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1. Wielkoœæ cz³owieczego ducha, moc œwiadectwa Koœcio³a i si³a pañstwa ma-
j¹ swoje korzenie w starannej i wytrwa³ej edukacji. Najwa¿niejszym zadaniem szkó³
i uniwersytetów jest kszta³towanie umys³ów i serc uczniów i studentów, wspoma-
ganie ich w zdobywaniu m¹droœci i korzystaniu z dóbr kultury, formowanie wra¿-
liwoœci na dobro i piêkno, wspieranie w uzyskiwaniu kompetencji zawodowych.
Koœció³ od swoich pocz¹tków aktywnie w³¹czy³ siê w wielkie dzie³o wychowywa-
nia ludzi i spo³eczeñstw przez katechezê i tworzenie sieci w³asnego szkolnictwa,
a w pewnym momencie dziejów stan¹³ u kolebki uniwersytetu. 

Tak¿e w historii naszej Ojczyzny mo¿na dostrzec trwa³y zwi¹zek wychowania
i ewangelizacji. W imiê wiernoœci Ewangelii i swojej szczytnej tradycji Koœció³ w Pol-
sce, zgromadzony na Synodzie, pragnie daæ wyraz poczuciu odpowiedzialnoœci za tê
istotn¹ dziedzinê ¿ycia osobistego i spo³ecznego oraz zaprosiæ wszystkich, aby nie
szczêdzili wysi³ków w s³u¿bie jej odnowy i reformy. 

2. W okresie przedwojennym wyk³ad nauki Koœcio³a o szkole i wychowaniu
da³ Pius XI w encyklice „Divini illius Magister” z 1929 r. W naszych czasach na-
uka ta, odpowiednio odnowiona, zosta³a ukazana w „Deklaracji o wychowaniu
chrzeœcijañskim” Soboru Watykañskiego II. Papie¿ Jan Pawe³ II rozwin¹³ j¹ w ad-
hortacji apostolskiej „Catechesi tradendae” z 1979 r. oraz w konstytucjach apo-
stolskich „Sapientia christiana” z tego samego roku i „O uniwersytetach katolic-
kich” z 1990 r.

Przepisy koœcielne dotycz¹ce wychowania katolickiego, szkó³, uniwersytetów i fa-
kultetów koœcielnych podaje Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonach 793–821. 

Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego opublikowa³a kilka donio-
s³ych aktów dotycz¹cych problemów szkó³ katolickich. Do najwa¿niejszych nale-
¿y zaliczyæ dokumenty: „Szko³a katolicka” z 1977 r., „Katolik œwiecki œwiadkiem
wiary w szkole” z 1982 r., „Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej”
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z 1988 r. i „List do rodzin zakonnych i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego prowa-
dz¹cych szko³y katolickie” z 1996 r. W poznaniu nauczania Koœcio³a na temat
nauki religii i katechezy pomocne jest „Dyrektorium ogólne o katechizacji”, wy-
dane w 1997 r. przez Kongregacjê do Spraw Duchowieñstwa. W œwietle tych do-
kumentów Synod pragnie przedstawiæ swoj¹ naukê o szkole i uniwersytecie, uka-
zaæ blaski i cienie obecnego stanu edukacji narodowej oraz sformu³owaæ propo-
zycje rozwi¹zañ i postulaty pastoralne. 
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Katolicka wizja szko³y

3. Koœció³ okreœla szko³ê „jako miejsce integralnej formacji osoby, poprzez sys-
tematyczn¹ i krytyczn¹ asymilacjê kultury”1. Do podstawowych zadañ szko³y nale¿y
troskliwe kszta³towanie w³adz umys³owych, rozwijanie zdolnoœci wydawania prawi-
d³owych s¹dów, wprowadzanie w dziedzictwo kultury, przekazywanie wiedzy, formo-
wanie zmys³u wartoœci, przygotowanie do ¿ycia zawodowego, kszta³towanie wœród
uczniów o ró¿nych charakterach i pochodzeniu spo³ecznym ducha braterstwa, który
prowadzi do wzajemnego zrozumienia2. W tym sensie szko³a jest tak¿e œrodowi-
skiem zawi¹zywania mocnych wiêzi spo³ecznych, wrastania w spo³ecznoœæ lokaln¹,
regionaln¹, narodow¹ i pañstwow¹, a tak¿e miejscem spotkania z ¿yw¹ tradycj¹ i kul-
tur¹ Europy i œwiata. 

4. Rodzice s¹ g³ównymi wychowawcami swych dzieci3 i ich prawo a zarazem
obowi¹zek spe³niania tej funkcji jest „czymœ pierwotnym i maj¹cym pierwszeñstwo
w stosunku do zadañ wychowawczych innych osób”4. Szko³a ma jednak¿e zasadni-
cze znaczenie wœród instytucji, które wspieraj¹ rodzinê w wype³nianiu jej pos³annic-
twa wychowawczego5. 

5. Rodzice maj¹ prawo do swobodnego i zgodnego ze swoimi przekonaniami
wyboru szko³y lub innych œrodków niezbêdnych do kszta³cenia dzieci. Maj¹ te¿
prawo do tego, ¿eby ich dzieci nie uczêszcza³y do szkó³, które nie zgadzaj¹ siê
z przekonaniami moralnymi i religijnymi rodziny. W³adze publiczne powinny za-
pewniæ taki system finansowania oœwiaty, który umo¿liwi rodzicom korzystanie
z tego prawa, bez nak³adania na nich niesprawiedliwych ciê¿arów6. 

6. Koœció³, w przekonaniu, ¿e pluralizm szkó³ umo¿liwia poszanowanie podsta-
wowych praw cz³owieka i jego wolnoœci, odrzuca monopol pañstwa w zakresie szkol-
nictwa7. Realizuj¹c prawo do wolnoœci sumienia oraz prawo rodziców do wyboru
szko³y, która najlepiej odpowiada ich pogl¹dom wychowawczym, sam tworzy szko³y
katolickie ró¿nych stopni. Wierni powinni popieraæ te szko³y, œwiadcz¹c w miarê
mo¿liwoœci pomoc w ich zak³adaniu i utrzymaniu8. 

7. Koœció³ odnosi siê ze szczególnym uznaniem do powo³ania nauczyciela —
wychowawcy9. W rozumieniu pedagogiki katolickiej nauczyciel jest nie tylko specja-
list¹ ograniczaj¹cym siê do przekazywania w sposób usystematyzowany zespo³u wia-
domoœci, lecz przede wszystkim wychowawc¹ i mistrzem wspieraj¹cym powo³anie
swoich uczniów do ¿ycia w prawdzie i mi³oœci. Jan Pawe³ II stwierdza wprost, ¿e wy-
chowawca rodzi wychowanka w znaczeniu duchowym. 
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Uznaj¹c wychowanie za autentyczne apostolstwo10, Koœció³ dostrzega w nim
szczególn¹ formê udzia³u w pos³annictwie prorockim Chrystusa, jedynego Mi-
strza i Nauczyciela11.

