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Stanowisko Światowego ZrvĘku iałnieruy Armii Krajowej
w sprawie nauczania historii
ZarządGłówny ŚzŻ'ąx przejęĘ troską o stan świadomości
historycznej młodegopokolenia Polakórv
wyruża swoje głębokiezaniepokojenie faktem ograniczania nauki historii w publiczrrym systemie oświaĘ
polskiej na poziomie gimnazjalnymi licealnym opartymna pĄekcie wprowadzęniaz dniem 1.@.2012 r.
nowej podstawy programowei, określonejprzez podpisane20 stycznia br. rozporządzenieMinistra Edukacji
Narodowej w sprawieramowychplanów nauczaniaw szkołachpubliczrrych.
W odniesieniu do nauki hisnorii skutki tego rozporządzeniabudzą najwyższeobawy i przywracaią
naiboleśnięisze
wsponrnienia,poniewaŹpokolenia Polaków doświadczyĘprób systemowegowynaradawiania
przez mocarstwa rozbiorowe, potem przez obu okupantów doby drugiej wojny światoweji systemowego
zakłamywaniahistońi w latach sowietyzacji PRL.
historyczna obywateli RP jest jednynnz kluczowych elementów polskiego
Uzrrając, żę świadomośc
dziedńewa narodowego, i jednym z najistotniejszych źródęłtożsamościnarodu polskiego' jego trwania
i rozwoju, wyrażamyprzekonanie,Źe wobec specyficzrrychuwarunkowańgeopoliĘcznych naszej ojcryzny łwłaszcza,
w warunkachprąmaleznoścido narodów Unii Europejskiej - szczególna dbałość
o rzetelny przekaz
następnympokoleniom szerokiej i gruntownejwiedzy o historii Polski i Ewopy jest jednym z najistotniejszych
warunkow tnnlania narodu polskiego jako suwerennego podmiotu międz5marodowegoo ugruntowanej
i naczącego partnerainnych narodów UE.
tożsamości
W warunkach swobody przeptywu idei, osób, towarów i usfug - co jest konsĘtuĘwną cecĘ UE ograniczeniepowszechnegowykształceniahistorycznegokolejnych pokoleń Polaków grozi nieuchronnie
uruchomieniem procesu prowadzącego początkowo do rozmycia a następnie do utraĘ Świadomości
narodowej, co byłobytragedią dla Rzec4rpospolitej, ale też.osłabiłobyUE' która jest silna siłąnarodów ją
tworzących.
UwaŹamy,że za&anlempolskiej szkołypodstawowej' gimnazja|neji licealnej jest nie Ęlko uczynienie
jej
z
ucznta mocnegokonkurentana rynku pracy i edukacji wyższych szczebli, a|ę też,wyposażeniekażdego
absolwenta w świadomość
korzeni, z ktorych wyrosło wspołczesneParistwo Polskie i wkładu minionych
pokoleń w kształtowaniematerialnycĘ intelektualnych i duchowychwartościskładającychsię na dziedzictwo
- któremu na imię ojczyzna. Widzimy 7atęmpotrzębęjak najszybszej reformy nauczania historii w kierunku
j ej szerszego,głębszegoi skuteczniejszego przek'aal
Do zabrania głosuw tej sprawie upowaŹniarras a zatlzem zobowią.zujezarówno Statut Zwiąaku jak
i fakL że jesteśmydepozytariuszami i
i etosu Polskisgo Pństwa Podziemnego i Armii
Krajowej.
W obecnej sytuacji w interesie polskiej racji stanu leĘ poszukiwanie możliwościrozszerzenia
pełnegocyklu nauczania historii w gimnazjum i liceum a nie jego redukcja Dotyczy to zwłaszczahistorii
minionych trzech wieków ze szczegó|nymnaciskiem na ostatniestu|ecie.
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