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Wst´p

l. Sytuacja spo∏eczno-polityczna i kulturowa u progu trzeciego tysiàclecia stawia wy-
chowanie i Szko∏´ Katolickà wobec nowych wyzwaƒ. Chodzi przede wszystkim o kry-
zys wartoÊci, który zw∏aszcza w spo∏eczeƒstwach zamo˝nych i rozwini´tych przybie-
ra cz´sto — nag∏aÊniane przez Êrodki spo∏ecznego przekazu — formy powszechnego su-
biektywizmu, relatywizmu moralnego i nihilizmu. Silny pluralizm, jaki zaw∏adnà∏ spo-
∏ecznà ÊwiadomoÊcià, rodzi rozmaite postawy, w wielu wypadkach tak przeciwstawne,
˝e a˝ zagra˝ajàce jakiejkolwiek wspólnej to˝samoÊci. Gwa∏towne przemiany struktu-
ralne, g∏´boko idàce innowacje techniczne i gospodarka globalna majà coraz bardziej
znaczàcy wp∏yw na ˝ycie cz∏owieka w ka˝dej cz´Êci kuli ziemskiej. Pomimo perspek-
tyw rozwoju dla wszystkich, pog∏´biajà si´ ró˝nice mi´dzy narodami bogatymi i bied-
nymi i wzrasta masowa migracja z krajów s∏abo rozwini´tych do krajów o wy˝szej sto-
pie ekonomicznej. Zjawisko wielokulturowoÊci w spo∏eczeƒstwie wcià˝ bardziej wie-
lorasowym, wielonarodowoÊciowym i wielowyznaniowym niesie z sobà nowe bogac-
two, ale i nowe problemy. W krajach dawno zewangelizowanych dochodzi do tego wzra-
stajàca marginalizacja wiary chrzeÊcijƒskiej jako punktu odniesienia przekonaƒ w in-
terpretowaniu bytu.

2. W samej dziedzinie wychowania funkcje wychowawcze sta∏y si´ rozleg∏ejsze, bar-
dziej kompleksowe i wyspecjalizowane. Nauki pedagogiczne, wczeÊniej skoncentrowa-
ne na badaniu dziecka i przygotowaniu nauczyciela, zmuszone by∏y otworzyç si´ na ró˝-
ny wiek, inne Êrodowiska i sytuacje poza samà szko∏à. Nowe wymagania spowodowa-
∏y zapotrzebowanie na nowe, oprócz tradycyjnych, treÊci, na nowe umiej´tnoÊci i no-
wy wzorzec edukacji. Wychowanie, kszta∏cenie w dzisiejszych okolicznoÊciach okazu-
je si´ szczególnie trudne.

3. W takich warunkach Szko∏a Katolicka wezwana jest do g∏´bokiej odnowy. Cenne
dziedzictwo wielowiekowych doÊwiadczeƒ jawi si´ przecie˝ jako wcià˝ ˝ywotne przede
wszystkim dzi´ki zdolnoÊci màdrego reformowania si´. Jest wi´c konieczne, aby tak-
˝e w obecnym czasie Szko∏a Katolicka umia∏a wypowiedzieç si´ dobitnie, przekonywa-
jàco i aktualnie. Nie chodzi tylko o przystosowanie; chodzi o rozmach misyjny: to jest
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zasadniczy obowiàzek ewangelizacji, pójÊcia tam, gdzie jest cz∏owiek, a˝eby dopomóc
mu przyjàç dar zbawienia.

4. W okresie bezpoÊrednich przygotowaƒ do wielkiego jubileuszu roku 2000, kiedy to
zbiegajà si´ trzydziestolecie istnienia Urz´du do spraw Szko∏y1 i dwudziesta rocznica
ukazania si´ dokumentu Szko∏a Katolicka, opublikowanego 19 marca 1977 i majàce-
go na celu zwrócenie uwagi na natur´ i charakterystyczne cechy szko∏y, która chcia∏a-
by okreÊliç si´ i zaprezentowaç jako katolicka2. Kongregacja do spraw Wychowania Ka-
tolickiego pragnie zwróciç si´ w niniejszym piÊmie okólnym do wszystkich, którzy zwià-
zani sà z wychowaniem szkolnym, chcàc przekazaç im s∏owa zach´ty i nadziei. List ten
jest w szczególnoÊci propozycjà podzielenia si´ radoÊcià z dobrych owoców, jakie
przynios∏a Szko∏a Katolicka oraz problemami i trudnoÊciami, jakie napotyka. Ponadto
zobowiàzani nauczaniem Soboru Watykaƒskiego II, wieloma przemówieniami Ojca
Âwi´tego, posiedzeniami roboczymi i plenarnymi Synodu Biskupów, Konferencji Epi-
skopatów oraz pasterskà troskà ordynariuszy diecezjalnych, jak równie˝ mi´dzynaro-
dowych organizacji katolickich zajmujàcych si´ szko∏à i wychowaniem, uwa˝amy za
w∏aÊciwe zwróciç uwag´ na niektóre zasadnicze aspekty Szko∏y Katolickiej, jakie uzna-
jemy za istotne dla skutecznoÊci jej wychowawczej roli w KoÊciele i spo∏eczeƒstwie:
Szko∏a Katolicka jako miejsce integralnego kszta∏towania osoby ludzkiej poprzez ja-
sny program wychowawczy, którego fundowaniem jest Chrystus3; to˝samoÊç eklezjal-
na i kulturalna Szko∏y Katolickiej jej misja wychowywania przez mi∏oÊç; jej s∏u˝ba spo-
∏eczna; styl wychowawczy, jaki powinien charakteryzowaç wspólnot´ wychowujàcà.