Nauczanie religii w szkole

8. Nauczanie religii w szkole powinno prowadziæ nie tylko do poznania chrzeœci-
jañstwa, lecz przede wszystkim do umi³owania Boga i przylgniêcia do Niego. 

Stanowi ono równie¿ wa¿ny element kszta³towania odpowiedzialnych postaw
uczniów i integracji ich osobowoœci. 

9. Nauczanie religii w szkole jawi siê „jako dyscyplina szkolna, która wymaga ta-
kiej samej systematycznoœci i organizacji jak inne przedmioty. Powinno ono ukazywaæ
orêdzie i wydarzenie chrzeœcijañskie z tak¹ sam¹ powag¹ i g³êbi¹, z jak¹ przedstawiaj¹
swoje treœci inne dyscypliny. Jednak nauczanie religii w szkole nie sytuuje siê obok in-
nych przedmiotów jako coœ dodatkowego, ale jako element koniecznego dialogu inter-
dyscyplinarnego. […]Takieprzedstawienieorêdzia chrzeœcijañskiegobêdziewp³ywaæ
na sposób, w jaki rozumie siê pocz¹tek œwiata i sens historii, podstawê wartoœci etycz-
nych, funkcjê religii w kulturze, przeznaczenie cz³owieka, relacjê z natur¹”12.

10. Katecheza szkolna ma za zadanie pomagaæ uczniom wierz¹cym w lepszym zro-
zumieniu i prze¿ywaniu orêdzia chrzeœcijañskiego w relacji do problemów egzystencjal-
nych i moralnych charakterystycznych dla ka¿dej istoty ludzkiej i wspólnych wszyst-
kim wielkim religiom. Natomiast uczniom prze¿ywaj¹cym w¹tpliwoœci religijne, winna
nieœæ pomoc w odkrywaniu, jakie s¹ odpowiedzi, których Chrystus udziela na ich py-
tania i jak Koœció³ podchodzi do ich w¹tpliwoœci13. 

Szko³y katolickie

11. Szko³ê uwa¿a siê za katolick¹, gdy „jest kierowana przez kompetentn¹ w³a-
dzê koœcieln¹ lub koœcieln¹ osobê prawn¹ publiczn¹ (diecezjê, parafiê, zgromadzenie
zakonne), albo zosta³a uznana za katolick¹ dokumentem na piœmie przez kompetent-
n¹ w³adzê koœcieln¹”. W³adz¹ t¹ jest biskup diecezjalny14. 

12. Szko³a katolicka, tak jak inne szko³y, zd¹¿a do prawdziwie ludzkiej formacji
dzieci i m³odzie¿y15. Z samej zasady jest ona otwarta dla wszystkich, bez wzglêdu
na wyznanie czy œwiatopogl¹d. Uczy ona i wychowuje w duchu ekumenizmu oraz
w szacunku dla ka¿dego cz³owieka. 

13. Chrzeœcijañska koncepcja œwiata, w której centrum stoi Chrystus, okreœla
i wyró¿nia szko³ê katolick¹. Koncepcja ta ma przenikaæ nauczanie oraz stanowiæ pod-
stawê wychowania16. 

Szko³a katolicka w duchu wolnoœci i mi³oœci pomaga uczniom, aby w rozwijaniu
w³asnej osobowoœci kierowali siê prawd¹ o nowym stworzeniu, którym stajemy siê
przez chrzest, a tak¿e aby poznanie œwiata, ¿ycia i kultury cz³owieka, które stopnio-
wo zdobywaj¹, by³o oœwietlone wiar¹17. 

14. Katolicki wychowawca jest wezwany do sumiennego kierowania siê chrzeœci-
jañsk¹ wizj¹ cz³owieka, w zgodzie z nauczaniem Koœcio³a. Tak pojêta praca wycho-
wawcza, odnajduj¹c wzór cz³owieczeñstwa w Jezusie Chrystusie, zmierza do mo¿liwie
pe³nego i wszechstronnego rozwoju cz³owieczeñstwa wychowanków. 
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Katolicka wizja uniwersytetu

15. Szczególne miejsce w trosce Koœcio³a o rozwój nauki, wiedzy i wychowania
zajmuje szkolnictwo wy¿sze, a zw³aszcza uniwersytet. „Narodzony z serca Koœcio³a”,
stanowi on „jedyny w swoim rodzaju oœrodek twórczej pracy i promieniowania wie-
dzy, s³u¿¹cy dobru ludzkoœci. Wype³niaj¹c swe powo³anie, Universitas magistrorum et scho-
larium oddaje siê badaniom naukowym oraz nauczaniu i formacji studentów, którzy
z w³asnej woli towarzysz¹ swym nauczycielom, z³¹czeni z nimi t¹ sam¹ mi³oœci¹ wie-
dzy”18. Dlatego Koœció³ g³osi, ¿e uniwersytety, jako wspólnoty ludzi poszukuj¹cych
prawdy, s¹ niezbêdne dla ¿ycia narodu i Koœcio³a19. 

16. Chrzeœcijañstwo, g³osz¹c mo¿liwoœæ poznania prawdy, inspiruje i zmusza
niejako do jej poszukiwania. „Bez odniesienia do niej ka¿dy zdany jest na samowolê
ludzkiego os¹du, a jego istnienie jako osoby oceniane jest wy³¹cznie wed³ug kryte-
riów pragmatycznych, opartych zasadniczo na wiedzy doœwiadczalnej […]”20. Ko-
œció³ uwa¿a, ¿e znakiem odniesienia rozmaitych ga³êzi nauk i wydzia³ów akademic-
kich do prawdy jest istnienie i zgodna ze wskazaniami Magisterium dzia³alnoœæ wy-
dzia³u teologii w strukturze uniwersytetu. 

17. Koœció³ zdecydowanie broni zasady wolnoœci badañ akademickich. Jednocze-
œnie przypomina, ¿e zasady tej nie wolno oddzielaæ od odpowiedzialnoœci etycznej
uczonego. Ka¿dy nauczyciel akademicki jest powo³any do tego, aby spe³nia³ funkcjê
„sumienia krytycznego” wobec wszystkiego, co zagra¿a cz³owieczeñstwu lub co je
pomniejsza w ¿yciu osób ludzkich i spo³eczeñstw. 

Wy¿sze szko³y katolickie

18.Wdzia³alnoœciKoœcio³anapolunauki iwychowania szczególneznaczeniema-
j¹uniwersytetykatolickie,wydzia³yteologiinauczelniachœwieckichorazseminariadu-
chowne i inne katolickie instytuty studiów wy¿szych. Ze swej natury d¹¿¹ one do pu-
blicznej,sta³ejipowszechnejobecnoœcimyœlichrzeœcijañskiejwwysi³kuspo³eczeñstwa,
skierowanym ku rozwijaniu nauki i kultury21. Szczególnym zadaniem wy¿szych szkó³
katolickich jest „egzystencjalne jednoczenie w pracy intelektualnej dwóch porz¹dków
rzeczywistoœci,którenazbytczêstos¹sobieprzeciwstawiane, jakgdybyby³ywzajemnie
sprzeczne: porz¹dki te to z jednej strony poszukiwanie prawdy, a zdrugiej pewnoœæ, ¿e
zna siê ju¿ Ÿród³o prawdy” — Jezusa Chrystusa, objawione S³owo Ojca22.

