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Poznañ

Pañstwowa, narodowa, spo³eczna, partyjna?
Nauczanie historii w szko³ach publicznych – studium przypadku

Bardzo siê cieszymy, ¿e dyskutujemy o problemie kszta³cenia i historii w szko-
³ach […] Przypadaj¹ca w sobotê rocznica sowieckiej agresji na Polskê uzmy-
s³awia nam, jak wa¿ny jest problem nauczania historii i patriotyzmu

M. Migalski (konferencja prasowa PJN, wrzesieñ 2011 r.)1

1
wrzeœnia 2009 r. zainaugurowana zosta³a w Polsce wieloletnia reforma oœwiaty.

Zmiany, których wprowadzenie zak³ada, zostan¹ w pe³ni wdro¿one we wrzeœniu
2014 r. – wówczas zapisy znowelizowanej ustawy o systemie oœwiaty2 oraz poszcze-
gólnych rozporz¹dzeñ ministerialnych obejm¹ wszystkie etapy edukacyjne. Reforma,
ujmuj¹c tê kwestiê najogólniej, ma na celu upowszechnienie wychowania przedszkolne-
go, obni¿enie wieku obowi¹zku szkolnego, modyfikacjê treœci podstaw programowych
oraz ramowych planów nauczania, wreszcie praw i obowi¹zków nauczyciela. Tak, jak
i ka¿da inna, jest wyrazem okreœlonej polityki rz¹du, dokonuj¹cego œwiadomych prze-
kszta³ceñ, w tym wypadku w obszarze edukacji publicznej. Rozpoczêta przez minister
Katarzynê Hall, kontynuowana przez jej nastêpczyniê minister Krystynê Szumilas, by³a
i jest przedmiotem wielu ocen pozytywnych oraz – nie mniej licznych – negatywnych.

Tematem tego artyku³u bêdzie niewielki obszar, w stosunku do wszystkich dokonanych
zmian, a mianowicie zreformowane nauczanie przedmiotu historia. Kwestia ta sta³a siê osi¹
sporu politycznego, jak i przyczyn¹ wielu akcji spo³ecznych, opowiadaj¹cych siê zarówno za
proponowanym przez MEN kszta³tem reformy, ale przede wszystkim neguj¹cych za³o¿enia
przedstawione przez Ministerstwo.

Specyfik¹ badanego obszaru, jest nie tylko nauczanie historii, ale szersza w stosunku do
niego polityka historyczna pañstwa jako polityka szczegó³owa. Za Edgarem Wolfrumem, na-
le¿y stwierdziæ, ¿e mo¿e ona mieæ charakter oœwieceniowy, emancypacyjny, ale równie¿
pe³niæ funkcje manipulacyjne. Niew¹tpliwie historia uwierzytelnia politykê, a polityka histo-
riê3. Kategorie takie, jak „polityka historyczna”, „strategia pamiêci”, „polityka wobec
przesz³oœci”, „polityka pamiêci”, czy „polityka to¿samoœci”, s¹ od lat coraz bardziej obecne
w analizach politologicznych. Niestety objêtoœæ artyku³u nie pozwala nawet na pobie¿ny
przegl¹d stanowisk poszczególnych badaczy4, wobec powy¿szego – tekst ma na celu stano-

1 Gazeta.pl, PJN: wiêcej godzin historii w szko³ach, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,
10305815,PJN__wiecej_godzin_historii_w_szkolach.html, 28.08.2012 r.

2 Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425.
3 A. Wolff-Powêska, Pamiêæ – brzemiê i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przesz³oœci (1945–2010),

Poznañ 2010, s. 67–68.
4 Przebieg dyskusji o nadanie okreœlonych i jednoznacznych treœci poszczególnym terminom powi¹zanym z za-

gadnieniem, czy w ogóle wyjaœnienie danych kategorii i terminów, a wiêc m.in. polityki historycznej, historii drugie-



wiæ przyczynek do szerszych rozwa¿añ o polityce historycznej pañstwa, jej potencjale jako
Ÿródle konfliktu politycznego, czy wreszcie jej wp³ywie na to¿samoœæ spo³eczeñstwa, charak-
ter pamiêci zbiorowej.

Reforma modyfikuje nauczanie historii przede wszystkim poprzez implementacjê treœci
dwóch dokumentów: Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 204)
oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podsta-
wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkó³ (Dz. U. 2009, Nr 4, poz. 17). W oparciu o nie, uczniowie zamiast dotychczas
realizowanych dwóch pe³nych cykli kszta³cenia historycznego (zarówno w gimnazjum, jak
i w liceum omawiany by³ materia³ od najdawniejszych dziejów cz³owieka i staro¿ytnoœci do
czasów wspó³czesnych), w III etapie edukacyjnym (gimnazjum) zrealizuj¹ materia³ do zakoñ-
czenia I wojny œwiatowej, a w IV etapie edukacyjnym (zasadnicza szko³a zawodowa, liceum
ogólnokszta³c¹ce, technikum) bêd¹ uczyæ siê historii Polski i œwiata po 1918 r.5

Zmianie ulegnie tak¿e liczba godzin przeznaczona na nauczanie historii. W oparciu
o Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. 2002, Nr 15, poz. 142) wyno-
si³a ona dla III etapu edukacji 6 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania, a dla
IV etapu edukacji 5 godzin. Reforma w sposób zasadniczy zmienia nie tylko liczbê tych go-
dzin, ale równie¿ sposób ich obliczania. Dotychczas ustawodawca okreœla³ minimaln¹ ogóln¹
liczbê godzin przeznaczon¹ na poszczególne obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne, obliczone na
32-tygodniowe lata szkolne6 lub 30-tygodniowe lata szkolne7. Rozwi¹zanie to by³o o tyle pro-
blematyczne, ¿e w ka¿dym roku szkolnym liczba tygodni nauki jest zmienna (choæ uœred-
niaj¹c wynosi 35–36 tygodni) i pozosta³e 3–6 tygodni, dyrektor szko³y przeznacza³ albo na
kontynuowanie obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych realizowanych w systemie klasowo-lek-
cyjnym b¹dŸ w innej formie. Regulacje obowi¹zuj¹ce w nastêpstwie ostatniej reformy oœwia-
ty, zak³adaj¹ okreœlenie minimalnej ogólnej liczby godzin przeznaczonych na realizacjê
podstawy programowej kszta³cenia ogólnego z poszczególnych obowi¹zkowych zajêæ edu-
kacyjnych w ca³ym okresie nauczania danego etapu edukacyjnego8.