RadoÊci i problemy

5. Z prawdziwà satysfakcjà przyglàdamy si´ drodze, jakà w ciàgu ostatnich dziesi´cio-
leci pokona∏a z powodzeniem Szko∏a Katolicka. Trzeba zw∏aszcza wziàç pod uwag´
udzia∏, jaki ma ona w misji ewangelizacyjnej KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie, w tym na te-
renach, na których nie jest mo˝liwa inna dzia∏alnoÊç duszpasterska. Poza tym Szko∏a Ka-
tolicka, pomimo trudnoÊci, zawsze poczuwa∏a si´ do wspó∏odpowiedzialnoÊci za roz-
wój spo∏eczny i kulturalny rozmaitych wspólnot i ludów, do których nale˝y, dzielàc z ni-
mi radoÊci i nadzieje, cierpienia, trudy i zaanga˝owanie w autentyczny post´p cz∏owie-
ka i wspólnoty. Trzeba tu wymieniç cenny wk∏ad, jaki oddajàc si´ s∏u˝bie najbiedniej-
szym oferuje na rzecz ich rozwoju duchowego i materialnego. Czujemy si´ w obowiàz-
ku doceniç znaczenie Szko∏y Katolickiej w procesie wdra˝ania reform pedagogicz-
nych i dydaktycznych i wielki zapa∏, niesiony przez tylu wiernych, zw∏aszcza tych
Êwieckich i duchownych, którzy prze˝ywajà swojà funkcj´ nauczycieli jako powo∏anie
i autentyczny apostolat4. Nie mo˝emy w koƒcu zapominaç o roli Szko∏y Katolickiej, ja-
kà odgrywa ona w duszpasterstwie, a szczególnie w duszpasterstwie rodzin. Trzeba tu
podkreÊliç dyskretne dzie∏o w∏àczania w zadania wychowawcze rodziców i dzieci,

1 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, nowa nazwa Âwi´tej Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów,
w Konstytucji Apostolskiej Regimini ecclesiae universae opublikowanej 15 sierpnia 1967 roku i wprowadzonej w ˝ycie1
marca 1968 (AAS, LIX [1967] ss. 885-928) sk∏ada∏a si´ z trzech urz´dów. Na pamiàtk´ tego ustanowiono Urzàd do spraw
Szkolnictwa Katolickiego, którego celem jest rozwijanie podstawowych zasad wychowania, przede wszystkim w szko∏ach
(por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, Wprowadzenie.

2 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szko∏a katolicka, n. 2.
3 Por. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szko∏a katolicka, n. 34.
4 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, n. 8.
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a ju˝ zupe∏nie specjalnie — proste, ale g∏´bokie, jak˝e delikatne i wra˝liwe wsparcie
udzielane rodzinom „niewydolnym” czy „rozbitym”, coraz liczniejszym zw∏aszcza
w krajach rozwini´tych.

6. Niewàtpliwie w szkole zbiegajà si´ wszystkie problemy, które poruszajà nas u schy∏-
ku tego niespokojnego koƒca tysiàclecia. Dlatego katolicka szko∏a spotyka si´ z m∏o-
dzie˝à i dzieçmi prze˝ywajàcymi trudnoÊci obecnej doby. Musi daç sobie rad´ z ucznia-
mi, którzy unikajà wysi∏ku, sà niezdolni do poÊwi´cenia i sta∏oÊci i nie majà, poczy-
najàc od rodziny, pozytywnych wzorców, na których mogliby si´ oprzeç. Coraz licz-
niejsze sà wÊród nich przypadki indyferentyzmu, zaniedbania praktyk religijnych;
niektórzy pozbawieni sà nawet jakiejkolwiek formacji religijnej czy moralnej. Co
wi´cej, wielu uczniów jak i wiele rodzin przejawia g∏´bokà niewra˝liwoÊç na forma-
cj´ etycznà i religijnà, tote˝ w rezultacie oczekuje si´ od Szko∏y Katolickiej jedynie
mo˝liwoÊci uzyskania dyplomu lub co najwy˝ej wykwalifikowanej opieki dydaktycz-
nej i przygotowania do zawodu. Opisana atmosfera jest bardzo ucià˝liwa dla nauczy-
cieli, co ∏àczy si´ z faktem, ˝e coraz trudniej w obecnej sytuacji pogodziç role nauczy-
ciela i wychowawcy.