19. Ka¿dy katolicki instytut studiów wy¿szych, a w szczególnoœci uniwersytet,
ze wzglêdu na swój charakter akademicki, jest wspólnot¹, która dzia³aj¹c w sposób
œciœle naukowy i krytyczny przyczynia siê do ochrony i postêpu ludzkiej godnoœci
oraz dziedzictwa kulturowego poprzez prace badawcze, nauczanie i pos³ugê na rzecz
kultury wspólnoty lokalnej, krajowej i miêdzynarodowej. Dialog pomiêdzy rozumem
i wiar¹, troska o etyczny wymiar nauki, katolicka perspektywa teologiczna i zaanga-
¿owanie w s³u¿bê ludowi Bo¿emu, stanowi¹ najbardziej charakterystyczne cechy uni-
wersytetu katolickiego23. 

20. Kanoniczne erygowanie b¹dŸ zatwierdzanie uniwersytetów i wydzia³ów ko-
œcielnych jest zastrze¿one Stolicy Apostolskiej24. Troska o staranne funkcjonowanie
uniwersytetu b¹dŸ wydzia³u koœcielnego nale¿y do miejscowego biskupa. Ich status
prawny wobec pañstwa okreœlaj¹ odpowiednie ustawy i umowy. 
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Wyk³adowcy przedmiotów nale¿¹cych do dziedziny wiary lub obyczajów po-
winni byæ œwiadomi tego, ¿e zadanie to wymaga zachowania œcis³ej ³¹cznoœci z au-
tentycznym nauczaniem Koœcio³a, przede wszystkim zaœ z magisterium Biskupa
Rzymskiego. Po z³o¿eniu przepisanego wyznania wiary otrzymuj¹ oni misjê kano-
niczn¹ od wielkiego kanclerza lub jego delegata25. W momencie mianowania wszy-
scy pracownicy naukowi i administracyjni winni zostaæ poinformowani o katolickiej
to¿samoœci uniwersytetu lub wydzia³u, o tym co z niej wynika, jak równie¿ o ci¹¿¹-
cym na nich obowi¹zku jej umacniania, a przynajmniej respektowania. 

21. Prze³o¿eni i profesorowie uniwersytetów i fakultetów katolickich powinni
troszczyæ siê o wzajemn¹ wspó³pracê polegaj¹c¹ na koordynacji poszukiwañ i podej-
mowaniu wspólnych inicjatyw w d¹¿eniu do prawdy. W wiêkszym stopniu zasada ta
dotyczy poszczególnych wydzia³ów uczelni. Na ka¿dym uniwersytecie katolickim
winny byæ prowadzone zajêcia interdyscyplinarne, uwzglêdniaj¹ce g³ównie te kwestie
teologiczne, które maj¹ zwi¹zek z przedmiotami wyk³adanymi na jego wydzia³ach26. 

OPIS SYTUACJI POLSKIEJ SZKO£Y I UNIWERSYTETU

Stan organizacyjny

22. „Ustawa o systemie oœwiaty” z 1991 r. uporz¹dkowa³a zasady edukacji w szko-
³ach podstawowych i œrednich. Treœci wychowawcze skoncentrowa³a ona wokó³ warto-
œci rodzinnych, chrzeœcijañskich i obywatelskich, które korzeniami tkwi¹ w tradycji na-
rodu, przy jednoczesnym otwarciu siê na wartoœci kultury europejskiej27. Pierwszy i de-
cyduj¹cy g³os w wychowaniu da³a rodzinie, a szkole i placówkom oœwiatowym przypo-
mnia³a o obowi¹zku wspierania rodziny w tym procesie28. W ten sposób w³adze Rze-
czypospolitej odrzuci³y ró¿ne formy indoktrynacji, do których by³a wykorzystywana
oœwiata w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

23. Od roku szkolnego 1999/2000 rozpoczyna siê reforma systemu edukacji.
Kszta³cenie dzieci i m³odszej m³odzie¿y odbywaæ siê bêdzie w trzech zasadniczych
etapach: szeœcioletniej szko³y podstawowej, trzyletniego gimnazjum oraz trzyletnie-
go liceum profilowanego. 

Do fundamentalnych zadañ reformy szko³y zalicza siê umo¿liwienie uczniom
poznawania i rozumienia œwiata oraz jego kultury, rozumienia siebie, innych ludzi
i ich pogl¹dów, poszukiwania duchowych wartoœci ¿ycia, kszta³towania w³asnej war-
toœci i rozwijania potrzeby doskonalenia siê29. 

24. Monopol pañstwa na oœwiatê zosta³ prze³amany dziêki wspó³dzia³aniu rodzi-
cówinauczycieli.ObecniewPolsceistniejeok.1600szkó³podstawowychiœrednichnie-
publicznych oró¿nych programachwychowawczych idydaktyczno–wychowawczych.

25. Szko³y niepubliczne o uprawnieniach szko³y publicznej, na mocy wymienio-
nej ustawy, maj¹ prawo do czêœciowej dotacji pañstwa. Wskutek tego g³ówny ciê¿ar
utrzymania szkó³ spo³ecznych spoczywa na rodzicach uczniów. Tymczasem szkol-
nictwo niepubliczne przyczynia siê w znacz¹cy sposób do zdynamizowania polskiej
oœwiaty — w jego ramach wielu nauczycieli realizuje ciekawe programy autorskie,
nawi¹zuje nowe formy dialogu z m³odzie¿¹, podejmuje interesuj¹ce inicjatywy wy-
chowawcze i dlatego zas³uguje na pe³n¹ dotacjê ze strony pañstwa. 
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26. Znacz¹ce miejsce wœród szkó³ niepublicznych zajmuj¹ szko³y katolickie.
Synod wyra¿a uznanie wszystkim zak³adaj¹cym i prowadz¹cym te szko³y, zw³aszcza
zgromadzeniom zakonnym, za wysi³ek podjêty dla odrodzenia szkolnictwa katolic-
kiego we wspó³czesnej Polsce. Z ubolewaniem jednak stwierdza, ¿e liczba szkó³ ka-
tolickich w naszym kraju nie odpowiada potrzebom i nie odzwierciedla mo¿liwo-
œci Koœcio³a.

27. Szko³y katolickie, w realizowaniu minimum programowego przedmiotów
obowi¹zkowych i wystawianiu œwiadectw oraz innych druków urzêdowych, podlega-
j¹ prawu polskiemu. W realizowaniu programu nauczania pozosta³ych przedmiotów
stosuj¹ siê do przepisów koœcielnych. 

Szko³y katolickie maj¹ prawo do dotacji ze strony pañstwa i organów samorz¹-
dowych30. 

