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Rozdział 11. zMiana Władzy 

1. zMiana na StanoWiSku MiniStRa 
13 sierpnia 2007 roku Roman Giertych traci stanowisko ministra edukacji narodowej. Jego na-
stępcą, kolejnym, czternastym ministrem licząc od 1989 roku zostaje prof. Ryszard Legutko. 

Nowy minister rozpoczął urzędowanie obiecując spokój i rozważne działania. Istotnie, konferencji 
prasowych zrobiło się znacznie mniej. Zmiany kadrowe w ministerstwie i podległych mu placów-
kach były minimalne. Miejsce Mirosława Orzechowskiego na stanowisku sekretarza stanu zajął 
Andrzej Waśko. Zmienił się, co oczywiste, cały skład gabinetu politycznego ministra. Lecz poza 
tym żadnej rewolucji kadrowej nie było, pozostali poprzedni wiceministrowie, dyrektor generalny 
i wszyscy dyrektorzy departamentów. 

Jeden fakt wydał nam się zabawny. Ze strony internetowej MEN zniknął list Romana Giertycha, 
w którym żegna się z resortem. Pozostały wszystkie inne listy, które Giertych tak chętnie pod-
pisywał, tego ostatniego nie ma nawet w archiwum. 

Redakcja Monitora przesłała nowemu ministrowi list z gratulacjami w związku z objęciem stano-
wiska. Do listu dołączona została analiza działań, które powinny zostać podjęte, aby „posprzątać” 
po ministrze Giertychu

2. jak to Się odByło — WydaRzEnia 
Sierpień 2007

Na stronie internetowej MEN ukazuje się 
list ministra edukacji narodowej Romana 
Giertycha na rozpoczęcie roku szkolne-
go. W liście czytamy m.in. „Jednocześnie 
chciałbym wszystkim wytłumaczyć, dlaczego 
piszę ten list z tak długim wyprzedzeniem. 
Przychodzi mi kończyć misję, jakiej podją-
łem się w dziedzinie edukacji. Okoliczności 
polityczne, a przede wszystkim mój sprzeciw 
wobec wykorzystywania służb specjalnych do 
prowokacji politycznych, staje się przyczyną 
mojego odejścia. Gdybym przymknął oczy 
na niegodziwość, bezprawie oraz brutalne 
łamanie prawa, z pewnością nadal sprawo-
wałbym swoją funkcję. Sumienie mi jednak 
nie pozwala. Może wielu z Was nie zgadza 
się moimi konserwatywnymi poglądami na 
temat wartości, ale bez wątpienia w spra-
wach obrony praw człowieka i wolności 
obywatelskich jestem głęboko przekonanym 
demokratą. Uważam, że moment, w którym 
rządzący próbują wykorzystywać policję, 
prokuraturę i służby specjalne do wykańcza-
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nia konkurentów politycznych, jest czasem 
próby. Systemy totalitarne nie nadchodziły 
nigdy od razu. Rodziły się stopniowo w wy-
niku braku sprzeciwu wobec policyjnych 
metod rządzenia. Brak sprzeciwu rodził 
postępujące państwo policyjne, aż wreszcie 
było za późno na sprzeciw. Tak rodziły się 
dyktatury. Silne państwo jest potrzebne, 
ale oznacza ono silne i bezwzględne prze-
strzeganie prawa, a nie bezprawne działa-
nia akceptowane przez najwyższe czynniki 
w państwie” (12 sierpnia 2007 roku). 

Prezydent na wniosek premiera odwołuje 
Romana Giertycha z funkcji wicepremiera 
i ministra edukacji narodowej. 

Prezydent powołuje prof. Ryszarda Legutkę na 
stanowisko ministra edukacji narodowej. 

Razem z Romanem Giertychem, 13 sierp-
nia 2007 roku z MEN odchodzi sekretarz 
stanu — Mirosław Orzechowski, sławny 
z kwestionowania teorii ewolucji i z wy-
jątkowej aktywności w walce z „promocją 
homoseksualizmu”. 

