
25	 maja	 2017	 r.	 w	 murach	 Wyższej	 Szkoły	 Kultury	
Społecznej	 i	Medialnej	 odbyła	 się	 debata	pod	hasłem	
„Wkład	Polaków	w	 rozwój	 kultury	europejskiej	 –	 jak	
uczyć	 historii	 i	wiedzy	o	 kulturze	współczesną	młod-
zież?”.	 Spotkanie	 zorganizował	 Regionalny	 Ośrodek	
Debaty	 Międzynarodowej.	 W	 debacie	 uczestniczyli:	
prof.	 dr	hab.	Mieczysław	Ryba	 (Katedra	Historii	 Syste-
mów	 Politycznych	 XIX	 i	 XX	 w.	 KUL,	 wykładowca	
WSKSiM),	prof.	dr	hab.	Mirosław	Golon	(Oddział	IPN	w	
Gdańsku,	 pracownik	 Instytutu	 Historii	 i	 Archiwistyki	
UMK),	Małgorzata	 Oborska	 (kujawsko-pomorski	 wice-
kurator	oświaty).	Prelegentów	i	uczestników	powZał	dr	
Jan	 Wiśniewski.	 Głos	 zabrali	 także:	 o.	 rektor	 dr	
Zdzisław	 Kla]a	 i	 wicewojewoda	 kujawsko-pomorski	
Józef	Ramlau.	

Z	myślą	o	przyszłości	

Dr	Jan	Wiśniewski	podkreślił,	że	tytuł	debaty	wiąże	się	
z	nauką	historii.	 To	właśnie	 ten	przedmiot	wpływa	na	
rozwój	młodzieży	 i	 kształtuje	 tożsamość	młodego	 po-
kolenia.	 Ojciec	 rektor	 zaznaczył,	 iż	 temat	 spotkania	
może	 zainspirować	 do	 ciekawych	 przemyśleń,	 a	wice-
wojewoda	 kujawsko-pomorski	 skonstatował:	 „Jest	 to	
niezwykle	ważne,	aby	odrobić	to,	co	niedobrego	stało	
się	w	przeszłości”.	

dr	Jan	Wiśniewski	  prof.	Mirosław	Golon prof.	Mieczysław	Ryba Małgorzata	Oborska
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By	historia		
była	nauczycielką	życia	
„Przed	 reformą	 gimnaz-
jalną,	w	latach	90.,	doszło	
do	 masowego	 zjawiska:	
historia	 kończyła	 się	 na	
okresie	 II	 wojny	 świa-
towej,	 a	 efekty	 ciągłych	
reform	widzę	teraz	wśród	
swoich	 studentów.	 Histo-
ria	 niezwykle	 na	 tym	
ucierpiała”	 –	 mówił	 prof.	
dr	 hab.	 Mirosław	 Golon,	

dyrektor	Instytutu	Pamięci	
Narodowej	 w	 Gdańsku.	
Profesor	 zwrócił	 szczegól-
ną	 uwagę	 m.in.	 na	 brak	
egzaminów	 wstępnych	 na	
uczelnie	 wyższe.	 Według	
pracownika	 Instytutu	 His-
torii	i	Archiwistyki	UMK	to	
jedna	 z	 przyczyn	 coraz	
niższego	 poziomu	 ksz-
tałcenia,	a	co	za	tym	idzie	

–	 gorszych	 „fachowców”,	
czyli	ludzi	z	„tak	zwanymi”	
tytułami.	 Kiedyś	 poziom	
polskich	 uniwersytetów	
był	 niezwykle	 wysoki,	
natomiast	 obecnie	 mamy	
do	czynienia	z	obniżeniem	
wymagań	 i	 brakiem	 se-
lekcji.	 Prowadzi	 to	 do	
tego,	 że	 młodzież,	 która	

rozpoczyna	studia,	nie	ma	
podstawowej	wiedzy.	

„Należy	przywrócić	obow-
iązkowe	egzaminy	dla	
podniesienia	kształcenia,	
aby	naprawić	konsek-
wencje	złych	zmian”	–	
apelował	prof.	Golon.	