28. Szko³y katolickie s¹ zrzeszone w Radzie Szkó³ Katolickich, powo³anej przez
Konferencjê Episkopatu Polski w 1994 r. Wed³ug danych z 1998 r., w Polsce istnie-
je ogó³em 200 szkó³ katolickich, w tym 54 szko³y podstawowe, 126 liceów ogólno-
kszta³c¹cych i 20 szkó³ zawodowych ró¿nych szczebli. Instytucje koœcielne prowadz¹
te¿ liczne przedszkola i ogniska wychowawcze. 

29. Obok szkó³ katolickich istniej¹ tak¿e inne, które w zapisie swoich statutów
powo³uj¹ siê na zasady chrzeœcijañskie i na swój zwi¹zek z Koœcio³em. Szko³y te, nie
posiadaj¹c koniecznej aprobaty ze strony w³adzy koœcielnej, nie mog¹ byæ uznawane
za katolickie. 

30. Po roku 1989 wprowadzono ró¿norodne podrêczniki do poszczególnych
przedmiotów i dano nauczycielom mo¿liwoœæ ich wyboru. Nie wszystkie podrêczni-
ki spe³niaj¹ jednak podstawowe kryterium wiernoœci prawdzie, a tak¿e wymogi peda-
gogiczne i dydaktyczne, a nauczyciel czêsto czuje siê zagubiony i pozbawiony punk-
tu odniesienia wœród wielu propozycji. 

31. Prawodawstwo zapewnia pe³n¹ swobodê dzia³ania na terenie szko³y organi-
zacji, stowarzyszeñ i ruchów katolickich. Mo¿liwoœci te nie s¹ jednak dostatecznie
wykorzystywane. Dotyczy to tak¿e szkó³ katolickich. 

Nowe uregulowania prawne daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia ró¿norodnych organizacji
nauczycieli. 

Dziedzictwo i wyzwania

32. Pomimo wielu powa¿nych zmian w systemie oœwiatowym wydaje siê, ¿e
w polityce pañstwa nie przyk³ada siê odpowiedniej wagi do problemów edukacji.
W bud¿ecie pañstwa, a czêsto tak¿e w bud¿etach samorz¹dów lokalnych, przeznacza
siê zbyt ma³o œrodków na szkolnictwo. Szko³y s¹ wiêc niedoinwestowane, nauczycie-
le Ÿle op³acani, trudne warunki nauczania pog³êbia nadmierna liczba uczniów w kla-
sach itp. Sytuacja ta przyczynia siê do zdeprecjonowania roli powo³ania nauczyciel-
skiego i znaczenia wykszta³cenia. 

33. Wœród dokonañ pozytywnych na pierwszym miejscu nale¿y postawiæ podjê-
cie przez odrodzone pañstwo polskie bezprecedensowej reformy oœwiaty. 

Liczne samorz¹dy lokalne, które przejê³y odpowiedzialnoœæ za szko³y, potrakto-
wa³y powa¿nie wynikaj¹ce z tego zobowi¹zania. 

Szko³y niepubliczne przyczyniaj¹ siê do rozwoju polskiego szkolnictwa. 
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Coraz liczniejsi rodzice uœwiadamiaj¹ sobie uprawnienia i obowi¹zki wobec
szko³y. 

34. Skutki indoktrynacji komunistycznej tkwi¹ w mentalnoœci wielu ludzi wy-
kszta³conych i wychowanych w czasach PRL, w tym nauczycieli i innych osób odpo-
wiedzialnych za obecny stan szkolnictwa. Nie uda³o siê wykorzeniæ nawyków do ko-
munistycznej interpretacji roli rodziny w procesie wychowawczym, rozdzia³u Koœcio-
³a od pañstwa, pomocniczej funkcji szko³y w procesie naukowo–wychowawczym.
Neutralnoœæ szkolnictwa pojmowana jest jako nieobecnoœæ jakichkolwiek elementów,
deklaracji czy znaków wiary i ¿ycia religijnego. 

35. Rodzice wiêkszoœci uczniów, piêædziesiêcio– i czterdziestoletni, to pokole-
nie, które szczególnie odczu³o ciê¿ar przemian ustrojowych, d³ugotrwa³ego kryzysu
ekonomicznego, trudnoœci na rynku pracy i z³ych warunków mieszkaniowych. Sta-
nowi¹ oni zarazem tê czêœæ spo³eczeñstwa, która, jak wykazuj¹ badania socjologicz-
ne, stosunkowo najs³abiej zwi¹zana jest z Koœcio³em. 

Os³abienie ¿ycia religijnego tego pokolenia sprawia, ¿e stosunkowo wiele dzieci nie
znajduje w swoich rodzinach ¿ywych i bliskich przyk³adów wiary i modlitwy. 

M³odsze pokolenie rodziców stanowi tê czêœæ spo³eczeñstwa, która szczególnie
szybko przyjmuje zwi¹zany ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ cywilizacyjn¹ nowy obraz
œwiata, a zarazem odrzuca lub podaje w w¹tpliwoœæ istnienie autorytetów. Dotyka
to bezpoœrednio dzieci, a poœrednio szko³y i Koœcio³a, nauczycieli i katechetów.
W konsekwencji instytucje te mog¹ spodziewaæ siê zarówno wspó³dzia³ania rodzi-
ców, jak i niezrozumienia przez nich swego autorytetu i pos³annictwa. 

Nauczanie religii w szkole

36. Nauka religii w szkole zosta³a przywrócona „Ustaw¹ o systemie oœwiaty”
z 1991 r. Kwestiê tê reguluje rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14
kwietnia 1992 r. w sprawie nauki religii w szkole publicznej. 

W tekœcie Konkordatu stwierdza siê: „Uznaj¹c prawo rodziców do religijnego
wychowania dzieci oraz zasadê tolerancji Pañstwo gwarantuje, ¿e szko³y publiczne
podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy ad-
ministracji pañstwowej i samorz¹dowej, organizuj¹ zgodnie z wol¹ zainteresowa-
nych naukê religii w ramach planu zajêæ szkolnych i przedszkolnych”31. 

37. Status prawny katechety jako nauczyciela w szkole publicznej okreœla znowe-
lizowana w 1996 r. Karta Nauczyciela. 

Nauczyciele religii musz¹ posiadaæ misjê kanoniczn¹ od biskupa diecezjalnego.
Jej cofniêcie oznacza utratê prawa do nauczania religii. 

W sprawach treœci nauczania i wychowania religijnego katecheci podlegaj¹ przepi-
som koœcielnym, w innych zaœ sprawach zarz¹dzeniom w³adz oœwiatowych32. 

38. Wprowadzenie nauki religii w szko³ach publicznych stworzy³o wiêksz¹ szan-
sê objêcia misj¹ ewangelizacyjn¹ zarówno uczniów, jak i samych nauczycieli i wycho-
wawców. Misja ta jest na ogó³ dobrze spe³niana. Niekiedy jednak napotyka ona na
trudnoœci spowodowane nieprzychyln¹ postaw¹ niektórych nauczycieli i rodziców,
a niekiedy tak¿e brakami w duchowoœci samych katechetów. 

