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II POLSKI SYNOD PLENARNY (1991-1999)

Nauczanie KoÊcio∏a o szkole i uniwersytecie

Katolicka wizja szko∏y

3. Zadania szko∏y
KoÊció∏ okreÊla szko∏´ „jako miejsce integralnej formacji osoby, poprzez systematycz-
nà i krytycznà asymilacj´ kultury”.1 Do podstawowych zadaƒ szko∏y nale˝y troskli-
we kszta∏towanie w∏adz umys∏owych, rozwijanie zdolnoÊci wydawania prawid∏owych
sàdów, wprowadzanie w dziedzictwo kultury, przekazywanie wiedzy, formowanie
zmys∏u wartoÊci, przygotowanie do ˝ycia zawodowego, kszta∏towanie wÊród uczniów
o ró˝nych charakterach i pochodzeniu spo∏ecznym ducha braterstwa, który prowadzi
do wzajemnego zrozumienia2. W tym sensie szko∏a jest tak˝e Êrodowiskiem zawiàzy-
wania mocnych wi´zi spo∏ecznych, wrastania w spo∏ecznoÊç lokalnà, regionalnà, na-
rodowà i paƒstwowà, a tak˝e miejscem spotkania z ˝ywà tradycjà i kulturà Europy
i Êwiata.

4. Pierwszeƒstwo rodziców w wychowaniu
Rodzice sà g∏ównymi wychowawcami swych dzieci3 i ich prawo a zarazem obowiàzek
spe∏niania tej funkcji jest „czymÊ pierwotnym i majàcym pierwszeƒstwo w stosunku do
zadaƒ wychowawczych innych osób”4. Szko∏a ma jednak˝e zasadnicze znaczenie wÊród
instytucji, które wspierajà rodzin´ w wype∏nianiu jej pos∏annictwa wychowawczego5.

5. WolnoÊç wyboru szko∏y
Rodzice majà prawo do swobodnego i zgodnego ze swoimi przekonaniami wyboru szko-
∏y lub innych Êrodków niezb´dnych do kszta∏cenia dzieci. Majà te˝ prawo do tego, ˝e-
by ich dzieci nie ucz´szcza∏y do szkó∏, które nie zgadzajà si´ z przekonaniami moral-
nymi i religijnymi rodziny. W∏adze publiczne powinny zapewniç taki system finanso-
wania oÊwiaty, który umo˝liwi rodzicom korzystanie z tego prawa, bez nak∏adania na
nich niesprawiedliwych ci´˝arów6.

1 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Szko∏a katolicka, 26.
2 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim, 5.
3 Tam˝e, 3.
4 Jan Pawe∏ II, adhort. apost. Familiaris consortio, 36.
5 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 796.
6 Stolica Apostolska, Karta praw rodziny, art. 5; por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim, 6.



372 SZKO¸A KATOLICKA W NAUCZANIU KOÂCIO¸A

6. Poszanowanie wolnoÊci sumienia i s∏uszny pluralizm szkó∏
KoÊció∏, w przekonaniu, ˝e pluralizm szkó∏ umo˝liwia poszanowanie podstawowych
praw cz∏owieka i jego wolnoÊci, odrzuca monopol paƒstwa w zakresie szkolnictwa7. Re-
alizujàc prawo do wolnoÊci sumienia oraz prawo rodziców do wyboru szko∏y, która naj-
lepiej odpowiada ich poglàdom wychowawczym, sam tworzy Szko∏y Katolickie ró˝nych
stopni. Wierni powinni popieraç te szko∏y, Êwiadczàc w miar´ mo˝liwoÊci pomoc w ich
zak∏adaniu i utrzymaniu8.

7. Misja nauczyciela-wychowawcy
KoÊció∏ odnosi si´ ze szczególnym uznaniem do powo∏ania nauczyciela — wychowaw-
cy9. W rozumieniu pedagogiki katolickiej nauczyciel jest nie tylko specjalistà ograni-
czajàcym si´ do przekazywania w sposób usystematyzowany zespo∏u wiadomoÊci, lecz
przede wszystkim wychowawcà i mistrzem wspierajàcym powo∏anie swoich uczniów
do ˝ycia w prawdzie i mi∏oÊci. Jan Pawe∏ II stwierdza wprost, ˝e wychowawca rodzi wy-
chowanka w znaczeniu duchowym.