7. Równie˝ sytuacje z zakresu polityki, stosunków spo∏ecznych i kultury stwarzajà
trudnoÊci, które blokujà bàdê utrudniajà ucz´szczanie do Szko∏y Katolickiej. Dramat po-
wszechnej n´dzy i g∏odu na Êwiecie, konflikty zbrojne i wojny domowe, degradacja aglo-
meracji miejskich, powszechna przest´pczoÊç w tylu metropoliach nie pozwalajà zre-
alizowaç w pe∏ni programów wychowawczych i edukacyjnych. W innych cz´Êciach glo-
bu, pomimo post´pu cywilizacyjnego, wzrostu swobód demokratycznych i wra˝liwo-
Êci na prawa cz∏owieka, w∏adza czyni przeszkody lub uniemo˝liwia dzia∏alnoÊç Szko-
∏om Katolickim. Najwi´cej trudnoÊci powodujà problemy gospodarcze. Sytuacja taka
jest jeszcze bardziej odczuwalna w Szko∏ach Katolickich w krajach, w których nie
przewidziano ˝adnego udzia∏u paƒstwa w szkolnictwie niepublicznym. Obcià˝a to eko-
nomicznie rodziny wybierajàce szko∏y niepaƒstwowe i staje si´ ci´˝arem nie do unie-
sienia i powa˝nie zagra˝a przetrwaniu samych szkó∏. TrudnoÊci gospodarcze poza tym,
˝e majà wp∏yw na rekrutacj´ i na utrzymanie ciàg∏oÊci personelu pedagogicznego, mo-
gà spowodowaç wykluczanie tych, którzy nie dysponujà odpowiednimi Êrodkami, tym
samym selekcjonujàc uczniów — przez co Szko∏a Katolicka traci swój fundamentalny
charakter — szko∏y powszechnej.

Patrzàc przed siebie

8. Przyglàdanie si´ radoÊciom i trudom Szko∏y Katolickiej, bez ambicji wyczerpania
tego rozleg∏ego tematu, sk∏ania nas do refleksji nad rolà, jakà mo˝e ona odegraç
w kszta∏towaniu m∏odego pokolenia na progu trzeciego tysiàclecia, w ÊwiadomoÊci, ˝e
jak pisze Jan Pawe∏ II, przysz∏oÊç Êwiata i KoÊcio∏a nale˝y do pokolenia m∏odych, na-
rodzonych w tym stuleciu, którzy dojrza∏oÊç osiàgnà w przysz∏ym, pierwszym wieku
nowego tysiàclecia5. Szko∏a Katolicka powinna wi´c byç w stanie dostarczyç m∏odzie-
˝y takich instrumentów poznawczych, a˝eby mog∏a ona znaleêç swoje miejsce w spo-

5 Jan Pawe∏ II, List apostolski Tertio millenio adveniente, n. 58.
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∏eczeƒstwie charakteryzujàcym si´ wysokim stopniem rozwoju nauki i techniki, ale jed-
noczeÊnie, powiedzielibyÊmy — na pierwszym miejscu, musi daç jej solidnà forma-
cj´ chrzeÊcijaƒskà. JesteÊmy zatem przekonani, ˝e chcàc uczyniç z niej narz´dzie edu-
kacji w dzisiejszym Êwiecie, nale˝y wzmocniç niektóre jej fundamentalne cechy ka-
tolickie.

Osoba i jej wychowanie

9. Szko∏´ Katolickà okreÊla odniesienie do osoby. „Ka˝da osoba, z jej potrzebami ma-
terialnymi i duchowymi, stoi w centrum nauczania Jezusa; dlatego promocja osoby ludz-
kiej stanowi cel katolickiej szko∏y”6. Stwierdzenie to, ukazujàc ˝ywotny zwiàzek cz∏o-
wieka z Chrystusem, przypomina, ˝e w Jego Osobie mieÊci si´ pe∏nia prawdy o cz∏owie-
ku. Tote˝ Szko∏a Katolicka, podejmujàc si´ promocji cz∏owieka integralnego, czyni to,
pos∏uszna nawo∏ywaniu KoÊcio∏a, w ÊwiadomoÊci, ˝e wszystkie wartoÊci ludzkie urze-
czywistniajà si´ najpe∏niej w jednoÊci z Chrystusem7. Ta ÊwiadomoÊç oznacza postawie-
nie osoby ludzkiej w centrum za∏o˝eƒ wychowawczych w szkolnictwie katolickim,
wzmacnia gorliwoÊç i uzdatnia do wychowywania silnych osobowoÊci.