39. Niektóre trudnoœci wynikaj¹ z niedostosowania programów katechetycz-
nych do realiów wspó³czesnej szko³y, a tak¿e z braków przygotowania pedagogicz-
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nego pewnej liczby katechetów. Problemem doby obecnej jest lêk katechetów przed
aktywn¹ obecnoœci¹ w szkole i stosowanie nieprzekonuj¹cych form przekazu nauki
katolickiej. Daje siê nadto zauwa¿yæ nie wystarczaj¹c¹ wspó³pracê proboszczów
z katechetami i dyrektorami szkó³, nieznajomoœæ prawa oœwiatowego i brak zain-
teresowania ¿yciem szko³y. Wyra¿a siê to m.in. w absencji w posiedzeniach rad pe-
dagogicznych i w uroczystoœciach szkolnych. Powa¿n¹ trudnoœæ powoduje brak
programów szkolnych katechezy i katechizmów, bazuj¹cych na Katechizmie Ko-
œcio³a Katolickiego.

Jeszcze inn¹ przyczynê trudnoœci katechezy w szkole stanowi niedostateczne wy-
jaœnienie i uregulowanie odpowiedzialnoœci szkó³ za wspieranie dzia³añ katechetów. 

Sytuacja szkó³ wy¿szych

40. Œrodowiska akademickie s¹ miejscem kszta³cenia i formowania polskiej in-
teligencji, stanowi¹cej o przysz³oœci narodu, pañstwa i Koœcio³a. Ich funkcjonowanie
reguluje „Ustawa o szkolnictwie wy¿szym” i „Ustawa o tytule naukowym i stop-
niach naukowych” z 12 wrzeœnia 1990 r., wraz z odpowiednimi rozporz¹dzeniami
i nowelizacjami.

„Ustawa o szkolnictwie wy¿szym” do podstawowych zadañ uczelni zalicza
kszta³cenie studentów w zakresie danej ga³êzi wiedzy, przygotowanie do wykonywa-
nia odpowiednich zawodów, prowadzenie badañ naukowych lub twórczej pracy arty-
stycznej, rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej, pracê wychowawcz¹ w du-
chu poszanowania praw cz³owieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialnoœci za
losy spo³eczeñstwa i pañstwa, podejmowanie starañ, aby w œrodowisku akademickim
panowa³ szacunek wobec prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej ¿ycz-
liwoœci33. Koœció³ popiera tak sformu³owane cele i pragnie wspó³pracowaæ w dziele
ich realizacji poprzez katolick¹ formacjê pracowników nauki oraz sieæ duszpasterstw
akademickich. 

41. Pog³êbia siê kryzys materialny i kadrowy uczelni. Niewystarczaj¹cy jest po-
ziom nak³adów na rozwój nauki, w tym równie¿ placówek akademickich. Z tego po-
wodu opuœci³o kraj wielu dobrze przygotowanych naukowców, inni zaœ odchodz¹
z uczelni do pracy w przedsiêbiorstwach i firmach. Liczni studenci, ze szkod¹ dla
rozwoju intelektualnego, ³¹cz¹ studiowanie z prac¹ zarobkow¹, nierzadko w pe³nym
wymiarze godzin. 

42. Po roku 1989 obserwuje siê znacz¹cy wzrost liczby szkó³ wy¿szych, szcze-
gólnie niepañstwowych. Koœció³ ocenia pozytywnie ten proces. Zwraca jednak uwa-
gê, ¿e nowe uczelnie nazbyt czêsto nastawiaj¹ siê wy³¹cznie na przygotowanie zawo-
dowe, pomijaj¹c rozwój kultury umys³u i ducha. 

43. System wy¿szych szkó³ katolickich w Polsce tworz¹ obecnie: Katolicki Uni-
wersytet Lubelski w Lublinie — jako uczelnia koœcielna uznana przez pañstwo, Aka-
demia Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydzia³ Teologiczny na Uniwersytecie
Opolskim w Opolu, oraz Wydzia³ Teologiczny na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu — jako uczelnie pañstwowe, Papieska Akademia Teologiczna w Krako-
wie, Papieski Wydzia³ Teologiczny w Warszawie, Papieski Wydzia³ Teologiczny we
Wroc³awiu, Papieski Wydzia³ Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie —
których status prawny oraz tryb i zakres uznawania przez pañstwo stopni i tytu³ów
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naukowych, nadawanych przez te uczelnie, jest regulowany umow¹ miêdzy rz¹dem
polskim a Konferencj¹ Episkopatu Polski, upowa¿nion¹ przez Stolicê Apostolsk¹. 

W Konkordacie Rzeczpospolita Polska „gwarantuje Koœcio³owi katolickiemu
prawo do swobodnego zak³adania i prowadzenia szkó³ wy¿szych, w tym uniwersyte-
tów, odrêbnych wydzia³ów i wy¿szych seminariów duchownych oraz instytutów na-
ukowo–badawczych”34. 

44. Dotacje pañstwa zosta³y przyznane Katolickiemu Uniwersytetowi Lubel-
skiemu i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ale nie dotycz¹ one inwesty-
cji budowlanych35. Pozosta³e wy¿sze szko³y katolickie, w tym tak¿e seminaria du-
chowne, nie otrzymuj¹ ¿adnych dotacji z publicznego bud¿etu. 

WSKAZANIA I POSTULATY SYNODALNE

45. W odczuciu wielu Polaków brakuje dzisiaj wspólnej, obywatelskiej wizji
szko³y i jej miejsca w ¿yciu i kulturze. Koœció³ w Polsce nie mo¿e i nie chce uchy-
liæ siê od obowi¹zku formu³owania takiej wizji. Zobowi¹zany jest te¿ szukaæ
w tym celu pomocy i wspó³dzia³ania w³adz oœwiatowych oraz wszystkich ludzi
dobrej woli, niezale¿nie od ich przynale¿noœci wyznaniowej i wyborów politycz-
nych. W tym duchu Synod zachêca do kontynuacji narodowej debaty o edukacji.
Powinna toczyæ siê ona na forum wszystkich instytucji opiniodawczych, a tak¿e
w szko³ach i na uczelniach. Jest to tak¿e zadanie œrodków spo³ecznego przekazu,
w tym mediów katolickich.

Wskazania podstawowe

46. Synod zwraca siê do w³adz pañstwowych, samorz¹dowych, stowarzyszeñ
oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych o pog³êbienie refleksji nad ich zadaniami
w dziedzinie wychowania, a tak¿e o tworzenie warunków, miejsc i œrodków wspoma-
gaj¹cych szko³ê i rodzinê w ich zadaniach wychowawczych. 

47. Szczególnego wsparcia wymaga przeprowadzenie reformy systemu eduka-
cji oraz stworzenie nowych programów dydaktycznych i wychowawczych, w tym
dostosowanego do wspó³czesnych potrzeb i realiów programu nauczania religii. 

Pluralizm szkolnictwa powinien stanowiæ wa¿n¹ zasadê w dziele reformy eduka-
cji narodowej. Realizuj¹c tê zasadê, nale¿y w³aœciwie uregulowaæ problem finansowa-
nia szkó³ niepublicznych o charakterze publicznym. 