Uznajàc wychowanie za autentyczne apostolstwo10, KoÊció∏ dostrzega w nim szcze-
gólnà form´ udzia∏u w pos∏annictwie prorockim Chrystusa, jedynego Mistrza i Nauczy-
ciela11.

Nauczanie religii w szkole

8. G∏ówne zadania nauki religii
Nauczanie religii w szkole powinno prowadziç nie tylko do poznania chrzeÊcijaƒstwa,
lecz przede wszystkim do umi∏owania Boga i przylgni´cia do Niego.

Stanowi ono równie˝ wa˝ny element kszta∏towania odpowiedzialnych postaw
uczniów i integracji ich osobowoÊci.

9. Dialog interdyscyplinarny
Nauczanie religii w szkole jawi si´ „jako dyscyplina szkolna, która wymaga takiej sa-
mej systematycznoÊci i organizacji jak inne przedmioty. Powinno ono ukazywaç or´-
dzie i wydarzenie chrzeÊcijaƒskie z takà samà powagà i g∏´bià, z jakà przedstawiajà
swoje treÊci inne dyscypliny. Jednak nauczanie religii w szkole nie sytuuje si´ obok in-
nych przedmiotów jako coÊ dodatkowego, ale jako element koniecznego dialogu in-
terdyscyplinarnego. [...] Takie przedstawienie or´dzia chrzeÊcijaƒskiego b´dzie wp∏y-
waç na sposób, w jaki rozumie si´ poczàtek Êwiata i sens historii, podstaw´ wartoÊci
etycznych, funkcj´ religii w kulturze, przeznaczenie cz∏owieka, relacj´ z naturà”12.

10. Zadania katechezy
Katecheza szkolna ma za zadania pomagaç uczniom wierzàcym w lepszym zrozumie-
niu i prze˝ywaniu or´dzia chrzeÊcijaƒskiego w relacji do problemów egzystencjalnych

7 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim, 6.
8 Por. tam˝e, 8; Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Szko∏a katolicka, 14; Kodeks Prawa Kanoniczne-

go, kan. 800, par. 2.
9 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim, 5; Pawe∏ VI, adhort. apost. Evangelii nuntian-

di, 70.
10 Por. Jan Pawe∏ II, List do rodzin, 16.
11 Por. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Katolik Êwiecki Êwiadkiem ˝ycia w szkole, 16.
12 Kongregacja do Spraw Duchowieƒstwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 73.
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i moralnych charakterystycznych dla ka˝dej istoty ludzkiej i wspólnych wszystkim
wielkim religiom. Natomiast uczniom prze˝ywajàcym wàtpliwoÊci religijne, winna
nieÊç pomoc w odkrywaniu, jaki sà odpowiedzi, których Chrystus udziela na ich pyta-
nia i jak KoÊció∏ podchodzi do ich wàtpliwoÊci13.

Szko∏y Katolickie

11. Aprobata koÊcielna
Szko∏´ uwa˝a si´ za katolickà, gdy „jest kierowana przez kompetentnà w∏adz´ koÊciel-
nà lub koÊcielnà osob´ prawnà publicznà (diecezj´, parafi´, zgromadzenie zakonne),
albo zosta∏a uznana za katolickà dokumentem na piÊmie przez kompetentnà w∏adz´ ko-
Êcielnà”. W∏adzà tà jest biskup diecezjalny14.

12. OtwartoÊç
Szko∏a Katolicka, tak jak inne szko∏y, zdà˝a do prawdziwie ludzkiej formacji dzieci
i m∏odzie˝y15. Z samej zasady jest ona otwarta dla wszystkich, bez wzgl´du na wyzna-
nie czy Êwiatopoglàd. Uczy ona i wychowuje w duchu ekumenizmu oraz w szacunku
dla ka˝dego cz∏owieka.

13. Âwiat∏o wiary
ChrzeÊcijaƒska koncepcja Êwiata, w której centrum stoi Chrystus, okreÊla i wyró˝nia Szko-
∏´ Katolickà. Koncepcja ta ma przenikaç nauczanie oraz stanowiç podstaw´ wychowania.16

Szko∏a Katolicka w duchu wolnoÊci i mi∏oÊci pomaga uczniom, aby w rozwijaniu
w∏asnej osobowoÊci kierowali si´ prawdà o stworzeniu, którym stajemy si´ przez
chrzest, a tak˝e aby poznanie Êwiata, ˝ycia i kultury cz∏owieka, które stopniowo zdo-
bywajà, by∏o oÊwietlone wiarà17.