Trzeci¹ – najistotniejsz¹ zmian¹ jest wprowadzenie zró¿nicowanego nauczania przedmio-
tów w zakresie podstawowym i rozszerzonym w okresie IV etapu edukacyjnego, po ukoñcze-
niu przez ucznia pierwszej klasy. Zyskuj¹c mo¿liwoœæ realizacji okreœlonych przedmiotów
w formie rozszerzonej (z kanonu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub humani-
stycznych), ma on jednoczeœnie obowi¹zek uczêszczania na lekcje przedmiotu uzupe³nia-
j¹cego historia i spo³eczeñstwo (w wymiarze 120 godzin – gdy zdecyduje siê na realizacjê
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go stopnia, œwiadomoœci historycznej, pamiêci zbiorowej, pamiêci zbiorowej najwy¿szego poznania, pamiêci
spo³ecznej, pamiêci indywidualnej, pamiêci spo³eczno-komunikatywnej, pamiêci kulturowo-instytucjonalnej i wielu
innych, odnaleŸæ mo¿na w pracach m.in. A. Assmann, J. Assmanna, B. Baczko, M. Golki, M. Halbwachsa, L. Nija-
kowskiego, P. Nora, P. Ricouer, B. Szackiej, R. Traby, A. Wolff-Powêskiej.

5 Portal edukacyjny Perspektywy.pl, W szko³ach ponadgimnazjalnych od wrzeœnia po nowemu, http://www.per-
spektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4802&Itemid=106, 28.08.2012 r.

6 Obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, klasie
wstêpnej liceum ogólnokszta³c¹cego z oddzia³ami dwujêzycznymi i szkole policealnej.

7 W pozosta³ych – innych ni¿ szko³a podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szko³a zawodowa, klasa wstêpna li-
ceum ogólnokszta³c¹cego z oddzia³ami dwujêzycznymi i szko³a policealna – typach szkó³ ponadgimnazjalnych.

8 Portal edukacyjny Perspektywy.pl, W szko³ach ponadgimnazjalnych od wrzeœnia po nowemu, http://www.per-
spektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4802&Itemid=106, 28.08.2012 r.



kanonu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w formie rozszerzonej), lub 240 godzin
(przedmiot historia) – gdy zdecyduje siê na realizacjê kanonu przedmiotów humanistycznych
w formie rozszerzonej9. Wymiar godzinowy nauczania przedmiotu historia oraz historia
i spo³eczeñstwo w zakresie podstawowym i rozszerzonym w okresie IV etapu edukacyjnego
prezentuje tabela 1.

Tabela 1
Wymiar godzinowy nauczania przedmiotu historia oraz historia i spo³eczeñstwo

w zakresie podstawowym i rozszerzonym w okresie IV etapu edukacyjnego

I klasa
IV etapu edukacji

II i III klasa
IV etapu edukacji

Liczba godzin obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych,
w przypadku realizacji przedmiotów humanistycznych
w zakresie podstawowym

60 godzin
(przedmiot historia)

120 godzin
(przedmiot historia

i spo³eczeñstwo)

Liczba godzin obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych,
w przypadku realizacji przedmiotów humanistycznych
w zakresie rozszerzonym

60 godzin
(przedmiot historia)

240 godzin
(przedmiot historia)

Liczba godzin obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych
z przedmiotu historia (przed wprowadzeniem reformy
oœwiaty)

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie
nauczania

5 godzin (150 godzin)*

* Ustawodawca przed reform¹ okreœla³ minimaln¹ ogóln¹ liczbê godzin przeznaczonych na poszczególne obo-
wi¹zkowe zajêcia edukacyjne, obliczon¹ na 30-tygodniowe lata szkolne.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego
2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. 2002, Nr 15, poz. 142) oraz Roz-
porz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach
publicznych (Dz. U. 2012, poz. 204).

Poza tym, warto nadmieniæ, ¿e wymiar godzinowy nauczania przedmiotu historia
i spo³eczeñstwo w II etapie edukacyjnym wynosi³ przed reform¹ 128 godzin, po reformie
– 130 godzin. W III etapie wymiar godzinowy nauczania przedmiotu historia wynosi³ przed
reform¹ 192 godziny, po reformie – 190 godzin.

Ostatni¹ kwesti¹, niezbêdn¹ dla wprowadzenia do zagadnienia, jest krótkie omówienie
treœci przedmiotu historia i spo³eczeñstwo (dla IV etapu edukacji). Cytuj¹c komentarz do
podstawy programowej, stworzony przez MEN, jest to przedmiot uzupe³niaj¹cy (choæ
obowi¹zkowy), którego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii z elementami
wiedzy o spo³eczeñstwie i wiedzy o kulturze10. Na zajêciach tych nauczyciel mo¿e realizo-
waæ b¹dŸ w¹tek tematyczny, czyli omówiæ wybrany temat we wszystkich epokach histo-
rycznych, b¹dŸ w¹tek epokowy, czyli omówiæ wszystkie tematy w zakresie wybranej epoki
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9 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. 2009, Nr 4, poz. 17),
za³¹cznik nr 4 – Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, których
ukoñczenie umo¿liwia uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci po zdaniu egzaminu maturalnego.

10 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa z komentarzami, t. 4: Edukacja historyczna i oby-
watelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i spo³eczeñstwo, historia, wiedza o spo³eczeñstwie,
podstawy przedsiêbiorczoœci, ekonomia w praktyce, wychowanie do ¿ycia w rodzinie, etyka, filozofia, s. 60,
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2060%3Atom-4-edukacja-historyczna-
-i-obywatelska-w-szkole-podstawowej-gimnazjum-i-liceum-&catid=230%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-
-podstawa-programowa&Itemid=290, 28.08.2012 r.



historycznej11. W¹tki (modu³y) s¹ nastêpuj¹ce: „Europa i œwiat”, „Jêzyk, komunikacja i me-
dia”, „Kobieta i mê¿czyzna, rodzina”, „Nauka”, „Swojskoœæ i obcoœæ”, „Gospodarka”,
„Rz¹dz¹cy i rz¹dzeni”, „Wojna i wojskowoœæ”, „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. Nauczy-
ciel ma obowi¹zek zrealizowaæ co najmniej cztery modu³y (np. cztery w¹tki tematyczne lub
dwa w¹tki tematyczne i dwa w¹tki epokowe)12. Wszystkie powy¿sze maj¹ stanowiæ rozwiniê-
cie i uzupe³nienie wiedzy ucznia zdobytej w okresie III etapu edukacji oraz I klasy IV etapu
edukacji13.

Wed³ug podanych przez MEN informacji za³o¿enia reformy programowej by³y znane opi-
nii publicznej ju¿ w 2008 r., a sama reforma sta³a siê przedmiotem szerokich konsultacji
(ponad 2,5 tys. opinii i uwag oraz ponad 200 recenzji sporz¹dzonych przez ekspertów, pozy-
tywne stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego, Prezydium Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, a tak¿e Polskiego
Towarzystwa Historycznego)14. Ponadto stanowi³a odpowiedŸ na postulat œrodowisk nauczy-
cielskich, które zwraca³y uwagê na niemo¿noœæ realizacji zagadnieñ obejmuj¹cych wspó³czes-
noœæ (szczególnie po roku 1945), ze wzglêdu na powtarzalnoœæ cyklu nauczania, a wiêc
rozpoczynanie, zarówno III, jak i IV etapu edukacyjnego od czasów najdawniejszych, sta-
ro¿ytnych.