48. Synod apeluje do w³adz pañstwowych i wszystkich odpowiedzialnych za
edukacjê o respektowanie faktu, ¿e przewa¿aj¹c¹ czêœæ spo³eczeñstwa stanowi¹ kato-
licy, którzy maj¹ prawo do ochrony i pielêgnowania drogich im wartoœci religijnych,
œwiatopogl¹dowych, moralnych i kulturowych. Prawo to nie mo¿e byæ ograniczane
i naruszane zw³aszcza w szkole, której trosce rodzice w istotnym zakresie powierza-
j¹ przysz³oœæ swoich dzieci. 

49. Synod Plenarny wzywa w³adze oœwiatowe, aby doceniaj¹c wagê kszta³ce-
nia i wychowania m³odzie¿y — przysz³oœci Rzeczypospolitej i Koœcio³a, czyni³y
starania o podniesienie autorytetu nauczycieli oraz troszczy³y siê o zapewnienie
im godziwej p³acy, odpowiednich warunków ¿ycia i realizacji powo³ania. 
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50. Synod wzywa wszystkich katolików zaanga¿owanych w pracê na rzecz szko-
³y i instytucji edukacyjnych, aby wspierali formy zrzeszania siê i wspó³dzia³ania na-
uczycieli podejmowane w celu odnowy oblicza polskiej szko³y, zw³aszcza stowarzy-
szenia i grupy duszpasterskie s³u¿¹ce pog³êbieniu chrzeœcijañskiej odpowiedzialno-
œci nauczycieli za w³asne powo³anie ¿yciowe i pracê. 

Wspólnota nauczycieli, rodziców i uczniów

51. Synod apeluje do rodziców, aby z powag¹ i odpowiedzialnoœci¹ realizowali
zasadê, ¿e to oni s¹ pierwszymi wychowawcami, a szko³a, przedszkole i inne instytu-
cje wychowawcze pe³ni¹ funkcjê pomocnicz¹ w ich trudzie wychowawczym. Rodzi-
ce nie mog¹ zatem uchylaæ siê od rzeczywistego uczestnictwa w ¿yciu przedszkola
czy szko³y, a tak¿e od stawiania im wymagañ, zgodnych z w³asnymi przekonaniami. 

52. Synod Plenarny, z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e to przede wszystkim nauczycieli
dotykaj¹ problemy zwi¹zane ze s³aboœci¹ polskiej szko³y, kieruje do nich apel o po-
g³êbianie œwiadomoœci swojego powo³ania oraz o wytrwa³oœæ w czêsto nie rozumia-
nym trudzie. 

53. Nauczyciele katolicy, w tym zw³aszcza katecheci, powinni odwa¿nie korzy-
staæ z wszystkich przys³uguj¹cych im praw i mo¿liwoœci odpowiedzialnego uczest-
nictwa w ¿yciu szkolnym, a tak¿e do zrzeszania siê i wspó³dzia³ania w ramach sto-
warzyszeñ katolickich i nauczycielskich grup duszpasterskich. Szczególnie duszpa-
sterze zatrudnieni w szkole powinni chêtnie podejmowaæ dialog ze œrodowiskiem na-
uczycielskim, uczestniczyæ w okresowych spotkaniach z rodzicami i w radach peda-
gogicznych oraz wspó³organizowaæ uroczystoœci religijne i szkolne, a tak¿e piel-
grzymki i wycieczki. 

54. Dzieci i m³odzie¿ nale¿y uczyæ szacunku do szko³y i osób, które j¹ two-
rz¹. Ju¿ uczniom najm³odszych klas trzeba uœwiadamiaæ, ¿e kto kocha innych, nie
musi siê ich baæ i wie, ¿e mo¿e im ufaæ i oczekiwaæ od nich zrozumienia. Szko³a
jest dobrem tworzonym przez ludzi dla ludzi. Jest miejscem, na którym cz³owiek
nie tylko przyjmuje od innych to, co maj¹ mu oni do przekazania, ale tak¿e daje
to, co ma sam w sobie.

Katecheza

55. Biskupi s¹ zobowi¹zani do szczególnej troski o dzie³o katechezy w Koœciele
lokalnym, a zw³aszcza o katechetów, za których chrzeœcijañsk¹ postawê w szkole po-
nosz¹ odpowiedzialnoœæ udzielaj¹c im misji kanonicznej. 

W strukturach kurii diecezjalnych nale¿y nadaæ odpowiedni¹ rangê wydzia-
³om katechetycznym, przekszta³caj¹c je w wydzia³y katechezy i szkolnictwa ka-
tolickiego.

56. Odpowiedzialni za katechezê w Polsce, we wspó³pracy z uczelniami kato-
lickimi, redakcjami pism katechetycznych i stowarzyszeniami katechetów, powinni
zintensyfikowaæ wysi³ki w celu przygotowania i upowszechniania nowych progra-
mów katechetycznych i wychowawczych, a tak¿e stworzenia zaplecza pedagogicz-
nego i dydaktycznego odpowiadaj¹cego potrzebom katechezy zarówno w szkole,
jak i dla doros³ych.
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57. Kszta³cenie katechetów w ramach kolegiów katechetycznych i studiów die-
cezjalnych powinno byæ systematycznie doskonalone. Nale¿y zadbaæ o stworzenie
programu tych studiów, zatroszczyæ siê o wyspecjalizowan¹ kadrê wyk³adowców,
a tak¿e o nowoczesne wyposa¿enie kolegiów w pomoce dydaktyczne. Nale¿y zmie-
rzaæ do zapewnienia katechetom pe³nego wykszta³cenia wy¿szego, obejmuj¹cego
magisterium z teologii i przygotowanie katechetyczno–dydaktyczne. 

Powinno zostaæ podjête na szersz¹ skalê dzie³o przygotowania katechetów spe-
cjalizuj¹cych siê w pracy na ró¿nych poziomach kszta³cenia: szko³y podstawowej,
gimnazjum i liceum. 

58. Nieodzowne jest ci¹g³e podnoszenie poziomu ¿ycia duchowego i wykszta³-
cenia katechetów. Nale¿y wiêc organizowaæ systematyczne rekolekcje, sprawn¹ sieæ
doradztwa metodyczno–dydaktycznego oraz opracowywaæ materia³y i pomoce, od-
powiadaj¹ce wymaganiom wspó³czesnej dydaktyki. 

W trakcie formacji permanentnej katechetów trzeba zwróciæ wiêksz¹ uwagê na
pog³êbianie znajomoœci prawa oœwiatowego, zainteresowanie ¿yciem szko³y, kszta³to-
wanie postawy dialogu i otwarcia wobec nauczycieli i uczniów, zw³aszcza wobec nie
rozumiej¹cych obecnoœci katechety w szkole lub odnosz¹cych siê do tej obecnoœci
z rezerw¹ i nieufnoœci¹. 

Synod przypomina ¿arliwe wezwanie Jana Paw³a II: „[…] bardzo Was proszê, by-
œcie nie ¿a³owali trudu i pomys³owoœci, aby lekcje religii mia³y swój blask i œwie¿oœæ,
a tak¿e ten szczególny urok, jaki z natury Objawienia Bo¿ego jest im w³aœciwy”36.

