UCHWAŁA nr IV/6/2021
Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 19 czerwca 2021 r.
w sprawie edukacji

Na podstawie § 27 pkt 10 w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony
Demokracji uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się stanowisko w brzmieniu następującym:

Komitet Obrony Demokracji oraz jego Zespół Obywatelski ds. edukacji, ocenia
jednoznacznie negatywnie ostatnie działania Ministerstwa Edukacji i Nauki RP, polityków
rządzącej koalicji oraz kuratorów oświaty. W szczególności potępiamy ideologiczne
ingerencje kuratorów w szkołach, wychodzące poza prawidłowe świeckie działanie państwa.
Odrzucamy pomysły zmian procedury wyłaniania dyrektorów szkół, która służy całkowitemu
podporządkowaniu szkoły ministerstwu i zabija samorządność szkolną. Nie godzimy się na
szykanowanie dyrektorów i nauczycieli, zwłaszcza za prowadzenie działań popularyzujących
idee demokracji i tolerancji. Ale przede wszystkim przypominamy o prawach człowieka,
które dotyczą również dzieci i młodzieży. Prawa do mądrej i rzetelnej edukacji. Nie
zgadzamy się na publiczne wyszydzanie przez Ministra EN nieheteronormatywnej młodzieży,
która tym bardziej w okresie dojrzewania i odkrywania swojej seksualności powinna być
otoczona życzliwością i zrozumieniem otoczenia, w tym edukacyjnego.
Sprzeciwiamy się również ideologizacji podstaw programowych i listy lektur szkolnych.
Lekcje języka polskiego są niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju polszczyzny
młodych obywateli polskich i poznania kanonu literatury polskiej i światowej. Winien on
jednocześnie zaciekawiać i pobudzać do czytelnictwa. Narzucanie wstecznego i
zideologizowanego programu przyniesie negatywne skutki i dodatkowo zniechęci
społeczności szkolne do zapoznawania się z kulturą polską i europejską. Zaprezentuje też jej
okrojony, wypaczony obraz.
Negatywnie oceniamy pomysł rozdzielenia lekcji historii Polski i historii powszechnej w dwa
osobne przedmioty. Dzieje naszego kraju splecione są ściśle z historią Europy i świata, każdy

uczeń/nnica musi to rozumieć od początku spotkań z nauczaniem historycznym.
Nieuzasadnione jest usuwanie z programu części lekcji z historii starożytnej, co zapowiedział
minister, skoro jest to epoka, z której wyrasta europejska cywilizacja. Skandalem jest coraz
głębsze przepisywanie w duchu ideologii polskiej historii XX w., z przekłamaniami i
przesadnym eksponowaniem wątków martyrologicznych.
Ostatnie działania są kontynuacją niszczących decyzji obecnego rządu w związku z tzw.
reformą edukacji. Negatywne konsekwencje pośpiesznego, ideologicznego i szkodliwego
burzenia polskiej szkoły przyjdzie nam odwracać przez wiele lat. Apelujemy do nauczycieli,
rodziców i wszystkich członków KOD o stałe monitorowanie kierunku zmian dotykających
polską szkołę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