■

■

■
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Minister Ryszard Legutko początkowo ogła-
sza, że zamierza przeanalizować konstytu-
cyjność rozporządzenia, zgodnie z którym 
ocena z religii wliczana będzie do średniej. 
Po proteście arcybiskupa Sławoja Głodzia 
i kardynała Stanisława Dziwisza, minister 
wycofuje się ze swojego pomysłu. 

Minister Legutko i abp Kazimierz Nycz, prze-
wodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski, ustalają tryb 
rozmów na temat wprowadzenia matury 
z religii (od 2010 roku) oraz obowiązkowego 
nauczania religii lub etyki w szkołach. 

W wywiadzie udzielonym „Dziennikowi” 
minister Ryszard Legutko omawia swoje 
plany dotyczące edukacji. Mają one objąć 
zmiany programowe, wprowadzenie ośrod-
ków wsparcia wychowawczego, możliwość 
łączenia gimnazjów z liceami. Zdaniem 
ministra polska szkoła jest zbyt liberalna, 
a każdy system wychowawczy powinien się 
składać z nagród i kar. 

Minister Ryszard Legutko podpisuje nowe 
rozporządzenie zmieniające podstawę pro-
gramową kształcenia ogólnego. Zmiana 
dotyczy kanonu lektur, nowej podstawy 
programowej z matematyki, z języków ob-
cych, bezpieczeństwa uczniów na drodze. 
Rozporządzenie obowiązywać będzie od 
1 września 2007 roku.

W konsekwencji zmiany podstawy progra-
mowej uchwalone przez rady pedagogiczne 
szkół zestawy programów i podręczników 
tracą aktualność. Jednak zgodnie z pra-
wem powinny obowiązywać nadal, przez 
trzy.lata..

Nowym sekretarzem stanu w MEN zostaje 
Andrzej Waśko, literaturoznawca, pracow-
nik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej 
„Ignatianum” w Krakowie. 

Sejm przyjmuje nowelizację ustawy o syste-
mie oświaty z wpisanymi w nią alternatywny-
mi formami wychowania przedszkolnego. 

Minister Legutko w wywiadzie dla „Rzecz-
pospolitej” oświadcza, że zamierza zmie-
nić maturę z języka polskiego. Zamiast 
prezentacji będzie egzamin sprawdzający 
znajomość lektur. 
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Wrzesień (do 15.09.2007) 

Podczas Ogólnopolskiej Inauguracji Roku 
Szkolnego w Radomiu minister edukacji 
Ryszard Legutko i minister kultury Kazi-
mierz Ujazdowski podpisują „Deklarację 
o wychowaniu patriotycznym młodzieży”. 
Jednym z jego elementów mają być wy-
cieczki szkolne „śladami historii”. 

Doradcą ministra Legutki zostaje Paweł 
Paliwoda, historyk filozofii, publicysta m.in. 
„Życia”, „Gościa Niedzielnego” a ostatnio 
„Dziennika”. 

Według Legutki, trójki Giertycha miały przy-
nieść szkołom niewiele korzyści. 

Rada Ministrów przyjmuje program „Mo-
nitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. 
Zgodnie z programem organy prowadzące 
szkoły będą mogły otrzymać środki na za-
montowanie w szkołach systemów moni-
torujących. 

W większości szkół uczniowie nie uczęsz-
czający na lekcje religii nie mają możliwości 
uczenia się etyki. O etykę w szkołach upo-
mina się Janusz Kochanowski, rzecznik praw 
obywatelskich. Również minister uważa, że 
dyrektorzy szkół mają obowiązek zadbać, by 
oferta z etyki była dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Ryszard Legutko wręczy medale Komisji 
Edukacji Narodowej osobom rekomendo-
wanym przez ZNP, które w ubiegłym roku 
nie dostały tego odznaczenia. 

Na stronie internetowej MEN ukazuje się 
projekt podstawy programowej z filozofii. 