Ka¿dy katecheta winien zdawaæ sobie sprawê z chrzeœcijañskiego obowi¹zku sta-
³ej formacji duchowej i podnoszenia kwalifikacji zwi¹zanych z jego powo³aniem i za-
wodem. W tym celu powinien wykorzystywaæ wszystkie œrodki, wskazane i zalecane
przez Koœció³. 

59. W porozumieniu z odpowiednimi instytucjami koœcielnymi nale¿y powo³y-
waæ doradców dydaktycznych i pedagogicznych dla katechetów przy Wojewódzkich
Oœrodkach Metodycznych. 

60. Obecnoœæ katechezy w szkole wymaga bardziej precyzyjnych regulacji praw-
nych. Dotyczyæ one powinny m.in. statusu katechety jako wychowawcy oraz w³¹cze-
nia oceny z religii do tzw. œredniej ocen ucznia. 

61. „Katecheza z natury swej jest zwi¹zana z ca³ym sprawowaniem liturgii i sa-
kramentów, gdy¿ w³aœnie w sakramentach, a zw³aszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus
najpe³niej dzia³a w celu przemiany cz³owieka”37. 

W zwi¹zku z powrotem religii do szkó³ duszpasterze i inne osoby odpowiedzial-
ne za dzie³o ewangelizacji w parafiach nie mog¹ czuæ siê zwolnieni z prowadzenia ka-
techezy parafialnej. Funkcj¹ tej katechezy powinno byæ pog³êbienie procesu wtajem-
niczenia chrzeœcijañskiego dokonuj¹cego siê w rodzinie i szkole przez przygotowa-
nie do przyjêcia sakramentów: Komunii œwiêtej, pokuty i bierzmowania, wspó³pracy
z ³ask¹ chrztu na co dzieñ, g³êbokiego prze¿ywania liturgii we wspólnocie parafialnej
oraz kszta³towania postawy wiêzi z parafi¹ i Koœcio³em partykularnym. W zwi¹zku
z tym, pilnym zadaniem stoj¹cym przed Koœcio³em w Polsce staje siê opracowanie
programu i zakresu funkcjonowania tego typu katechezy. W katechezie parafialnej
istniej¹ du¿e mo¿liwoœci wykorzystania do tego celu sal katechetycznych. 

62. Synod przypomina wszystkim proboszczom obowi¹zek szczególnej tro-
ski o katechezê osób niepe³nosprawnych fizycznie i umys³owo. Obowi¹zek ten
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nak³ada kanon 77738. Katecheza osób niepe³nosprawnych, podjêta z ewangelicz-
nym oddaniem i mi³oœci¹, stanowi wielkie bogactwo wspólnoty parafialnej. 

Szko³y katolickie

63. Synod wzywa do podejmowania przez diecezje, zakony, parafie, wspólno-
ty miêdzyparafialne, a tak¿e fundacje i stowarzyszenia katolików œwieckich, wiel-
kodusznych inicjatyw maj¹cych na celu tworzenie nowych szkó³ katolickich, do-
stosowanych do potrzeb miejscowoœci czy regionu. „Nie wystarczy — stwierdza
Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego — kino, rekreacja czy boisko
sportowe; czêsto równie¿ nie wystarczy sama sala katechetyczna. Potrzebna jest
w³aœnie szko³a. W ten sposób dochodzi siê do celu, który w niektórych krajach by³
punktem wyjœcia. Tam rzeczywiœcie rozpoczêto od szko³y, aby nastêpnie wybudo-
waæ budynek sakralny i stworzyæ now¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹”39. 

64. Synod apeluje do wszystkich odpowiedzialnych za istniej¹ce w Polsce szko-
³y katolickie o takie przemyœlenie ich za³o¿eñ ideowych, dydaktycznych i wychowaw-
czych, aby formowa³y one katolików œwiadomych swojego powo³ania i miejsca za-
równo w Koœciele, jak i we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. 

65. Pobudzanie i wspieranie inicjatyw nauczycieli i m³odzie¿y w dziedzinie
wspólnego i indywidualnego apostolstwa, duchowoœci i kultury chrzeœcijañskiej
stanowi jedno z istotniejszych zadañ szko³y katolickiej. Obecnoœæ w szkole apro-
bowanych przez Koœció³ stowarzyszeñ i ruchów katolickich, ró¿nych typów du-
chowoœci i form ¿ycia modlitewnego s³u¿y wype³nieniu tego zadania. 

Obecnoœæ Koœcio³a w szko³ach wy¿szych

66. Synod przypomina za Janem Paw³em II, ¿e podstawowym zadaniem szkó³
wy¿szych jest „formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swojej specjalizacji, bo-
gatych w encyklopedyczn¹ wiedzê, ale nade wszystko w autentyczn¹ m¹droœæ. Tylko
tak uformowani bêd¹ oni mogli wzi¹æ na swoje barki odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ
Polski, Europy i œwiata”40. 

67. Wydzia³y teologiczne, wpisuj¹ce siê stopniowo w krajobraz akademicki
wspó³czesnej Polski, powinny — oprócz autonomicznych funkcji badawczych —
pe³niæ zadanie duchowej integracji ludzi uniwersytetu oraz rozmaitych dziedzin ba-
dañ naukowych. 

68. Nale¿y nadal rozwijaæ sieæ duszpasterstwa akademickiego. Program jego
dzia³ania musi byæ tak okreœlony, aby wspiera³ uczelnie w kszta³towaniu dojrza-
³ych postaw poszukiwania i ¿ycia prawd¹. Duszpasterstwa akademickie powinny
obejmowaæ swoim zasiêgiem nie tylko œrodowiska studenckie, lecz tak¿e nauczy-
cieli akademickich. Biskup diecezjalny winien utrzymywaæ sta³y kontakt z w³adza-
mi uczelni. W Koœciele w Polsce nale¿y podj¹æ g³êbsz¹ refleksjê nad poszukiwa-
niem nowych form pracy duszpasterskiej w œrodowisku akademickim. Powinny
zostaæ tak¿e stworzone nowe struktury organizacyjne tej pracy. 

69. Studenci zamieszkuj¹cy miasteczka uniwersyteckie i domy akademickie s¹
szczególnie nara¿eni na wp³ywy kultury laickiej oraz rozmaitych subkultur i sekt.
Dlatego potrzebuj¹ wiêkszego zainteresowania zarówno ze strony kompetentnych
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w³adz uczelni, jak i duszpasterzy parafialnych oraz katolików zaanga¿owanych
w dzia³alnoœæ duszpasterstw akademickich i ruchów ewangelizacyjnych. 

70. Nale¿y umo¿liwiæ studentom szkó³ pedagogicznych, medycznych, wojsko-
wych i policyjnych, a tak¿e przygotowuj¹cych siê do innych zawodów o znacz¹cej
funkcji spo³ecznej, zaznajomienie siê z zasadami etyki zawodowej. 