Powy¿ej nakreœlone zmiany, sta³y siê osi¹ konfliktu politycznego, przyczyn¹ licznych ak-
cji spo³ecznych, w tym najwiêkszej „Przywracamy lekcje historii do szkó³!”, której zadaniem,
wed³ug jej inicjatorów, jest zintegrowanie wokó³ wa¿nej sprawy, bêd¹cej polsk¹ racj¹ sta-
nu!15. Pomys³odawcy akcji utrzymuj¹, ¿e sednem reformy edukacyjnej MEN jest pozbawienie
nauczania historii chronologii, bardzo wybiórcze jej potraktowanie i poddanie mo¿liwoœciom
ogromnych manipulacji, a polski rz¹d wyrzuca z liceów obowi¹zkowe lekcje historii16. Pre-
zentuj¹ przy tym wyliczenia liczby godzin historii nauczanych przed i po wprowadzeniu
reformy oraz zwi¹zane z tym postulaty. Informuj¹ wiêc, ¿e przed reform¹ w II etapie eduka-
cyjnym nauczano przedmiotu historia i spo³eczeñstwo w liczbie 130 godzin (zastosowany zo-
sta³ wiêc przelicznik 32,5-tygodniowego roku szkolnego – choæ ustawodawca okreœli³ go na
32-tygodniowy rok szkolny) i zwracaj¹ uwagê, ¿e choæ reforma zak³ada w teorii tê sam¹ licz-
bê godzin […], ale poprzez likwidacjê 9-ciu tzw. godzin dyrektorskich w praktyce ogranicza
dotychczasow¹ iloœæ lekcji historii, gdy¿ dyrektorzy z regu³y dodatkow¹ godzinê dodawali na
lekcje historii17. Ponadto inicjatorzy akcji utrzymuj¹, ¿e nowa podstawa programowa pomija
chrzest Polski. Faktycznie, literalnie nie jest on ujêty w komentarzu ministerialnym do pod-
stawy programowej, jednak¿e znajduje siê tam podpunkt uczeñ opowiada historiê zjazdu
gnieŸnieñskiego, uwzglêdniaj¹c postacie: œw. Wojciecha, Boles³awa Chrobrego i Ottona III,
st¹d mo¿na domniemywaæ, ¿e wobec powy¿szego niemo¿liwym by³oby nie wspomnienie
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11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Dla przyk³adu, w oparciu o uzyskan¹ wczeœniej faktograficzn¹ wiedzê uczeñ w ramach modu³u „Swojskoœæ

i obcoœæ” analizuje wielokulturowoœæ spo³eczeñstwa II RP, a realizuj¹c modu³ „Gospodarka” charakteryzuje gospo-
darkê kapitalistyczn¹ w XIX w.; opisuje miasto przemys³owe, wyjaœnia g³ówne za³o¿enie marksowskiej teorii eko-
nomicznej – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa z komentarzami, t. 4…, op. cit.

14 Newsweek.pl, Kaczyñski: Ograniczenie nauki historii to postkolonializm, http://m.newsweek.pl/pol-
ska,kaczynski--ograniczenie-nauki-historii-to-postkolonializm,90141,3,1.html, 28.08.2012 r.

15 Przywracamy lekcje historii do szkó³!, O akcji, http://www.przywracamyhistorie.pl/o-akcji.html, 28.08.2012 r.
16 Ibidem.
17 Ibidem.



przez nauczyciela o chrzcie Polski, bêd¹cym warunkiem zaistnienia wymienionych faktów
historycznych.

Do przebiegu III etapu edukacyjnego w zakresie nauczania przedmiotu historia i spo-
³eczeñstwo, inicjatorzy akcji nie maj¹ zastrze¿eñ. Tych przedstawili najwiêcej w odniesieniu
do IV etapu edukacyjnego. Utrzymuj¹ oni, ¿e po reformie nauczanie przedmiotu historia bê-
dzie siê odbywaæ dla pierwszych klas IV etapu edukacyjnego: niehumanistycznych w wymia-
rze 30 godzin i 60 godzin dla klas humanistycznych (co jest sprzeczne z treœci¹ Za³¹cznika
nr 7 do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. 2012, poz. 204), który zak³ada jed-
nakow¹ liczbê – 60 godzin dla obu zakresów nauczania, potwierdza to tak¿e odpowiedŸ
podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upowa¿nienia ministra – na in-
terpelacjê nr 5150 w sprawie projektu nowego modelu szkolnictwa ponadgimnazjalnego18).

Postulatami inicjatorów akcji s¹: pozostawienie w ca³ym trzyletnim okresie w liceach
i technikach nauczania w ramach przedmiotu historia, tj. po 2 godz. tygodniowo wraz ze
zwiêkszeniem liczby godzin nauczania przedmiotu do 180 godzin, tj. o 30 godzin wzglêdem
liczby godzin sprzed reformy oraz zwiêkszenia liczby godzin nauczania przedmiotu historia
i spo³eczeñstwo do 165 godz. (tj. o 35 godzin) w klasach IV–VI szko³y podstawowej19. Ponad-
to nauczanie tych przedmiotów ma charakteryzowaæ chronologiczne przedstawianie faktów,
a nie ujêcie problematyczne danego zagadnienia w oparciu o posiadan¹ przez ucznia wiedzê
z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Cz³onkami komitetu honorowego akcji s¹ w du¿ej czêœci osoby zwi¹zane ze Stowarzysze-
niem Klubu Inteligencji Polskiej (a¿ piêciu cz³onków), nastêpnie z zespo³em wspierania
Radia Maryja i zwi¹zanego z t¹ rozg³oœni¹ stowarzyszenia „Nasza przysz³oœæ Polska”, „Soli-
darnoœci¹”, Honorowym Komitetem Poparcia Lecha Kaczyñskiego w wyborach prezydenc-
kich w roku 2005 r., „Gazet¹ Polsk¹”, Stowarzyszeniem M³odzie¿ Wszechpolska. Ponadto
komitet honor tworzy prezes SKOK, za³o¿yciel „Nowego Ekranu” – Niezale¿nego serwisu
spo³ecznoœci blogerów, dziennikarze: £ukasz Warzecha, Bronis³aw Wildstein, Rafa³
A. Ziemkiewicz oraz inni szerzej znani naukowcy, artyœci, dzia³acze: prof. Zdzis³aw Krasno-
dêbski, dr hab. S³awomir Cenckiewicz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Pawe³ Kukiz, Zuzan-
na Kurtyka20. Akcjê wspieraj¹ kluby „Gazety Polskiej” z terenu ca³ego kraju, Stowarzyszenie
Solidarni 2010, Pomnik Smoleñski, Stowarzyszenie Marsz Niepodleg³oœci, liczne fundacje
(np. „Polska siê Upomni”, „Niepodleg³oœci”) i stowarzyszenia (np. „Patriotyczne Sympaty-
ków p³k Ryszarda Kukliñskiego”, „Robotników Chrzeœcijañskich”, „Kibiców Wis³y Kra-
ków”)21. Akcja posiada tak¿e radê naukow¹ sk³adaj¹c¹ siê z ponad dwudziestu przedstawicieli
szkolnictwa wy¿szego, w du¿ej mierze reprezentuj¹cych œrodowisko krakowskie, a szcze-
gólnie Instytut Historii Uniwersytetu Jagielloñskiego22.
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18 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, OdpowiedŸ podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
– z upowa¿nienia ministra – na interpelacjê nr 5150 w sprawie projektu nowego modelu szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=50FC74A1, 28.08.2012 r.