10. Dzisiejsze warunki spo∏eczne i kulturalne zagra˝ajà odsuni´ciem w cieƒ „wycho-
wawczych wartoÊci Szko∏y Katolickiej, na których zasadniczo polega g∏ówna racja jej
bytu, a które czynià z niej prawdziwy apostolat”8. Istotnie, o ile prawdà jest, ˝e w ostat-
nich latach zwracano bacznà uwag´ na zagadnienia szkolnictwa i wychowania i znacz-
nie wzros∏a w tej dziedzinie wra˝liwoÊç opinii publicznej, mi´dzynarodowych organi-
zacji i w∏adz, to trzeba te˝ zauwa˝yç powszechnà tendencj´ do redukowania wychowa-
nia do aspektów czysto technicznych i funkcjonalnych. Same nauki pedagogiczne oka-
za∏y si´ silniejsze na gruncie poznania fenomenologicznego i praktyki dydaktycznej, ni˝
w∏aÊciwego wychowania, koncentrujàcego si´ na znaczeniu i horyzontach wartoÊci.
FragmentarycznoÊç kszta∏cenia, nieprecyzyjnie okreÊlane wartoÊci, do których cz´sto
odwo∏uje si´ uzyskujàc powszechny, ∏atwy consensus, niestety za cen´ niebezpieczne-
go zacierania istotnych treÊci, prowadzà do wycofania si´ na pozycje szko∏y z za∏o˝e-
nia neutralnej, co podcina potencja∏ wychowawczy i odbija si´ ujemnie na formacji
uczniów. Trzeba by zapomnieç o tym, ˝e edukacja zawsze zak∏ada i rozwija pewnà kon-
cepcj´ cz∏owieka i ˝ycia. Za∏o˝enie, ˝e szkolnictwo ma pozostaç neutralne, wià˝e si´
w praktyce najcz´Êciej z degradacjà religii w kulturze i wychowaniu. Prawid∏owy fun-
dament pedagogiczny natomiast to wezwanie do wkraczania w przestrzenie celów osta-
tecznych, do zajmowania si´ nie tylko tym, „jak”, ale tak˝e, „dlaczego”, do przezwy-
ci´˝ania nieporozumieƒ aseptycznej edukacji a˝ do przywrócenia procesowi wychowa-
nia owej jednolitoÊci, która uniemo˝liwia podzielenie wiedzy i umiej´tnoÊci na ró˝ne
nurty i zachowuje w centrum osob´, jej integralnà to˝samoÊç, transcendentalnà i histo-
rycznà. Program wychowania dla szkolnictwa katolickiego, oparty na Ewangelii, ma za
zadanie podjàç to wyzwanie i odpowiedzieç na nie z przekonaniem, ˝e „tajemnica
cz∏owieka wyjaÊnia si´ naprawd´ dopiero w tajemnicy S∏owa Wcielonego”9.

6 Por. Jan Pawe∏ II, Przemówienie na I Narodowy Kongres Szkó∏ Katolickich we W∏oszech, w „L'osservatore Roma-
no”, 24 listopada 1991, s. 4.

7 Por. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szko∏a katolicka, n. 35.
8 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szko∏a katolicka, n. 3.
9 Sobór Watykaƒski II, Konstytucja duszpasterska o KoÊciele w Êwiecie wspó∏czesnym, Gaudium et spes, n. 22.
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Szko∏a Katolicka w sercu KoÊcio∏a

11. W z∏o˝onej sytuacji wspó∏czesnej uwa˝amy za konieczne przywrócenie szkol-
nictwu katolickiemu mocnego poczucia to˝samoÊci eklezjalnej. Z to˝samoÊci
eklezjalnej wyp∏ywajà bowiem oryginalne cechy szko∏y „krystalizujàcej si´” ja-
ko podmiot w spo∏ecznoÊci KoÊcio∏a, teren autentycznej, specyficznej dzia∏alno-
Êci pastoralnej. Szko∏a dzieli z KoÊcio∏em jego misj´ ewangelizacyjnà i jest uprzy-
wilejowanym miejscem, w którym dokonuje si´ chrzeÊcijaƒskie wychowanie.
Zgodnie z tym „Szko∏y Katolickie sà wspó∏czeÊnie miejscem ewangelizacji, in-
tegralnego wychowania, inkulturacji i wdra˝ania dialogu ˝ycia pomi´dzy m∏o-
dymi ró˝nych religii i Êrodowisk spo∏ecznych”10. EklezjalnoÊç Szko∏y Katolic-
kiej jest zatem wpisana w samà jej istot´ jako instytucji wychowawczej. Jest ona
prawdziwym podmiotem w KoÊciele jako placówka wychowawcza, w której „w
harmonijnà ca∏oÊç ∏àczà si´ wiara, kultura i ˝ycie”11. Nale˝y wi´c mocno pod-
kreÊliç raz jeszcze, ˝e wymiar eklezjalny nie jest jakimÊ dodatkowym tonem, ale
w∏aÊciwà, charakterystycznà i specyficznà cechà, która przenika i kszta∏tuje ka˝-
dy moment dzia∏alnoÊci edukacyjnej, zasadniczym elementem jej to˝samoÊci
i ogniskowà jej misji12. Promocja tego wymiaru jest celem ka˝dego elementu
wspólnoty wychowawczej.