V Sesja Rady Dzieci i Młodzieży obraduje 
nad przygotowaniem konkursu „Pro publico 
bono, czyli samorząd uczniowski”. Tematem 
jest również konferencja międzynarodowa 
„Edukacja w Unii Europejskiej” oraz inicja-
tywy Rady na rok szkolny 2007/2008. 

Klub SLD skarży do Trybunału Konstytu-
cyjnego rozporządzenie włączające oceny 
z religii do średniej ocen. Zdaniem SLD 
narusza ono trzy konstytucyjne zasady: 
rozdział Kościoła od państwa, równość wo-
bec prawa, prawo rodziców do swobodnego 
wychowywania dziecka wedle własnego 
sumienia. 
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 z „Monitora Edukacji”

irena dzierzgowska

3. WRóżEniE z FuSóW 
5 września 2007

Gdy tekę ministra edukacji stracił Roman Giertych wydawało się, że może już być tylko lepiej. 
Nadal nam się tak wydaje, ale... Przyszłość jest niejasna, a jej przewidywanie, to jak wróżenie 
z fusów. 

Mianowanie ministrem Ryszarda Legutki nawiązuje do tradycji powoływania na to stanowisko 
profesorów. Cóż kiedy ta zasada słuszna była w czasie, gdy MEN zajmował się również wyższymi 
uczelniami. Teraz sytuacja jest inna i na czele resortu dobrze byłoby mieć fachowca, który zna 
strukturę i sposób zarządzania oświatą. Lecz to niewielki zarzut, bo minister Legutko istotnie 
od wielu lat interesował się edukacją i dużo o niej pisał. Janina Zawadowska kilkakrotnie pole-
mizowała z obecnym ministrem. Mam przed sobą jej tekst z 2002 roku, który świetnie ukazuje 
przekonania i idee pana profesora. Oto znaczący fragment: 

„Ale i w tej sprawie R. Legutko ma inne zdanie: Przyczyną „obiektywną” upadku oświaty jest jej... 
masowość!!! „Jeśli chcemy masowości to będziemy mieć szkołę..., w której następuje równanie 
do stale obniżającego się dolnego poziomu..”. Powszechność nauczania, jedno z najważniejszych 
osiągnięć XX wieku, to niepotrzebne wpychanie ciemnych mas na salony kultury! Święta racja, 
Panie Profesorze, zamknijmy licea, zostawmy 2% szkół kończących się maturą. Wpuśćmy tam 
2% najzdolniejszej młodzieży! I naprawdę będzie świetnie! Poziom będzie w nich nadzwyczajny! 
Nawiążemy do tradycji z ostatnich 200 lat! Zwłaszcza z początków tej epoki!” 

Pan Ryszard Legutko ma ugruntowane poglądy na temat edukacji i jasne plany dotyczące ko-
niecznych zmian. Wyliczmy najważniejsze: 

 1. Już w pierwszych dniach urzędowania minister zmienił kanon lektur. Tym razem skutecznie. 
Wraz z lekturami zmienione zostały podstawy programowe z języka polskiego i matema-
tyki. Takie działania ministra, na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego powinny być 
zabronione, bo wprowadzają chaos i zamieszanie. Nauczyciele mieli już wybrane programy 
i podręczniki, a niektórzy przygotowali sobie także rozkłady materiałów. Zaskakiwanie tak 
późną zmianą jest lekceważeniem ich pracy. Rozporządzenie zostało opublikowane 31 sierpnia 
2007 roku, a weszło w życie 1 września br. To igranie z prawem. 

 2. Na pochwałę zasługują natomiast szybkie decyzje ministra dotyczące wpisania do ustawy 
o systemie oświaty alternatywnych form przedszkolnych oraz działania związane z kwestią 
emerytur w Karcie Nauczyciela. A także starania o efektywne wykorzystanie środków Unii 
Europejskiej. 