19 Przywracamy lekcje historii do szkó³!, O akcji, http://www.przywracamyhistorie.pl/o-akcji.html, 28.08.2012 r.
20 Przywracamy lekcje historii do szkó³!, Komitet honorowy, http://www.przywracamyhistorie.pl/komitet-hono-

rowy.html, 28.08.2012 r.
21 Przywracamy lekcje historii do szkó³!, Wspieraj¹ akcjê, http://www.przywracamyhistorie.pl/wspieraja-ak-

cje.html, 28.08.2012 r.
22 Przywracamy lekcje historii do szkó³!, Rada naukowa, http://www.przywracamyhistorie.pl/rada-naukowa.html,

28.08.2012 r.



Akcja „Przywracamy lekcje historii do szkó³!” zosta³a zainaugurowana w ca³ej Polsce
w dniu 2 maja – dniu Flagi Rzeczypospolitej – poprzez zbieranie podpisów pod projektem
ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, stworzonym przez inicjatorów akcji (zawiera
wy¿ej omówione postulaty)23. Jak wówczas zak³adali dzia³acze Solidarnej Polski, intensyw-
nie zaanga¿owani w akcjê, zebranie 100 tys. podpisów powinno siê zakoñczyæ w lipcu24.
Poprzedzi³y j¹ jeszcze g³odówki w obronie nauczania historii, prowadzone m.in. przez
opozycjonistów z okresu PRL, historyków IPN, radnego PiS. Mia³y one miejsce w kilku mia-
stach Polski (Kraków, Warszawa, Wroc³aw, Siedlce, Tarnowskie Góry, Czêstochowa)25.
Kolejnym, chronologicznie rzecz ujmuj¹c wydarzeniem, by³o z³o¿enie przez PiS wniosku
o wotum nieufnoœci wobec minister Szumilas (w uzasadnieniu zawiera³ wiêcej zarzutów ni¿
tylko kszta³t reformy nauczania historii)26, który nie uzyska³ poparcia wymaganej wiêkszoœci
g³osów (za odwo³aniem opowiedzia³y siê kluby: PiS, Solidarna Polska i Ruch Palikota)27. Za-
nim jednak dosz³o do g³osowania, odby³ siê Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji
Edukacji Narodowej, nad którym merytoryczny patronat obj¹³ Instytut Historii Uniwersytetu
Jagielloñskiego28. Podjêta na nim uchwa³a, nawi¹zywa³a do spotkania maj¹cego miejsce
w Pa³acu Prezydenckim w kwietniu 2012 r.29, w którym udzia³ wziêli Prezydent RP, Minister
Edukacji K. Szumilas oraz zwolennicy i krytycy reformy. W treœci uchwa³y z ca³¹ stanowczo-
œci¹ podkreœlano, i¿ postulat o obowi¹zkowym charakterze nauczania modu³u „Ojczysty Pan-
teon i ojczyste spory” w podwojonej liczbie godzin [nie 30, jak zak³ada rozporz¹dzenie
ministerialne w odniesieniu do jakiegokolwiek wybranego modu³u, a 60 – przyp. aut. J.K.]
ma charakter minimalny i nienegocjowalny30. Kompromisowe stanowisko minister Szumilas,
bêd¹ce odpowiedzi¹ na powy¿sze, zak³ada³o jedynie, ¿e ka¿dy podrêcznik przeznaczony do
nauczania przedmiotu „historia i spo³eczeñstwo” na IV etapie edukacyjnym bêdzie musia³
obowi¹zkowo obejmowaæ treœci z zakresu w¹tku tematycznego „Ojczysty Panteon i ojczyste
spory”. Obecnoœæ treœci tego w¹tku w ka¿dym podrêczniku do historii i spo³eczeñstwa, z pew-
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23 Przywracamy lekcje historii do szkó³!, Projekt ustawy, http://www.przywracamyhistorie.pl/projekt-ustawy.html,
28.08.2012 r.

24 Onet.pl Wiadomoœci, 2 maja ruszy akcja „Przywracamy lekcje historii”, http://wiadomosci.onet.pl/regional-
ne/opole/2-maja-ruszy-akcja-przywracamy-lekcje-historii,1,5119288,region-wiadomosc.html, 28.08.2012 r.

25 Jej zapocz¹tkowanie mia³o miejsce w marcu 2012 r., kiedy piêciu dzia³aczy opozycyjnych z okresu PRL roz-
poczê³o w koœciele œw. Stanis³awa Kostki w Krakowie g³odówkê przeciwko zmianom w programach nauczania
w szko³ach – niezelazna.pl my informujemy – oni k³ami¹, G³oduj¹ w obronie lekcji historii, http://niezale-
zna.pl/25450-gloduja-w-obronie-lekcji-historii, 28.08.2012 r. oraz w Warszawa – Polskie Radio.pl, Warszawa: trwa
g³odówka w „obronie” historii, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/577304,Warszawa-trwa-glodowka-w-obro-
nie-historii, 28.08.2012 r. Pozosta³e miasta, w których podjêto g³odówki wyszczególnione zosta³y w artykule
G³oduj¹ w obronie polskiej szko³y, bo takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie, NWONEWS.PL,
http://nwonews.pl/artykul,3546,Gloduja-w-obronie-polskiej-szkoly-bo-takie-beda-Rzeczypospolite-jakie-ich-mlo-
dziezy-chowanie, 28.08.2012 r.

26 Prawo i Sprawiedliwoœæ, PiS z³o¿y wniosek o wotum nieufnoœci wobec minister Szumilas, http://www.pis.
org.pl/article.php?id=20227, 28.08.2012 r.

27 Onet.pl Wiadomoœci, Sejm odrzuci³ wniosek o odwo³anie minister edukacji, http://wiadomosci.onet.pl/
kraj/sejm-odrzucil-wniosek-o-odwolanie-ministeredukacj,1,5141605,wiadomosc.html, 28.08.2012 r.

28 Interia.pl Fakty, G³odówka, okupacja i kongres, http://fakty.interia.pl/polska/news/glodowka-okupacja-i-kon-
gres,1797833, 28.08.2012 r.

