niepokoi fakt, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zauważa problemu  

w przejściu dziecka po 6 klasie ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia do 7 klasy 

rejonowej szkoły podstawowej. Likwidacja gimnazjów i brak możliwości kontynuowania edukacji na 

poziomie podstawowym w tej samej szkole spowoduje konieczność szukania dla dzieci miejsca w szkołach 

publicznych lub społecznych na 2 lata nauki i w efekcie umieszczanie ich w szkołach, gdzie funkcjonują już 

zamknięte społeczności młodych ludzi wspólnie uczących się od lat. Do tej pory dzieci, które rezygnowały  

z kształcenia muzycznego po pierwszym stopniu, miały do wyboru szereg gimnazjów państwowych, 

prywatnych i społecznych. Tym samym mogły kształcić się w warunkach zbliżonych do tych, z jakimi 

spotykały się w szkole muzycznej (m.in. 2 klasy na jednym poziomie czy zajęcia w mniejszych grupach).  

Do gimnazjów trafiały dzieci nieznające się wcześniej, a więc mogące tworzyć wspólnie nowe środowisko. 

Reformę edukacji należy postrzegać ambiwalentnie. Z jednej strony, system „8+4” oznaczałby możliwość 

kontynuowania nauki w tej samej szkole podstawowej, bez utraty możliwości nauki gry na instrumencie.  

Z drugiej strony, likwidacja gimnazjów oznaczałaby – w przypadku, gdyby okazało się, że inna dziedzina 

pociąga dziecko bardziej niż muzyka – brak możliwości rozpoczęcia nauki w miejscu zgodnym z innymi 

zainteresowaniami. 

Jeśli wziąć pod uwagę determinację rządu w kwestii przeprowadzenia reformy, wydaje się, że utrzymanie 

status quo jest niemożliwe. Niemniej jednak uprzejmie proszę o informację, w jakim stopniu możliwa jest 

modyfikacja reformy zmierzająca do utrzymania ogólnokształcącej szkoły muzycznej w cyklu 8-letnim. 



Przed reformą w 1999 r. ogólnokształcące szkoły muzyczne pierwszego stopnia doskonale funkcjonowały  

w systemie cyklu 8-letniego.  

Byłoby to rozwiązanie idealne, które dawałoby możliwość kontynuacji nauki w tej samej szkole i nie 

uderzałoby w pracę i etaty nauczycieli szkoły muzycznej drugiego stopnia. Dzieci, które zdałyby egzamin 

kwalifikujący do szkoły muzycznej drugiego stopnia, po 6 klasie rozpoczynałyby naukę w 1 klasie szkoły 

muzycznej drugiego stopnia, a dzieci z wynikami niewystarczającymi kontynuowałyby naukę w 7 klasie 

podstawowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej w cyklu 8-letnim. 

Pozostaję z wyrazami należnego szacunku 

Jadwiga Rotnicka 

 