12. B´dàc Êwiadomà, czym jest, Szko∏a Katolicka staje si´ miejscem doÊwiadcze-
nia KoÊcio∏a, którego wzorem jest wspólnota chrzeÊcijaƒska. Tutaj trzeba przy-
pomnieç, ˝e tylko wtedy realizuje ona swoje powo∏anie, a˝eby byç doÊwiadcze-
niem KoÊcio∏a, kiedy bierze udzia∏ w jednorodnym nauczaniu wspólnoty chrze-
Êcijaƒskiej. Niestety musimy zauwa˝yç, ˝e w wielu wypadkach Szko∏a Katolicka
nie jest odbierana jako integralna cz´Êç duszpasterstwa, niekiedy traktuje si´ jà ja-
ko zewn´trzny — lub prawie zewn´trzny – element wobec wspólnoty. Jednak˝e
pilnie potrzeba rozwijaç nowà wra˝liwoÊç wspólnot parafialnych i diecezjalnych,
a˝eby czu∏y si´ zaproszone osobiÊcie do tego, by zatroszczyç si´ o wychowanie
i szko∏´.

13. W dziejach KoÊcio∏a Szko∏a Katolicka znana jest przede wszystkim z dzia∏al-
noÊci zakonów, które ze wzgl´du na swój charyzmat bàdê w jakiejÊ specjalnej in-
tencji hojnie si´ jej poÊwi´ca∏y. Obecnie nie brakuje problemów zwiàzanych
z licznà konkurencjà, a tak˝e z niebezpiecznymi nieporozumieniami, które mogà
nawet doprowadziç do porzucenia misji w szkolnictwie. Otó˝ oddziela si´ zada-
nia zwiàzane z nauczaniem od dzia∏alnoÊci pastoralnej, gdy jednoczeÊnie owa dzia-
∏alnoÊç napotyka trudnoÊci w pogodzeniu ze specyficznymi wymogami ˝ycia za-
konnego. G∏´boka intuicja Êwi´tych za∏o˝ycieli od razu i du˝o radykalniej ni˝ ja-
kakolwiek inna argumentacja ukazuje bezpodstawnoÊç i powierzchownoÊç podob-
nych stwierdzeƒ. Wydaje nam si´ równie˝ s∏uszne przypomnieç, ˝e obecnoÊç
osób duchownych w gronie wychowawców jest niezastàpiona, jako ˝e „osoby kon-
sekrowane sà w stanie rozwinàç szczególnie skutecznà dzia∏alnoÊç wychowaw-

10 Jan Pawe∏ II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, n 102.
11 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Wymiar religijny wychowania w szkole katolickiej, n. 34.
12 Por. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Wymiar religijny wychowania w szkole katolickiej, n. 33.
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czà”13, sà przyk∏adem, jak „dawaç si´” bezinteresownie i darmowo w s∏u˝bie bliê-
nim w duchu konsekracji. ObecnoÊç sióstr zakonnych i zakonników razem z ksi´˝-
mi i Êwieckimi oferuje uczniom „˝ywy obraz KoÊcio∏a i u∏atwia poznanie jego
bogactwa”14.

To˝samoÊç kulturalna szko∏y katolickiej

14. Z natury Szko∏y Katolickiej wywodzi si´ tak˝e jeden z najbardziej wyrazistych ele-
mentów jej zasadniczego programu: synteza kultury i wiary. Wiedza w perspektywie
wiary staje si´ màdroÊcià i koncepcjà ̋ ycia. Dà˝enie do pogodzenia rozumu i wiary obec-
ne w poszczególnych przedmiotach nauczania nadaje im jednolitoÊç, specyficzny wy-
raz i koordynuje, wy∏aniajàc z samej ich istoty szkolny program nauczania chrzeÊcijaƒ-
skiej wizji Êwiata, ˝ycia, kultury i historii. W za∏o˝eniach wychowawczych katolickiej
szko∏y nie ma wi´c miejsca na oddzielanie nauczania od wychowywania, poj´ç od mà-
droÊci. Poszczególne dyscypliny reprezentujà nie tylko wiedz´ do zdobycia, ale tak˝e
wartoÊci, które trzeba przyswoiç i prawd´ do odkrycia15. Wszystko to wymaga klima-
tu poszukiwania prawdy, w którym wychowawcy, kompetentni, przekonani i zgodni
mi´dzy sobà nauczyciele wiedzy i ˝ycia, b´dà — z pewnoÊcià niedoskona∏ym, ale nie
nijakim obrazem jedynego Nauczyciela. Pod tym kàtem w za∏o˝eniach programu chrze-
Êcijaƒskiego wszystkie przedmioty wspó∏pracujà, w sobie w∏aÊciwym duchu, w budo-
waniu dojrza∏ych osobowoÊci.