29 dzieje.pl portal historyczny, W Pa³acu Prezydenckim odbêdzie siê debata o reformie nauczania historii,
http://dzieje.pl/aktualnosci/w-palacu-prezydenckim-odbedzie-sie-debata-o-reformie-nauczania-historii, 28.08.2012 r.

30 wPolityce.pl codziennie wa¿ne informacje ze œwiata polityki, Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej
powo³ana. Bêdzie patrzeæ w³adzy na rêce w sprawach edukacji – bo patrzeæ trzeba, http://wpolityce.pl/dzienniki/je-
den-taki/28886-obywatelska-komisja-edukacji-narodowej-powolana-bedzie-patrzec-wladzy-na-rece-w-sprawach-edu-
kacji-bo-patrzec-trzeba, 28.08.2012 r.



noœci¹ wzmocni, zawarte w podstawie programowej, zalecenie realizowania go przez wszyst-
kich uczniów31. Krytycy reformy nie uznali tego stanowiska za satysfakcjonuj¹ce, czêœæ
z nich domaga³a siê ponadto uznania za równie¿ obowi¹zkowy – modu³ „Rz¹dz¹cy i rz¹dze-
ni”32. Kolejnym dzia³aniem podjêtym przez przeciwników reformy by³o powo³anie w dniach
1–3 czerwca 2012 r., przez uczestników g³odówek, Stowarzyszenia Ruch Edukacji Narodo-
wej33. Trudno oceniæ, czy ten kolejny oddolny ruch sta³ siê przyczyn¹, zmiany decyzji Mini-
ster Edukacji. Niemniej 12 czerwca 2012 r. wydano uzupe³nienie do rozporz¹dzenia,
w którym zawarto informacjê, i¿ modu³ „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” stanie siê obo-
wi¹zkowy34. Przeciwnicy reformy uznali ten kompromis za minimalistyczny i tymczasowy,
podkreœlaj¹c ¿e celem jest powrót do normalnego nauczania historii35. Niejako podkreœle-
niem faktu nieodst¹pienia od dalszych dzia³añ, by³o oœwiadczenie Obywatelskiej Komisji
Edukacji Narodowej, dotycz¹ce wyboru podrêczników do nauczania historii. Stwierdzi³a
ona, ¿e wszystkie, dopuszczone do u¿ytku szkolnego przez MEN podrêczniki, zawieraj¹ b³êdy
wymagaj¹ce wprowadzenia powa¿nych korekt, jednak w zaistnia³ej sytuacji [presja czasowa
wynikaj¹ca z koniecznoœci podania do wiadomoœci publicznej przez dyrektorów liceów listy
podrêczników – przyp. aut. J.K.], zdecydowano o rekomendacji dwóch36.

Wszystkie powy¿ej opisane dzia³ania poszczególnych organizacji spo³ecznych, czy partii
politycznych, stanowi¹ niezbêdne ramy do analizy dyskursu publicznego. Retoryka – charak-
ter wypowiedzi, dobór s³ownictwa, przywo³ywanie odpowiednich skojarzeñ – stosowana
przez poszczególnych nadawców, zw³aszcza krytyków reformy (strona najbardziej aktywna)
stanowi niew¹tpliwie interesuj¹cy przedmiot badañ. Dalsza czêœæ artyku³u zostanie poœwiê-
cona w³aœnie temu zagadnieniu.

Analizê warto rozpocz¹æ od przywo³ania treœci oficjalnych komunikatów inicjatorów ak-
cji „Przywracamy lekcje historii do szkó³!”. Jako cel reformy oœwiaty okreœlili oni pozbawienie
nauczania historii chronologii, bardzo wybiórcze jej potraktowanie i poddanie mo¿liwoœciom
ogromnych manipulacji oraz stwierdzili, ¿e polski rz¹d […] wyrzuca z liceów obowi¹zkowe
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31 wPolityce.pl codziennie wa¿ne informacje ze œwiata polityki, List minister Krystyny Szumilas. Szefowa MEN
popiera kompromis w sprawie lekcji historii w liceach, ale… go nie wcieli w ¿ycie, http://wpolityce.pl/wydarze-
nia/28804-list-minister-krystyny-szumilas-szefowa-men-popiera-kompromis-w-sprawie-lekcji-historii-w-liceach-ale-
-go-nie-wcieli-w-zycie, 28.08.2012 r.

32 P. Zarêba, Promyk nadziei jest. Ale walka o historiê trwa. Relacja Piotra Zaremby po „okr¹g³ym stole his-
toryków” u prezydenta, Polityce.pl codziennie wa¿ne informacje ze œwiata polityki, http://wpolityce.pl/dzienniki/je-
den-taki/26761-promyk-nadziei-jest-ale-walka-o-historie-trwa-relacja-piotra-zaremby-po-okraglym-stole-historykow-
-u-prezydenta, 28.08.2012 r.

33 wPolityce.pl codziennie wa¿ne informacje ze œwiata polityki, Uczestnicy g³odówek w obronie polskiej szko³y
powo³ali RUCH EDUKACJI NARODOWEJ, http://wpolityce.pl/wydarzenia/29798-uczestnicy-glodowek-w-obro-
nie-polskiej-szkoly-powolali-ruch-edukacji-narodowej, 28.08.2012 r.

34 Uzasadnienie do projektu rozporz¹dzenia stanowi¹cego wykonanie upowa¿nienia zawartego w art. 22 ust. 2
pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.),
w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf1/Uzasadnienie_projektu.pdf,
28.08.2012 r.

35 wPolityce.pl codziennie wa¿ne informacje ze œwiata polityki, Zaremba po decyzji Szumilas: To cieszy, ale to
mniejsze z³o. „Prawdziwym celem jest powrót do normalnego nauczania historii”, http://wpolityce.pl/wydarze-
nia/30322-zaremba-po-decyzji-szumilas-to-cieszy-ale-to-mniejsze-zlo-prawdziwym-celem-jest-powrot-do-normal-
nego-nauczania-historii, 28.08.2012 r.