Prelegenci	 debaty	 odpowiadali	 też	 na	 pytania	
słuchaczy.	 Dotyczyły	 one	 układu	 treści	 nauczania	
historii,	 wiedzy	 narodowej,	 problemu	 tożsamości	 i	
kształtowania	 postawy	 patriotyzmu.	 Zastanawiano	
się	 nad	 sposobami	 przywrócenia	 rangi	 liceom	
ogólnokształcącym	 –	 kiedyś	 –	 jak	 podkreślali	
uczestnicy:	„instytucji	bardzo	solidnej”.	Pochylono	się	
też	nad	kwes`ą	szeroko	rozumianej	humanistyki	 i	 jej	
miejsca	 w	 szkołach	 zawodowych.	 Dyskutowano	 o	
skutkach	 systemu	 bolońskiego	 i	 ewentualnych	
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Konieczna	
reforma!	
„To	właśnie	nauka	historii	daje	podstawy	przywiązania	do	
Ojczyzny”	 –	 rozpoczęła	 Małgorzata	 Oborska.	 Wicekurator	
oświaty	 podkreślała	 wyższość	 historii	 na	 tle	 innych	 przed-
miotów	 w	 nowej	 podstawie	 programowej.	 Według	 prele-
gentki	 zmiany	 w	 systemie	 nauczania	 są	 konieczne,	 gdyż	
obecna	 edukacja	 nastawiona	 jest	 głównie	 na	 przedmioty	
ścisłe:	„W	nowej	podstawie	programowej	nastąpi	spiralny	
schemat	 powtarzania	 treści	 nauczania,	 co	 będzie	 dawało	
lepsze	 i	 trwalsze	efekty”	–	mówiła	prelegentka.	Ośmiokla-
sowa	szkoła	podstawowa	zapewni	uczniom	kompletny	kurs	
nie	tylko	nauki	historii,	ale	także	innych	przedmiotów.	

Jednym	 z	 założeń	 nowego	 systemu	 jest	 4-letnie	 nauczanie	
historii	w	 liceach	 i	zwiększenie	godzin	przedmiotu	w	całym	
cyklu	 kształcenia.	 Zwiększenie	 liczby	 godzin	 jest	 znaczące,	
bo	 obecnie	 nauka	 historii	 kończy	 się	 w	 pierwszej	 klasie	
szkoły	ponadgimnazjalnej.	

Najważniejsza	w	nowej	podstawie	jest	chronologia.	Zapewni	
ona	 opanowanie	 historii	 już	 podczas	 nauki	 w	 szkole	 pod-
stawowej.	 	 Później	 uczeń	 będzie	 tylko	 poszerzał	 swoją	
wiedzę,	 bo	 przecież	 historia	 stanowi	 skarbnicę	 pamięci	
zbiorowej.

Filozofia królową nauk
„Priorytetem	 państwa	 było	
j e s z c ze	 d o	 n i e d awna	
wychowanie	 nie	 patrioty,	
ale	 kosmopolity.	 Jest	 to	
g ł ó w n y	 b ł ą d ,	 k t ó r y	
całkowicie	 zdeformował	
młode	 umysły.	 Szkoła	 nie	
jest	po	to,	żeby	uczyć	wszys-
tkiego.	 Powinna	 brać	 pod	
uwagę	 potrzeby	 młodego	

człowieka,	 jego	 zaintere-
sowania,	 a	 nie	 tylko	 rynek	
pracy”	–	postulował	prof.	dr	
hab.	Mieczysław	Ryba	z	Kat-
edry	Historii	 Systemów	Poli-
tycznych	XIX	i	XX	w.	Katolick-
iego	 Uniwersytetu	 Lubel-
skiego.	

Prelegent	 podkreślał,	 że	
miłość	 (do)	 Ojczyzny	 jest	
niezwykle	 ważna	 i	 prioryte-
towa	 w	 wychowywaniu	
młodych	pokoleń.	

Współcześnie	 toczy	 się	 woj-
na	 ideologiczna,	 kulturowa.	
Tradycja	 jest	 wykrzywiana	
poprzez	 rewolucję	 seksual-

ną.	 Jest	 to	 widoczne	 w	
teatrze,	 choć	 spojrzenie	 na	
historię	 również	 się	 zmienia	
–	 umniejsza	 się	 jej	 wartość.	
Wojna	toczy	się	o	tożsamość	
człowieka.	 Uniwersytet	 jest	
taki,	 jaka	 jest	 jego	 filozofia.	
Wszystko	 opiera	 się	 na	 hu-
manistyce	 –	 konkludował	
prof.	Ryba.	
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