Odnowa struktur uczelni katolickich

71. Uczelnie katolickie i wydzia³y teologii powinny stawaæ siê miejscem owoc-
nego dialogu œwiatopogl¹dowego, ekumenicznego i miêdzyreligijnego. 

72. Specjalizacje katechetyki i pedagogiki chrzeœcijañskiej wymagaj¹ odnowy ze
wzglêdu na zmienion¹ sytuacjê katechezy, mo¿liwoœæ wielorakiej wspó³pracy Koœcio-
³a i szko³y oraz zwiêkszenie liczby szkó³ katolickich. Na kierunkach tych nale¿y po-
œwiêciæ wiêcej miejsca za³o¿eniom ideowym, organizacji i funkcjonowaniu szkolnic-
twa katolickiego. 

73. Uczelnie katolickie, uwzglêdniaj¹c wspó³czesne poszukiwania duchowe, po-
winny zadbaæ o szerszy zakres badañ i zajêæ umo¿liwiaj¹cych poznanie teologii œwiê-
toœci, duchowoœci chrzeœcijañskiej, psychologii duchowoœci oraz nurtów i form du-
chowoœci pozachrzeœcijañskiej. 

74. Nale¿y rozwijaæ studia architektury i budownictwa koœcielnego, konserwacji
zabytków koœcielnych, a tak¿e muzealnictwa i archiwistyki. W strukturach uczelni
winno byæ lepiej dostrzegane znaczenie kierunku muzykologicznego, zw³aszcza jeœli
chodzi o zaniedban¹ dziedzinê kszta³cenia organistów i konserwatorów organów. 

75. Tworzenie oœrodków ¿ycia uczelnianego z koœcio³em akademickim, biblio-
tek¹, zak³adami, domami akademickimi dla pracowników i studentów, ksiêgarni¹
akademick¹ itp. stanowi pilne zadanie uniwersytetów i akademii katolickich. 

76. Seminaria Duchowne i kolegia teologiczne coraz czêœciej wspó³pracuj¹
z uniwersytetami, akademiami i wydzia³ami teologii. Uczelnie te powinny w wiêk-
szym stopniu oddzia³ywaæ na seminaria i kolegia pod wzglêdem naukowym.

„Cz³owiek ma ¿yw¹ œwiadomoœæ, i¿ prawda jest poza i «po-
nad» nim samym. Cz³owiek prawdy nie tworzy, ale ona sama siê
przed nim ods³ania, gdy jej wytrwale szuka. Poznanie prawdy ro-
dzi jedyn¹ w swym rodzaju duchow¹ radoœæ, gaudium veritatis.
[…] W tym prze¿yciu radoœci poznania prawdy […] mo¿na
widzieæ tak¿e jakieœ potwierdzenie transcendentnego powo³ania
cz³owieka, wrêcz jego otwarcia siê na nieskoñczonoœæ”41. 

Synod wyra¿a wdziêcznoœæ nauczycielom, profesorom i wy-
chowawcom, którzy nawet poœród najwiêkszych przeciwnoœci
nie zagubili sensu swojego wznios³ego powo³ania do s³u¿by
prawdzie. Dziêki ich œwiadectwu pokolenia Polaków mog³y po-
znawaæ blask prawdy, która niesie wyzwolenie i zachowaæ wiarê
w nieskoñczone powo³anie cz³owieka. 

Synod spogl¹da z mi³oœci¹ na tych wszystkich, którzy —
zw³aszcza w latach totalitaryzmu — zostali uwiedzieni b³êdny-
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mi teoriami i zaprasza ich do poszukiwania prawdy, „dopóki po-
zwala siê znaleŸæ”. 

Synod wzywa wszystkich nauczycieli, profesorów, kateche-
tów i wychowawców, aby mi³uj¹c powierzone im dzieci i m³o-
dzie¿ nadal z wiar¹ i oddaniem uczyli ich si³y ducha, g³êbi umy-
s³u i wra¿liwoœci serca. 

Przypisy:

1 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Szko³a katolicka, 26. 
2 Por. Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeœcijañskim, 5. 
3 Tam¿e, 3. 
4 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Familiaris consortio, 36. 
5 Por. KPK, kan. 796. 
6 Stolica Apostolska, Karta praw rodziny, art. 5; por. Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu

chrzeœcijañskim, 6. 
7 Por. Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeœcijañskim, 6. 
8 Por. tam¿e, 8; Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Szko³a katolicka, 14; KPK, kan.

800, § 2. 
9 Por. Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeœcijañskim, 5; Pawe³ VI, adhort. apost.

Evangelii nuntiandi, 70. 
10 Por. Jan Pawe³ II, List do rodzin, 16. 
11 Por. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Katolik œwiecki œwiadkiem ¿ycia w szkole, 16. 
12 Kongregacja do Spraw Duchowieñstwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 73. 
13 Por. tam¿e, 75. 
14 Por. KPK, kan. 800–806. 
15 Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeœcijañskim, 8. 
16 Wytyczne Konferencji Episkopatu dla szkó³ katolickich w Polsce. 
17 Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeœcijañskim, 8; por. Kongregacja do

Spraw Wychowania Katolickiego, Szko³a katolicka, 33–37; Religijny wymiar wychowania w szkole ka-
tolickiej, 47–65. 

18 Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich, 1. 
19 Jan Pawe³ II, V Pielgrzymka do Ojczyzny, Przemówienie w koœciele œw. Anny, Kraków, 8 VI

1997 r. 
20 Jan Pawe³ II, enc. Fides et ratio, 5. 
21 Sobór Watykañski II, Dekret o wychowaniu chrzeœcijañskim, 10; Jan Pawe³ II, konst. apost.

Sapientia christiana, II. 
22 Jan Pawe³ II, Konstytucja o uniwersytetach katolickich, 1. 
23 Por. tam¿e, 12–16. 
24 Jan Pawe³ II, konst. apost. Sapientia christiana, art. 4–8; KPK, kan. 816 § 1. 
25 Tam¿e, art. 26–27; Jan Pawe³ II, list apost. Ad tuendam fidem; KPK, kan. 750; 1371 nr 1; KKK,

1436.
26 Por. KPK, kan. 821; 812. 
27 Preambu³a, art. 12. 13. 
28 Art. 1 p. 2, art. 12. 13. 
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29 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zarz¹dzenie nr 8 z dnia 15 V 1997 r.; Reforma systemu
edukacji — projekt, Warszawa 1998. 

30 Konkordat, art. 14. 2–4. 
31 Tam¿e, art. 12. 1. 
32 Tam¿e, art. 12. 3–4. 
33 Ustawa o szkolnictwie wy¿szym z dnia 12 IX 1990 r., art. 3
34 Konkordat, art. 15. 1. 
35 Tam¿e, art. 15. 3. 
36 Jan Pawe³ II, IV Pielgrzymka do Ojczyzny, Przemówienie w katedrze w³oc³awskiej, 7 VI 1991. 
37 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 23. 
38 KPK, kan. 777, 4°. 
39 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej,

41.
40 Jan Pawe³ II, V Pielgrzymka do Ojczyzny, Przemówienie w koœciele œw. Anny, Kraków 8 VI

1997 r. 
41 Tam¿e.
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