36 wPolityce.pl codziennie wa¿ne informacje ze œwiata polityki, Przeka¿cie nauczycielom – to ostatnie dni na de-
cyzjê. Obywatelska KEN radzi w sprawie wyboru podrêcznika do historii, http://wpolityce.pl/wydarzenia/
30321-przekazcie-nauczycielom-to-ostatnie-dni-na-decyzje-obywatelska-ken-radzi-w-sprawie-wyboru-podrecznika-
-do-historii, 28.08.2012 r.



lekcje historii […] zamiast tego proponuje siê dziwaczne po³¹czenie lekcji WOS-u, przysposo-
bienia obronnego oraz historii o nazwie historia i spo³eczeñstwo. W nastêpstwie m³odzi Pola-
cy zamiast wiedzy o Powstaniu Warszawskim bêd¹ siê uczyæ modu³u: kobieta i mê¿czyzna,
rodzina, albo zamiast wiedzy o ¯o³nierzach Wyklêtych mog¹ natrafiæ na modu³ swojskoœæ
i obcoœæ, b¹dŸ te¿ zamiast wiedzy o wielkim zwyciêstwie rodaków w wojnie polsko-bolszewic-
kiej natrafi¹ na modu³ jêzyk, komunikacja i media. Konkluduj¹c, zwrócili siê z apelem, w któ-
rym oœwiadczyli, ¿e Musimy, bez wzglêdu na dziel¹ce nas ró¿nice, zintegrowaæ siê wokó³
wa¿nej sprawy, bêd¹cej polsk¹ racj¹ stanu! Poka¿my, ¿e jest nas tysi¹ce i nie damy wyja³owiæ
polskoœci z naszej m³odzie¿y oraz budowanie poczucia wspólnoty i wiêzi pomiêdzy rodakami
mo¿e odbywaæ siê tylko poprzez znajomoœæ polskiej historii37.

Kolejne, nacechowane du¿ym stopniem emocjonalnoœci sformu³owania, znaleŸæ mo¿na
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, stworzonym przez inicjatorów po-
wy¿szej akcji. Mowa tutaj o: taki stan rzeczy wskazuje na odejœcie od kszta³towania postaw
m³odych Polaków w oparciu o wspania³e wzorce znane z naszej historii […], czy rugowanie
i ograniczanie lekcji historii pokazuje, jak bardzo zaburzyliœmy hierarchiê wartoœci i poczu-
cie odpowiedzialnoœci za budowanie polskiej wspólnoty narodowej, rozumianej jako ci¹g³oœæ
nie tylko pokoleñ, wartoœci, ale równie¿ pañstwa38. Wed³ug autorów projektu jego realizacja
mo¿e ten stan jeszcze zmieniæ, a wiêc umo¿liwiæ pozyskanie przez pañstwo polskie sprzymie-
rzeñca w walce o budowanie wspólnoty narodowej w postaci kolejnych pokoleñ ukszta³towa-
nych w poczuciu odpowiedzialnoœci za Ojczyznê39.

Poza oficjalnymi komunikatami, czêsto na temat reformy wypowiadali siê cz³onkowie
komitetu honorowego, rady naukowej akcji, czy po prostu jej sympatycy. Redaktor £ukasz
Warzecha oœwiadczy³, ¿e intencjami autorów reformy mog³o byæ wypchniêcie [uczniów
– przyp. red. J.K.] w kierunku kszta³cenia do zawodu ze wzglêdu na czynniki demograficzne.
Po to, ¿eby oni siê d³u¿ej nie wahali, ¿eby mieli bardzo ograniczony wybór na etapie studiów,
¿eby nie by³a mo¿liwa ³atwa zmiana na etapie kierunku studiów40. Profesor Andrzej Nowak,
g³ówny mówca podczas „okr¹g³ego sto³u” w Pa³acu Prezydenckim, autor pomys³u o obligato-
ryjnym charakterze modu³u „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” twierdzi, i¿ reforma dzieli
spo³eczeñstwo na tych z poprzedniego pokolenia, którzy mieli jedn¹ wspóln¹ edukacjê histo-
ryczn¹ i na tych z nowego pokolenia – po reformie minister Hall, tym samym Polacy w wieku
17, 18 lat strac¹ wspóln¹ oœ historycznej œwiadomoœci, wokó³ której mo¿na dyskutowaæ
o sprawach polskich w Europie41. Ponadto zwróci³ on uwagê, ¿e choæ kryzys to¿samoœci hi-
storycznej ma wymiar ogólnocywilazycjny i nie wymyœli³ go rz¹d Donalda Tuska, to je¿eli ta
tendencja nie zostania zahamowana pojawi siê anomia spo³eczna i nast¹pi przesuwanie siê
œwiata albo w stronê chaosu albo w stronê totalitaryzmu, jako odpowiedzi na chaos42. Z kolei
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37 Przywracamy lekcje historii do szkó³!, O akcji, http://www.przywracamyhistorie.pl/o-akcji.html, 28.08.2012 r.
38 Przywracamy lekcje historii do szkó³!, Projekt ustawy, http://www.przywracamyhistorie.pl/projekt-usta-

wy.html, 28.08.2012 r.
39 Ibidem.
40 Gazeta.pl, Rusza akcja „Przywracamy lekcje historii”. „Polak mo¿e nie wiedzieæ, co to pantofelek, ale nie

mo¿e nie znaæ historii”, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,11650731,Rusza_akcja__Przywraca-
my_lekcje_historii____Polak.html, 28.08.2012 r.

41 ARCANA, Bez m¹drej edukacji bêdziemy skazani na rozpad naszej wspólnoty – od kryzysu edukacji do kryzy-
su cywilizacji. Rozmowa z profesorem Andrzejem Nowakiem. Czêœæ I, http://www.portal.arcana.pl/Bez-madrej-edu-
kacji-bedziemy-skazani-na-rozpad-naszej-wspolnoty-od-kryzysu-edukacji-do-kryzysu-cywilizacji-rozmowa-z-pro-
fesorem-andrzejem-nowakiem-czesc-i,2881.html, 28.08.2012 r.

42 Ibidem.



Krzysztof Skowroñski, szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich reformê oœwiaty uto¿sa-
mi³ z tworzeniem nowego cz³owieka – osobnika bez œwiadomoœci historycznej, niereligijne-
go, niezwi¹zanego z rodzin¹, swoim krajem, narodem. Takiego idealnego indywidualistê bez
korzeni, Ÿród³a. Jego wolnoœæ jest oczywiœcie z³udna i pozorna, bo w rzeczywistoœci ktoœ, kto
nie ma hierarchii wartoœci, dla którego wszystko jest wzglêdne, to bezwolna ofiara manipula-
cji. Nie ma na czym siê oprzeæ, do czego siê odwo³aæ. Myœli to, co mówi¹ mu media. Powtarza
brukselskie modlitwy i przekazy dnia43.

Kolejn¹ grupê krytyków reformy stanowili przedstawiciele Solidarnej Polski oraz Prawa
i Sprawiedliwoœci. Prezes tej ostatniej partii – Jaros³aw Kaczyñski – oznajmi³, ¿e zmiany
w edukacji maj¹ postkolonialny charakter, a ograniczenie iloœci lekcji historii w szko³ach
mo¿e sprawiæ, ¿e Polacy zamieni¹ siê po prostu w tani¹ si³ê robocz¹ dla bogatszych od nas44.
Tym samym stan¹ siê oni zasobem dla chwiej¹cego siê systemu Europy zachodniej. Zasobem,
z którego czerpie siê zyski, tani¹ si³ê robocz¹ i to, czego samemu siê ju¿ nie ma45. Marzena
Macha³ek, pos³anka PiS, zasugerowa³a, ¿e reforma oœwiaty to demonta¿ polskiego pañstwa
przez demonta¿ polskiej edukacji oraz zapyta³a jakiego cz³owieka ma ukszta³towaæ polska
szko³a? Czy ma ukszta³towaæ niezbyt wybrednego konsumenta ponadnarodowych koncer-
nów, czy tani¹ si³ê robocz¹, bo w³aœnie tak nale¿y oceniaæ cel wprowadzenia takiej podstawy
programowej46. Jej partyjny kolega, Mariusz B³aszczak doda³, ¿e MEN dzia³a sprzecznie
z maksym¹ Alberta Einsteina, i przytoczy³ s³owa fizyka, odnosz¹c je do absolwenta liceum.
Ma on posiadaæ harmonijn¹ osobowoœæ, a nie byæ specjalist¹47.