„Staranie o nauk´ to mi∏oÊç” (Mdr 6, 17)

15. W wymiarze eklezjalnym zakorzenia si´ te˝ charakterystyczny rys Szko∏y Katolic-
kiej jako szko∏y dla wszystkich, ze skierowaniem szczególnej uwagi na najs∏abszych.
Historia by∏a Êwiadkiem, ˝e wi´ksza cz´Êç katolickich zak∏adów wychowawczych po-
wsta∏a w odpowiedzi na potrzeby najmniej uprzywilejowanych pod wzgl´dem socjal-
nym i ekonomicznym. Niczym nowym b´dzie stwierdzenie, ˝e Szko∏y Katolickie zro-
dzi∏a g∏´boka troska o wychowanie m∏odzie˝y i dzieci pozostawionych samym sobie,
bez jakiegokolwiek wychowania. W wielu miejscach na Êwiecie jeszcze dziÊ material-
ne ubóstwo uniemo˝liwia dzieciom i m∏odzie˝y dost´p do kszta∏cenia i odpowiedniej
formacji ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej. Gdzie indziej Szko∏y Katolickiej domaga si´ nowe
ubóstwo, które tak jak w przesz∏oÊci mo˝e stanàç w obliczu niezrozumienia, nieufno-
Êci i braku Êrodków. Ubogie dziewcz´ta w XV wieku wychowywane przez Urszulan-
ki, ch∏opców, których Kalasanty widywa∏ biegajàcych z wrzaskiem po ulicach Rzymu,
jakich De la Salle spotyka∏ w biednych mieÊcinach Francji, czy których przyjà∏ Don Bo-
sco mo˝emy spotkaç dziÊ poÊród tych, co zagubili sens ˝ycia i pozbawieni sà wszelkich
porywów idea∏u, którym nikt nie pokaza∏ ˝adnych wartoÊci, którzy nie znajà ju˝ pi´k-
na wiary, z baga˝em rozbitych rodzin, niezdolni do mi∏oÊci prze˝ywajà cz´sto niedo-
statek materialny i duchowy, sà niewolnikami nowych bo˝ków w spo∏eczeƒstwie, któ-
re kreÊli przed nimi perspektyw´ bezrobocia i zepchni´cia na margines. To do tych no-
wo ubogich kieruje si´ w duchu mi∏oÊci Szko∏a Katolicka. W tym sensie, zrodzona z pra-

13 Jan Pawe∏ II, Adhortacja apostolska Vita Consecrata, n. 96.
14 Jan Pawe∏ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, n. 62.
15 Por. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szko∏a Katolicka, n. 39.
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16 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, n. 9.
17 Por. Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, art. 5.
18 Por. Jan Pawe∏ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, n. 40; por. te˝ Kongregacja ds. Doktryny Wiary, In-

strukcja Libertatis conscientia, n. 94.
19 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, n. 6.

gnienia zaoferowania wszystkim, przede wszystkim biednym i wy∏àczonym poza na-
wias, mo˝liwoÊci kszta∏cenia, rozpocz´cia pracy i formacji ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej,
w kontekÊcie starego i nowego ubóstwa mo˝e i powinna znaleêç pierwotnà syntez´ pa-
sji i mi∏oÊci wychowywania, wyraz mi∏oÊci Chrystusa do biednych, ma∏ych, do rzesz po-
szukujàcych prawdy.