 3. Mówiąc o planach MEN Ryszard Legutko zaczął od określenia wizji absolwenta polskiej edu-
kacji. Ma to być „polski inteligent, jako członek prawdziwej elity społecznej, kreującej wzorce 
postaw dla całego społeczeństwa”. To określenie musi jednak dziwić. Już dziś maturę uzyskuje 
znacznie więcej niż połowa młodzieży z każdego rocznika. Większość — elitą? Wzorce postaw 
kreowane przez większość? Dla kogo? 

 4. Podoba mi się natomiast wymóg równowagi między humanistyką a naukami ścisłymi. To 
jednak tymczasem puste hasło. 

 5. Rozsądne jest również dopuszczenie na maturze filozofii, łaciny i historii sztuki. Jestem 
przekonana, podobnie jak minister, że szkoły powinny wprowadzać możliwość nauki języków 
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klasycznych — łaciny i greki. Oczywiście, o ile są uczniowie, którzy chcą się tych przedmiotów 
uczyć. 

 6. Zgadzam się także z ministrem Legutko, że potrzebne jest nauczanie języka obcego od pier-
wszej klasy szkoły podstawowej. I akceptuję również działania ministra związane z maturą 
z matematyki w 2010 roku. 

 7. Niejasne i trudne do oceny są zapowiedzi wdrożenia programu „Zdolny uczeń”. Na czym ten 
program miałby polegać i jak będzie realizowany, tego nie wiadomo. Trzeba mieć nadzieję, 
że nie będzie to powrót do pomysłu oddzielnych, dodatkowo finansowanych, szkół dla zdolnej 
młodzieży. 

 8. Niepokoją plany MEN dotyczące ośrodków wsparcia wychowawczego. Ministerstwo chce 
wprawdzie zrezygnować z niektórych planowanych wcześniej rozwiązań, jak np. zmiany 
w kodeksie karnym. Ale sama idea szkół dla trudnej młodzieży, do której można będzie 
kierować ucznia „na chwilę”, z nadzieją szybkiej resocjalizacji jest iluzją. Niestety, dosyć 
groźną. 

 9. Spore wątpliwości budzą zapowiedzi ewentualnej weryfikacji podręczników szkolnych. Proce-
dury zatwierdzania podręczników powinny być przede wszystkim oparte na merytorycznych 
opiniach i wolne od jakichkolwiek nacisków ideologicznych. Czy taki będzie tryb weryfikacji? 
Trudno w to uwierzyć. 

 10. Najbardziej kontrowersyjne są opinie Ryszarda Legutki na temat edukacji seksualnej w szkole. 
Tu już żadne omówienia nie wystarczą. Głos ma sam minister: 

„Pomysł uczenia antykoncepcji w szkołach wydaje mi się śmieszny. Tak jak śmieszne mi się wy-
dawało, by w szkole uczyć wypełniania PIT-ów. Nie, w szkole nie powinno się uczyć wypełniania 
PIT-ów. Są różne możliwości nauczenia się jednego i drugiego poza szkołą ...(...) Ja nawet nie 
wiem, jakijest spodziewany efekt edukacji seksualnej. Mniejsza ilość niechcianych ciąż? (...) 
W niektórych krajach to jest tak: kiedy młoda dama dostaje pierwszy okres, to mama zabiera 
ją do lekarza, który jej przepisuje pigułkę. I nie ma niechcianych ciąż. Po co to całe zawraca-
nie głowy z edukacją seksualną w szkole? Edukuje ją mama i lekarz. Inne mamy wolą inaczej 
edukować w tym zakresie. Nie angażujmy w to szkoły, bo to materia indywidualna, rodzinna 
i środowiskowa. Zwolennicy edukacji seksualnej zrobili z niej coś w rodzaju nowej religii, i dlate-
go wywołują stałe konflikty światopoglądowe. Takich konfliktów trzeba unikać” (Wywiad Adama 
Leszczyńskiego z Ryszardem Legutko, „Gazeta Wyborcza”, 4 września 2007). 