G³os w sprawie reformy oœwiaty zabierali tak¿e przedstawiciele Koœcio³a katolickiego.
Arcybiskup Józef Michalik w kazaniu rezurekcyjnym okreœli³ zmiany w obszarze edukacji
publicznej krótkim sformu³owaniem to jest dramat48. W podobnym tonie wypowiedzia³ siê
biskupi kielecki Kazimierz Ryczan, który podczas homilii wyg³oszonej w dniu Œwiêta Kon-
stytucji 3 Maja, nawi¹zuj¹c do reformy oœwiaty, oœwiadczy³: osoba, która nie zna przesz³oœci
swojej ojczyzny, nie bêdzie jej broniæ, lecz sprzeda j¹, jak podczas Targowicy oraz doda³ pa-
trioci analfabeci nie obroni¹ niczego49. Specjalne stanowisko ws. reformy opublikowa³ bis-
kup Wies³aw Mering (Przewodnicz¹cy Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego). Oœwiadczy³ w nim, ¿e odnosi wra¿enie powtórki z hi-
storii: w³adza i jej organy prasowo-telewizyjne wiedz¹ najlepiej, jak prowadziæ sprawy, nie
konsultuj¹ swoich decyzji ze spo³eczeñstwem. W obliczu faktu, ¿e w jego opinii historia za-
chêca, mobilizuje do myœlenia, ale mo¿e te¿ byæ niewygodna, groŸna, zbêdna, nale¿y
wyci¹gaæ wnioski z wydarzeñ, które mia³y miejsce w XX w. i nie dopuœciæ do sytuacji podob-
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43 TuGRODZISK.pl codzienna gazeta internetowa, Przywróciæ lekcje historii do szkó³, http://www.tugro-
dzisk.pl/oswiata/przywrocic-lekcje-historii-do-szkol/, 28.08.2012 r.

44 Onet.pl Wiadomoœci, Kaczyñski przeciwny zmianom w nauczaniu historii. „Ludzie bêd¹ g³upsi”, http://wiado-
mosci.onet.pl/kraj/kaczynski-przeciwny-zmianom-w-nauczaniu-historii-l,1,5074823,wiadomosc.html, 28.08.2012 r.

45 Ibidem.
46 Prawo i Sprawiedliwoœæ, PiS z³o¿y wniosek o wotum nieufnoœci wobec minister Szumilas, http://www.pis.org.pl/

article.php?id=20227, 28.08.2012 r.
47 WP.PL Wiadomoœci, Trwa sejmowa debata nad wnioskiem PiS o odwo³anie Krystyny Szumilas, http://wiado-

mosci.wp.pl/kat,1342,title,Trwa-sejmowa-debata-nad-wnioskiem-PiS-o-odwolanie-Krystyny-Szumilas,wid,14514743,
wiadomosc.html?ticaid=1f146, 28.08.2012 r.

48 Onet.pl Wiadomoœci, Abp Michalik o reformie nauczania historii: to jest dramat, http://wiadomo-
sci.onet.pl/kraj/abp-michalik-o-reformie-nauczania-historii-to-jest,1,5092679,wiadomosc.html, 28.08.2012 r.

49 Radio Kielce, Biskup Kazimierz Ryczan broni historii w szko³ach. Uroczystoœci 3 Maja w regionie,
http://www.radio.kielce.pl/page,,Biskup-Kazimierz-Ryczan-broni-historii-w-szkolach-Uroczystosci-3-Maja-w-re-
gionie,583bb3d28037630f4f7decef5418399a.html, 28.08.2012 r.



nej do tej, w której Niemcy przestali myœleæ, zaczêli maszerowaæ. Swoje oœwiadczenie zakoñ-
czy³ on s³owami: Ufam, ¿e Polacy myœleæ nie przestan¹50.

Powy¿sze, krytyczne g³osy wobec reformy, opieraj¹ siê przede wszystkim na za³o¿eniu,
¿e przedmiot historia i spo³eczeñstwo, nie naucza historii (st¹d podawana przez tê stronê in-
formacja, ¿e po ukoñczeniu pierwszej klasy IV etapu edukacyjnego uczniowie nie bêd¹ na-
uczani historii). Ponadto, g³osy te mo¿na scharakteryzowaæ jako przydaj¹ce lekcjom historii
funkcjê kszta³towania postaw patriotycznych, formowania wspólnoty narodowej51. Modyfi-
kacje w obszarze edukacji historycznej okreœlane s¹ jako próba manipulowania histori¹,
przyrównuje siê je nawet do propagandy lub okreœla jako sprzyjaj¹ce (a nawet maj¹ce decy-
duj¹cy wp³yw) kszta³towaniu cz³owieka podatnego na wp³ywy konsumenta dóbr, wartoœci
wytworzonych przez ponadnarodowy kapita³. Czêœæ z krytyków uzna³a te¿ za prost¹ kontynu-
acjê reformy, stworzenie w Polsce taniej si³y roboczej dla krajów Europy Zachodniej.

Zwolennicy zmian w edukacji publicznej, o wiele rzadziej zabierali g³os w dyskusji. Ich
oceny by³y to¿same z komunikatami MEN. Odnosi³y siê przede wszystkim do faktu, ¿e liczba
godzin historii w IV etapie edukacyjnym nie zmniejszy siê, a w okreœlonych przypadkach
zwiêkszy (nie uwa¿aj¹ oni przedmiotu historia i spo³eczeñstwo za mniej wartoœciowy od
przedmiotu historia – stanowi on dla nich jego kontynuacjê). Ponadto wielokrotnie, zapewne
poszukuj¹c w ten sposób legitymizacji, odwo³ywali siê oni do reformy edukacji Jêdrzejewi-
cza z lat 30. XX w., której zamys³y ta obecna ma urzeczywistniæ52. Zaznaczali te¿, ¿e uczeñ
o rok póŸniej, ni¿ dotychczas, bêdzie dokonywaæ wyboru specjalizacji53. Ich oceny w sposób
zwiêz³y zawiera felieton dziennikarki „Gazety Wyborczej” – Aleksandry Pezdy: Zmiany id¹
w dobrym kierunku. Zw³aszcza podoba mi siê ograniczenie tradycyjnej kronikarsko-propa-
gandowej opowieœci o królach i wojnach, na rzecz historii spo³eczeñstw i kultury. To wa¿niej-
sze i bardziej pouczaj¹ce. Ale nie ³udŸmy siê – mimo najlepszych chêci nauka historii
najnowszej zawsze bêdzie ska¿ona polityczn¹ propagand¹. Tak jest wszêdzie. Prawda jest
luksusem dla elit. Mimo ¿e czeka w bibliotece na ka¿dego. Za darmo54.