Szko∏a Katolicka w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwu

16. Nie da si´ traktowaç szko∏y jako instytucji odr´bnej od innych placówek wychowaw-
czych i zarzàdzanej osobno, musi ona byç powiàzana ze Êwiatem polityki, ekonomii, kul-
tury i ze spo∏eczeƒstwem jako ca∏oÊcià. Szkole Katolickiej wypada wi´c odwa˝nie sta-
wiç czo∏o nowej sytuacji kulturalnej, zajàç krytyczne stanowisko, jako instancji wobec
programów wychowawczych ró˝nych stron, stanowiç przyk∏ad i bodziec dla innych in-
stytucji zajmujàcych si´ wychowaniem, byç przedmurzem problemów edukacyjnych
wspólnoty koÊcielnej. W ten sposób jasna staje si´ publiczna rola szko∏y katolickiej, nie
inicjatywy prywatnej, ale wyrazicielki rzeczywistoÊci eklezjalnej, z istoty swej majàcej
charakter publiczny. Pe∏ni ona funkcj´ spo∏ecznie u˝ytecznà i choç zosta∏o jasno powie-
dziane, ˝e kszta∏t nadaje jej wiara katolicka, to jednak nie jest zarezerwowana jedynie
dla katolików, lecz otwiera si´ dla wszystkich, którzy zaakceptujà i podejmà przyj´tà
ofert´ programowà. Ten wymiar otwartoÊci jawi si´ szczególnie wyraênie w krajach,
w których wi´kszoÊç stanowià niechrzeÊcijanie i rozwijajàcych si´, gdzie od zawsze
Szko∏y Katolickie, bez ˝adnej dyskryminacji, wnosi∏y post´p cywilizacyjny i awans oso-
by ludzkiej16. Ponadto obecnoÊç szkolnictwa katolickiego obok szkó∏ paƒstwowych gwa-
rantuje pluralizm w kulturze i wychowaniu, a zw∏aszcza wolnoÊç i prawo rodzin do re-
alizowania takiego kierunku wychowawczego, jaki pragnà one daç swoim dzieciom17.

17. W tej perspektywie Szko∏a Katolicka podejmuje zrównowa˝ony i konstruktywny dia-
log z w∏adzami paƒstwowymi i obywatelskimi. Dialog i wspó∏praca winny opieraç si´
na wzajemnym szacunku, zapoznaniu si´ nawzajem z pe∏nionà przez siebie rolà i na
wspólnej s∏u˝bie cz∏owiekowi. A˝eby to urzeczywistniç, Szko∏a Katolicka ch´tnie w∏à-
cza si´ w lokalne systemy edukacyjne i prawne ró˝nych narodów i paƒstw, o ile prze-
strzegajà one podstawowych praw cz∏owieka, poczàwszy od poszanowania ̋ ycia i wol-
noÊci wyznania. Poprawne stosunki pomi´dzy paƒstwem a szko∏à, nie tylko katolickà,
polegajà nie tyle na rozwiàzaniach instytucjonalnych, co na przestrzeganiu prawa cz∏o-
wieka do uzyskania odpowiedniego wykszta∏cenia, zgodnie z wolnym wyborem. Pra-
wa, któremu musi towarzyszyç zasada subsydiowania18. „W∏adza paƒstwowa wi´c, któ-
rej zadaniem jest strzec i broniç wolnoÊci obywatelskiej, powinna dbaç zgodnie z za-
sadami sprawiedliwoÊci o takie rozdzielanie zasi∏ków paƒstwowych, aby rodzice
zgodnie ze swym sumieniem w sposób naprawd´ wolny mogli wybieraç szko∏y dla
swych dzieci”19. W niektórych krajach decydujàcy problem uznania prawnego i zasad
finansowania szkó∏ niepaƒstwowych tkwi nie w tym, co si´ oficjalnie og∏asza, ale
w konkretnej realizacji tego fundamentalnego prawa cz∏owieka. Ca∏kowicie podziela-
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my ˝yczenie, jakie niedawno wyrazi∏ Jan Pawe∏ II, aby we wszystkich paƒstwach de-
mokratycznych dosz∏a wreszcie do skutku prawdziwa równoÊç szkó∏ paƒstwowych
i niepublicznych, z poszanowaniem ich za∏o˝eƒ wychowawczych20.

Styl wspólnoty wychowujàcej

18. Zmierzajàc do konkluzji chcielibyÊmy zatrzymaç si´ krótko nad zagadnieniem sty-
lu pracy i roli, jakà odgrywa wspólnota wychowujàca, powsta∏a w wyniku spotkania
i wspó∏dzia∏ania ró˝nych osób: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji i personelu nie
pedagogicznego21. Tutaj s∏usznie jest przypomnieç, jak wielkie znaczenie ma klimat
wzajemnych stosunków i styl odnoszenia si´ do siebie. W okresie rozwoju konieczne
sà osobiste relacje z liczàcymi si´ pedagogami; te same wiadomoÊci znaczà wi´cej
w kszta∏towaniu ucznia, je˝eli przyswojone sà w kontekÊcie osobistych stosunków,
szczerej wzajemnoÊci, zgodnych postaw, stylu bycia na co dzieƒ. Bioràc to pod uwag´
trzeba upowszechniaç, koniecznie zachowujàc odpowiednie role, wizerunek szko∏y ja-
ko wspólnoty, co jest jednym z elementów wzbogacajàcych wspó∏czesnà instytucj´
szkolnictwa22. Dobrze te˝ przytoczyç za Soborem Watykaƒskim II23, ˝e wymiar wspól-
notowy Szko∏y Katolickiej to nie tylko prosta kategoria socjologiczna, ale równie˝
fundament teologiczny. Wspólnota wychowujàca jako ca∏oÊç jest wi´c powo∏ana do ini-
cjowania takich za∏o˝eƒ szko∏y, aby sta∏a si´ ona miejscem integralnej formacji w re-
lacji mi´dzyludzkiej.