14. Nauczyciel
Katolicki wychowawca jest wezwany do sumiennego kierowania si´ chrzeÊcijaƒskà wi-
zjà cz∏owieka, w zgodzie z nauczaniem KoÊcio∏a. Tak poj´ta praca wychowawcza, od-
najdujàc wzór cz∏owieczeƒstwa w Jezusie Chrystusie, zmierza do mo˝liwie pe∏nego
i wszechstronnego rozwoju cz∏owieczeƒstwa wychowanków.

Katolicka wizja uniwersytetu

15. Misja uniwersytetu
Szczególne miejsce w trosce KoÊcio∏a o rozwój nauki, wiedzy i wychowania zajmuje
szkolnictwo wy˝sze, a zw∏aszcza uniwersytet. „Narodzony z serca KoÊcio∏a”, stano-
wi on „jedyny w swoim rodzaju oÊrodek twórczej pracy i promieniowania wiedzy, s∏u-
˝àcy dobru ludzkoÊci. Wype∏niajàc swe powo∏anie, Universitas magistrorum et scho-
larium oddaje si´ badaniom naukowym oraz nauczaniu i formacji studentów, którzy

13 Por. tam˝e, 75.
14 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 800-806.
15 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim, 8.
16 Wytyczne Konferencji Episkopatu dla szkó∏ katolickich w Polsce.
17 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim, 8; por. Kongregacja do Spraw Wychowania Ka-

tolickiego, Szko∏a katolicka, 33-37; Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej, 47-65.
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z w∏asnej woli towarzyszà swym nauczycielom, z∏àczeni z nimi tà samà mi∏oÊcià
wiedzy”18. Dlatego KoÊció∏ g∏osi, ˝e uniwersytety, jako wspólnoty ludzi poszukujàcych
prawdy, sà niezb´dne dla ˝ycia narodu i KoÊcio∏a19.

16. Poszukiwanie prawdy
ChrzeÊcijaƒstwo, g∏oszàc mo˝liwoÊç poznania prawdy, inspiruje i zmusza niejako do jej
poszukiwania. „Bez odniesienia do niej ka˝dy zdany jest na samowol´ ludzkiego osà-
du, a jego istnienie jako osoby oceniane jest wy∏àcznie wed∏ug kryteriów pragmatycz-
nych, opartych zasadniczo na wiedzy doÊwiadczalnej (...)”20. KoÊció∏ uwa˝a, ˝e zna-
kiem odniesienia rozmaitych ga∏´zi nauk i wydzia∏ów akademickich do prawdy jest ist-
nienie i zgodna ze wskazaniami Magisterium dzia∏alnoÊç wydzia∏u teologii w struktu-
rze uniwersytetu.

17. WolnoÊç i odpowiedzialnoÊç dzia∏aƒ naukowych
KoÊció∏ zdecydowanie broni zasady wolnoÊci badaƒ akademickich. JednoczeÊnie przy-
pomina, ˝e zasady tej nie wolno oddzielaç od odpowiedzialnoÊci etycznej uczonego.
Ka˝dy nauczyciel akademicki jest powo∏any do tego, aby spe∏nia∏ funkcj´ „sumienia kry-
tycznego” wobec wszystkiego, co zagra˝a cz∏owieczeƒstwu lub co je pomniejsza w ˝y-
ciu osób ludzkich i spo∏eczeƒstw.

Wy˝sze szko∏y katolickie

18. Specyfika katolickiego szkolnictwa wy˝szego
W dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a na polu nauki i wychowania szczególne znaczenie majà uni-
wersytety katolickie, wydzia∏y teologii na uczelniach Êwieckich oraz seminaria du-
chowne i inne katolickie instytuty studiów wy˝szych. Ze swej natury dà˝à one do pu-
blicznej, sta∏ej i powszechnej obecnoÊci myÊli chrzeÊcijaƒskiej w wysi∏ku spo∏eczeƒstwa,
skierowanym ku rozwijaniu nauki i kultury21. Szczególnym zadaniem wy˝szych szkó∏
katolickich jest „egzystencjalne jednoczenie w pracy intelektualnej dwóch porzàdków
rzeczywistoÊci, które nazbyt cz´sto sà sobie przeciwstawiane, jak gdyby by∏y wzajem-
nie sprzeczne: porzàdki te to z jednej strony poszukiwanie prawdy, a z drugiej pew-
noÊç, ˝e zna si´ ju˝ êród∏o prawdy” — Jezusa Chrystusa, objawione S∏owo Ojca22.

