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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Zwracam się do Pana w sprawie planowanej przez Pański rząd reformy szkolnictwa, która ma na celu 

ograniczenie liczby godzin lekcyjnych przedmiotów humanistycznych, w tym historii. 
W kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie od 19 marca trwa strajk głodowy przeciwko ograniczeniu 

liczby godzin lekcji historii i innych przedmiotów humanistycznych w nowych programach nauczania 
w szkołach średnich. W strajku bierze udział grupa opozycjonistów z lat osiemdziesiątych oraz historycy. 
Protestujący są zdeterminowani i podjęli strajk głodowy z powodu całkowitego ignorowania przez rząd 
wcześniejszych krytycznych opinii na temat reformy szkolnictwa. 

Brak dialogu ze strony rządu pchnął strajkujących do podjęcia tak dramatycznej decyzji, ale pomimo 
upływu kolejnych dni strajku żaden przedstawiciel rządu nie udał się na miejsce, by podjąć rozmowy z prote-
stującymi. Z całej Polski płyną wyrazy wsparcia oraz solidarności ze strajkującymi. Na temat bardzo nega-
tywnych skutków planowanej reformy szkolnictwa zabrało głos wielu przedstawicieli świata nauki, liczne 
były także protesty organizacji studenckich, rodziców, nauczycieli oraz organizacji patriotycznych, komba-
tanckich, dziennikarskich i innych. Rząd wydaje się być głuchy na wszystkie te głosy sprzeciwu. 

Wydaje się, że reforma szkolnictwa, która ma na celu drastyczne ograniczenie liczby lekcji historii 
w szkołach średnich, nie jest do końca przemyślana. Liczne głosy krytyczne poświadczają to ostatnie twier-
dzenie. Jednocześnie bardzo niepokojącym zjawiskiem jest niepodejmowanie przez rząd dialogu na temat 
kontrowersyjnej reformy. Jest to tym bardziej niepokojące, iż rząd przyjął taką metodę za regułę swego dzia-
łania, co stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa. 

Podczas planowania reform szkolnictwa warto odnosić się do myśli największych Polaków, dlatego na 
koniec warto skomentować plany rządu słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje 
swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. 

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami.  
Czy rząd poczynił odpowiednie działania i podjął rozmowy ze strajkującymi w Krakowie?  
Czy reforma szkolnictwa polegająca na zmniejszeniu liczby godzin lekcji historii w długim okresie nie 

przyniesie bardzo negatywnych skutków dla polskiej młodzieży w postaci braku wiedzy na temat historii 
własnego państwa?  

Czy rząd rozważa wycofanie się z niekorzystnej dla Polski reformy? 

Z poważaniem 
Maciej Klima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