19. W katolickiej szkole „pierwszymi odpowiedzialnymi za kreowanie oryginalnego
stylu chrzeÊcijaƒskiego sà wychowawcy, jako osoby i jako wspólnota”24. Nauczanie
jest dzia∏alnoÊcià o nadzwyczajnym ci´˝arze moralnym, jednym z najwznioÊlejszych
i najbardziej twórczych zaj´ç cz∏owieka: nauczyciel nie ma przecie˝ do czynienia z isto-
tami bezwolnymi, ale z samà ludzkà duszà. Dlatego tak wielkiego znaczenia nabiera oso-
bista relacja mi´dzy nauczycielem i uczniem, która nie powinna ograniczaç si´ do pro-
stego „winien i ma”. Poza tym trzeba zawsze pami´taç o tym, ˝e nauczyciele prze˝y-
wajà szczególny rodzaj powo∏ania chrzeÊcijaƒskiego i równie specyficzny udzia∏ w mi-
sji KoÊcio∏a oraz, ˝e „to od nich jak najbardziej zale˝y, aby Szko∏a Katolicka mog∏a
urzeczywistniaç swoje zamiary i przedsi´wzi´cia”25.

20. We wspólnocie wychowawczej szczególnà rol´ odgrywajà rodzice jako pierwsi od-
powiedzialni za wychowanie dzieci. DziÊ jednak jesteÊmy Êwiadkami rozpowszechnio-
nej tendencji do przekazywania innym tego prastarego zadania. Tak wi´c staje si´ ko-
nieczne budzenie inicjatyw, które nie tylko zach´ca∏yby do anga˝owania si´ rodziców,
ale te˝ dawa∏y konkretne i uczciwe oparcie i w∏àcza∏y rodziny w realizacj´ programu
wychowawczego26 Szko∏y Katolickiej. Niezmiennym celem wychowania szkolnego jest
wi´c spotkanie i dialog z rodzicami i rodzinà, który trzeba popieraç równie˝ poprzez pro-

20 Jan Pawe∏ II, Lettera al Preposito Generale degli Scolopi, w „L'Osservatore Romano”, 28 czerwca 1997, s. 5.
21 Por. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Il laico cattolico testimone di fede nella scuola, n. 22.
22 Por. tam˝e.
23 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊciaƒskim, Gravissimum educutionis, n. 8.
24 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Wymiar religijny wychowania w szkole katolickiej, n. 26.
25 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, n. 8.
26 Por. Jan Pawe∏ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, n. 40.
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mocj´ stowarzyszeƒ rodzicielskich, a˝eby z ich niezastàpionym udzia∏em nawiàza∏a si´
owa osobista relacja, która pozwala urzeczywistniç za∏o˝enia wychowawcze.

Konkluzja

21. Ojciec Âwi´ty bardzo sugestywnie ukaza∏, w jaki sposób Êcie˝ki cz∏owieka mogà staç
si´ drogà Chrystusa i KoÊcio∏a27. Âcie˝ki te nie powinny pozostaç poza trasà ewange-
lizatorów, którzy idàc nimi napotkajà wezwanie do wychowywania. Niezastàpione
w szkole okazuje si´ wi´c zaanga˝owanie, a inwestowanie w ludzi i Êrodki w Szkole Ka-
tolickiej nabiera charakteru profetycznego. U progu trzeciego tysiàclecia mocno odczu-
wamy depozyt, jaki Sobór Watykaƒski II, ta wielka Pi´çdziesiàtnica, powierzy∏ Szko-
le Katolickiej: b´dàc w stanie bardzo wiele wnieÊç w rozwój misji ludu Bo˝ego i s∏u˝-
by na rzecz dialogu pomi´dzy KoÊcio∏em i wspólnotà ludzkà, z wzajemnym po˝ytkiem,
zachowuje ona najwy˝sze znaczenie tak˝e w obecnych okolicznoÊciach28.

Rzym, 28 grudnia 1997, w uroczystoÊç Âwi´tej Rodziny.

Pio Kardyna∏ Laghi 
Prefekt Jose’ Saraiva Martins 

Arcybiskup tytularny Tuburnica 
Sekretarz

27 Por. Jan Pawe∏ II, Encyklika Redemptor hominis, n. 14.
28 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, n. 8.