19. S∏u˝ebnoÊç wspólnoty akademickiej
Ka˝dy katolicki instytut studiów wy˝szych, a w szczególnoÊci uniwersytet, ze wzgl´du
na swój charakter akademicki, jest wspólnotà, która dzia∏ajàc w sposób ÊciÊle naukowy
i krytyczny przyczynia si´ do ochrony i post´pu ludzkiej godnoÊci oraz dziedzictwa kul-
turowego poprzez prace badawcze, nauczanie i pos∏ug´ na rzecz kultury wspólnoty lo-
kalnej, krajowej i mi´dzynarodowej. Dialog pomi´dzy rozumem i wiarà, troska o etycz-
ny wymiar nauki, katolicka perspektywa teologiczna i zaanga˝owanie w s∏u˝b´ Ludowi
Bo˝emu, stanowià najbardziej charakterystyczne cechy uniwersytetu katolickiego23.

18 Jan Pawe∏ II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich, I.
19 Jan Pawe∏ II, V Pielgrzymka do Ojczyzny, Przemówienie w koÊciele Êw. Anny, Kraków, 8VI 1997 r.
20 Jan Pawe∏ II, enc. Fides et ratio, 5.
21 Sobór Watykaƒski II, Dekret o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim, 10; Jan Pawe∏ II, konst. apost. Sapientia chrisiana, II.
22 Jan Pawe∏ II, Konstytucja o uniwersytetach katolickich, I.
23 Por. tam˝e, 12-16.
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20. Ustanowienie i troska o katolickoÊç
Kanoniczne erygowanie bàdê zatwierdzanie uniwersytetów i wydzia∏ów koÊcielnych jest
zastrze˝one Stolicy Apostolskiej24. Troska o staranne funkcjonowanie uniwersytetu
bàdê wydzia∏u koÊcielnego nale˝y do miejscowego biskupa. Ich status prawny wobec
paƒstwa okreÊlajà odpowiednie ustawy i umowy.

Wyk∏adowcy przedmiotów nale˝àcych do dziedziny wiary lub obyczajów powinni
byç Êwiadomi tego, ˝e zadanie to wymaga zachowania Êcis∏ej ∏àcznoÊci z autentycznym
nauczaniem KoÊcio∏a, przede wszystkim zaÊ z magisterium Biskupa Rzymskiego. Po
z∏o˝eniu przepisanego wyznania wiary otrzymujà oni misj´ kanonicznà od wielkiego
kanclerza lub jego delegata25. W momencie mianowania wszyscy pracownicy nauko-
wi i administracyjni winni zostaç poinformowani o katolickiej to˝samoÊci uniwersyte-
tu lub wydzia∏u, o tym co z niej wynika, jak równie˝ o cià˝àcym na nich obowiàzku jej
umacniania, a przynajmniej respektowania.

21. Obowiàzek wspó∏dzia∏ania
Prze∏o˝eni i profesorowie uniwersytetów i fakultetów katolickich powinni troszczyç si´
o wzajemnà wspó∏prac´ polegajàcà na koordynacji poszukiwaƒ i podejmowaniu wspól-
nych inicjatyw w dà˝eniu do prawdy. W wi´kszym stopniu zasada ta dotyczy poszcze-
gólnych wydzia∏ów uczelni. Na ka˝dym uniwersytecie katolickim winny byç prowadzo-
ne zaj´cia interdyscyplinarne, uwzgl´dniajàce g∏ównie te kwestie teologiczne, które ma-
jà zwiàzek z przedmiotami wyk∏adanymi na jego wydzia∏ach26.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznaƒ 2001, s. 50-53.

24 Jan Pawe∏ II, konst. apost. Sapientia christiana, art. 4-8; Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 816 par. 1.
25 Tam˝e, art. 26-27; Jan Pawe∏ II, list apost. Ad tuendam fidem; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 750; 1371 nr 1;

Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego, 1436.
26 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 821; 812.