W uzupe³nieniu do powy¿szych, nale¿y nadmieniæ, ¿e 27 wrzeœnia 2012 roku marsza³ek
Sejmu Ewa Kopacz skierowa³a do pos³a Patryka Jaki – pe³nomocnika Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej Ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, pismo zawiadamiaj¹ce o skie-
rowaniu projektu do pierwszego czytania55. Odby³o siê ono 11 grudnia, jednak g³osowanie
nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy prze³o¿one zosta³o na 14 grudnia. G³osowa³o
430 pos³ów, za odrzuceniem opowiedzia³o siê 218 (195 pos³ów z PO, 21 z PSL, 1 z PiS oraz
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50 Diecezja W³oc³awska, Stanowisko bp. Wies³awa Meringa, Przewodnicz¹cego Rady KEP ds. Kultury i Ochro-
ny Dziedzictwa Kulturowego w sprawie lekcji historii w polskich szko³ach, http://www.diecezja.wlocla-
wek.pl/pl/news/19,nauczanie-biskupa/458,stanowisko-bp-wieslawa-meringa-przewodniczacego-rady-kep-ds-kultu-
ry-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-w-sprawie-lekcji-historii-w-polskich-szkolach, 28.08.2012 r.

51 Stanowiska zwolenników nauczania tzw. historii pozytywnej oraz jej wp³ywu na kszta³towanie siê to¿samoœci
narodowej odnaleŸæ mo¿na w publikacji Pamiêæ i odpowiedzialnoœæ, red. R. Kostro, T. Merta, Kraków–Wroc³aw
2005.

52 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa z komentarzami, t. 4…, op. cit.
53 fronda.pl portal poœwiêcony, Ekspert MEN: Szanujê determinacjê g³oduj¹cych, wspó³czujê ich ma³ej wiedzy,

http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/ekspert_men:_szanuje_determinacje_glodujacych,_wspolczuje_ich_malej_wie-
dzy__19988, 28.08.2012 r.

54 A. Pezda, Fikcyjne wykszta³cenie, œmieciowe umowy i wielka frustracja m³odych, http://wyborcza.pl/1,76842,
11468467,Fikcyjne_wyksztalcenie__smieciowe_umowy_i_wielka_frustracja.html#ixzz25DPmw19A, 28.08.2012 r.

55 Zawiadomienie o skierowaniu, wniesionego 20 wrzeœnia 2012 roku, projektu ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie oœwiaty do pierwszego czytania w Sejmie (Druk nr 895, s. 9), http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Prze-
biegProc.xsp?id=9B68AA1BF05AF42DC1257ABD003B6972, 15.02.2013 r.



1 niezale¿ny), przeciw 209 (127 pos³ów z PiS, 40 z RP, 21 z SLD, 17 z SP, 2 z PO oraz 2 nie-
zale¿nych). Dwóch cz³onków klubu parlamentarnego PO i jeden PSL wstrzyma³o siê od
g³osu. Tym samym projekt zosta³ odrzucony w pierwszym czytaniu56. W dniu nastêpnym sto-
warzyszenie Ruch Edukacji Narodowej wyda³o oœwiadczenie, w którym zapowiedzia³o pro-
wadzenie kolejnych akcji protestacyjnych57.

Podsumowuj¹c, ten spo³eczny i polityczny spór o kszta³t nauczania historii jest niezwykle
interesuj¹cym badawczo, a zarazem ma unikatowy charakter. To pierwszy tak masowy pro-
test przeciwko zmianom w obszarze nauczania jednego przedmiotu. Perspektywa czasowa
pozwoli na jego dalsz¹ analizê, szczególnie ¿e nauczanie – jedna z najbardziej spornych kwe-
stii – przedmiotu historia i spo³eczeñstwo rozpocznie siê dopiero we wrzeœniu roku szkolnego
2013/2014 (II klasa IV etapu edukacyjnego). Wówczas zapewne liczne kontrowersje wzbudzi
wykaz podrêczników dopuszczonych do u¿ytku szkolnego w obszarze nauczania powy¿sze-
go przedmiotu, tak jak to mia³o miejsce wczeœniej w odniesieniu do podrêczników do naucza-
nia historii58.

State, National, Social or Party History?
Teaching History in Public Schools – a Case Study

Summary

A canon of historical monuments, national holidays, names of streets, the provision of
state financing to certain scientific and research centers, supporting initiatives to commemo-
rate events and individuals, and building museums are only selected aspects of the historical
policy of a state, approached as a detailed policy. This paper concerns another aspect of this
policy, namely non-academic state education. A long-term educational reform was launched
on September 1, 2009. It provides for the changes to be fully implemented by September
2014. They will concern a number of fields, but there is one that has become the core of a pe-
culiar political conflict – the reform in teaching history. The paper presents the conflict, its
turning points and, first and foremost, its rhetoric – the character of statements, selection of
vocabulary and ways of evoking the right associations employed by both parties to the con-
flict. The paper also discusses the assumptions of the reform and indicates the most important
legal acts and statements by the Minister of National Education, thereby providing a legal
framework for the arguments of the conflicting parties.
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56 G³osowanie nr 316 – posiedzenie 30, pkt 16. porz. dzien. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty – kontynuacja. G³osowanie nad przyjêciem wniosku o odrzucenie w pierwszym
czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, zawartego w druku nr 895,
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=30&nrglosowania=316,
15.02.2013 r.

57 wPolityce.pl codziennie wa¿ne informacje ze œwiata polityki, Oœwiadczenie Ruchu Edukacji Narodowej ws.
odrzucenia przez Sejm obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, http://wpolityce.pl/artyku-
ly/42793-oswiadczenie-ruchu-edukacji-narodowej-ws-odrzucenia-przez-sejm-obywatelskiego-projektu-o-zmianie-
ustawy-o-systemie-oswiaty, 15.02.2013 r.

58 wPolityce.pl codziennie wa¿ne informacje ze œwiata polityki, UJAWNIAMY! MEN siê nie cofn¹³. Pe³en mani-
pulacji podrêcznik dopuszczony do szkó³. Znamy nazwiska recenzentów, http://wpolityce.pl/wydarzenia/28134-ujaw-
niamy-men-sie-nie-cofnal-pelen-manipulacji-podrecznik-dopuszczony-do-szkol-znamy-nazwiska-recenzentow,
15.02.2013 r.
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